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B R EA K -IN
Af OZ8O, Erik Langgård, Falkevej 14, 2600 Glostrup.
Sum m ary: You can n o tb e a firs tc la s s operator w ithout breakin. Replacing electrom echanical relays with sem iconductors
m ay do the trick. Examples are shown.
Use break-in, have fun and be a better operator.
En første klasses CW -operatør kendes bl. a. på, at han kan
stoppes m idt i et tegn, hvis der kommer forstyrrelser, eller
m odparten ønsker gentagelser. Desværre bliver det stadig
mere u alm indeligt at møde sådanne operatører. Selv om en
del af forklaringen nok er, at det især er begynderne, der er
aktive, er grunden også nok fo r en stor del, at hjemmebyg
gede stationer næsten ikke mere findes, og de fæ rdigkøbte
stationer frem stilles i dag fortrinsvis til telefoni med telegrafi
som en ekstra bonus og næsten aldrig med ordentlig break-in.
Teknisk er opgaven im idlertid ikke så vanskelig, som
m ange tror. I en radarstation er opgaven, at modtageren skal
være åben ca. et m ikrosekund efter, at senderen er stoppet,
og det kræver naturligvis en vis teknisk indsats; men til alm in
delig am atørtrafik kan vi sagtens afsætte 1000 m ikrosekunder
til om skiftningen. (Selv ved en telegraferingshastighed på 50
ord i m inuttet er en prik stadig 24 m illisekunder lang). Nor
male elektrom agnetiske relæer har im idlertid skiftetid på adskellige m illisekunder, 20 ms er ikke usædvanligt. Det er klart,
at opgaven vil lettes betydeligt, hvis sådanne rekæer undgås,
og så er man også fri fo r at høre på deres klapren.
Senderen
Selv bruger jeg koblingen på fig. 1. I dag ville jeg nok både
væ lge en anden kobling og bruge andre komponenter; men
denne har virket tilfredsstillende i mange år. Transistoren er
en b illig PNP-højspæ ndingstransistor, som er anbragt over
senderens o prindelige nøglekontakt, der er en af VOX-relæets kontakter. I min sender nøgles med gitterblokering,
dels i et blandingstrin dels i udgangstrinnet, og det har derfor
ikke været nødvendigt at ændre på senderen, der stadig har
de o prin d elige nøglefiltre indskudt (ikke vist på fig. 1).
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Antennen
Man kan naturligvis klare sig med at bruge en
sæ rskilt modtageantenne; men dels giver dette
problem er med forskellig retningsvirkning fo r de
to antenner, dels er det svært at undgå fo r stærk
kobling mellem sende- og modtageantennen; så
den rig tige løsning er nok en antenne-omskifter,
der skifte r i takt med nøglingen. Man kan måske
klare sig med et elektrom agnetisk koaksialrelæ
e. I., med en billigere og bedre løsning er en fu ld 
e le ktron isk om skifter. Der er lettest at lade sen
derens udgangskreds være fast forbundet til an
tennen, da en elektronisk om skifter, der kan
overføre sendeefekten, let bliver dyr og vanskelig
at lave. Hvis senderens udgangstrin blokeres ef
fe ktivt i nøglepauserne, så det ikke træ kker strøm
og virke r som støjgenerator, behøver fo rb ind el
sen m ellem sender og antenne ikke at afbrydes.

dels en paralleldiode indbygget i modtageren,
således at dens indgang kortsluttes, idet sen
deren nøgles. I nøglepauserne tilføres der seriedioderne en jæ vnstrøm i lederetningen, så deres
H F-m odstand bliver lille i forhold til m odtage
rens indgangsim pedans, medens paralleldioden
spæ rres. Det er naturligvis nødvendigt at spærre
seriedioderne med en ret høj spænding. En
spidsspæ nding på 180 V vil jo forekomme over
en 50 ohm fødeledning, hvis sendeeffekten er
320 W; og hvis standbølgeforholdet ikke er 1:1,
skal der måske m indre effekt til at overskride
spæ rrespæ ndingen.
Den viste glim lam pe er blot en indikator, der
viser, at senderen er nøglet. Da senderen jo er
forsynet med nøglefilter, skulle omskifteren cunne nå at spærre, inden senderen kommer gang,
selv om de anvendte dioder absolut ikke er sær g
h urtige til at skifte; men det ville nok .ære
ø nskeligt at holde lidt igen på omskiftningen når
nøglen slippes, så senderen trods nøglefiltre: er
helt stoppet, før om skifteren åbner; men de: er
en af de forbedringer, jeg endnu ikkeharfåe: ndført. Dioderne skal skifte helt, ellers vil der opstå
krydsm odulation og blokering, som kan fo r' nge
m odtagelsen afgørende.
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Opgaven bliver således kun at afbryde fo rb ind el
sen til m odtageren, inden senderen starter, og
først slutter den, når senderen er helt stoppet
igen. Da der kræves en dæ mpning på om kring
150 dB, fo r at egen sender høres med samme
styrke som en svag station udefra, er kravene til
antenneom skifteren store. Jeg bruger fo r tiden
en d iodeom skifter som vist på fig. 2. I næste
udgave vil jeg nok bruge transistorer eller i hvert
fald en mere egnet diodetype med kortere skifte
tid e r og m indre kapacitet i spærret tilstand;
Men jeg har længe klaret mig med denne kob
ling, selv om dens spæ rredæ m pning lader en del
tilba ge at ønske.
O m skifteren består af to dele, dels et serieled
med to højspæ ndingsdioder, der tilføres en
spæ rrespæ nding på 180 V, når senderen nøgles,
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En af grundende til, at denne simple antenneom skifte r kan klare opgaven nogenlunde, er. at
jeg også nøgler modtageren, idet den variable
H F-styrkeregulering får tilfø rt en indstillelig sty
respæ nding fra nøglekredsløbet, så m odtage
rens H F-forstæ rkning nedsættes, så længe sen
deren er nøglet, se fig. 3. Det kræver naturligvis
nogen om tanke at få denne nøgling tilstræ kkelig
hurtig.
Løsningen vil være forskellig for forskellige
m odtagere, men opgaven lettes, hvis den auto
m atiske styrkeregulering kobles fra. Takket være
en effektiv støjbegræ nsning i modtageren er
klikkene hos mig til at holde ud, men også her
ville jeg gerne indføre forbedringer, f. eks. ved at
sætte et par m odsat rettede dioder over LF-udgangen eller ved at spærre fo r LF til telefonerne,
så længe klikket varer.
Efter SCAG News Letter
OZ FEBP_-= *
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FILE
Af OZ5TP Svend Pedersen, Bentzonsvej 6, 2000 København F.
Der findes et utal af forskellige form er på file. A r
bejdet lettes hvis man har det rigtige udvalg, som
ikke behøver at være stort.
Til radiom ekanisk arbejde vil en længde på 20
til 25 cm være passende, ikke større så vil det
blive fo r uhåndterligt. Af udvalget til det være
bedst med en m ellem grov (så går det grove let
test fra hånden).
Hvor der er meget at file af gør det arbejdet
besvæ rligt med en fin fil som kaldes en sletfil, da
en sådan er tilbø jelig til at samle de fine spåner
og presse dem sammen til en sejg masse.
Altså: En m ellem grov, en grov sletfil, 2 runde af
samme grov og finhed af ca. 5 mm i diameter,
samt 2 halvrunde. Køb kun de bedste fabrikater,
det er lid t dyrere i begyndelsen men på længere
sigt er de mere skarpe. Udover dette faste proqram i file, kan du efter behov anskaffe mindre
file.
De helt fintandede file bør du ikke anskaffe dig
til d it form ål, det er nemmere at bruge et stykke
sm ergellæ rred (Brug aldrig sandpapir, det er
ikke holdbart).
Når du filer, så gyng ikke op og ned med filen
som var det en vippe, prøv om du kan file frem 
efter og sam tidig ned mod gulvet og tilbage i
»XSa

r a ic o M

samme retning, så vil du lægge mærke til at du i
virkeligheden fører filen ret frem og tilbage. Lav
først en blyantsstreg hvortil du skal file. Tag
grovfilen, men er det plade, så fil ikke lige på
tværs, det virker som er det en violinstreng. Fil
skråt henover ned til blyantsstregen og de sidste
strøg tager du på langs ad pladekanten, men her
må du så lægge den ene hånd lige oven på filen
og trykke ned, medens du med den anden fører
filen frem og tilbage, så vil du forbavses over så
lige du kan file. Runde hulder får du mest runde
ved at prøve at stikke et bors runde skaft igen
nem, så kan du se hvor kantet hullet er. Hjørner
tager du først med grovfilen dernæst med slet
filen og siden med smergellærred, men lav først
en runding efter f. eks. en mønt. Prøv engang det
er sværere at file pænt end du tror.

F DK UDSALG
MULTI QUARTZ
M ULTI VFO

i

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 f o 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,
2.295,batterier m. m.......

<92R A B A T

KR. 1 . 645,
KR. 1. 184,
KR . 2 829, KR.
3 34, KR. 2 4 8 5 , -

M U L T I 11
M ULTI VFO

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 tilbe h ø r... 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 besla g ......................... 4.495,-

K rabat
NU KUN

STANDARD SRC828 12 kanaler, heraf 2 mont......................... 1.995,-

K R. 2 4 2 0 , KR. 1 184, KR. 3. 604, KR.
604, KR . 3. 000, -

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

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

Se det store udsalg!
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TRYKKAMMERHORN
25W-8 ohm. 50-15.000 Hz
205 x 150 x 200 mm dyb. kr. 200
15W-8 ohm. 100-14.000 Hz.
D = 155 x 160 mm dyb. kr. 150
8W-8 ohm. 100-13.000 Hz.
D = 130 x 120 mm dyb.
kr. 110

HEATHKIT IMPEDANSMÅLEBRO
Måler 1 % nøjagtig R-C og H.
Modstande ............ 0,12—10M2
Kapaciteter ......... lOOpF—IOOuF
Selvinduktioner . 0,1mH—100H
Tabsfaktor .................... 0,002—1
Godhed ....................... 0,1—1000
Mål: 15X20X43 cm. 220V AC
Brugt - afprøvet __ Kr. 950,BILLIGE PHILIPS
ELEKTROLYTTER
100 stk. 1000 uF 63 V . . . . 230,
500 stk. 4,7 uF 63 V . . . . 145,
500 stk. 1,5 uF 63 C . . . . 125,

VARIABEL DELAY NETWORK
K o n tin u e rlig v a ria b e l o ver 5
o m råd e r: 0 t il 4 m ikrose c.
30 X 20 X 20 cm . 115V AC kr. 275

HEWLETT PACKARD
CALORIE POWER
METER 434A
10 mW-10 W.
Fra DC-12 GHz,
50 ohm input.
Ny pris kr. 10k
Som ny: ................ kr. 2360
FDK MULTI VFO
144-146 MHz
Helt ny .................. kr. 1180
Tangentialblæser 220 V AC
Velegnet til fjernelse af varme
fra elektroniske apparater:
397X89X110 mm. 32 watt
motor, 3,3 m3/min. kr. 135,NIKKELAKKUMULATORER
Pris pr. 1,2 V celle i plast.
1Ah 9 x 42 x 69 mm 75 gr.
2Ah 13X49X145 mm 200 gr.
4Ah 13X49X145 mm 220 gr
10Ah 30X70X104 mm 500 gr.
15Ah 28X59X132 mm 500 gr.
24Ah 27X80X193 mm
1 kg
Warta 35x40 mm 4,8 V Vj Ah
40-80-120-160-250 Ah på lager

TONEGENERATOR GM 23C7
0—1 Kc samt 1—15 Kc.
Belastningsimpedanser:
1000-500-250-5 ohm 50V.
Sym m etrisk — asymmetr s<
Variabel outputkontrol
9 trin s attenuator.
250X330X170 mm ......
kr. 500

HEATHKIT HX20
ESB sender
10-15-20-40-80 m,
m /strømforsyning . kr. 1450

PHILIPS PHILOSKOP
En Wheatstone målebro' 5 ~zcstandsområder, 1 - 10 M c— 6
kapacitets. 1 pF -100 uF ” =rsvinkel fra 0,01 -0,6. ProceneaS gelsesskala. Selvinduktic-s_ =ling ved hjælp af udvenc z ncrmal. Beskrivelse og diag^aKr. 450.-

Kr.
13
16
23
37
42
54
41

VARTA Ni-Cd

PROFILINSTRUMENT
P rin tvikle t drejespole 1mA
300 ohm. 9 X 1 1 X 2 cm ... kr. 75

100 ELEKTROLYTTER
Fordelt over mindst 20 uens.
Små, mellem og store op til
2240 uF 100 V.
Alene 3 af dem kostel* kr. 55,-.
Et godt tilbud for reparatø
rer, skoler og simpelt hen
alle .............................. Kr. 120,AVO UNIVERSALMÅLEINSTR.
40 måleomr. for V olt—mA—Ohm.
A utom atisk sikrin g .
N yt 700. Brugt, som nyt kr. 550

10 PRINTKORT, 100X 180 mm.
Monterede med 70 tran
sistorer, 100 dioder, 350 mod
stande og kondensatorer,
samt 2 holdere 30 pol. Kr. 100.-

O

B
B
Y
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BELYSNINGSTRANSFORMER
D-mærk. 220V 12V 100W
kapslet kr. 270,-.
GODE SORTIMENTER

TELEFONAPPARATER
Som foto - ny .................... 300
Som foto - brugt ...............235
W48 sort - brugt ...............215
U/drejesk. - brugt ........... 100
Må ikke tilsluttes det offentlige
telefonnet u/tilladelse!

HEATHKIT RØRVOLTMETER V-7A
AC; DC: 1,5-5-15-50-150-500-1500V
Skala for AC spændingers spidsværdi.
Ohmskala x 1-x 10-x 100-x 1K-x 10K-100K-1M.
Måler modstand fra 0,12 til 1000M2.
Indgangsmodstand 11M2. 220 V AC 10W.
Mål: 11X12X19 cm. Brugt-ok . . . . Kr. 325,-

H

MOTOR
PUMPE
1 1 0- 220 V AC 50 Hz 0,3 A 4,5
mm aksel. 1,7 kg. S paltm otor
- 2 aksler. Velegnet som blæ
ser til PA - Akvariepum pe Kemisk om rører - Båndm otor
eller i forbindelse med en lille
borepatron - som p rin tbore
maskine ................... kr. 65,M otor
alene
med
v in 
ge ............................. kr. 50,-

Transformere (C-kernei
220/30 V, 1,5 A og 6 V ‘ A
Kr. 45,- — 10 stk. kr. 30C -

B a tte ri 4,8 V
0,5 Ah.35X40
Kr. 41,-

400 ELEKTRONIKDELE
— den helt store succes —
Helt nye modstande, kondensa
torer, elektrolytter, dioder,
ferritkerner, zenerdioder,
transistorer, DIN-stik, MEComskiftere, LF/HF trimmere,
glim/skalalamper, HF drosler,
rørfatninger, termosikring,
MF transformere, stavantenne,
potentiometre, relæer og en
105 mm højttaler __ Kr. 115,-

I —

"■ "l

Vy 73
OZ8AZ

100 R alle mel. 0,5-1 %
200 R V3 W 50 ohmværd>e'
200 R V2 W 40 ohmværc.er
200 R 1 W 50 ohmværc S’
100 R 2-3 W 20 ohmværc e*
100 R 5 W 30 ohmværdie'
50 R 12 W 20 ohmvæ rais'
100 R 2-3-5-9-12-15-25-50 W
100C keramiske 3 - 500 pF .
50 C polyester, papir .
25 C små print-lytter .......
I00 transistorkølestjerner
25 dioder for HF. LF. net
10 Potentiometre - uens . . .
10 Relæer - demonterede ..
100 Dioder OF 391 = IN4148
20 Skalalamper flere typ. ..
10 Glim /stabilis. lamper ..
10 Instrumentknapper 6mm .
25 HF trimmekerner .........
10 Ferritkerner m/spolef. ...
10 Skuffe/chassishåndtag ..
5 DIN stk. 2-4-5-6 polede..
50 Småfjedre - mange uens.
1 kg skruer og møtrikker .

Kr
50
35
40
44
35
46
58
54
23
30
28
14
25
25
35
21
17
21
23
17
23

21

17
15
25

Priserne er incl. moms.
Porto og ekspedit.gebyr kr. 20,Mindste postordre kr. 100,-.
15 siders lagerliste
medfølger hver ordre.

TAVOMETER III
28 o m råd e r:
= ruV—A og ohm.
M /strøm trafo.
B ru g t kr. 400,-

T jS e c /t- T & iH

S e tt,

IN G E N IØ R - OG H ANDELSFIRM A
3360 Liseleje. Tlf. (03) 34 77 77
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Mikrodatamaten 3
- maskinen der kan lave CW til RTTY og omvendt samt mange andre ting.
Af OZ3GD, Erik Madsen, Kjærsvej 234, Korsør.
Jeg vil denne gang bryde lidt ind i rækken for
ligesom at fortæ lle lidt om anvendelsesmulighe
derne, og jeg vil starte med et lille praktisk
eksempel inden jeg går over i det mere teoreti
ske. Dette som f ølge af et godt råd, jeg har fået af
OZ6OH, som har haft lejlighed til at læse det fø r
ste, jeg har skrevet.
Først et par praktiske anvendelsesmuligheder
inden fo r amatørradio, som nævnt i overskriften
som oversæ tterled mellem en CW-station og en
RTTY-maskine. Enten går CW-signalerne ind i
m ikrodatam aten, bliver omsat til RTTY og bliver
skrevet ud på maskinen i klart sprog, eller om 
vendt, når man skriver på maskinen i klart sprog,
går dette ind i m ikrodatam aten og kommer ud
som CW.
En anden m ulighed er et stationsur med alle
jorde n s klokkeslet og am atørprefixer fo r kaldesignaler indkodet, sådan at man bare skriver den
pågæ ldende amatørs prefix og straks får klokke
slettet fo r det sted på jorden, hvor han bor.
En nem ting er også at indkode diverse medde
lelser, f.eks. kaldesignal, CQ opkald m.m., som
man så kan sende ved tryk på forskellige knap
per, og disse meddelelser kan ændres hele tiden
efter behov.
Man kan også lade udgangssignaler fra den
styre en syntesestation, så skal man bare give
den et kanalnum m er f.eks. R1, R3, S4, så lægger
den signaler ud, der giver korrekt sende- og
m odtagefrekvens fo r den pågældende kanal.
Man kan f.eks. tilkob le en lommeregners d is
play og tastatur, og et digitalurs display. Lomme
regneren skal have sin-, cos- og tan-funktioner,
så kan m ikrodatam aten, når man giver den data
fo r oscar 7’s ækvatorpassage selv beregne tid s
punktet for, hvornår den kan nås fra ens QTH, og
man kan lade signaler fra m ikrodatamaten gå til
antennen, så den autom atisk er drejet i den
rig tige retning hele tiden.
Man kan også lade den føre log, når man kører
tester, så skal man bare give den den anden sta
tio ns kaldesignal, så skriver den selv klokkeslet
osv. Man kan også indkode pointsatser for de
fo rske llig e lande, så den også holder regnskab
med opnåede point.
En ting som ikke har noget med amatørradio at
gøre, men som er en nem lille ting, er automatisk
varm eregulering, og det vil jeg bruge som det
OZ FEBRUAR 1978

første eksempel her, da det kun kræver et ganske
lille program .
M ikrodatam atens anvendelsesmuligheder er,
som du ser, næsten kun begrænset af ens egen
fantasi. Jeg vil nu prøve at klare begrebet »pro
gram« og »instruktioner«. Et program er en
række af flere instruktioner. Men lad os begynde
med m it eksempel.
Vi har et sto rt rum, hvori temperaturen skal
holdes konstant. Der er et term ometer til at vise
den virkelige rum temperatur. Der er en tavle,
hvor den ønskede tem peratur er skrevet op, og så
er der en hane, der har gradinddelt skala. Hanen
kan åbne eller lukke fo r varm t vand til radiatoren.
Vi tæ nker os nu, at dette skal betjenes af en
person, der intet ved om varmeregulering. Vi er
d e rfo r nødt til at skrive ned punkt fo r punkt, hvad
der skal gøres, så der ikke o pstå rfejl eller m isfor
ståelser. Her er så listen, det skal gøres efter:
1) Aflæs term ometer.
2) Skriv resultatet ned under navnet »TR«.
3) Aflæ s ønsket temperatur.
4) Skriv den ned under navnet »TI«.
5) Er »TR« og »TI« ens, gå til punkt 14.
6) Er »TR« større end »TI«, gå til punkt 11.
7) Træ k »TR« fra »TI« og gang med 10.
8) Skriv resultatet ned og kald det »TD«.
9) Drej hanen mod uret lige så mange grader
som »TD«.
10) Gå til punkt 14.
11) Træk »TI« fra »TR« og gang med 10.
12) Skriv resultatet ned og kald det »TD«.
13) Drej hanen med uret lige så mange grader,
som »TD«.
14) Vent en halv time.
15) Gå til punkt 1.
Denne liste, der siger nøjagtig, hvad der skal
gøres, kan sidestilles med et program, og hvert
pun kt kan sidestilles med en instruktion.
Der gøres det, at man lukker hanen 10 grader
fo r hvergrad C, temperaturen er for høj i rummet,
og tilsvarende åbner man hanen 10 grader for
hver grad C, tem peraturen er for lav. Dette er et
program , der kan læses af mennesker. M ikroda
tamaten skal ligeså nøjagtigt have at vide, hvad
den skal gøre, men det skal den have at vide på
sin egen måde i det vi kalder et maskinsprog. På
fig. 12 ses et blokskema som viser, hvordan man
kan fo rb ind e mikrodatam aten, så den kan klare
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opgaven, som vi har i vores eksempel. På b lo k
diagram m et har vi en tem peraturføler (NTCm odstand eller anden tem peraturafhæ ngig kom 
ponent), i A/D (analog til digital-om sæ tter) skal
m odstandsæ ndringen omsættes til et binært tal,
(som m ikrodatam aten kan arbejde med), dvs.,
man skal have et 8 bits tal, det kan .have væ rdi
erne fra 0-255. Vi vil gerne have det omsat sådan,
at hver ny binæ r værdi svarer til 1/10 grad C, vi
kan så måle fra 0-25,5 grader C, f.eks. 21,3 grad C
giver den binære værdi (11010101) = 213
B4
B2
B1
B0
B7
B3
B6
B5
4
1
64
32
16
8
2
128
»1« » 1 « »0« »1« »0« »1« »0« ,>1«
Man lægger de tal sammen, som står oven over
de steder, hvor der står »1«, 128+64+16+4+1 =
213, se også tabel 1, der er en omsætningstabel
fo r binær, hex og decimaltal op til 255. Portene er
CPU'ens forbindelse med de ydre enheder. Ind
gange og udgange på portene er TTL-signaler,
dvs. »1« skal være fra 2-5 volt og »0« skal være
fra 0-0,8 volt. Den ønskede tem peratur indstilles
på en om skifter, der skal give samme signaler
som følerens A/D, f.eks. skal 21,0 grader C give
det binæ re signal (11010010) = 210. M otorven
tilen er med positionsservo, dvs. den har en hul
skive, der er kodet binært, som angiver nøjagtigt,
hvor ventilen står fra 0-255, svarende til 8 bit.
Det virker så på den måde, at CPU’en giver servoen en værdi ud på udgangsporten. Hvis denne
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væ rdi er større end det, som ventilen står oå nu,
begynder m otoren at åbne ventilen, indt vær
dien fra CPU’en og fra hulskiven er lige store. Når
de er det, stopper motoren. Modsat lukker den,
hvis CPU’en komm er med en værdi der er
m indre end ve ntilstillingen. Til sidst har vi en
tæ ller, der få re n im puls hvert minut, denne tæller
bruger vi fo r at vi kan måle, hvornår der er gået en
halv tim e. På fig. 13 har vi så det komplette pro
gram til reguleringsopgaven. Først en omtale af
de enkelte kolonner.
»ADR« er den hexadecimale adresse på det
sted i lageret, hvor vi har valgt at lagre dette pro
gram. Denne skal man kende fo r at kunne bruge
h o p in stru ktio n e r til andre steder i programmet,
da der skal bruges den rigtige adresse.
»HEX« er hexa-værdien for den maskinkode,
der er lagret på den pågældende adresse, og det
er det, som m ikrodatam aten skal have fo r at
kunne udføre vores opgave korrekt.
De øvrige kolonner er mikrodatamaten uved
komm ende. D e te re n måde mennesket skriver på
fo r bedre at kunne overskue, hvad det er, ma
skinen laver. Det er engelske forkortelser for det,
som den virkelig laver. Det er det, man kalder
m nem oteknik (let huskelig). I datasproget kaldes
en sådan måde at skrive program m er på for
assem blerkode. Der findes store programmer,
som kan oversætte fra denne assemblerkode til
den korrekte maskinkode.
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» L A B E L « -i denne kolonne skriver man et ken
demærke fo r at identificere et eller flere steder i
program m et, som man onsker at kunne hoppe til
andre steder fra.
»CODE« - i denne kolonne står selve fo rko rte l
sen fo r det, som m ikrodatam aten gør (instruktionsnøglen).
»PARAMETER« - i denne kolonne står diverse
oplysninger om registre eller adresser, som be
nyttes i forbindelse med instruktionen. Her finder
vi også de før om talte kendemærker, hvis det
f.eks. er en h op-instruktion.
»PUNKT« - her er talhenvisning til punkterne i
m enneskeprogram m et.
Lad os nu prøve at se på, hvad de enkelte in
stru ktio n e r i program m et gør. Den første vi stø
der på er »IN 0«. Vi se ra t denne instruktion fylder
to adresser i lageret ADR. 0000,0001, altså to
bytes (der findes en, to og tre bytes instru ktio 
ner). IN, som har maskinkoden »DB«, fører data
fra en indgangsport til CPU’ens accum ulator (i
det følgende benævnt »A«), O’et, der står i para
m eterdelen, angiver fra hvilken port, det skal læ
ses, denne værdi står i byte to af instruktionen,
altså »00«. Vi tager altså den 8 bits værdi, som er
på portO, det er rumtemperaturen fraA /D , og den
lagres i CPU'ens A-register. Men da A-registeret
skal bruges hele tiden, må vi gemme det et andet
sted. Det er instruktionen på ADR. 0002 »MOV B,
A«, det er en en-bytes instruktion. MOV står for
move (flytte), og det er sådan at det register, der
står først altid er resultat-registret, d.v.s. vi tager
det, der står i reg. A og lagrer det i reg. B. Det skal
her bemærkes, at A ikke ændrer sin værdi ved
denne instruktion. Det vi nu har g jo rt er, at vi har
taget det, vi kaldte »TR« (rumtem peraturen) fra
p ort 0 (A/D) og lagret den i CPU’ens reg. B.
På ADR. 0003,0004,0005 har vi en »IN 1« og
»MOV C,A«. Det vi gør her er, at vi tager »TI« (ind
s tille t tem peratur) fra port 1, det kommer i reg. A
og flyttes siden til reg. C. ADR. 0006 »CMP B«.
CMP står fo r compare (sammenligne), og denne
instru ktion hører til aritm etisk, logisk operatio
ner, og derfor er reg. A altid det ene register. Vi
sam m enligner altså reg. A med reg. B. A indehol
der stadig »TI« og B »TR«. Denne sammenlign in gsin struktio n æ ndrer ikke indholdet, hverken
i A eller B registret, men derim od sætter den
nogle tilstands-bit, afhæ ngig af resultatet.
Hvis A = B sæ tter vi Z (Zero) flip -flo p ’en = 1.
Hvis A fo rske llig fra B Z = 0. Hvis A er m indre end
B sæ tter vi C (carry) flip -flo p ’en = 1, hvis A er
større end eller = med B sætter vi C = 0. Zero står
fo r nul, carry s tå rfo r mente. Det man i virkelighe
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den gør er, at man træ kker B fra A uden at lagre
resultatet tilbage i A. Hvis man træ kker to lige
store tal fra hinanden får man nul, dvs. »Z« = 1,
træ kker man et større tal fra et mindre, skal man
låne. Det gør man ved at sætte en mente, altså C
= 1. Disse resultater kan nu bruges til betingede
hop, dvs. vi hopper til et andet sted i programmet
på betingelse af, at visse ting er opfyldt. ADR.
0007,0008,0009 »JZ L1« er en tre byte’s instruk
tion, J står fo r jum p (hop), Z står fo r zero (nul),
»JZ L1« siger hop til det sted i programmet, hvor
der står L1 u dfo r i labelfeltet på betingelse af, at Z
= 1. Hvis Z = 0, fortsæ ttes uden at hoppe, men
maskinen kan ikke forstå det med »L1«, den skal
have en adresse i hexa-kode, det er det, der står i
de to andre bytes. Byte to indeholder de to lave
hexa-cifre »25«, byte tre indeholder de to høje
hexa-cifre »00«, dvs. hvis Z = 1, hopper den til
adresse 0025, dvs. hvis de to temperaturer er ens,
skal vi ingen regulering foretage og går direkte til
det sted, hvor vi skal vente en halv time, inden vi
skal aflæse igen. ADR. 000a,000b,000c er næsten
det samme bare med »C«, »JC L2«, hop til L2
(ADR. 001A) hvis C = 1, C er lig med »1« hvis B
(TR) er større end A (TI), dvs. fo r høj rum tempera
tur, og så hopper vi derhen, hvor ventilen regule
rer ned fo ra t lukke lidt fo r varmen. Hvis både Z og
C = 0, er B (TR) m indre end A (TI), altså for lav
tem peratur, så skal ventilen åbne fo r varmen i
stedet for. ADR. 000D »SUB B«.
SUB står fo r subtraktion (fratræ kning). Det vi
gø re r, at vi træ kker B fra A og lagrer resultatet i A.
Hvis vi f.eks. har TI = 21,0 grader C og TR = 20,5
grader C, vil B før instruktionen indeholde
(11001101) = 205 og A (11010010) = 210, 210-205
= 5, A indeholder efter instruktionen (00000101)
= 5. ADR. 000E, her flytter vi det til reg. D, D = TD
(tem peratur difference). ADR. 000F.0010 »IN 2«,
her henter vi den nuværende ve ntilstilling ved at
vi læser på udgangsporten, hvad vi beordrede
den til at stille sig på sidste gang. Lad os antage,
at den står på 127 = 01111111. ADR. 0011 »ADD
D«. ADD står fo r adder (sammenlæg), her lægger
vi tem peraturdifferencen til den tidligere ventil
s tillin g , fo ra t den skal åbne et stykke, så der løber
mere varm t vand til. Dvs. A før (01111111) = 127,
D før (00000101) = 5, A efter (10000100) = 132.
ADR. 0012,0013,0014 »JC L1«, her hopper vi væk,
hvis C = 1, carry vil blive »1«, hvis ventilen i forve
jen var så meget åben, at den ikke kan åbnes 5
mere, f.eks. (11111101) = 253 + (00000101) = 5
giver (00000011) = 3 og carry bliver = »1«, det
ville så resultere i, at ventilen lukkede ned til
position 3 i stedet fo r at åbne noget mere. Derfor
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h o p p e rvi derned, hvor vi venter en halvtim e.
ADR. 0015,0016 »OUT 0«, OUT står for output
(ud) og 0 fo r port 0, her sender vi værdien for den
nye v e n tilstillin g ud på portO og dermed til servoen, m otoren vil så begynde at køre indtil ventilen
kom m er i den nye stilling. ADR. 0017,0018,0019
»JMP L1«, JMP står fo r jum p (hop), det er et ube
tin g e t hop, vi går direkte til L1 ADR. 0025, da vi nu
er fæ rdige med reguleringen denne gang, og vi
går derned, hvor vi venter en halv time. ADR.
0 0 1 A -00 24 erd et stykke program, der får ventilen
til at lukke, hvis der er fo r varmt. Her flytter vi først
B (TR) til A og træ kker C (TI) fra, og vi trækker
differencen fra den tidligere ventilstilling, så ven
tilen lukker lidt i stedet for. Også her hopper vi
fo rb i out, hvis vi får carry, dvs. hvis vi ikke kan
lukke nok. ADR. 0025,0026 »IN 3«, her læser vi
m inuttæ llerens stillin g. ADR. 0027,0028 »ADI 30«
ADI står fo r adder imm idiate, dvs. at vi lægger en
konstant værdi til reg. A-konstanten er her 30 =
1E hexa, og det er det, der står i byte to. ADR.
0029 »MOV E, A«, her flytter vi den værdi, som
tæ lleren vil have om en halv time til reg. E. ADR.

002A.002B, her læser vi igen tællerens værdi.
ADR. 002C »CMP E«, her samm enligner vi tæ lle
rens nuvæ rende værdi med den i reg. E. ADR.
002D,002E,002F »JNZ L3«, JNZ står for jum p not
zero, hop på betingelse af at Z = 0, dvs. hvis de
ikke er ens, hopper vi tilbage til L3, hvor vi igen
læser tæ lleren osv. osv. Det er en vente-loop, når
den halve tim e er gået, bliver de to tal ens og Z
bliver = »1«, og så tager vi adresse 0030,0031,
0032, hvor vi så hopper tilbage til starten og be
gynder fo rfra med reguleringen.
Jeg håber, at dette afsnit har givet et godt
b illede af, hvordan m ikrodatamaten arbejder i
princippet. Jeg vil næste gang fortæ lle om de
m ange andre instruktioner, som den kan, og
hvordan de virker. Og senere hen vil jeg så
forsøge at komme med programmer, der kan
bruges til amatørradio.
(fortsættes.)
Referencer:
Intel 8080 M icrocom puter systems user's manual
Intel 8080 Assembly Language programming
manual.
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B0
B1
B2
B3
BBBB
7654 *
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
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''o
'o

k

/o

k

A

/1

/o

/o

/o

/1

/o

/1

/1

/o

/1

/o

h

/1

/ l

/o

/o

/o

/1

/o

/o

/1

/o

/1

h

/o

/o

/1

o

/O

p

/1

/

l

/1

/o

p

/i

/o

/1

h

/1

/o

/o
/1

/1
/1

/1

/

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

000
016
032
048

001
017
033
049

002
018
034
050

003
019
035
051

004
020
036
052

005
021
037
053

006
022
038
054

007
023
039
055

008
024
040
056

009
025
041
057

010
026
042
058

011
027
043
059

012
028
044
060

013
029
045
061

014
030
046
062

015
031
047
063

* 0

0100
0101
0110
0111

4
5
6
7

064
080
096
112

065
081
097
113

066
082
098
114

067
083
099
115

068
084
100
116

069
085
101
117

070
086
102
118

071
087
103
119

072
088
104
120

073
089
105
121

074
090
106
122

075
091
107
123

076
092
108
124

077
093
109
125

078
094
110
126

079
095
111
127

1000
1001
1010
1011

8
9
A
B

128
144
160
176

129
145
161
177

130
146
162
178

131
147
163
179

132
148
164
180

133
149
165
181

134
150
166
182

135
151
167
183

136
152
168
184

137
153
169
185

138
154
170
186

139
155
171
187

140
156
172
188

141
157
173
189

142
158
174
190

143
159
175
191

1100
1101
1110
1111

C
D
E
F

192
208
224
240

193
209
225
241

194
210
226
242

195
211
227
243

196
212
228
244

197
213
229
245

198
214
230
246

199
215
231
247

200
216
232
248

201
217
233
249

202
218
234
250

203
219
235
251

204
220
236
252

205
221
237
253

206
222
238
254

207
223
239
255
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ADR.

HEX

LABEL

CODE

PARAM.

PUNKT

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
000A
000B
OOOC
000D
000E
000 F
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
001A
001B
001C
001D
001E
001F
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0025
0027
0028
0029
002A
002B
0020
002D
002E
002F
0030
0031
0032

DB
00
47
DB
01
4F
B8
CA
25
00
DA
1A
00
90
57
DB
02
82
DA
25
00
D3
00
03
25
00
78
91
57
DB
02
92
DA
25
00
D3
00
DB
03
06
1E
5F
DB
03
BB
02
2A
00
03
00
00

L4:

IN
IN
MOV
IN
IN
MOV
B
JZ
JZ
JZ
JC
JC
JC
SUB
MOV
IN
IN
ADD
JC
JC
JC
OUT
OUT
JMP
JMP
JMP
MOV
SUB
MOV
IN
IN
SUB
JC
JC
JC
OUT
OUT
IN
IN
ADI
ADI
MOV
IN
IN
CMP
JNZ
JNZ
JNZ
JMP
JMP
JMP

0

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

CMP

L2:

L1:

L3:

B,A
1
C,A
5,6
L1

L2

B
D,A
2
D
L1

0
L1

A,B
C
DA
2
D
L1

0
3
30
E,A
3
E
L3

L4

HENVISNING TIL DET
ANDET PROGRAM

B = TR

C = TI
HOP VED KORREKT
TEMPERATUR.
HOP VED FOR HØJ
TEMPERATUR.

D = TD

HOP VED HANEN I ÅBEN
YDERSTILLING.
ÅBNE LIDT FOR HANEN.

D = TD

HOP VED HANEN I LUKKET
YDERSTILLING.
LUKKE LIDT FOR HANEN.

ADDER 30 MIN. TIL
TÆLLER.

VENTE LOOP.

START FORFRA.

PROGRAM SKREVET I MASKINKODE OG I ASSEMBLERKODE OG MED KOMMENTARER.
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Fig. 13.
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Litteraturnyt
A hrent Flensborgs boghandel i Ringsted har fået
to interessante bøger hjem fra U. S. A.
Getting to Know Oscar - From the Ground Up.
U dgivet af A. R. R. L., 45 sider, 21 x 271/2 cm.
Pris 35,35 kr.
Oscar er en forkortelse af O rbiting Satellite
C arrying Am ateur Radio og er en serie af kom 
m unika tio nssa tellitte r konstrueret af og bygget
til radioam atører.
De er konstrueret, så ret simple jordstationer
kan bruges med godt resultat. Dette giver alle
interesserede radioamatører m ulighed fo r at få
kontakter via Oscar-satellitterne.
Denne meget fine bogs 14 afsnit, hvoraf de
fleste har været o ffe n tlig g jo rt i »QST«, giver svar
på m ange spørgsmål, som f. eks. hvad der skal til,
fo r at udnytte satellitterne, hvordan Oscar 7 bru
ges og hvad vi kan forvente af de kommende sa
te llitter.
Hver bog indeholder også en såkalt »Oscarlocator«, som letter lokaliseringen af satellitterne.
Jeg vil ønske denne bog velkommen i Dan
mark, med ønsket om, at endnu flere vil benytte
Oscar satellitterne.

Desværre har der ind imellem indsneget sig
nogle lin ie r med m indre typer, som virker ret fo r
styrrende på læsningen.
W eater S atellit Handbook er en læseværdig bog,
som givet vil finde et interesseret publikum.
OZ6GH.

RETTELSE
Rettelse til artikel program m erbar lommeregner.
Ved gennem læ sning af januar-num m eret af
OZ, har jeg fundet en fejl i programmet. Det
drejer sig om linie 54-74, hvor der er fejl linie 6874, der står refereret som: 0 cos + (altså kun 3
linier), denne linie skal være: linie 68-74 2cos +
RCL 0 cos +
Herefter håber jeg at program m et kører uden
besvær.
73 de Carsten

REPRO FOTO!
Lav d it prin tudlæ g 2:1 eller 4:1 og tå det fotograferet ned
bagefter.
S tørste mål der kan gå i vo rt kamera 45 x55 cm.
Max. ne d fo to g ra fe rin g af een gang 4:1.
Ved flere gange end4:1 beregnesen ekstra A5 film .

W eather Satellite Handbook,
Af Ralph E. Taggart, udgivet af 73 magazine. 62
sider, 21Vfe x 28 cm. Pris 49,60 kr.
En kom plet jordstation fo r vejrsatellitter be
høver ikke at være særlig kostbar, og nu er bo
gen, som giver anvisning på opbygning af en
sådan, kommet.
Forfatteren afslører en fantastisk viden om be
nyttelse af de forskellige amerikanske vejrsatel
litter, og skriver på en måde, så også begyndere
kan få glæde af bogen.
M ig bekendt, er aflytning af vejrsatellitter ikke
tilla d t m enigm and i Danmark, men bogen inde
holder mange gode oplysninger, som kan bruges
til andre form ål. For eksempel en byggevejled
ning fo r en FAX recorder og en beskrivelse af en
krydset yagi antenne. Bogens oplysninger om lo
kalisering af vejrsatellitterne kan også bruges af
de amatører, som anvender Oscar satellitterne,
da disse to typer satellitter har nogenlunde sam
me baner.
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Priser: N edfotografering
til A3 kr. 45,00
A4 kr. 35,00

A5 kr. 20,00

R asterfotos 28 eller 42 Ilnier samme priser + tillæ g 5,00 kr.
O B S + Sørg fo r god kontrast og dæ kning, billedet bliver
sjæ ld ent bedre end originalen.

SE HER!

SE HER!

SE HER!

SE HER!

A rbe jd er du på en artikel til OZ, så skriv det ved din bestil
ling, vi re fund erer d ig det fuld e beløb når din artikel er ud
kom m et.
A nvender du også vo rt m ateriale til printoplæ gget, vil dette
også blive refunderet.
Ø nsker du yde rligere op lysn inge r om printoplæ g kan du
re kvirere special brochure »P rintoplæ g“ mod vedlagt p o r
to 1,20 kr.
P riserne er incl. moms.
R epro fo to ekspederes kun mod forudbetaling.

BJA pnnt ApS

Q

Ejboparken 11
4000 Roskilde
Telf. (03) 3614 35
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HF-amatørens ØNSKEDRØM
DRAKE

C-Line Amateur Equipment

Drake R-4C

Drake T-4XC

Drake L-4B

W orks w ith
e ith e r
R-4/T-4X series
o r SPR-4

Drake MS-4
Drake FS-4
Digital Synthesizer

DRAKE

Drake TR-4Cw
□rake RV-4C Remote VFO

with

COMMUNICATIONS RECEIVERS

..........

Drake SSR-1
DRAKE

Drake SPR-4

Drake DSR-2

C-LINE ACCESSORIES
Low Pass Filters
for Transmitters
Drake TV-42-LP
(Model No. 1507)

Drake TV-3300-LP
Drake W-4

Drake WV-4

1.8-54 M H z

20-200 MHz

Drake Directional
RF W attm eters

MN-2000 (Model No. 1509)

Drake
M N -4 Gi M N -2000
Matching Networks

REKVIRER VENLIGST DET STORE

DRAKE

katalog

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD
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Test af UNIDEN 2020 HF-transceiver.
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge.
Transceiveren er fabrikeret af UNIDEN corporation, Tokyo Japan, og den blev stillet til rådighed af forhandleren: OZ4SJ, Svend Aage Jensen,
Frugthaven 37, 2500 Valby, tlf. (01) 46 95 14. Pri-

:sen på selve transceiveren er 6450,- kr. - den er
i norm alt lagervare. Herudover kan leveres en
eextern VFO (Model 8010): 1266,- kr. og en ekstra
Ih øjttaler (Model 8120): 288,- kr.

Frequency Ranges,
Bands( meters)
80
40
20
15
10(A)
10(B)
10(C)
10(D)
11
WWV
Mode o f O p e ra tio n ;
Input P ow er ;
C a r r ie r Suppression;
Sideband Suppression;
S pu rio u s R ad ia tion ;
D is to r tio n ;
M icrophone Impedance;
M o du la tion M ethod;

Frequency( MHz)
3.5 ~
4.0
7.0 ~
7.5
14.0 — 14.5
21.0 — 21.5
28.0 ~ 28.5
28.5 ~ 29.0
29.0 ~ 29.5
29.5 ~ 30.0
27.0 ~ 27.5 Receive only
15.0
Receive only
LSB, USB, CW and AM
180 Watts DC INPUT SSB & CW
90 Watts DC INPUT AM
50 dB
50 dB at 1,000 Hz
Down 40 dB or more
Down 35 dB or more
High
Balanced modulation(SSB)
Low power modulation( AM)

T r a n s m itte r Frequency
Response;
Frequency S ta b ility ;

Image In te rfe re n c e R a tio ;
IF In te rfe re n c e R a tio ;
R eceiver S e le c tiv ity ;

Audio O u tp u t;
Audio O u tp u t Impedance;
P ow er S o u rce ;

Power Consum ption;

D im ensions;

— 50 dB and m ore(at 14 MHz)
same as above
SSB/AM
2.4 kHz at —6 dB and
4.0 kHz at — 60 dB
CW
600 Hz at —6 dB and
1.5 kHz at - 6 0 dB
2.5 Watts or more
(10% distortion at 4 ohms load'
4 ohrms
1 0 0 /11 0 /1 1 7/20 0 /2 2 0/2 34 Volts
AC 50/60 Hz
13.8 ± 10% DC
AC : 350 VA at the maximum
final input
DC • 22A at the maximum
final input. 7A in receiving
with final tubes heater “ on”
and 2A with heater “ o ff"
14-3/4" wide (350mm)
6 -1 /2 " high( 165mm)
13-1/4" deep(333mm)
Approx 39.6 Lbs. (18kg)

300 to 2,700 Hz (down 6 dB)
Less than 300 Hz d rift in starting
Less than 100 Hz d rift or less
after 30 minutes of warm up
A ntenna O u tp u t Impedance; 50- 75 ohms unbalanced
R eceiver S e n s itiv ity ;
0.3a/V S/N 10 dB ( at 14 MHz) SSB/CW
1u\J S/N 10 dB(at 14 MHz) AM

W e igh t;

Behandling af data:
Senderens input- og outputeffekt blev målt til:
Bånd
DC input
P/load
100 W
80 m
213 W
97 W
40 m
200 W
200 W
97 W
20 m
200 W
92 W
15 m
92 W
10 m
200 W

P/load er max. output i CW, og PEP i SSB. I AM
måles et inp ut på ca. 90 W, hvilket gav 15 W bære
bølge i output.
DL1HM (litt. 1) opgiver at have målt lidt mere,
nem lig fra 115 W p å 8 0 m til 100 W på 1 0 -(P/load).
H erudover har jeg lavet en sammenlignende test
med 0 Z 3 0 L ’s eksemplar, - alle 3 tester lå inden
fo r 1 dB.
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Tubes and sem ico n d uctors;

Tubes...... 6146B...................... 2
12BY7A•
... 1
• 52
Tr ansistors............
FETs.......................
• 16
ICs...........................
• 18
154
Diodes....................
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Bæ rebølge- og sidebåndsundertrykkelsen
måltes til henholdsvis 54 og 68 dB. Anden uøns
ket u dstråling fra senderen frem går af tabel 1.
Det ses, at væ rdierne ligger pænt i forhold til de
lovede 40 dB.
Det der står i punktet om frekvensstabiliteten
er givetvis en trykfejl - »mindre end 100 Hz eller
m indre«.
Det tilsvarende punkt i manualen siger da
også: »Less than 300 Hz d rift in starting - Less
than 100 Hz d rift every 30 minutes after warm
up«.
K ontrolm ålingen af driften gav mindre end 250
Hz i den første halve time, men derefter lå driften
pr. halve tim e på op til 150 Hz. - Det er mere end
lovet, men dog stadig lidt nok til ikke at volde
problem er i praksis.
M odtagerens følsom hed måltes til følgende
klem spæ ndinger (1/2 EMK) fo r 10 dB S+N /N : 3,6
MHz SSB 0,12 uV, CW 0,08 uV, AM (1000 Hz/30
%) 0,7 ^V. På alle de andre bånd måltes mindre
end 0,15
i SSB.
M odtager spurious frem går af tabel 2 for den
externe, og tabel 3 fo r den interne. Hvad dette an
går ligg er UNIDEN altså blandt de bedste, det er
ikke mange m odtagere der kan præstere så stor
dæ m pning af alle uønskede signaler. Kun spejlet
på 10 m næ rm er sig de lovede 50 dB's dæ mp
ning.
Den interne spurious er så lille, at den er helt
uden praktisk betydning.
Når vi nu har taget hul på modtagerens opfø r
sel overfor uønskede signaler, kan vi lige så godt
tage interm odulationen med. Dæmpningen af
denne blev målt til 64 dB på 14,0 MHz, med de to
uønskede signaler på henholdsvis 14,1- og 14,2
MHz. Det er nøjagtig det samme som på ARGONAUT 505 (litt. 2).
H erudover blev blokering målt med et ønsket
signal på 14,0 MHz (-110 dBm /0 ,7 ¡xV), - et
uønsket signal på 14,1 MHz skulle være -22,5
dBm /1,67 mV fo r at reducere LF-output fra det
ønskede signal m ed 3d B . Det giver altså en »blokeringsdæ m pning« på 87,5 dB.
I
AM forsøgte jeg at måle krydsm odulation,
men dette lod sig ikke gøre, da blokering op
trådte før det uønskede signal var kraftigt nok til
at m odulere sig ind på det ønskede.
Om m odtagerens båndbredde kan siges, at
C W -filteret er indbygget, og de angivne bånd
bredder alle viste sig at være en anelse bredere i
toppen, men til gengæ ld smallere i bunden (SSB
2,46 kH z/-6dB, 3,56 kHz/-60 dB, og CW 690 Hz/6dB, 1,27 kHz/-60 dB). Det er til den rigtige side,
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og i øvrigt så lidt, at vi betæ nkeligt nærmer os
tolerancen på m ålingerne. Se også fig. 1, der
viser hvad UNIDEN selv lover.

S pæ ndingsforsyning er indbygget, både til
netspæ nding og til »13,8 V + / + 10%«, altså lade
spæ ndingen til en 12 V akkum ulator.
Måden man laver det på, er ved blot at lade 2
tran sistore r svinge på 12 V viklingen af nettrans
form atoren. E tforsø g med 12 V forsyningsspæ n
ding (/A i somm erhus med en 80 M dipol kastet
over taget), gav støj fra DC-converteren på 80 m.
Dette problem har forhandleren fundet ud af,
kan løses ved hjæ lp af 100 nF fra +12 V ledningen
til stel, lige ved selve DC-converteren. Det var a lt
så spæ ndingsforsyningsledningen, der virkede
som antenne fo r denne støj.
Frem tidige eksemplarer, der udgår fra OZ4SJ,
h ar denne kondensator monteret. I øvrigt viste
den indbyggede støjbegræ nser sig yderst effek
tiv overfor både DC-converterstøjen og fo r tændingsstøj.
Ved lytning på 12 V kan man spare strøm ved at
slukke fo r glødespæ ndingen til driver og PA.
Herved slukkes også DC-converteren, og der
med den negative forspæ nding, der skal holde
C W -m edhørsoscillatoren slukket ved CW-modtagning. Så hvis man ønsker at spare strøm, sam
OZ FEBRUAR 1978

tid ig med man vil lytte på CW med smalt filter,
skal man vælge stillin g TUNE i stedet forC W .
U nder førom talte afprøvning på 12 V forsy
ningsspæ nding, opdagede jeg noget pudsigt. Ef
terhånden som batterispæ ndingen faldt, steg PA
hvilestrøm m en!
U m iddelbart sæ tter dette sig ud over Ohms lov,
men så galt er det dog ikke. Forklaringen er, at
når forsyningsspæ ndingen falder, falder alle de
andre spæ ndinger også, undtagen de stabilisarede, og til dem hører skæ rmgittetspæ ndingen
på PA -trinet (zenerdiode-stabilisering), men ikke
den negative forspæ nding.
Man kan jo så selv afgøre, om stigende PAstrøm skal få en til at slukke fo r ikke at brænde
batteriet helt af, eller man blot vil justere PA bias
tilbage til korrekt hvilestrom, og så køre videre.
Samme fo rh old gø rsig gældende, hvis det er æn
drin g e r i 220 V prim æ rforsyningen.
M odtagerens AG C-karekteristik »knækker«
ved om kring 3 ¡.tV. Herfra til 3 V (en inputæ ndring
på 120 dB), æ ndrede output sig med 5 dB. Det er
altså fuldstæ ndig, som man kan ønske sig. Heller
ikke ved lytning var der noget at beklage sig over.
S-m eteret begynder at virke ved et par ^V, men
indhenter det forsøm te inden S6 (fra 1 til 3,2 dB
m ellem S-graderne), hvorfra S-graderne svarede
til en inputæ ndring p å 5 dB. S-9 til S9 + 10 dB gav
11 dB 's æ ndring. Men de sidste tre 10 dB-spring
på S-m eteret svarede til en inputæ ndring på hen
holdsvis 14, 16 og 18 dB.
S9 lå mellem 40 og 60
påalle bånd, såalt i alt
er det et meget rim eligt S-meter.
Skalaen er noget speciel, idet den er hybrid (en
blanding af digitai og analog udlæsning). Se fig.
2.
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M H z-indikatoren styres direkte af båndom skif
teren, mens 100 kH z-cifret styres af »segment
switches« (de 5 trykknapper nederst til højre på
forpladen). Der er så kun området mellem disse
100 kHz punkter tilbage, og disse udlæses fra en
trom le, der sporer VFO’en. (Tromlen kan ses på
fig. 8).
Skalaen har om kring 1,5 mm pr. kHz, og linearitete n/in d stilling sn ø ja gtig he de n måltes til at
være bedre end + / + 200 Hz.
K alibrering sker v.h.a. den indbyggede 25 kHz
kalibrator, og skalaen korrigeres så ved at flytte
viseren, men det er nu meget sjældent nødven
digt.
RIT'en er lid t speciel, idet man kan vælge enten
+ / + 1 kHz e ller + / + 5 kHz. - Den »smalle« RIT er
m eget rar, når man kun skal efterindstille til det
toneniveau, man helst vil lytte’ på, både i CW og
SSB.
Det må lige indskydes, at det ikke er nødven
d ig t at bruge RIT fo r at få det nødvendige offset i
CW. Dét klares ved at flytte carrierfrekvensen ca.
750 Hz opad i CW m odtagning. Skalaen bliver
altså ved med at passe på senderfrekvensen.
Blandt de mange tilslutningsm uligheder på
bagsiden er et transverter output. Til dette tils lu t
tes udgangssignalet fra driveren, mens PA glød
og den indbyggede blæser slukkes, når om skif
teren ved siden af (RF PWR AMP) stilles i stilling
off.
U dgangssignalet fra denne bøsning måltes til
mellem 2,6 og 3,4 V over 50 ohm, på 20, 15 og 10
m, størst på 10 m.
Det foreskrives i manualen, at man skal tage
HF-antennen af, når man benytter transverter
o utput. Det virker lidt overforsigtigt på mig, da
PA -trinnet hverken får glød eller input i denne
stillin g .
Jeg kunne da heller ikke måle noget på anten
neudgangen, når transverterudgangen var slået
til. (Hvis der var noget, var det i hvert fald mindre
end 200 uW).
Som specielle data bør nævnes, at der er ind
bygget højttaler, og at der på bagsiden findes alle
nødvendige ind/udgange fo r tilslutn ing af: Ek
stra m odtager (ant.), ekstra hojttaler, extern VFO,
transverter samt PA-trin.

F ig . 2.
Den h yb rid e frekvensudlæ sning på UNIDEN. _ Den lysende
p r ik o ve r 1-ta lle t er en lysdiode, der indikerer, når VFO'en er i
d rift (R em ote VFO). Ud fo r pile n (i ydersiden a f karmen) ses den
knap, de r anvendes, når pile n skal flyttes ved kalibrering. Re
sten e r behandlet i teksten.
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Ved levering medfølger næsten alt, hvad man
kan få brug for. Således f.eks. m ikrofon og
AC /D C spæ ndingsforsyningskabler - selv et an
tennestik og et ekstra m ikrofonstik medfølger.
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F ig . 3.
B lo k d ia g ra m m e t ove r UNIDEN 2020. Lokal osc. delens p rin c ip
er vis t i fig. 6, mens dennes detaillerede blokdiagram kan ses i
fig. 7
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Blokdiagrammet.
M odtager.
Generelt set er spillen opbygget som en enkelt
super med et »premixed« injektionssignal og en
m ellem frekvens på 6187 kHz.
Lokal osc. delen er dog lidt speciel, men det
vender jeg tilbage til.
Om blokdiagram m et i fig. 3 vil jeg lige bemær
ke at: Blokken RF ATTANUATOR, der er indskudt
i m odtagerantenneledningen, blot er et elm inde
lig t potentiom eter på 2 kohm. (Antennen ind på
oversiden, og signal videre fra m id te ra rm e n-ste l
i bunden).
Ved hjæ lp af denne simple indretning er det
m u lig t at dæmpe antennesignalet op til 78 dB på
80 m, faldende til 60 dB på 10 m. - Denne indret
ning viste sig at være en af de smarteste ting på
transceiveren (i al sin enkelthed). Der var næsten
ingen græ nser for, hvor meget »fnidderfnadder«
der kunne fjernes fra modtageren ved blot at
skrue lid t ned her. Faktisk blev RF gain overflø
dig, idet antenneattenuatoren udførte dennes
fu nktio n, bare langt mere effektivt. Ideen kan
anbefales, hvis man f.eks. har problemer med
m odtagning på 40 m. Det kan jo ikke tage lang tid
at prøve at indskyde et potentiom eter i m odtage
rens antenneledning, blot fo r forsøgets skyld.

Efter ant. attenuatoren tilføres 25 kHz kalibratorsignalet. De 25 kHz er opnået ved at dele 6,4
MHz med 256 = 2® - vi må vel vænne os til sådan
ne tal i disse digitale tid e r.- 2 5 kHz punkterne lig 
ger i øvrigt med over S9, også på 10 m.
Ved at tilfø re kalibreringssignalet efter ant. at
tenuatoren opnås, at man kan skrue ned fo r an
tennesignalet, mens kalibratorens forbliver uæn
dret - altså ingen tvivl om, hvad der er det rigtige
signal.
Herefter kom m er vi til RX RF UNIT. Denne be
står af 2 stk. dual gate MOSFET (3SK35) og 1 stk.
JFET (2SK19).
Afstem ningen styres som vanligt fra preselectoren, men med 2 stk. 6-sektioners drejekondensatorer. Det er i princippet en sektion til hvert
bånd (27 og 28 MHz er i denne forbindelse ét
bånd). Der bruges dog 2 sektioner i parallel til 80
m, hvorfor 15 MHz båndet er fast afstemt, da dette
kun er beregnet til 15,0 MHz.
M odtagning er dog stadig mulig op til 15,5
MHz, med en ubetydelig forringelse af følsom he
den (0,68 ^V klemsp. fo r 10 dB S +N /N på 15,5
MHz).
Vi har jo stadig DR's kortbølgetjeneste på
15,165 MHz, nu med ny log. per. antenne med 13
dB gain, og med så store dim ensioner, at der er

G204

Fig. 4.
RX RF UNIT. Man ser tydeligt, hvordan hvert enkelt bånd har
sine _ h e lt separate _ kredse. S tyringen a f de 2 drejekondensato re r fo re g å r v.h.a. snekkedrev fra en aksel. Denne er så igen
fo rb u n d e t m ed kæ detræ k til preseiectoren.
OZ FEBRUAR 1978
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b ru g t g itterkon struktio n til bommen - d e n er om
kring 18 m lang.
Fig. 4 viser den mekaniske opbygnig af RX RF
UNIT, og giver sam tidig et billede af, hvor dejligt
overskueligt hvert enkelt modul i spillen er be
handlet i manualen.
Til RX RF UNIT er også NOISE BLANKEREN
fo rb un d et. Denne viste sig (som før nævnt) yderst
effektiv overfor bl.a. tæ ndingsstøj. Selve p rin cip 
pet er det samme som i bl.a. TRIO TS 520, Som
m erkam p FT 277 og Drake R4C.
Virkem åden er ridset op i anmeldelsen af R4C,
hvis man ikke kender den i forvejen (litt. 3).
Ved meget kraftige signaler kunne det ske, at
støjbegræ nseren blev overstyret, og derfor selv
begyndte at støje (suse). I praksis er dette dog
ikke noget problem , da det i alle tilfæ lde vil være
en fordel at skrue lidt ned for RF attenuatoren,
når signalerne er så kraftige, derved forsvinder
førnæ vnte overstyring totalt.
Et forsøg på rekonstruktion af denne oversty
ring viste, at dette ikke kunne lade sig gøre med
et enkelt uønsket signal. - Der skal altså mere
end ét kra ftig t signal til fo r at få støjbegrænseren
til at støje.

Resten af m odtageren er ret konvertionelt op
bygget, hvorfor jeg lynh urtig t springer videre til
senderen.
Senderen.
Her begynder vi med GENERATOR UNIT. I SSBer
den belancerede m odulator (Q504) i drift, mens
det er den ubalancerede (Q501) i AM og CW.
AM -signalet kører uden om filterenheden ved
sending, mens U SB-filteret bruges ved AM -modtagning.
Ved C W -m odtagning køres carrier osc. Q507
på 6187,75 kHz X-tallet, hvorved et offset på 750
Hz fo r CW opnås. (Så man ikke modtager i nul
stød, når man sender i nulstød med modparten).
Alle o m skiftninger i generatorenheden foreta
ges ved hjæ lp af diodeom skiftere, som styres af
DC-spæ ndinger.
I CW nøgles både PA- og drivertrin v.h.a. g itter
blokering (fig. 5). Sam tidig nøgles medhørsoscillatoren i AF UNIT. Den (Q408) giver også signal til
VO X-kredsløbene (også m onteret i AF UNIT),
hvorved SEMI-BK opnås.
Om selve TX RF UNIT skal det bemærkes, at
den er opbygget mekanisk, på næsten samme

Fig. 5.
N øglesystem et i UNIDEN. Ved m odtag ning er både drive r- og
P A -trin n e t k o rt off. Ved sending i SSB og AM læ gges R 603 til
ste l gennem VOX-relæ et og m odeom skifteren. Herved får både
d riv e r og PA arbejdsfo rspæ nd in g. I CW opnås arbejdsforspæ ndin gen først, nå r nøglen trykkes ned (m odeom skifteren
s tå r jo i CW nu). S am tidig har C W -m edhørsosciliatoren fået
forsyn in g ssp æ n d in g , men den b live r h o ld t slukket v.h.a.
spæ ndingen på oversiden a f nøglen (fra R 603 via relæet). I
C W -m od tagn ing holdes m edhø rsoscillatoren slukket v.h.a.
spæ ndin gen via R 453.
F o r at undgå m ellem rum sbæ rebølge ændres R 605 til 22
kohm . For a t genskabe k o rre k t arbejdsforspæ nding på drive
ren, æ ndres R 603 de refter til 2,2 kohm.
C 602 æ ndres til 470 nF fo r at undgå den m eget bløde nøglin g . Se i ø v rig t a fs n itte t »on the air«.
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måde som RX RF UNIT (fig. 4) (2 x6 sektioner drejekondensator).
Sender- og m odtagerafstem ningen på anten
nefrekvensen er altså holdt fuldstæ ndig adskilte.
Mekanisk korer de dog sammen ved hjælp af et
kæ detræ k til preselector knappen. (Seevt. fig. 8).
L o k a l-o s c illa to r delen.
P rincippet i denne er vist i fig. 6. Outputfrekven
sen fp fra PLL enheden ligger altid mellem 15,838
og 15,338 MHz. X-tal osc. frekvensen f 1 vælges af
båndom skifteren, og den ligger fp højere i fre
kvens end fL(f1 = fL + fp), og fL e r jo MF’en høje
re end antennefrekvensen (fL = fTR - fi).
Såvidt ingen problemer, de kommer først, når
vi skal finde ud af, hvordan fp bliver genereret.
Det er dog heller ikke så slemt, blot måske lidt
uvant. De ca. 15 MHz fra VCO'en føres, samtidig
med at de går til premixeren, også til en anden
blander, hvor det blandes med VFO-frekvensen.
Efter denne blander sidder en afstemt forstæ rker
på ca. 6,5 MHz, hvorfor kun differensen mellem
de to frekvenser (fp - fVCO) = f2, optræ der på
indgangen af den variable deler (1/N = N-deler).
Den variable deler kan dele med mellem 63 og 67
gange, alt efter hvordan segm entomskifterne
(100 kHz trykknapperne) står. Outputfrekvensen
fra N-deleren vil så være ca. 100 kHz, som sam
m enlignes i fase med en 100 kHz reference fra en
X-tal osc. Falder faserne på de to »100 kHz« sig
naler ikke sammen, giver fasedetektoren en fe jl
spæ nding ud, som så æ ndrer VCO'ens frekvens
ind til de to 100 kHz-signaler følges ad i fase (og
dermed i frekvens). (Phase Lock).
5-1 1 -2

fT R
fi
fL
fl
fp
f2

Table o f Frequency Interrelation

- T r a n s m it ti n g & receiving f r e q u e n c y
— I n t e r m e d i a t e fr e q u e n c y
— L o c al o sc illato r fr e q u e n c y
— C ry stal o sc illato r f r e q u e n c y
— PLL o u tp u t frequency
— PLL hetero d y n e o u tp u t frequency

B AND

3. 5

J tr

Æ ndrer vi nu VFO-frekvensen, vil inputfre
kvensen - f2 - til N-deleren ændre sig lige så
meget. Så kan outputfrekvensen fra N-deleren
ikke være 100 kHz længere, hvorfor fasedetekto
ren giver et fejlsignal ud, som så igen styrer
VCO'en lige så meget til siden, som VFO’en blev
fly tte t før. Herved ændres f2 tilbage til sin o p rin 
delige værdi, og faselås kan opnås igen.
I praksis sker disse ting selvfølgelig ikke sådan
lid t efter lidt. Ved æ ndring af VFO-frekvensen
vedligeholdes faselås, og VFO’en flytter blot i
samme takt som VFO'en. Jeg har prøvet, om jeg
kunne få den ud af faselås et øjeblik, hvis VFO'en
blev tunet meget hurtigt, men det lod sig ikke
gøre - VCO’en fulgte blot med.
Æ ndres delerforholdet i N-deleren (segment
om skifterne), bliver VCO'en nødt til at ændre sig
100 kHz, da f2/N jo bliver låst til 100 kHz (medfø
rer f 2 = N x 100 kHz).
Hvis det stadig står lidt uklart, er det m uligt lidt
studeren af det viste stykke tabel i fig. 6 kan klare
problem erne. (Tabellen i manualen fortsæ tter
med alle de andre amatørbånd).
Så skulle vi kunne gå videre til fig. 7, der viser
det samme som fig. 6, b lot meget mere detail
leret.
Af specielle ting er her bl.a. de båndskiftede Xtal oscillatorer. Hvert bånd har sin egen oscilla
tor, med tilhørende kredse (én alm. kreds + et
båndpasfilter). (Kan skimtes på fig. 8).
Som input til mixeren (blanderen) i selve PLL
enheden kan man vælge et par andre m uligheder
end den indbyggede VFO. Den mest indlysende
er nok en extern VFO, som blot er et VFO modul

It

|B|

■- ;

jf7j-

J*A’/-V) —9138

Q

O
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.* 0
■■

fl
9. 787

PLL

9038kHz

It
1 5 . 8 3 8 - 15. 738

*

O
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100kHz

h

3.5-

3.6
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3.7

9.787

9.887

3.7-

3.8

9.887-

9.987

3.8-

3. 9

9 . 9 8 7 - 10. 087

15 . 5 3 8 — 15. 438

6. 400

3.9-

4. 0

1 0 . 0 8 7 - 10. 187

15.438-15.338

6. 300

7.0-» •

7. I

13. 1 8 7 - 13. 287

1 5 . 8 3 8 - 15. 738

6. 700

in

17 ?S7 —17 7R7

15 7 3 8 - 15. 638

6. 600

25. 525

6. 700

1 5 . 7 3 8 - 15. 638

6. 600

15.638-15.538

6. 500

Fig. 6.
P rin c ip p e t i lo k a l osc. delen. Næ rmere i afsn ittet om samme.
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VFO
EXTERNAL

Fig. 7.
D et tetaillerede blokd iagram a f lo kal osc. delene. Nærmere i
teksten i a fs n itte t om disse.
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Fig. 8.
Den m ekaniske op b yg n in g a f UNIDEN 2020. Bagest ses DCcon verte ren. ved siden a f P A-trinnet. I siden foran P A-trinnet
skim tes den båndskiftede X-tai osc. enhed. _ Øverst, i samme
s ide som P A -trinnet, sidder TX RF UNIT, og foran denne skim 
tes kæ detræ kket m ellem preselecto r og de to RF enheder (RX
og TX). B ånd om skifte rne har i ø v rig t et kæ detræ k m agen til.
Bag skalatrom le n sidde r PLL enheden, og på det forste af
m o d u le rn e i ræ kken a lle r bagest (IF UNIT), skimtes de dertil
ho re n d e trim m em uligheder, fo rt op til overkanten.

magen til, sat ind i en anden kasse sammen med
et sæt segm entom skiftere og en X-tal osc. med
plads til 10 X-taller.
T ilsluttes extern VFO, kan man vælge at styre
både sender og m odtager med den ene eller med
den anden VFO. Senderen med den ene og m od
tageren med den anden VFO (og omvendt) er
også m uligt. En lysdiode viser hvilken VFO, der
styrer. (Se fig. 2).
Man kan også vælge at køre internt X-talstyret.
Til dette brug er der en X-tal osc. med plads til 2
X -taller indbygget i selve transceiveren (Q754).
Ved hjæ lp af denne kan man få 2 X-tal styrede
frekvenser i hvert eneste 100 kHz bånd.
Der er også RIT på X-taloscillatorerne, men
hvor meget de kan flytte modtagerfrekvensen,
har jeg desværre ikke haft lejlighed til at prove.
Hvis man anvender X-taloscillatoren i en extern
VFO, kan man køre X-talstyret på sender eller
m odtager, samt VFO på »den anden«.
Med X-tal oscillatoren i den externe VFO er det
i ø vrigt m uligt at komme til at køre X-tal styret
med spring på 10 kHz gennem alle amatørbån
dene ved hjælp af de 10 X-taller, der er plads til.
OZ FEBRUAR 1978

Om PLL enheden i øvrigt er det værd at
bemærke, at der overalt anvendes alm indelige
gængse integrerede kredse (74-serie og en en
kelt MC4044).
Subjektive data.
Finish.
Den m ekaniske opbygning virker meget robust
og gennem ført. Fig. 8 viser, hvordan det er m uligt
at komm e til overalt, b lo t man tager top- og
bunddæ ksel af. Dét, at forpladen kan vippes
frem , hvis man skal til på bagsiden af denne, er et
lille ekstra raffinem ent.
Langt de fleste justeringer i m odulerne øverst i
fig. 8 (IF UNIT, FILTER UNIT, GENERATOR UNIT
og AF UNIT), er ført op fo r oven, så man kan
komm e til at justere dem oppefra, eventuelt gen
nem låget i toppen, som kun sidder fast med
snaplåse, så det er meget h urtigt at få dem af.
Det eneste sted man ikke - um iddelbart - kan
komm e til, er i øvrigt i disse 4 moduler, altså hvis
der skal være spæ nding på. Man skal egentlig
bruge et såkaldt »extenterboard«, altså en slags
»forlæ ngerprint«, så m odulet kommer oven over
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de andre. Man kan dog også klare sig uden, ved
at skrue stikket af nedefra og vende det, hvorefter
m odulet kan sættes i fra denne side. (Mens
spillen står på højkant eller med bunden i vejret).
Den indbyggede blæser har g jo rt det m uligt at
lave en massiv, næsten helt lukket kasse. Det
m edvirker også til større mekanisk styrke. Det er
også en rar ting, at der ingen udluftning er fo r
oven, så kan man ro lig t placere noget dér, uden
at spillen får problem er med varmen.
Med hensyn til m obilbrug er det sådan, at det
er håndtag i den ene ende, og gummiben i den
anden. M obilbeslag, eller huller til samme, er der
dog ingen af. Der er dog masser af m uligheder
fo r fastspæ nding p.g.a. den m egetstabile opbyg
ning. Til m obilbrug er der i øvrigt m onteret en
bremse til VFO-afstemnigen, så den ikke løber af
sig selv p.g.a. rystelser.
M anualen.
Et n ydeligt værk på 31 sider + et løst diagram til
at fo lde ud. Dette diagram viser forbindelserne
m ellem de forskellige m oduler. Inden i m oduler
ne er diagram m erne tegnet, men kun med numre
på de vigtigste komponenter. Drejer det sig om et
bestem t m odul, er der en beskrivelse af hvert
enkelt sammen med et billede (som fig. 4) og et
diagram med alle væ rdier på.
Disse m odulbeskrivelser fylder ca. halvdelen af
m anualen. Kun afsnittet »Service and M ainte
nance« (m aintenance = vedligeholdelse) er efter
m in m ening a ltfo r lille, men det er tilsyneladende
noget, man må vænne sig til.
Det meste af det, der burde have stået i dette
afsnit, findes dog i form af en slags »værkstedsmanual« på 15 sider maskinskrevet, indeholden
de justeringsprocedurer. Herudover findes et 9
siders skrift indeholdende OK målinger, incl.
sko pb illed e r fra PLL-enheden.
A lt dette er ikke egnet til at indgå i manualen,
da flere af justeringerne kræver en del m åleud
styr, der ikke norm alt forefindes hos amatører. Et
nedkog af det ville dog, efter min mening, være
rart at have med i manualen, bare for at gøre den
kom plet.
Nå, de 24 sider findes jo hos forhandleren, og
det er jo ingen hemmelighed, hvad der står i dem,
hvis man er interesseret.
De aller vigtigste justeringer, som VOX og CWmedhør, er dog beskrevet i manualen, men ikke
f.eks. justering af neutrodynstabiliseringen, og
det er jo nødvendigt hver gang PA-rørene skiftes.
Denne justering er i øvrigt meget let at foretage,
da PA -trinnet jo kan slukkes(»transverterom skif74

teren« på bagsiden). Så skal neutrodynstabilise
ringen b lot stilles til m inim um output i stilling
TUNE. (Skal måles med diodeprobe og et følsomt
instrum ent. Hvis der ikke er noget at måle, kan
man eventuelt kortslutte den del af »transverterom skifteren«, der afbryder signalvejen ind til PAtrinnet).
Forpladen.
Her kan b lo t nævnes, at AGC’en i stilling SLOW
har en hang-tid på om kring et sekund, mens s til
ling FAST giver en tid på under 0,2 sekunder. Der
er også en m ulighed fo r at vælge AGC’en OFF,
hvis man er interesseret i det.
En lysdiode indikerer om RIT’en er slået til
(lyser kun ved m odtagning, da RIT jo slås fra ved
sending).
H erudover er der det specielle, at alle knapper
er lavet af metal, hvilket ikke altid viste sig atvære
lige smart. Således kunne man opleve, at meter
udslaget ændrede sig, hvis man slap knappen
under optu nin g af senderen.
Forhandleren har selv haft problem et under en
»prøvekørsel«, men elim inerede det ved blot at
vende stikket i stikkontakten. Ellers kan en effek
tiv jo rdforbin de lse altid anbefales, og til dette
form ål findes der da også en flø jm ø trik på bag
siden.
Sende/m odtage-om skiftning.
Denne går selvfølgelig udmærket, hvis man kører
PTT (Push To Talk) - stik til ekstra PTT-kontakt
findes på bagsiden.
Værre er det med VOX. I CW »spiser« VOXkredsløbet en god bid af den første prik, og til
svarende »spises« de første par bogstaver i SSB.
(Når der skiftes til sending). Dette er dog den ene
ste fejl ved VOX-kredsløbet, idet antivox’en v ir
ker meget fint. (Man skal dog passe på ikke at få
skruet fo r langt op fo r VOX gain).
Problem erne er altså ikke større, end de er til at
leve med, b lo t man ved det. I CW skal man altså
ikke lade VOX’en falde ud fo r tit, så ved meget
langsom tgående CW-QSO’er bør man nok bruge
PTT.
TVI/BCI.
Denne gang har jeg haft m ulighed fo r at komme
til at måle spurious fra senderen (tabel 1), så der
skulle være m ulighed fo r en lidt mere saglig vur
dering end tidligere.
Selv om senderens harmoniske er dæmpet me
get, er der dog stadig risiko fo r at én af dem finder
vej ned til naboens TV (det gælder jo alle senOZ FEBRUAR 1978

Tabel 1.
Ant. frq.
3,6

7,1 MHz

14,1 MHz

21,0 MHz

28,0 MHz

S purious frq.
3,75 MHz
7,2
MHz
10,8
MHz
MHz
1,0
6,187 MHz
MHz
8,0
14,2
MHz
MHz
21,3
6,187 MHz
MHz
8,0
MHz
13,0
MHz
16,0
20,0
MHz
28,2
MHz
42,3
MHz
6,187 MHz
MHz
15,0
MHz
27,0
MHz
42,0
63,0
MHz
6,187 MHz
MHz
22,0
34,0
MHz
56,0
MHz
MHz
84,0

Dæmpn.
44 dB
45 dB
58 dB
50 dB
45 dB
58 dB
46 dB
56 dB
48 dB
57 dB
60 dB
65 dB
58 dB
46 dB
56 dB
47 dB
55 dB
52 dB
50 dB
58 dB
46 dB
54 dB
52 dB
42 dB
60 dB

Bemærkn.
++
2. harm
3. harm
MF
2. harm
3. harm
MF

2. harm
3. harm
MF

2. harm
3. harm
MF

2. harm
3. harm

Tabel 1.
S enderens spurious. (Kun m å lt til -70 dB).

7,05 MHz

14,1 MHz
21,1 MHz

28,1 MHz

Spurious frq.
6,187 MHz
15,974 MHz
6,187 MHz
9,602 MHz
19,424 MHz
6,187 MHz
26,474 MHz
6,187 MHz
21,924 MHz
33,474 MHz
6,187 MHz
40,474 MHz

dæmpn.
68,5 dB
85 dB
70 dB
80 dB
83 dB
95 dB
64,5 dB
98 dB
68,5 dB
62,5 dB
97 dB
52 dB

Bemærkn
MF
spejl
MF
spejl
MF
spejl
MF
spejl
MF
spejl

Tabel 2.
E xtern m o dtag erspu riou s. Der er m ålt fra 530 kHz til 65 MHz.
A ndre end spe jl- og MF-gennem siag kun m ålt hvis dårligere
end 80 dB.
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Æ kvivalent styrke* Bemærkn.
0,07 |aV
0,05 nV
VFO på -1
0,04 |iV
VFO på 99
—
VFO på -1
0,03 nV
0,06 (iV
—

*) Klem spæ nding.
Tabel 3.
Intern m o dtag erspu riou s. (Kun m å lt ind e n fo r amatorbåndene).

+ + ) Frekvenser uden bem æ rkninger er kun om 
trentlige.

Tabel 2.
Ant. frq.
3,6 MHz

Tabel 3.
Ant. frq.
14,191 MHz
21,099 MHz
21,299 MHz
21,199 MHz
28,319 MHz
28,528 MHz
29,376 MHz

dere). Der skal dog ikke meget yderligere dæmp
ning til (udvendigt lavpasfilter), før risikoen for
TVI af denne årsag skulle være helt elim ineret. Nu må man endelig ikke tro,-at UNIDEN skulle
være dårligere end de fleste andre amatørstatio
ner. P A -trinnet er ganske konventionelt opbyg
get, og må derfor anses fo r at virke nogenlunde
ligesom alle de andre - af samme type.
On the air.
SSB var altid helt i top med fine rapporter på kva
liteten. Det skyldes vel ikke m indst den stabilise
rede skæ rm gitterspæ nding i PA. H ervar altså in 
gen problem er.
På CW derim od, m odtog jeg en mængde rap
porter på m ellemrumsbærebølge, og alt fo r lan
ge »kanter« på tegnene. Det fik mig til at kikke
nærmere på nøglingskredsløbet, hvilket bl.a. re
sulterede i fig. 5.
Før æ ndringen af de to modstande var driver
trin n e t kun kørt off med ca. -12 V, mens »offspæ ndingen« efter æ ndringen var ca. -20 V, og
dét var nok. Kondensatoren (C 602) kunne tages
helt ud, uden der opstod klik. De 470 nF giver en
tilpas blød nøgling til, at det er rart at lytte til.
Disse 3 kom ponenter sidder alle på ensretter
m odulet, der er placeret i en kantkonnektor bag
DC-converteren. Det er lige til at hive op og bytte
de 3 kom ponenter ud, hvis man ér den lykkelige
ejer af en UNIDEN. Anskaffer man sig én, ér
denne æ ndring foretaget af forhandleren.
Efter fø rom talte æ ndring fik jeg kun gode rap
porter, også på CW.
Både sender- og modtagerdel virkede nøjagtig
ens med intern såvel som med extern VFO. Kun
én ting kunne man mangle en gang imellem,
nem lig det, uden videre, at kunne »spotte« de 2
VFO’er sammen til samme frekvens. Dette lod sig
kun gøre ved at indstille begge, så de m odtog det
samme.
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Den indbyggede blæser lagde jeg kun mærke
til, når der var skruet helt ned fo r LF'en - den er
altså meget lydsvag. Denne blæser gør i øvrigt
senderen særdeles velegnet til både RTTY og
SSTV, hvor senderen træ kker stor strøm i læn
gere tid af gangen.

Medarbejder
seges

Konklusion.
UNIDEN 2020 viser sig ved nærmere bekendt
skab at høre til de HF-amatørtransceivere, der
ligg er over gennemsnittet, hvad ydelse og finish
angår. Tages dette i betragtning, synes jeg, at
pris og kvalitet stemmer pænt overens. Man får
bestem t noget fo r pengene.

Vi søger yngre radiointeresseret medarbejd e rtil fa sta rb ejd e i vor forretning. Vi hand
ler med kom m unikationsudstyr, en gros/
detail. Engelsk kundskab er nødvendigt.
Lørdag fri.

L itte ra tu r:
1) UNIDEN 2020 - ein KW-Transceiver neuester
Schaltungskonzeption. Egon Koch, DL1HM,
FUNK-TECHNIK nr. 18/1976.
2) Test af ARGONAUT 505, OZ8VL, OZ okt. 73,
side 370.
3) Test af DRAKE R4C, OZ8VL, OZ jan. 75, side 14

Er du interesseret - ring eller skriv til
K. Bergstrøm.

BEIAFON
Istedgade 7 9 -1 6 5 0 København V - T lf . (01 ) 31 02 73

uniden

c o r p o r a tio n

Tokyo, Japan

External Speaker model 8120

288,Priserne er incl. 18% moms.

SPACE
ELECTRONIC
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S S B T ransceiver model 2 0 2 0

6.450,-

Remote VFO model 8010

1.266,-

S v æ r a t k o m m e uden om.
K o n k u r re n c e d y g tig både på k v a lite t og pris.
Se u d fø r lig te s tra p p o rt i dette n u m m e r a f OZ.

»/ Svend Aage Jensen, OZ4SJ, Frugthaven 37,2500 Valby, telefon (01) 46 95 14

OZ FEBRUAR 1978

r

CHOK
RABAT

KREDSARRANGEMENTER
I he nhold til vedtæ gterne § 19 indkaldes her
med til kredsm edlem sm øder i nedenstående
kredse.

-H50%

KREDS 1
Mandag den 6. m arts kl. 20,00 i Radioamatø
rernes Hus, Teklavej, København.
KREDS 2
Tirsdag den 7. m arts kl. 20,00 i H elsingør afde
lings lokaler, L ille Godthåb, GI. Hellebækvej
6 3 i, Helsingør.
KREDS 3
M ødet har væ ret afh oldt.
KREDS 4
O nsdag den 8. m arts kl. 19,30 i Næstved afde
lings lokaler, Fodby gl. Skole.
KREDS 5
Tirsdag den 7. m arts kl. (se program under
kredsarrangem ent kreds 5) i Ringehallen.
KREDS 6
Torsdag den 2. m arts kl. 20,00 på restaurant
V ikin g, Åbenrå.
KREDS 7
Tirsdag den 14. m arts kl. 20,00 på Hotel Ølgod,
Ø lgod, og torsdag den 16. m arts kl. 20,00 på
Mågevej 10, Holstebro.
KREDS 8
Tirsdag den 7. m arts kl. 20,00 i Vejle afdelings
lokaler, D æ m ningen 58, V ejle og torsdag den 9.
m arts kl. 20,00 i Å rhus afdelings lokaler, Frede
riks alle 164, Århus.
KREDS 9
O nsdag den 8. marts kl. 20,00 i Å lborg afdelings
lokaler, Forchham m ersvej 11, Å lborg.
A lle m edlem m er af EDR, uanset m edlemskab af
lokala fdeling er, har adgang til disse møder
m od fo re visn in g af g y ld ig t m edlem skort (post
kvitte rin g ) til EDR fo r året 1978/79.
Dagsorden:
Valg af d irig ent.
B eretning om H B’s arbejde i det forløbne år.
Forslag til debat.
O p s tillin g af kandidater til repræ sentant
skab (og HB).
5. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.

Forslag til be hand ling under punkt 3 skal være
de respektive H B -m edlem m er i hænde senest 8
dage fø r mødet.

1

Se bare disse priser. .
C MOS KREDSE
Vor
rabatpris
incl. 18%
moms
Type
74C00
0,93 kr.
74C02
0,93 kr.
74C04
1,95 kr.
0,93 kr.
74C08
0,93 kr.
74C10
0,93 kr.
74C20
0,93 kr.
74C30
0,93 kr.
74C32
8,58 kr.
74C48
2,22 kr.
74C74
2,52 kr.
74C86
74C157
8,46 kr.
5,28 kr.
74C160
5,28 kr.
74C161
74C164
4,68 kr.
74C 175
4,26 kr.
5,28 kr.
74C193
74C902
2,70 kr.
4022

5,40 kr.

HiNIL KREDSE
Vor
rabatpris
incl. 18%
moms
Type
5,46 kr.
312CJ
2,34 kr.
322CJ
2,57 kr.
325CJ

326CJ
333CJ
343CJ
367CJ
371CJ
372GJ
380CJ
368CJ

3,24
2,46
9,60
15,99
10,37
7,95
17,24
15,99

TTL KREDSE
Vor
rabatpris
incl. 18%
Type
moms
1,02 kr.
SN7400N
SN7404N
1,56 kr.
SN7407N
3,54 kr.
SN7408N
1,32 kr.
SN7410N
1,32 kr.
SN7411N
1,32 kr.
SN7413N
2,34 kr.
SN7420N
1,32 kr.
SN7427N
1,86 kr.
SN7430N
1,32 kr.
SN7432N
1,74 kr.
SN7438N
2,58 kr.
SN7474N
1,98 kr.
SN7486N
1,98 kr.
SN74155N
5,10 kr.
SN74161N
6,96 kr.
SN74164N
6,24 kr.
SN74L00N 1,68 kr.
SN74L04N 1,98 kr.
SN74L85N 9,60 kr.

M in . o r d r e p r. e fte rk ra v kr. 5 0 ,P ris e rn e e r in c l. m o m s .
M e lle m s a lg fo r b e h o ld t.

D A N SK D IG IT A L TEKNIK A /S
HESSELBALLEVEJ 36 - 7171 ULDUM
TLF. (05) 67 87 22
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kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Redaktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg.
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EDR’S KOPITJENESTE
QST (amerikansk)
Aug. 1977: Add variable-bandw idth tuning
to yo u r re c e iv e r............................................
Nov. 1977: A versatile digital
frequency d is p la y .........................................
73-M agazine (amerikansk)
Aug. 1977: Build a double Bazookaand give your signal a b la s t...................
Using the Atlas transceiver,
Practical e x p e rie n ce s ..............................
Sept. 1977: Design an active RTTY-filter
B u ilt a RTTY message generator ..........
Okt. 1977: C om m unicate on 10,25 GHz
w ith a sim ple tra n s c e iv e r........................
B uild a Com. Coder fo r the IC-22 S.......
Nov. 1977: Build an Oscar 2 m transceiver
Track Oscar 8. Step-by-step-m ethod ....
Dec. 1977: A program m ing switch
to IC-22 S....................................................

Radio Communication (engelsk)
Okt. 1977: A m ultim ode transceiver
using SL 1600 IC. 1. del ..........................
Nov. 1977: Do. 2. del ...................................

6 s.
4 s.

5 s.
9 s.

4 s.

Af ovennæ vnte a rtikler samt af andre fra nævn
te tid s s k rifte r samt fra ældre nr. af OZ kan fås
kopier. Prisen er 1,- kr. pr. side + porto (tryksag),
der lettest indbetales på min giro 6 45 93 66 eller
sendes i check.
OZ7EM, Ejv. Madsen, Valstedvej 6, 9240 Nibe.

3 s.
6 s.
5 s.
4
5
2
9

s.
s.
s.
s.

EDR’s HF-Bulletin sendes hver søndag
kl. 09,00 DNT på 3625 +/+.

2 s.

Ham Radio (amerikansk)
Okt. 1977: How to improve accuracy
of yo ur frequency c o u n te r ..................... 3 s.
H igh-perform ance 20 m receiver with
dig ital frequency readout. 1. del ........... 14 s.
Nov. 1977: Do. 2. del ................................... 10 s.
High, perform ance general coverage
com m unications receiver ...................... 15 s.
Dec. 1977: Present-Day receivers.
Some problem s and cures....................... 9 s.
500 W att regulated pow er-supply ........ 3 s.
A 10 w power RF-wattmeter fo r high
frequency and VHF-measurements....... 6 s.
CQ-DL (tysk)
Okt. 1977: 10 GHz Am ateurfunkbetroeb
m it dem G unnplexer MA87127 ..............
Jan. 1978: 70 cm T ra n s v e rte r....................
QTC (svensk)
Sept. 1977: UKV-mottagara »Mini H« ......
Min Z-m atch .............................................
Okt. 1977: Promid: En morseteckengenerator med Prom i stallet fo r diodm atris
Nov. 1977: 100 W linjart slutsteg for 144
MHz med twa 2C39 trioder ....................
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6 s.
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Advarsel.
I OZ fo r januar 1978 nævner OZ5PZ, at benzen
(benzol - stenkulsnafta) kan bruges til at fjerne
film h in d e r fra p rintplader og lignende med. Det
kan ikke frarådes n ok! Benzen karakteriseres af
M iljøstyrelsen som letantæ ndeligt og giftig. Stof
fet er g iftig t ved indånding og ved berøring med
huden og giver »fare fo r uafvendelig skadevirk
ning«. Det er endvidere under stærk mistanke for
at kunne frem kalde kræft, så lad være med at
bruge det. Brug i stedet, som OZ5PZ også næv
ner det, petroleum , xylen (xylol) eller toluen
(toluol).
Kilder: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr.2/1976:
Liste o ve rfa rlig e stoffer. - Dansk Kemi nr. 8 1977.
OZ5RU.

DER ER MASSER AF VAND
i svømm ebassinet i Ølgod i år. - Det skal
der jo også være, når EDR, Esbjerg afd.
inviterer til

NYT&NOTER
EFTERLYSNING!
Tyveri af trafiktælleapparater.
Ribe am tskom m une har stor interesse i at få
tyverierne bragt til ophør, at få den/de skyldige
draget til ansvar og om m uligt at få materialet
bragt til veje, hvilket bl.a. udsættelsen af en dusør
på 500,- kr. fo r oplysninger, der kan føre til tyvens
pågribelse, er udtryk for.
Et trafiktæ lleapparat registrerer antal passe
rede køretøjer på tæ llestrim m el dg tælleværk.
Til brug fo r en efterlysning af dele fra appara
tu re t kan nævnes, at blandt andet følgende dele
er ind eh old t i apparatet: Sm åsignaltransitorer af
m æ rket Siemens og ITT, modstande af mærket
P hilips og Victrom , relæer af mærket Siemens og
en indgangstransform ator af mærket JS-960/2
(Jørgen Skov). Derudover forefindes et tæ lle
væ rk og 2 stk. 12 volt batterier.
Ribe Am tsråd - Teknisk forvaltning
A m tsgården, Sorsigvej, 6760 Ribe, telefon (05) 42 00 44.

ØLGOD-LEJREN 1978
Lejren åbnes lørdag den 1. juli kl. 14 og
slutter søndag den 9. kl. 10.
Alle radioam atører - licenserede eller ikke
- er velkomne. Pladsbestilling er ikke nød
vendig. Der kræves norm alt lejrpas, men
hele indskrivningen og betalingen er noget
forenklet, idet OZ2ZJ på vor del af pladsen
fu ngerer som lejrchef - så det er altså ham,
man skal henvende sig til ved ankomsten. Priserne er de fastsatte fo r tre-stjernede
pladser: 11 kr. pr. nat fo r voksne og 5,50 kr.
fo r børn under 12 år. Vi får dog 15% rabat.
Der bliver ekstra åbningstid i svømmehal
len, således at der mandag til fredag bliver
åbent 4 gange om dagen.Rabatkort kan
fås.
Rævejagter og m obiltest m.v.vil blive afvik
let på om rådet inden fo r kort nr. 1114 II SV
(Ølgod) 1:25.000.
Mere i kom m ende OZ.
73 es bcnu - Lejrudvalget:
OZ1OQ - OZ2ZJ - OZ8KF.
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Print service!
P rint fra OZ frem stilles på bestilling.
Priser: Enkeltsidet 1,5 mm glasfiber.
Basis p r is .............................................................
T illæ gspris pr. cm ^ (min. 100 c m ^ ) ................

4,00
0,08

Eks.: Et p rin t måler 10x12 cm. 10x12 = 120x0,08 =
9,60 + 4,00. Ialt ................................................... 13,60
B oring pr. h u l ...................................................... 0,05
Priser: Dobbeltsidet 1,5 mm glasfiber.
Basis p r is .............................................................
T illæ gspris pr. cm ^ (min. 100 c m ^ ) ................

6,00
0,10

Eks.: Et p rint m åler 12x10 cm. 12x10 = 120x0,1 =
12,00 + 6,00. Ialt ................................................ 18,00
Priserne er incl. moms og porto.
Printservice ekspederes kun mod forudbetaling. P rint fra andre blade frem stilles på bestilling til
samme priser som ovenstående, her skal blot beta
les fo r film , samt vi skal have original-trykket med
ved bestillingen. - Vedrørende priser - se annonce
om repro-foto i OZ nr. 2 1978.

©

BJA prmt ApS
Ejboparken 11
4000 Roskilde
Telf. (03) 3614 35
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Vy 73, OZ4SX, S ve n d

Lønstrup

NORAD

c r ^ E

08-96 01 88

ANTENNE ROTORER I 9 TYPER

DXCC-status december 1977.
C W /Fone
343
OZ3Y
325
OZ3PO
322
OZ1LO
322
OZ6MI
310
OZ5DX
302
OZ8BZ
301
OZ7BG
252
OZ1AJ
224
OZ5CV
222
OZ4FF
173
OZ2E
160
OZ1HX
149
OZ5MJ
OZ6AQ
140
124
OZ3XS
124
OZ9UU

9800 Hjørring

OZ9NJ
OZ1ZE
OZ9PP
OZ6JE
OZ4EDR
OZ4LS
OZ2TY
Fone
OZ3SK
OZ3Y
OZ6RT
OZ3PZ
OZ1AJ
OZ5VT
OZ7O P
OZ5EV

115
112
106
104
103
102
100

330
326
302
279
250
212
211
194

OZ1WL
OZ4RP
OZ2YE
OZ2YM
OZ4TT

158
142
110
104
103

CW
OZ1VY
OZ7BW
OZ3Y
OZ1LO
OZ6XT

232
205
180
161
101

Ovenstående liste er
m odtaget via OZ3SK.

HF-UDSTYR! Det er osse os!
TRIO/KENWOOD:
TS-520 transceiver ................................k r. 5 .8 9 5 .0 0
TS-820 transceiver ............................... kr. 7 .2 9 5 ,0 0
DG-1 digital skala ................................. kr. 1.4 9 5 ,0 0

DRAKE:
R-4C m odtager ....................................... kr.
T-4XC sender ...........................................k r.
TR-4CW transceiver ............................. ..k r.
AC-4 strøm forsyning ........................... ..k r.
MS-4 højttaler .........................................k r.
SPR-4 DX-m odtager ........................... .k r.
YAESU MUSEN:
FT-101 E transceiver

........................... k r. 7 .6 9 5 ,0 0

FT-301 Dig. fuldtransistoriseret
transceiver med digitaludlæ sning . . .
FP-301 power supply ...........................

kr. 8 .475 ,0 0
kr. 1.195,00

ATLAS:
210X transceiver 12 V ......................... .. hfPS-220 strøm forsyning ....................... .. k r.
S trøm forsyning, byggesæt ................. .. kr.
350-XL transceiver 12 V ..................... .. k r.
350-PS strøm forsyning ....................... .. k r.
305 ekstra VFO ....................................... k r.
DD6-XL digital skala ........................... .. k r.

5 .8 8 5 ,0 0
1.4 5 0 ,0 0
49& 80
8 .5 8 5 ,0 0
1.9 5 0 ,0 0
1.5 5 0 ,0 0
1.9 5 0 ,0 0

X X Í ELECTRONIC

Ring eller skriv efter datablade.

å

Vi sæ lger gerne på afbetaling og giver en god pris for
din brugte station.

I I| J

80

5 .4 5 0 ,0 0
5 .1 5 0 ,0 0
0 .2 5 0 ,0 0
1.0 9 5 ,0 0
2 8 5 ,0 0
5 .4 9 5 ,0 0

J I

Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.
Telefon (03) 83 91 70 - 85 81 70
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Resultatet af juletesten 1977.
P hon eafd elinge n:
1. OZ7HT
Lille Skenved
2. OZ8PG
D ronningm ølle
Måløv
3. OZ9O U
4. OZ5KF
Rønde
5. OZ5EV
Lellinge
6. OZ3SK
Horsens
7. OZ6RT
St. Merløse
H innerup
8. OZ7GI
9. OZ5DL
Skive
10. OZ8DK
Lystrup
11. OZ1XV
Munke Bjæ rgby
N ykøbing F.
OZ9ML
13. OZ5JK
Randers
14. OZ1ACZ
Nibe
15. OZ6QE
Skibby
16. OZ7RQ
Agerbæ k
S ilkeborg
OZ7XC
Bram m ing
18. OZ5MT
B irkerod
19. OZ5RB
20. OZ3GK
Rødkæ rsbro
21. OZ5PD
H undslund
22. OZ1AIK
Sæby
23. OZ9JV
Østerlars
H jortshøj
24. OZ8ND
25. OZ1AP
Skuldelev
N ordborg
26. OZ9QQ
Å lborg
27. OZ2NU
Fjenneslev
28. OZ4LP
29. OZ2KI
Serup
Roskilde
30. OZ2ZZ
Lynge
31. OZ7HC
32. OZ3MC
Skive
33. OZ7JB
St. Heddinge
34. OZ8IE
Årsballe
35. OZ6WX
G rindsted
Frederikssund
36. OZ1BAN
37. OZ4HD
Skagen
Løkken
38. OZ1APC
39. OZ4DZ
Rønne
Haslev
40. OZ2BM
OZ4LX
Tåstrup
42. OZ9MV
S kanderborg
43. OZ8UD
Kr. Hyllinge
44. OZ1AVG
Hillerød
45. OZ4HW
G uldager
46. OZ6TM
Ålsgård
Roslev
47. OZ1AAR/R
48. OZ3DL
Lo jt Skovby
49. OZ5IH
Herlev
50. OZ6MJ
Broby
Vodskov
51. OZ4JU
Herlev
52. OZ4QX
53. OZ3KE
Randers
54. OZ3Zk
København
OZ4IO
Viby J.
56. OZ3KQ
Hørsholm
57. OZ4YP
Rønne
58. OZ1EE
Stenløse
OZ3PZ
Nyborg
60. OZ6KH
G rindsted
61. OZ1BCI
Nivå
62. OZ1BCC
G rindsted
63. OZ1CID
Hvidovre
OZ9SN
Hvidovre
M anglende logs: 11.
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222
218
216
214
210
209
207
203
191
189
185
185
184
183
181
178
178
177
173
172
171
170
154
153
152
151
150
145
140
130
129
115
114
110
108
106
103
100
99
94
94
92
91
83
82
78
76
73
61
58
51
49
48
46
46
42
34
33
33
29
27
22
2
2

A fd e lin g ssta tio n e r:
1. OZ5DSB
2. OZ8QRV
3. OZ5EDR
4. OZ9HBO

DSB R adiosektion 173
H elsingør afd.
120
115
København afd.
95
H olstebro afd.

L ytteram atø rer:
1. OZ-DR 1986
2. OZ-DR 1802
3. OZ-DR 1909

G uldborg
Hirtshals
Kertem inde

322
301
245

Nærum
H innerup
Agerbæ k
Lille Skensved
Sæby
Skive
Hellerup
Odense
Lundby
Nyborg
R oskilde
V ord in gbo rg
Å lborg
N y-Solbjerg
Stenløse
Roslev
Gentofte
St. H eddinge
Guldager
Hjortshøj
Brønshøj
Solrød
Råby, Møn
Haderslev
Serup
Hillerød
Broby
Galten
Nykøbing F.
Osterm arle
Skive
Roskilde
Svaneke
Herlev
Måløv
Frederikshavn
Tønder
Å lborg
Frederiksvæ rk
Lyngby
Janderup
Å lborg
Ålsgård
Horsens
Strandby
Terndrup
Nivå
G lostrup

137
133
131
130
129
129
129
128
127
124

København afd.
H elsingør afd.

118
64

C W -afdelingen:
1. OZ5RM
2. OZ7GI
3. OZ7RQ
4. OZ7HT
5. OZ1AIK
OZ5DL
OZ7T
8. OZ1W
9. OZ1LO
10. OZ6XT
11. OZ3PO
OZ3XS
13. OZ2NU
14. OZ7BW
15. OZ1EE
16. OZ1AAR/A
OZ1TD
18. OZ7JB
19. OZ4HW
20. OZ8ND
21. OZ3PI
22. OZ4KG
23. OZ8BN
24. OZ1BII
OZ2KI
26. OZ1AVG
27. OZ7M A/A
28. OZ1DQX
29. OZ3LF
30. OZ4PM
31. OZ3MC
32. OZ4VK
33. OZ4CG
34. OZ4QX
35. OZ6NF
OZ9N
37. OZ3ZR
38. OZ1DYU
39. OZ5XC/A
40. OZ7BR
41. OZ2UA
42. OZ5DP
43. OZ6TM
44. OZ6KS
45. OZ1CCB
46. OZ7SG
47. OZ1BCI
48. OZ5IN
M anglende logs: 4.
A fd e lin g ssta tio n e r;
1. OZ5EDR
2. OZ8QRV

120
120
117
111

109
104
104
101

100
99
98
96
76
74
74
73
72
69
66
62
58
53
52
50
47
47
43
42
41
40
35
32
31
30
21
14
10
2

81

D ejligt at notere det h id til største antal deltagere på CW og
også fin deltagelse på phone. Desværre m angler især en del
ph o n e -lo g s i år.
For at søge at im ødegå tid lig e re års påstande fra nogle delta
geres side om, at Q R P -stationer ikke kan begå sig i testen,
prøvede OZ7HT og OZ1 LO i år at deltage i CW -afdelingen med
5 w o u tp u t. Som det ses af resultatet, kan man sagtens blande
sig i øverste del, i hvert fald, når man har en god antenne
(inverted V i ca. 20 m højde) og nogen testerfaring. På phone vil
det dog nok være noget vanskeligere. Forhåbentlig mødes vi
alle og flere til igen til næste juletest.
WAEDC 1977.
I C Q -D L fin d e r vl resultatet af denne tests CW -afdeling:
P oints
OSO
Mult.
OTC
1. OZ6XT
255.789
361
518
291
2. OZ1VY
234
195.858
446
432
3. OZ7BW
20.060
118
0
170
4. OZ4HW
4.620
66
0
70
252
14
5. OZ7XG
0
18
6. OZ8E
14
14
196
0
7. OZ1IW
7
14
98
0
11
8. OZ7JU
88
0
8
G rønland:
OX3QA
191.840
445
435
218
OZ1 LO, der deltog i testen fra Madeira med call CT3BQ, blev
nr. 2 ud enfo r Europa med 679.045 pts. efter UF6VAZ med
786.346 ptc.
YL-OM Contest 1978.
Phone: 18. fe b ru a r 18 GMT til 19. februar 18 GMT.
CW: 4. m arts 18 GMT til 5. marts 18 GMT.
F orm ål: At opnå så mange QSO mellem YL og OM -stationer
som m u lig t un der testen.
B ånd: A lle bånd må benyttes. QSO på net tæ ller ikke.
O pka ld: OM kalder CQ-YL - YL kalder CQ-OM.
K ode grup per: Der udveksles RS(T) + nr. fra 001 og ARRLsektio n e lle r land. Loggen skal indeholde yderligere dato, tid
og po w e rinp ut.
S co rin g : Phone og CW er separate tester. Der gives 1 point
fo r hver QSO mellem YL og O M -stationer. Hver station må kun
kon taktes 1 gang på phone og 1 gang på CW uanset bånd. Sum m en af Q S O -points m u ltipliceres med summen af ARRLse ktio n e r og DXCC-lande. S tationer, der anvender indtil 150 w
på CW og 300 w PEP på SSB, må m u ltip licere slutresultatet
med 1,5.
Logs skal være poststem plet senest den 22. marts 1978 og
væ re m odtaget senest den 16. april hos Y LR L’s vice president.
Adressen er: YLRL Vice President WA9NEJ, Carol Bourne, 362
H aw thorne, Glen Ellyn, 111. 60137, USA.

Aktivitetstest.
Når jeg bliver fæ rd ig med opgørelserne fo r 1977, er jeg fæ rdig
med a-test og OZ6KS har overtaget arbejdet med testen fra
feb rua r, idet jeg Ikke ser mig i stand til at fortsæ tte på g rund af
m it arbejde i udlandet.
Jeg håber, at alle har m odtaget deres diplom , når dette
læses, og siger tak fo r alle de hilsener, jeg har fået fra delta
ge rne i årenes løb. Der har næsten kun været glæ de ved at
m odtage loggene med jeres bem æ rkninger og hilsener. De
en kelte gange, der har væ ret beklagelser, har der væ ret god
g ru n d til det.
Jeg håber, at OZ6KS må få samme fa ir behandling, som jeg
har fået. A ltså loggene skal sendes til OZ6KS fra og med
feb rua r. - På genhø r I A-testen og andre tide r på HF.
OZ8KV.
PS. Se reglerne fo r A ktivitetstesterne i januar OZ, side 32.

Gitteimaster!
G odkendt i henhold til D.l.F.'s normer.
Leveres i 9-12-15 og 18 m's udførelse.
M onteret med vippebeslag.
Beslag fo r rotor m.v. efter ønske.

Priseks.: 15 m kr. 2.695,- incl. moms
Ring eller skriv fo r nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen

VIB0-ELECTR0NIC
OZ4RV
K æ rager 20,2670 Greve St.
Tlf. (02) 90 62 84

OZ1BAX
S kovager 8, 4330 Hvalsø
Tlf. (03) 40 90 67

Contest-kalender:
Februar:
18.-19.: ARRL DX C W (1 .d e l).
18.-19.: YL-O M Phone.
25.-26.: Fransk Phone.
M arts:
4.-5.: ARRL DX Phone (2. del).
4.-5.: YL-OM CW.
18.-19.: ARRL DX CW (2. del).
25.-26.: CQ WW WPX SSB.
A p ril:
I.- 2 .: Polsk CW.
8.-9.: H-22 CW og Phone.
II.- 1 2 .: DX Y L til N ordam erika YL CW.
15.-16.: Polsk Phone.
15.-16.: Fæ llesm arked CW og Phone.
22.-23.: Berm uda Contest.
25.-26.: DX Y L til N ordam erika YL Phone.
29.-30.: PACC CW og Phone.
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MICROPROCESSOR
Novice eller proff., det er ikke det, der er spørgs
målet, men kun om du er interesseret eller hvad ! ! !
Vær med i en aktiv bruger gruppe.
Få kontakt med andre interesserede.
Få adgang til inform ation.
Læ r selv - lær andre.
Vil du vide mere, så ring efter introduktions-skrivelse.

BJA print ApS

OZ1LO.

©

Ejboparken 11
4000 Roskilde
Telf. (03) 3614 35
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Information.
Husk ved ansøgning af d iplo m er må der ikke være rettet på
Q S L-kortene, det være sig da to-m odula tionsa rt o.lign. Det
gæ lder isæ r til DXCC, da kan det medføre diskvalifikation,
sådan at man senere ikke kan søge om dette diplom . Søger du
DXCC, da gå dine Q S L-kort om hygge ligt igennem - send
hellere lid t over 100 QSL, da de er meget kritiske hos ARRL. Q S L -k o rt fra kon takter via repeatere kan ikke bruges ved
an søgning af OZ-CCA/VHF, men contest lister gæ lder, når de
e r be kræ ftiget af OZ9SW. - Hvis du har tæ nkt at søge EU-SSB
e lle r EU-CW, da væ r venlig at vente lidt, da der er vanskelig
heder med leveringen af diplom et. Når det er i orden igen, vil
det blive m eddelt her i OZ.
W 2C C S/Henry Zangenberg, som er kendt af mange danske
am atører, har fået tild e lt et specielt d iplo m fo r kontact med 500
danske am atører. Jeg håber, han også må opnå kontact med
1000 am atører, så lyt e fter Henry i den øverste ende af 14 MHzbåndet, der er 100% QSL udstedt i num m erorden.
Nyt Grønlands-diplom.
E fter ca. 1 års forarbejde, hvor der er brevvekslet med Grøn
land, og ta lt m eget på grønlandsfrekvensen med afdelingen i
Julianehåb, og ring et ru ndt i »gamle danevang«, er det nu en
realitet, at der kom m er et nyt G rønlands-diplom , udstedt af
EDR. Må jeg så her benytte lejligheden til at takke afdelingen i
Julianehåb, og især OX3AB/Arne, fo r den store interesse for
dip lo m e t. EDR har, med visse m o dificationer, fået lov at
benytte ju b ilæ u m s d ip lo m e t fra Julianehåb, og reglerne er også
ud arbe jdet i samråd med denne afdeling, da jeg ikke selv er
inde i de grønlandske forhold.
G rø nlan ds-dip lom et udstedes som rent CW -Phone eller for
m ixede kontakter, og kan erhverves i 3 klasser. Men kun kon
ta kte r med O X 3-stationer tæ ller, og kun een kontakt på hvert
bånd med hver station er tilla d t. - Reglerne er som følger:
Klasse 1: K ontakt med 5 byer (steder) med 15 forsk, stationer.
Klasse 2: K ontakt med 4 byer (steder) med 10 forsk, stationer.
Klasse 3: K ontakt med 3 byer (steder) med 5 forsk, stationer.
A lle fo rb in d e ls e r efter 1. janu ar 1978 er gyldige.
For am atører på G rønland kan ansøgningen sendes til: Arne
Pedersen, OX3AB. Postbox 88, 3920 Julianehaab. Det samme
gæ lder også fo r OZ-CCA - alle andre ansøgere sender som
sæ dvanlig ansøgningen til mig.
Prisen fo r d ip lo m e t er 12 danske kroner, eller 2 U S -dollar for
udlæ ndinge.

OSCAR-Diplomet.
Det er a lm in d e lig t bekendt, at Amsat tilbyde r et diplom fo r
Oscar S atellite C om m unications Achievem ent R ecognition
e lle r fo rk o rte t OSCAR.
F o rm å l: Form ålet med diplo m et er at stim ulere og op ret
ho ld e en fo rts a t interesse fo r kom m unikation via satellit, ved at
sørge fo r anerkendelse af fortsat udførte QSO'er og at sørge for
anerkendelse fra Amsat af sæ rlige præ stationer og ydelser af
alle radioam atører.
O pnåelse: Det grundlæ ggende diplo m kan opnås fo r be
kræ ftet s a te llit-k o n ta k t med enten:
1.
20 US stater, canadiske call-areas (om råder f. ek.s VE1,
VE2 osv.), andre lande eller en kom bination af disse, eller
2 .6 australske call-areas (om råder f. eks. VK1, VK2 o.s.v.), og
2 andre lande, eller
3. 8 japanske call-areas (om råder f. eks. JA1, JA2 osv.) og 4
andre lande, eller
4. E nhver anden betingelse specificeret af AMSAT's besty
relse.
OZ FEBRUAR 1978

Bemærkninger:
1. A lle kon takter via ethvert OSCAR rum fartøj foretaget med
en hver legal tra nsm ission sform er gyldig.
2. Q S L-ko rt el ler anden sk riftlig bekræ ftelse fo r fo rbinde lser
ne må vise, at QSO'en blev foretaget via OSCAR satellit.
3. I stedet fo r sådanne Q S L-ko rt kan ansøgerne fremsende
en bekræ ftet liste over forbindelserne. Bekræ ftelse kan ske af
den nationale dip lo m manager eller organisationer tilslu tte t
AMSAT. Hvis en au toriseret o fficia l ikke um iddelbart er til rå
digh ed, kan speciel ansøgning foretages direkte til AMSAT d i
plom manager.
4. A lle kon takter skal foretages fra samme QTH, d.v.s. inden
fo r 25 m iles fra en given placering.
5. T ilstræ kke lig p o rto må vedlæ gges til returnering af frem 
sendte Q S L-kort. D iplom et er gratis fo r medlemm er af AMSAT,
udstedelse af d ip lo m e t til ikke-m edlem m er koster 1 US-dollar.
6. E ndorsem ent udstedes fo r hver yderligere 10 QSO'er som
er de finere t un der opnåelsesbestem m elserne punkt 1.
7. EDR er blevet go dkend t til udstedelse af diplom et fra
AMSAT, og jeg har både ansøgningsskem aer og diplom er lig 
gende, man kan også søge direkte hos: AMSAT-Award Mana
ger, P. O. B ox 27, W ashington D.C., 20044 USA.
M edlem m er af AMSAT bør anføre deres medlemsnumm er.
W GCL (Worked German Large Citles).
A lle kon takter efter 1. januar 1962 tæ ller til dette diplom , og der
er ingen bånd e lle r m odulationsartsbegræ nsning, diplom et
udstedes kun fo r rene CW eller mixede kontakter, det udstedes
i 3 klasser efter fø lgende regler:
Klasse 1: 60 fo rske llig e byer.
Klasse 2: 40 fo rske llig e byer.
Klasse 3: 20 fo rske llig e byer.
A lle byer i den efterfø lgende liste tæ ller til diplom et: Aachen,
A ugsb urg, B erlin, Bielefeld, Bochum, Bonn. Bottrop,
B raunschw eig, Bremen, Brem erhaven, Darmstadt, Dortmund,
D üsseldorf, D uisburg, Erlangen, Essen, Frankfurt/M ain, Frei
burg, Fürth, G elsenkirchen, G öttingen, Hagen, Hamburg,
Hannover, H eidelberg, H eilbronn, Karlsruhe, Kassel, Kiel, K ob
lenz, Køln, Krefeld, Kaiserslautern, Leverkusen, Ludw igshaven, Lübeck, Mainz, M annheim , M önchengladbach, Mühlheim
/R u h r, M ünchen, M ünster/W estf., Neuss, Nürnberg, O berhau
sen, O ffe nba ch/M a in , O ldenburg i.O., O snabrück, Paderborn,
R ecklinghausen, Regensburg, Remcheid, Rheüdt, S aarbrü
cken, S alzgitter, Siegen, S olingen, S tuttgart, Trier, Ulm,
W anne-E ickel, W eisbaden, W ilhelm shaven, W itten, W olfsburg,
W ürzb urg, W uppertal.
WGCL.VHF (Worked German Large Cities on VHF).
T il dette VHF dip lo m tæ lle r alle kontakter efter 1. januar 1962
og alle byer, der er næ vnt ovenfor i WGCL, gæ lder også her.
Hver kon takt på 144 MHz tæ ller 1 point, hvorim od kontakter på
435 MHz giver 3 points. Ansøgningen til diplo m et er opdelt i 3
klasser:
Klasse 1: 40 byer eller point.
Klasse 2: 30 byer eller point.
Klasse 3: 20 byer eller point.
Disse to d ip lo m e r koster 5 DM eller 10 IRC pr. stk. og kan
søges gennem EDR eller som GCR liste direkte hos: DB30R, H.
W. Schütte. B a h n strift 131, 3000 Hannover 1, W. Tyskland.
DTA.
Dette dip lo m kan fås fo r kontakter, lavet efter 1. april 1946 på
CW e lle r phone, med 3 af de efterfølgende prefix: Crozet Island,
F B 8 W - Kerguelen Island, F B 8 X -A d e lie Island, F B 8 Y -S t. Poul
and new Am sterdam , FB8Z. Do not send QSL cards. A list,
sh o w in g fu ll details of the con tacts should be certified by the
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A w ards M anager of a National Society (det er rart med lidt
ud enlan dsk ind imellem), d.v.s., at du kan sende dine Q SL-kort
til mig fo r k o n tro l, så sender jeg ansøgningsskem aet videre, og
dine Q S L-ko rt bliver her i landet. Prisen er 6 IRC + porto. Du
kan også sende det hele til Frankrig, og så er adressen
følgende: M. M enetrier, F5IN, 128, Avenue de la Resistance,
93340 Le Raincy, Frankrig.
ATV-D (Diplom der AGAF).
Dette d ip lo m gæ lder fo r am atørfjernsyn (senderart A. 5) og kan
erhverves af alle licenserede amatører. Man skal have opnået
10 points. For hvert efterfølgende 5 points gives stickers. En
tovejs A5 fo rbinde lse på 70 cm båndet giver 1 point, fo rb in d e l
ser på 24 cm båndet giver 2 points, ved krydsbånds forbindelse
tæ lle r det nederfrekventerede bånd. Kun forbinde lser efter 1.
ja n u a r '.077 tæ ller.
D iplom et er gratis, kun portoen skal medsendes, og kan
søges gennem EDR eller hos: Dielhelm E. W underlich, DB1QZ,
Ebelstrasse 38, D-4250 B ottrop, W. Tyskland.
A TV-E-D (Empfangs-Diplom der AGAF).
Dette dip lo m gæ lder fo r alle A5 m odtagerstationer fo r indsen
delse af rapport. Også her gæ lder de samme regler fo r pointg ivn in g som til ATV-D diplom et. Al rapportgivning efter 1.
janu ar 1977 er gratis, kun skal portoen betales.
D iplom et kan søges gennem EDR eller direkte hos: Diethelm
E. W und erlich, DB1QZ, Ebelstrasse 38, D-4250 B ottrop, W.
Tyskland.
Rønnes 650 års jubilæumsdiplom.
Nu da 1 9 7 7 - Røn nes 650 års b y -ju b ilæ u m s å r-e r udløbet, vil vi
gøre o pm æ rksom på, at jubilæ um sd iplom e t stadig kan erhver
ves, b lo t gæ lder kun QSO’er fo r 1977 med alle bornholm ske
am atører på B ornholm . B etingelserne er blot: 5 QSO'er, af
sk rift fra loggen samt en 10 kr. seddel.
BIA, BORNHOLM ISLAND AWARD, fortsæ tter uændret.

YAESU MUSEN FT 301
Den bedste fuldtransistoriserede transceiver!
Data:
1.8 MHz-29.9 MHz
M ode: USB - LSB - CW - AM - FSK
Følsomhed: 0.25 uV
—
Sender: 200 Watt
l \ f . 7 1 0 7 j"
Gammel pris.

Incl- 18 % moms-

R ing eller skriv efter udførlige data over hele
YAESU program m et.

BEIAFON
Istedgade 7 9 -1 6 5 0 Kobenhavn V - T lf. (01) 31 02 73

Marts 1978
Solplettal: 67

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

Km:

Pejling:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydl. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Francisco
Sydl. Stillehav
Hawaii

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

44,4
54,1
66,4
85,0
90,0
115,9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328.6
356,4

tid/frekvens:
1
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9,4
9,3
9,3
9,8
10,0
11,8
14,5
14,0
10,3
16,1
13,6
14,0
12,4
12,2
12,2
11,9
12,3
12,3
11,7

3
11,8
12,1
12,3
12,4
12,4
12,4
12,7
10,6
9,3
14,1
13,7
14,5
12,3
10,9
10,8
9,9
10,2
10,3
10,8

5
17,8
18,8
19,8
20,8
20,9
21,1
19,2
16,1
10,5
13,0
11,3
11,5
9,7
8,8
8,8
8,8
9,5
9,8
12,2

7
23,4
24,8
26,3
28,0
28,4
30,0
29,8
28,7
18,8
15,8
19,2
18,4
13,1
10,8
10,2
11,0
10,6
11,6
14,6

9
25,6
24,6
28,3
29,2
30,0
31,5
29,6
28,7
22,9
25,1
27,7
18,7
10,9
10,4
11,3
15,5
9,4
14,9
17,1

11
22,4
20,6
28,7
23,4
29,9
30,8
30,6
31,9
23,6
31,5
29,9
30,4
18,7
14,9
18,2
21,1
8,0
19,8
14,8

13
16,9
20,1
27,7
19,8
29,7
30,9
32,7
33,8
23,8
33,0
30,3
30,8
28,3
25,1
24,1
23,4
9,5
21,2
14,2

15
14,3
19,3
24,3
18,3
26,3
28,2
31,1
33,2
23,3
32,7
29,9
30,5
28,3
26,2
25,5
24,0
15,4
15,0
12,2

17
14,0
16,6
18,2
17,8
19,4
21,8
26,2
29,6
21,3
31,1
29,4
30,4
28,4
25,8
25,5
22,8
20,9
20,6
15,8

19
12,4
13,1
13,1
13,5
13,8
15,8
19,9
23,5
16,8
25,8
25,1
26,4
25,4
23,1
22,8
19,7
18,5
18,0
15,1

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

23
9,7
9,7
9,9
10,6
10,9
13,0
15,7
17,4
11,1
17,1
14,8
15,4
14,2
13,8
13,8
12,9
13,2
13,1
12,0
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen,
Kokjærsvej, 6753 Agerbæk.

E fter en læ ngere pause skulle der hermed komme lidt liv i DXspalten igen.
C ond x er gode på 80 og 40 m, og de højere bånd er i fre m 
gang, bl.a. har der væ ret nogle gode åbninger på 10 m, men de
e r ofte af kortere varighed, så de kræver nogen årvågenhed.
Af D X peditioner har der bl.a. væ ret F6BBj på en tu r i Det
indiske Ocean, hvor han skulle have været QRV fra 3B8, 3B9,
FRØBKZ, FHØBKZ, D6AC og FRØBKZ/G Geyser Reef, men
h vo rvid t han har væ ret QRV fra dem alle, vides ikke endnu. V ist nok ikke mange OZ, der har hørt eller wkd ham. QSL til
F6BBJ.
KH6, Kure Island. Den af KM6FC planlagte tu r dertil er blevet
udsat. I stedet skulle N4ZC, WA8WDJ og KH6JFI have været der
m ellem 25. janu ar og 7. februar.
HFØPOL er en polsk A ntartic-eksp edition med SP2BHZ som
operatør. Han vil være QRV in dtil slutningen af marts både SSB
og CW. QSL til SP2BBD.
F08, C lippe rton Island, hvorfra der ikke har været nogen
a ktiv ite t gennem mange år, skulle blive aktiveret i marts-april
måned af en gruppe af am erikanske, sweiziske og franske ope
ratorer. O m kring 12 ialt og blandt dem F6BBJ. Det forlyder, at
turen vil koste 40.000 dollars, hvo rfor de gerne m odtager et
bidrag.

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3,
9000 Aalborg.

SCAG Nettrafik.
SCAG har fo re lo b ig u k ritis k overtaget AR RL’s regler fo r nettra
fik. Når netkontrolstatio nen , NCS, kalder nettet sammen, s lu t
ter han gerne med QND (nettet er ledet) QNZ (stil i nul med min
frekvens) QNI (sam tlige statio ner m elder sig). De øvrige sta
tio n e r sender nu een ad gangen deres kaldesignal en enkelt
gang. N etstationen vil så give de enkelte stationer rapport og
in dh ente ra pport og oplysning om m ulige Q SO -ønskerog sen
der så de stationer, der ønsker forbindelse, over på en anden
frekvens, f. eks.: •>........o g ......... up3«, hvorefter de to stationer
sender BT og straks sk ifte r frekvens, i dette tilfæ lde ca. 3 kHz
op. Den station, der skal m odtage en meddelelse, væ lger en
frekvens k lar af QRM og kalder den anden station på denne fre 
kvens.
Når forbinde lsen er afviklet, bor man gå tilbage til netfre
kvensen. Man m elder sig ved at sende »IE«. Hvis NCS sender
»E«, betyder det: »Vent«, »I« betyder: »Hvem der?«. Stationer,
der ønsker at forlade nettet, sender QNX?
OZ Rag Chew net hver søndag kl. 11 DNT på 3555 kHz er også
åbent fo r ikke-m edlem m er. Det samme gæ lder SCAG slow
speed net lørdag kl. 15 DNT, samme frekvens, hvor især begyn
dere er velkom ne.
0Z80

M1C, San M arino, har væ ret på 3790,0008 GMT, medens den
M1C, der har væ ret QRV på 40 m, er en pirat.
OE6DK/YK, der bl.a. har væ ret en del QRV på 80 m, anvender
fø lg end e frekvenser: 3790, 7045, 14245, 21245 og 28545. QSL
via OE bureau.
ZK2 vil blive aktiveret af 4Z4TT engang i foråret. - ZS2MI,
M arion Island, er QRV hver w eekend 0515 GMT på 14210 eller
21303 kl. 1300 GMT. QSL via ZS6AGV gennem ZS bureau. FW8AC, W all is et Futuna. er en ny station, QRV om kring 14120.
9M8HG er næ sten daglig på 80 og 40 m CW 1030 GMT. 9N1NFO, Nepal, er WB4NFO og vil være QRV derfra til slu t
ningen af februar. Han har bl.a. væ ret på 80 m 0000-0030 GMT.
QSL til WB4NFO.
Arabisk net: Hver fredag 0530 GMT og hver lørdag 2130 GMT
på 14250 med JY3ZH som netcontrol.
Danish DX group: Mode hver lørdag 1400 DNT på 3680. Her
få r du de mest aktuelle ting, ligesom der altid er en der kan
hjæ lpe dig med QSL adresser m. v.
Det var alt fo r denne gang, god jagt.
OZ7RQ

CWhjørnetÆrfÉ
Traffic Handling Diplomer.
Der find es stadig på nye aktiviteter indenfor OZ-sektionen af
SCAG er et forsøg på en forb e d rin g af aktiviteten i ragchewnettet, sam tidig med at medlem m erne optræ nes i at give
tekster i ra diogram stil og tilsvarende afviklingsm etode.
Lederen af rag-chew -nettet OZ5RM, har udarbejdet et sæt
tekster, 10 ialt, fo rd e lt enkeltvis til ligeså mange medlemmer.
De der stræ ber efter diplo m et skal samle alle 10 tekster - p ro 
ceduren iø vrig t kan aflyttes på rag-chew-frekvensen 3555 kHz
hver søndag kl. 11 DNT, hvor forespørgsel iøvrigt kan rettes til
n e tko n tro lle n OZ5RM.Bemæ rk, dette er ikke kun en aktivitet
fo r m edlem m erne i gruppen, men enhver virkelig interesseret
CW -fan er velkom m en til »at kigge« indenfor.
D iplom nr. 1 udstedt 11. januar til OZ1BII.
D iplom nr. 2 udstedt 14. januar til OZ2LY.
D iplom nr. 3 udstedt 17. januar til OZ8O .
Lyt på næ vnte frekvens på søndag - og kom ind og hils på.
OZ2NU

Vy 73, OZ4SX, Svend

YAESU
HF - VHF - UDSTYR
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NORAD

Lønstrup
9800 Hjørring

08-96 01 88
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S E, HOR, PRØV det store udvalg (lagervarer) i Hundested

Vi leverer fra dag til dag overalt! - Vi yder fuld garanti på 12 mdr. V ort specialvæ rksted udfører alle reparationer.
Se også vor annonce vedr. antenner og andet amatørudstyr på siderne 94 og 109
M ed venlig hilsen
OZ1AJO, Sten Christensen og OZ9ZU, Nils Aundal.

DOGPLACE

Forretningen er åben TORSDAG, FREDAG og
LØRDAG samt efter aftale.
Telefonen svarer hele ugen (dag og aften).

Nørregade 39, 3390 Hundested
Telefon (03) 33 90 80
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OZ7CH, C. U. Holten,
Lyovej 6. 8600 Silkeborg,

Intruders Watch - Hvad er det for noget?
» In trud ers W atch« kan bedst oversættes til »På vagt overfor
indtræ ngende« og betyder her i vore internationale radio
kredse, at man iagttage r og registrerer de stationer, der mere
e lle r m ind re b evidst udnytter de frekvensbånd, som vitte rlig t er
tild e lt AMATØR-RADIO-TJENESTEN. Når forholde ne f. eks. på
H F-båndene virk e lig er favourable og vi opnår en mængde
gode fo rb in d e lse r, det være sig over lange eller korte distan
cer, så er der næ ppe plads til os alle, og vi kender a ltfo r ofte
begrebet: »Beklager, old boy, men det meste af din transm is
sion g ik tabt i QRM«.
Og når så tilm ed A M -radiofo nistatio ner, m ilitæ re land-beskyttende H F-transm issioner eller codede teletype stationer
fra m ange lande, hvo r de lokale P&T'er endnu ikke har fået gen
n e m fø rt »fæ rdselsregler« på radiofrekvenserne, når alt dette i
højere og højere grad fin d e r indpas på vore am atørbånd, så er
Q R M ’en virk e lig i top. Vore effekter kan jo slet ikke hamle op
med de kilow atte r, som udstråles fra disse helt- eller halvvejs
o ffic ie lle stationer.
N a tu rligvis påtaler International Telecom m unication Union som e r de fleste af jord ens landes internationale styrende m yn
d ig h e d i Geneve - disse ustandselig forekom m ende lovover
træ dere til de pågæ ldende landes P&T'er. Men ikke alle lande
har idag indo rdn et sig under dette internationale k o o rdine
rings-sam arbejde, e lle r -h v a d der også er tilfæ ld e t-d e tils lu t
tede lande har fo rb e h o ld t sig »visse undtagelser«.

Kun ved usta ndse lig at frem sende rapporter til I.T.U. om det
desvæ rre gradvist større og større antal tilsidesæ ttelser af ved
tagne regler, vil denne o rganisation være i stand til blandt me
get andet at forbed re tilstandene m.h.t. u tilsigte t QRM på vore
bånd.
D erfor har et m eget stort antal am atørorganisationer over
hele jord en de senere år dannet INTRUDERS W ATCH-sektioner, som har til form ål fra am atørernes egne ræ kker at indsam 
le ra p p o rte r over disse indtræ ngende. EDR er også m ed i dette
arbejde.
Når du lytter over båndet, så væn dig efterhånden også til at
bem æ rke tra nsm ission er fra stationer, som ikke er am atør-sta
tio n e r. R egistrér evt. call, transm issionsart (AM, CW, RTTY
osv.), frekvens, dato, tid og m u lig vis også re tning eller andet
karakteristisk, som kan id en tificere den pågældende station.
Send oplysn inge rne til EDR's INTRUDERS WATCH ved un
dertegnede. Herfra går rapporterne videre til I.A.R.U.’s M onito rin g System, som indsam ler materiale fra et meget stort antal
søsterorgan isa tione r til EDR, og forelæ gger det m ånedligt fo r
næ vnte I.T.U. Dér vil det blive et væ ldigt materiale, som vil blive
fo re la g t ved den tilstun dend e Verdens A dm inistrative Radio
K onference, hvor m aterialet uo m tvisteligt vil kom me til at få
m eget s to r betydning fo r vore fre m tidige aktiviteter på am atør
båndene. Også DU kan være med til at underbygge vor eksi
sten sberettige lse ved at hjæ lpe EDR's Intruders Watch med
dette job, og dine rapporter vil blive bekræ ftet med en tilbag e
m e ld ing herfra.
OZ7CH

ÆTSEMASKINE

KLA-14

er velegnet til værksteder, laboratorier o. I., hvor der
jæ vn lig t er behov fo r at frem stille print til prototyper el
ler m indre serier.
Æ tsekarret kan tage p rin to p til 2 0 x 2 0 cm og indeholder
1,4 I ætsevæske. Både enkelt- og dobbeltsidede print
kan ætses.
Æ tsetiden afkortes ved dels at opvarme, dels at lade luft
skabe bevægelse i ætsevæsken. Der m edfølger lu ft
pum pe og term om eter, men ikke varmelegeme. (Akvarievarm er på max 25 W).
J e rn klo rid kan godt anvendes i ætsekarret, men til kræ
vende opgaver anbefaler vi det meget renlige og hurtigt
virkende SENO-Finæ tsekrystal 3207 - 240 g/p r. I vand.

Har du problem er med printfrem stilling, eller er du
bange for m ange kom plicerede processer?
SENO-programmet klarer din printfremstilling
h u rtig t - nem t - rent
- - og lettere end du tror.

LA U T R O N IC
Kaplevej 29
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(02) 85 52 74
2830 Virum

Vy 73
OZ3FN
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Vidste du at ELFON

h a r m e g e t a n d e t e n d lige ICOM.

Vidste du at ELFON

fo ru d e n en masse s ta tio n e r også har n yh e d e r
in d e n fo r f. eks. m ik ro fo n e r, højttalere o. m. a.

Vidste du at ELFON

h a r et m e g e t s to r t s e rv ic e væ rks te d som gerne
p å ta g e r sig se rvice på d it a p p a ra t uanset h v ilk e t
fa b r ik a t d e t er.

TELEX MIKROFONER
's t

s

s
%

Vandtæ t kvalitetshøjttaler
udfo rm e t fo r nem installation.
D rejelig fo r retningsbestem t lyd.
Indbygget filte r med afbryder.
8 ohm s 76 mm 0 dynamisk højttaler
med ekstra kraftig magnet.
Med beslag og 1,5 m kabel med stik.
Pris ............................................... kr. 97,50

Vi sender dig gerne brochurer over
hele TELEX program m et.
TELEX 73 ................................... kr. 378,00
PRO-COM II ............................. kr. 310,00

Lineær transverter til 70 cm
MMT 432/144 M icro Wave Modules, 10 W
PEP o utput med 10 W ind. Kører direkte sam
men med f. eks. IC201, FT221, TS700G eller
D igital II. Pris ...............................kr. 2.175,00

Elbagade 34-36 - 2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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Redaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi,
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

Aktivitetstesten.
Så starter vi på en ny om gang. Januartesten gav folgende pla
cerin ger:
SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

afd eling:
OZ1BRJ
OZ6IW
OZ9GA/a
OZ8PG
OZ8QD
OZ9NN
OZ9DV
OZ6ZW
OZ1CTC
OZ8RY/a
OZ1BEC
OZ3UN
OZ4HAM /a
OZ6HY
OZ2ST
OZ1QQ/a
OZ9SW
OZ1COR
OZ3ZW
OZ1CWM
OZ9QV
OZ1AOJ
OZ1GM
OZ4OW
OZ5SC
OZ8VL
OZ1AEE
OZ8SC

54
57
41
43
43
39
49
29
40
28
28
28
27
18
24
20
16
16
21
23
23
17
23
19
14
10
10
3

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

235
214
205
168
163
160
156
154
153
117
114
112
110
96
89
82
74
71
70
65
56
54
51
49
36
25
23
4

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

70
65
37
31
25
19
11
20
20
17
15
8
5
1

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

183
161
93
80
59
21
21
20
20
17
15
8
5
1

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

FM afd eling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OZ1BCC
OZ1AXJ
OZ1CPM
OZ1ASP
OZ1DVI
OZ4OW
OZ1OQ
OZ1UU
OZ1CSX
OZ9JV
OZ1DQL
OZ1BKD
O Z4HAM /a
OZ8SC

144 MHz a ktivite tstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-23,59
DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

Aurora: (OZ8SL).
Det nye år er startet g o d t fo r de aorora-interesserede. OZ8SL
har re gistreret a o rora signa le r den 4., 6., 9. og 10. januar. OZ7IS
be rette r om synlige nordlys den 4. januar. OZ8SL har kørt fø l
gende på aurora: 4. januar kl. 17,20-18,26 GM T: UR2BW
(NT57a), LA9JJ (FU66b). OHOJN (JU70d), LA3WU (CU47d),
SM3DCX (IV63b) og SM5CUI (IT09b). 6. januar kl. 19,14-19,24
GMT: SM3DCX (IV63b), SM5BEI (JU72c) og SMØDJW (ISlOd).
10. janu ar kl. 17,22 GMT: LA2PT (FT13b).
0 2 FEBRUAR 1978

Udstrålingsdiagram for HB9CV-antenne

A ntennem åletest (fortsat) af OZ9TM.
Den 9. janu ar var der inviteret til m åling af antenner, i det radio
døde rum på Danm arks Tekniske Højskole. Det var OZ1AWJ,
Svend, der havde ordnet modet.
Der blev m ålt på følgende antenner:
H ustler lodret 6 dB gain.
R ingo R anger lodret 6 dB gain.
HB9CV v a n d re t/lo d re t 5 dB gain.
De m ålinger, der blev foretaget, viste følgende:
H ustler. Im pedans 50 ohm, 145 MHz og 5,5 dB.
R ingo. Im pedans 50 ohm, 145 MHz og + 0,2 dB (minus).
HB9CV. Im pedans 50 ohm, 145 MHz og 5,0 dB lodret.
HB9CV. Im pedans 50 ohm, 145 MHz og 5,5 dB vandret.
På viste ud stråling sdiagram over HB9CV kan du aflæse gain
som fu n k tio n af vinkel på antennen, der er vist lodret og
van dret plan.
Den HB9CV, der blev m ålt på, var fre m stillet af OZ8WD, som
oplyste, at det havde kostet ham kr. 10,- at lave den. Til
sa m m enlig ning koster Ringo Ranger ca, kr. 300,-.
HB9CV: Se OZ nr. 6 side 271 årg. 77.
Testindbydelse.
Herm ed indbydes alle VHF am atører i Finland, Norge, Sverige
og D anm ark til EDR's martstest 1978.
Tidsrum : Fra lordag den 4. m arts kl. 16,00 GMT til søndag den
5. m arts kl. 16,00 GMT.
Frekvens: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal ove rhol
des.
P oints: 1 p o in t pr. km.
K ode: Der anvendes de sæ dvanlige kodegrupper, som f.eks.
59018 EQ74c, hvilket betyder, at man hører m odparten R5-S9,
at det er afsenderens QSO nr. 18 samt QTH er opgivet efter QTH
locatorsystem et. - QSO over aktive repeaterstationer er ikke
tilla d t.
Logs: D eltagerne udregner selv deres points. De udfyldte og
underskrevne logs sendes senest den 31. marts 1978 til: Jørgen
B randi, Rugvæ nget 1, 7870 Roslev.
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R eference-data vedr. OSCAR 7.
°W
Tid Z
A r/M d ./D g .
Om løb nr.
14.887 B
78 02 16
00.07
57,9
17
01.01
71,5
14.900 A
56,4
14.912 B
18
00.01
19
00.55
69,9
14.925 B
01.49
20
83,5
14.938 A
68.4
21
00.48
14.950 B
14.963 B
22m åej anvendes
23
00.42
66,8
14.975 A
80,4
24
01.36
14.988 B
25
00.36
65,2
15.000 B
78,8
26
01.30
15.013 A
63,7
27
00.29
15.025 B
01.24
77,3
28
15.038 B
03 01 måej anvendes
15.050 A
75,7
02
01.17
15.063 B
00.17
60,5
03
15.075 B
74,1
04
01.11
15.088 A
59,0
05
00.10
15.100 B
72,6
06
01.05
15.113 B
00.04
57,4
07
15.125 A
08 måej anvendes
15.138 B
01.52
84,6
09
15.151 B
69,4
10
00.52
15.163 A
83,0
11
01.46
15.176 B
67,9
12
00.45
15.188 B
81,4
01.40
13
15.201 A
14
66,3
00.39
15.213 B
15 måej anvendes
15.226 B
Am sat D anm ark kan kontaktes den første og den tredie lø r
dag i hver måned kl. 14,00 dansk tid på 144.280 MHz USB (+/-5QRM).

TROPO-rapporter: (OZ8SL).
Den 16. og 17. decem ber 1977 v a rd e r igen en god tropoåbning
på 2 m.
OZ9QV (GP22f) har med kun 3 W og en 11 elem ent Yagi kørt
fø lg end e statio ner den 16. decem ber mellem kl. 16,18 og 20,25
G M T: DC7QS (GM), OK1FRA (HJ05a), OE6TH/6 (HH68j),
DF6SM (FI11a), DL7SV (GM), DM2CED (GM), SP3KEY (HL19j),
SP1ADM (HN), DM2BVK (FK), DM5WN/DM2ANB, DK5AIA (FL),
DK1PZ (FL) og DM2DTN (GK). Alle QSO'er med CW eller SSB.
OZ8SL (GP31e) kørte følgende, alle med CW: 16. december
kl. 15,44—22,28 GMT: OK1AEV (HK), OK1XN (HK), OE6TH/6
(HH68j, S chockel næ r Graz, 1445 m. o. h., 3 W ou tput til en 8
elem. Yagi), OK1AME (HJ21g), DK4YW (FI78g), DL9NF (FJ35b),
OE3JKA (H116e), SP3KEY (HL), OK2JI (IJ05c), DK5RQ (GI24j),
DL1M F (GH12a), SP9KAX (JK), DK9CV (FI74d), 0 E 30 U (HI18g),
DL1EH (FJ46j), DF3MI (FI79h), DK1KH (FI68d), OE3PU (HI18g),
SP9CSO (J J 15 f), OK1KGS (HK), OE3KMA (HI17j) og SP8AOV
(LL53d). - 17. decem ber kl. 06,48-16,40 GMT: SP9KAX (JK),
PAØFAS (CM), PAØSF (DN), ON4VN (BL74h) og DK8KX(DK02f).
Den 7. og 8. janu ar var der igen noget at høre fo r den DXinteresserede 2 m eter-am atør. OZ8SL kørte bl.a.: 7. januar kl.
10,10-12,51 GMT: DK3IK (DJ55f), F80Q (BI56a), ON5QV (BL80f)
og SK4BX (HT57e). 8. janu ar kl. 20,57-21,20 GMT: OHØJN
(JU70d) og SM5CBC (IS21c).

Ny verdensrekord på 144 MHz: (OZ8SL).
Ifølge tid s s k rifte t »HAM RADIO« har YV5ZZ idet nordlige
Venezuela og LU1DAU, 50 km syd fo r Buenos Aires, sat ny
dista n ce re ko rd (4446 km) p å 2 m ved at gennem føre 2-vejs QSO
den 29. o k to b e r 1977. QSO'en blev gennem ført både på CW og
SSB kl. henh. 02,30 og 03,10 GMT. Der blev udvekslet 55 og 57
rapporter. S ignalerne var stabile, uden den fadning, der tid li
gere var observeret under ti Isvarende 50 MHz-QSO’er. Kl. 03,12
GMT gennem førte YV5ZZ QSO med LU7DJZ, 30 km nord fo r
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B uenos Aires. - Forbindelserne form odes at skyldes såkaldt
tra nsæ kvatoria l udbredelse (TEP), en speciel udbredelsesform , der skyldes tilstedevæ relsen af en sæ rlig deform ation af
ionosfæ rens F-lag sym m etrisk om jordens magnetiske ækva
to r. For at QSO skal kunne gennem føres, må QSO’ens 2 parter
b e finde sig på hver sin side af denne æ kvator. Hvis ovennævnte
fo rm o d n in g er rig tig , er det så vid t vides første gang, der er
ge nnem fø rt QSO via TEP på så høj en frekvens som 144 MHz.
Til sam m enlig ning kan nævnes, at den tidlige re verdensrekord
var på 4169 km. Den var sat af WA6JRA (Calif.) og KH6GRU
(Hawaii). Denne QSO skyldtes tro posfæ risk udbredelse.

A m atørsatellitnyt (OZ8SL).
Inden næste num m er af OZ udkom m er er OSCAR 8 muligvis
opsendt. Ifølge AMSAT Newsletter fra dec. 1977 vil opsendel
sen fo re g å fra NASA's raketstation i Lom poc, C alifornien, med
en to -trin s Thor-D elta raket, der foruden OSCAR-satellitten
m edfører en videnskabelig NASA-satellit.
OSCAR 8 vil blive frig jo rt fra rakettens 2. trin 5120,6 sekunder
efter start, på en position, der opgives til 78 N o g 1 5 W. Satel
litten s banedata skulle efter planen blive følgende:
E llip tis k (n æ sten-cirkulæ rt) solsynkront kredsløb med apogæ um : 928 km og perigæ um : 883 km.
O m lø bstid: 103 m inutter.
In klin a tio n : 99 .
Hvis disse datoer holder, betyder det at satellitten vil passere
de sam m e p u nkter på jord en på om tren tlig samme tid hverdag.
M axim al kom m unikationsræ kkevidde via satellitten vil blive ca.
6400 km.
AM SAT oplyser, at i mode A (2 m /10 m -transponder) vil sam
m enhæ ngen m ellem dow n link-frekvens ( f j) og up lin k-fre kvens (fu ) være som følger:
fd = f u

116,458 +/-;- doppler,

d.v.s. at et u p lin k-sig n a l p å f. eks. 145,900 MHz vil producere et
d o w n lin k-sig n a l på 29,442 MHz + / + doppler. Bemærk at dette
giver en d o w n lin k-d iffe re n s på
8 kHz sam m enlignet med
OSCAR 7's mode A -transponder.
I m ode A kræves der et signal på ca. - 95 dBm på OSCAR 8's
tra n sp o n d e rin d g a n g fo r at give et o u tp u t på 1 W på transponderudgangen. Dette svarer til en ERP på 80 W fra e n jordstation
i afstand fra satellitten på 1930 km og et polarisation mismatch
på 3 dB.
I m ode J (2 m /70 cm -transponder) er uplink-følsom heden for
1 W o u tp u t lig med
105 dBm under norm ale d riftsforh old,
svarende til en ERP på kun 8 W (bemæ rk otte w att, så spar på
effekten) i samme afstand mellem sate llit og jord station som
ovenfor.
I m ode A skal brugerne, der befinder sig på jordens nordlige
halvkugle, ved brug af cirku læ rt polariserede antenner anven
de ven stred rejet cirku læ r polarisation, mens de i mode J skal
anvende hø jredrejet cirku læ r polarisation. Ønsker man at
kom m unike re via begge OSCAR 8's transpondere, må man
d e rfo r kunne æ ndre pola risatio nsdre jningsretnin g på sit an
tennesystem eller »nøjes« med at bruge vandret eller lodret
po la risa tio n . For de fleste vil de to sidstnæ vnte polarisationer
nok væ re mest praktiske. Både mode A's og mode J's downlin k-a n te n n e r (10 m og 70 cm) er lineæ rt polariserede.
Hvad angår sate llittens øvrige data henvises til omtalen i
denne ru b rik i august 1977 og decem ber 1977 OZ.
OSCAR 8's »køreplan« er in d til videre fastlagt således:
M andag til fredag (USA-tid): mode A.
Lørdag og søndag (USA-tid): mode J.
Med hensyn til den tid lig e re om talte russiske am atørsatellit
»RS« er der på nuvæ rende tid sp u n kt ikke modtaget nogen in 
fo rm a tio n e r om opsendelsestidspunkt.
OZ FEBRUAR 1978

Aurora (OZ8SL):
S a m tid ig med de fantastiske tro p o fo rh o ld i oktober, var der
også et par gode au rora-åbninger. OZ4QA har sendt følgende
ra pport:
19.
o k to b e r i tidsrum m e t 0045-0228 GMT: Hørt OH6VHF
(beacon -stn i KW59f), kørt OH3PF (LV), SM3FGL (HV), SM5KX
(IT), SM3AVQ (IU), LA3WU (CU), SM3AZV (IX) og SM3AKW (IW).
27.
o k to b e r i tidsrum m e t 1500-1606 GMT: GM4COK (YP),
RR2TEJ (NT), UR2HD (LS), UP2BAR (LQ) og UR2RQT (MS)
sam t de sæ dvanlige LA og SM stationer + OH.
Selv kørte jeg den 18. okto ber mellem kl. 2110 og 2129 GMT
fø lgende: SM0 DJW (IS), OH0 AZY (JU), SM4APZ (GT) og LA4KF
(FT).

Trio TS 820 Digital

Troponyt.
I åbninge n den 17.-18. o kto ber har OZ1OQ kørt følgende:
17. okto ber: Hørt OE2CAL/2, kørt DK5SF/p (EI38c), DF1CF
(FH23j), DF6SM (FI11a).
18. okto ber: Hørt OE9AHI, UC2ABF og UP2DDZ. Kørt
OK1 KD O /p (GJ46e), DM2DXN/p (GK43f), DM3RBM/a (GL53g),
SP4KIE (K077b), SP1ADM (HN43c), DM2BHG (FL06G),
OK1KKD (HK61e).
OZ1OQ kører CW med en TS700 og en HB9CW antenne 23 m
o.h. EP32d.

Med engelsk manual og service også efter
købet.
S pæ nding 220 volt.
Frekvensområde 160-10 meter.
M ode: CW USB LSB FEK.
Power out: 200 W PEP.
Følsomhed: 0,25 uV 10 dB.

Sporadisk E (OZ8SL):
F8SH fo rtæ lle r i et brev, at han ikke har fået rapporteret ek
stre m t lange fo rb in d e ls e r via Es i år, men der er trods alt lavet
a d s k illig e fo rb in d e ls e r over distancer på mere end 2000 km. De
m est interessante er efter hans m ening følgende QSO'er:
F9MJ - SV1AB (2307 km) og I4XCC - UW6MA (2166 km) den
21. ju n i 1977 kl. ca. 1618 samt HG5KFP - UG6AD (2283 km) og
HG4YF - UG6AD (2187 km) den 7. ju li 1977.

Pris incl. 18 % moms 8.699,00 kr.

POWER!
POWER

POWER!
SUPPLY!!

POWER!

POWER!

POWER

SUPPLY!!

Ring eller skriv efter data.

BEIAFON
Istedgade 79 -1 6 5 0 København V - T lf. (01) 31 02 73

/»s 020 « W I R

SYSTEM

Vi kan ikke sæ lge dig »HC ørstedsvæ rket«, men næsten. S trø m fo rsyn in g e r fra 1 A til 40 A. leveres til priser, hvor alle
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.

G en erelle data, som overholdes i alle vore strømforsynin
ger:
K o rts lu tn in g s s ik re t med fo ld back begræ nsning.
R em ote sense.
R em ote shute dow n.
R iple ved max pow er 600 uV typ. 400 uV.
Støj 1 kH z-10 MHz m indre end 50 uV.
U dgangsim pedans max. 0,003 ohm typ. 0,002 ohm.
Load re gulatio n 0,06 %.
Line re gulatio n 0,001 % pr, volt.
PS 020 POWER SYSTEM: 13,5 voit.
F æ rdige strø m fo rsyning er med amperemeter.
5 am pere ........................................................... 585,00 kr.
10 am pere ........................................................... 868,80 kr.
20 am pere ........................................................... 1045,80 kr.
M onterede kits indeholdende: S tyreprint, Booster, tra ns
fo rm a to r, ladekondensator, ensretter.
5 am pere ........................................................... 355,00 kr.
10 am pere ........................................................... 466,80 kr.
20 am pere ........................................................... 646,80 kr.
P riserne er incl. 18 % moms.
Vil du vide mere om strø m forsyninger inden du køber, så
skriv e fter »hæ ftet om strøm forsyninger«, vedlæg 6,50 kr.
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

Igangvæ rende U HF-repeatere pr. 1. januar 1978.
Locator
QTH
Call
Kanal
GB22c
OZ9REB
Nørrebro
RUO
Å lb o rg ’
OZ9REP
ER80
RU2
Esbjerg
EP43h
OZ9REL
FP40h
Ebberup
OZ9REI
Rødovre
GP22g
OZ9RET
RU3
GP22g
OZ9REN
G lostrup
RU4
FQ61 j
Århus
OZ3REQ
RU5
EP78g
OZ9REQ
Åbenrå
Y ding Skovhøj
EP09b
OZ5REB
RU6
OZ9REY
GP13e
Holte
RU9

Ansvarsh.
OZ9TM
OZ1ALV
OZ2RM
OZ1AWH
OZ3TZ
OZ5RW
OZ9MZ
OZ 1AK A
OZ1AXX
OZ6IE

*) M id le rtid ig QTH hos OZ1ALV efter lynnedslag.
Der er h erudover afsat kanalplads til en del (længe) planlagte
repeatere. Det fo rh in d re r nye licensindehavere med tid og
energi til projektet i at få tild e lt frekvenspar. Der er måske
prestige i u b rugte repeaterlicenser?
OZ3LQ.
K om mentar (OZ7IS):
Foruden »de læ nge planlagte repeatere«, der endnu ikke er
kom m et igang, er OZ3REA, V ejrhøj af repeaterudvalget blevet
foreslået RU4 som eksklusiv kanal og OZ9RER, Nord-Fyn,
blevet foreslået RU9. Disse repeatergrupper ønsker dog ikke at
benytte de foreslåede frekvenspar.
lø vrig t ud gø r de danske UHF-repeatere størsteparten af de
E uropæ iske UHF-repeatere, der kører efter den »smalle« bånd

Aktivitetstesten.
Januar-testen gav fø lgende placeringer:
1. OZ7IS
2. OZ7LX
3. OZ9SW

24/7 QSO
20 QSO
7 QSO

90 points
89 points
44 points

TX
10 w
2,5 w
6 w
7 w
10 w
10 w
7 w
40 w
5 w
20 w

Antenne(r)
2 stk. HB9CV NW
2 stk. 3 dB rundstr.
5/8 GP
2 stk. 3 dB rundstr.
8 stk. HB9CV NW
2 stk. Dipol
10 dB rundstr.
2 stk. Ringo Ranger
16 el. måtte E
2 stk. Dipol

m.o.h.
130
60
10
115
65
35
100
60
50
50

plan. Det meste af Mellem europa, som har 2 MHz mere i hver
ende af 70 cm -båndet, har lagt deres ind- og output her. Det
gæ ld e r f.eks. Schweiz, Vesttyskland og Italien. Ved siden af de
danske kører sandsynligvis kun to andre UHF-repeatere efter
den »smalle« båndplan, nem lig LA6HR på RU2 i Horten, FT42d
og SK7RJL på RU5 i Lund, GP27g. I Gøteborg kæ mper man en
brav kam p fo r at få lov til at starte den nye lokale UHFrepeater
op efter sam me system, som vi anvender, og ikke efter det spe
c ie lle svenske system med 4,6 MHz spacing, og inpu t på
sam m e frekvenser som vore.
B ene lu x-lan dene forventes også at v ille anvende det »smal
le« system , men i England (hvor ellers?) har man valgt at
anvende de samme frekvenser som vi, men omvendt. Altså
indg ang hvor vi har udgang, og udgang hvor vi har indgang. Nu
venter vi bare på gode con ditione r!

Belcom Liner 70 A

Der har deltaget mere end 20 OZ stationer i testen, hvorfor
kun 3 logs?
UHF-SHF a ktivite tstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,0023,59 DNT.
Testindbydelse.
Hermed indbydes alle UHF am atører i Finland, Norge, Sverige
og D anm ark til EDR's m artstest 1978.
T id srum : Fra lørdag den 4. marts kl. 16,00 GMT til søndag
den 5. m arts kl. 16,00 GMT.
Frekvensom råder: 432-438 MHz sam t 1296-1298 MHz. Re
gion 1 båndplanen skal overholdes.
P oints: 432 MHz = 1 p o in t pr. km. 1296 MHz = 5 points pr. km.
Kode og logs: Se VHF-test indbydelsen.

Variabel 70 cm transceiver. Variabel fra 430-440
MHz (10 MHz). - Mode: CW, FM, USB, LSB, AM. Power output: 10 W a tt.-S p æ n d in g : 13,8V oltog 220
Volt. - Indbygget Vox. - Bordm ikrofon kr. 385,00
Pris incl. 18% moms ............................. kr. 6.395,00

Engelsk manual medfølger.

RTTY-TRAFO
80 V 100 mA 2 ' 15 V/200 m A ............................... kr. 50,00
Inclusive moms og porto.

73, OZ1AQU

W INSØ ELEKTRONIK

BEIAFON
Istedgade 79 - 1650 Kobenhavn V - T lf. (01) 31 02 73

8723 Løsning - Telefon (05) 65 12 85
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Den europæiske QTH-locator topliste.
S tillin g e n pr. 3. novem ber 1977 ifølge DOBUS-INFO:
144 MHz:
OTH
GQ
GM
FM
GQ
FP
GP
FR
JT
FN
HM
HT
AL
AL
GP
CM
JT
BL
FN
JT
HT
DL
FJ
EQ
KM
IT

Antal
281
254
250
249
239
228
226
225
224
220
214
200
198
194
194
183
181
181
178
176
176
175
173
172
171

GM

97

FN
AM
FR
GM
CJ
AL
GM
GM
CM
FM
GP
ZL
AM
CM
HM
GQ
GP
AL
GK
GM
JT
FP
EK
GO
GO

105
98
97
92
84
79
78
78
77
76
74
73
71
70
68
65
65
63
62
62
59
59
59
58
56

38. OZ9SW

EQ

43

50. SM5AII

IS

30

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Call
SM7AED
DL7QY
DK6ASA
SM7FJE
OZ6O L
SM7WT
SK6AB
SM5BSZ
DK1KO
DM2BYE
SM4AXY
G8FUF
G3POI
OZ8SL
PA0 RDY
SM 0 FFS
ON5QW
DC1XC
SM5LE
SM4ARQ
DK4TG
DK1FGA
OZ1O F
SP5JC
SM5EJN

100.DL7WC

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

G3LQR
DL7QY
G4BEL
G4BYV
DK2DPX
PA0 VV
DK3UC
OK1 KIR /p
OK1 A IY /p

AM
GM
AM
AM
EK
CM
FN
GK
HK

46
34
31
30
27
24
23
23
20

GK
AM
GM
EK
GM
DL
EJ
HK
EJ
AM

12
9
7
7
7
5
5
5
5
4

2304 MHz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OK1 KIR /p
G3LQR
DL7QY
DK2DPX
DL7YCA
DC0 DA
DJ8QL
OK1 A IY /p
DL3NQ
G4BYV

Om man ønsker optagelse på den europæ iske QTH-locator
to p lis te - send da info rm atio n, indeholdende ovenstående
o p lysn in g e r + bedste DX v. h.h.v. TROPO, AURORA, MS og ES,
til DL7QY eller eventuelt OZ7IS, der så vil videresende oplys
ningerne. Der må jo findes en hel del, der kan gøre sig gæ l
dende, f.eks. OZ9O R på 23 og 13 cm.
OZ7IS.

432 MHz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

DC1XC
G3LQR
SK6AB
DL7QY
F9FT
G8FUF
DL7YCA
DC9CSA
PA0 VV
DK6ASA
SM7BAE
G3COJ
G4BEL
PA0 JOZ
DM2BYE
SM6FYU
OZ7IS
G3WSN
O K IK IR /p
DC7HM
SM5LE
OZ7LX
DK2DPX
DM2CPA
DM2BHA

RADIOMEKANIKER
til Grønland
Vi søger en alsidig radiomekaniker. Er du fo r
tro lig med TV - radio - båndoptagere etc.,
samt har lyst til at arbejde med andre form er
fo r elektronik, så er du sikkert den rette. Vort
arbejdsom råde er omfattende, som f. eks.
skibselektronik, kom m unikation, sygehus og
m eget mere.
Er du ham vi søger? - så skriv til:

RADIO SERVICE
Postbox 165, 3820 Julianehâb
fo r næ rmere inform ation.

Vy 73 de Herluf - OX3RA

1296 MHz:
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Redaktion: OZ3WP, Waither Panitzsch,
Esplanaden 46, 2163 København K,

Å

I tide n fra 16. septem ber 1976, hvor vi fik tilladelsen fra P&T ti la t
benytte V ejrhøj, er det gået stødt fremad. Vi ligger nu på ca.
20-25 m o n ito r på vore aftener, og m orsom t er det, at mange
efterhånden får anskaffet sig et kamera.
Den ene provinsby efter den anden dukker op. Den 17. januar
var H olstebro med. Der er også forbindelse på 144,7 med DL og
Søren i Randers er der næsten hver aften. - Grenå er ikke med
mere. Med sorg læste vi. at vor ven Vagn, OZ8VV fo r altid er
QRT. Jeg har haft besøg af Vagn efter at han havde væ ret i
Skæ vinge og besøgt OZ1CHK + om. Han var en frisk fyr og
meget hjæ lpsom . Han var ofte p å 80 meter. Alle besøgende hos
os kom m er på tape. Vagn vil jeg aldrig slette. Vi vil alle savne
ham.
M ange i udlandet bygger O Z IT D ’s m onitor. Efter at QRV i
novem ber og decem ber har haft en ufb beskrivelse, er der selv i
øststaterne ham 's i gang med den. Har du en ven i det nabolag,
kan jeg sende en fo to k o p i af de sider.
Søndag den 15. januar var der menge QRV på 80 meter. Ved at blade i gam le OZ'er, har jeg opdaget, at maj 1974 på
side 175, har nogle udm æ rkede henvisninger til litteratur for
alt, hvad d e r har interesse fo r SSTV. OZ9FA har fundet det frem,
og OZ1D kan sikkert hjæ lpe med resten.
Det er m eget svært at fotografere et SSTV-billede. Har fo r
søgt med et »Polaroid«, kr. 149,-og film en (8 stk.) koster kr. 28,Det går fin t.
Jeg foreslår, at vi starter en konkurrence. Send mig dit
resultat. Det bedste sæ tter vi i SSTV-spalten, og præmien er »et
å rskort til Ø rstedsparken«. Hi!
OZ3WP.

UAm

SSTV M eeting i Hvidovre.
EDR’s H vidovre afd eling indbyder alle SSTV amatører samt
SSTV interesserede til en hyggelig komsammen og eventuel
d e m o n stra tio n af de nyeste tin g inde nfor SSTV samt lejlighed
til at træ ffe nye SSTV am atører ansigt til ansigt.
Fredag den 24. feb rua r kl. 19,30 i vore klublo kaler Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
På gensyn.
OZ6PK, Poul.

ANTENNER FRA HUNDESTED
V H F -a n te n n e r
1/4 m o bil m /fo d og kabel ....... 95,00
5 /8 m obil m /fo d ........................ 100,00
1/4 m obil u /fo d .......................... 45,00
5 /8 m o bil u /fo d .......................... 60,00
10 elm . X-bom ............................435,00
8 elm. lo d re t/v a n d re t ............... 185,00
5 elm . lo d re t/v a n d re t ............... 135,00
4 elm. lo d re t/v a n d re t ............... 165,00
R ingo - ru n d s trå le n d e .............. 205,00
4 -p o le ru n d s tr./d ire k t .............. 525,00
2 x 8 elm . S k e le to n -S lo t............ 345,00
14 elm . vandret DX .................... 485,00
G -144 A (H ustler - 6 d B ) ........... 595,00
1/4 basisantenne ........................ 156,50
5/8 basisantenne ........................ 227,50
- og m ange andre!
P o w e rs u p p ly 1 3 V D C 3 /4 A m p . 395,00
U H F -a nten ner
2 x 1 0 elm. X -bom ..................... 475,00
R und stråle r - 8 dB .................... 495,00
R ingo Ranger - 5 dB ............... 235,00
- og m ange andre!

D O G PLACE

H F -a n te n n e r
V ertika l 10 - 1 5 - 2 0 - 4 0 - 8 0 m .........
815,00
V ertika l 10 - 15 - 20 - 40 m ................
575,00
TH6DXX 6 elm. 10 - 15 - 20 m ........... 2075,00
TH3MK3 3 elm. 10 - 15 - 20 m ........... 1750,00
TH3jr. 3 elm. 10 - 15 - 20 m ............... 1245,00
F ritzel FB-23 10 - 15 - 20 m .............. 1475,00
W3DZZ 500 w ........................................
445,00
Løse traps fo r W3DZZ (2 s t k . ) ...........
110,00
- og m ange andre!

A lt i OK stand m / 3 mdr. garanti.
8 dages om bytning sret til nyt.

C O A X -stik (U H F-type)
PL 259 .....................................................
UG 175 ....................................................
SO 239 ....................................................
PL 258 .....................................................
M 358 (T-stk.) ........................................
- og mange andre!

7,00
2,00
7,00
13.00
39,00

A ltid ca. 1500 X-tal på lager. pr. stk. .

50,00

M ik ro fo n s tik (K en w o od/lco m
m.fl.) .........................

25.00

A n te n n e ro to re r (CDE-EMOTO)
fra kr. 515,00 til 2695,00

RG 58 50 ohm kabel ..............................
2,50
RG 8 U 50 ohm kabel ............................
7,00
UHF kabel 60 o h m .................................
3,00
20% rabat ved køb af 150/220 meter i ruller.
OBS.
Har du problem er med d it grej, som du ikke
selv kan klare, klarer vo rt nye værksted
problem ern e. Vi kan klare såvel HF, VHF
som UHF.

Nørregade 39 . 3390 Hundested . Telefon (03) 33 90 80 svarer dag og aften.
F o rre tninge n er åben torsdag, fredag og lørdag - samt efter aftale.

94

Fra brugthylden
M ulti 8 DX FM .................1.350,00
IC 22 A FM ...................... 1.250,00
B elcom 1 2 S S B ............. 2.195,00
M u lti 11 m /VFO ............. 3.150,00
KP 202 (5 kan. best.) .. 995,00
IC 201 FM /S S B /C W ..... 4.195,00
FL DX 500 ....................... 2.185.00
- og m eget andet!

Se også vo r annonce m ed nye
am atø rstation er på side 86.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

»Once again . . . «
Som du s ikke rt allerede har observeret, begynder det nye år på
den m est fo ru n d e rlig e måde. Efter et halvt års fravæ r dukker
SW L-spalten plud selig op i årets første num m er af OZ. Og her i
det andet num m er fortsæ tter den hårrejsende dram atik. Ikke
alene e r S W L-spalten med igen, men hvad der er endnu bedre:
Der er kom m et en ny mand i redaktørstolen.
E fter mere end fem år på posten som DR-leder, må det vist
væ re på tide at løfte bagdelen fra stolen og give plads til en ny
m and, som både har ideer og nok gå-på-m od til at få dem ført
ud i livet, såfrem t læserne (hvori du er inkluderet) viser
interesse og bakker op om kring forslagene. For, som det vist
har væ ret skrevet tusin d gange før, uden din opbakning om
fo re n in g e n s m ange aktiviteter, når vi ikke sæ rligt langt.
Der er eg entlig ingen grund til at kom me med lange fo rk la 
rin g e r elle r ud redninger. En halv årgang af OZ uden en fast
ru b rik fo r DR-am atørerne taler sådan set sit eget tydelige
sprog. M ind st en gang hver anden måned bør der være noget
fo r den kategori af læsere, som endnu ikke plasker hjemmevant
ru n d t på kortbølgebåndene, men som stadig har brug fo r en
g rundlæ gg ende viden om f.eks. stationsbetjening.
På g rund af andre aktivite ter har jeg som DR-leder ikke haft
tid til at o p fylde dette mål. D ertil kom m er yderligere, at u d skift
ningen eg entlig burde have fun det sted fo r lang tid siden, da
de r er tra d itio n for, at det er en lytteram atør, som redigerer
lytteram atørernes egen spalte.
Så når OZ-DR 1815, Eigil Jensen fra og med dette nummer
o ve rtager posten som D R-leder og redaktør af SWL-spalten,
synes alt at være g o dt igen. EDR får en af landets dygtigste DRam atører ind i sin redaktionsstab, og læserne vil snart kunne
nyde g o d t af E igils viden inde nfor et bredt spektrum , der
spæ nder lige fra m oderne ED B-behandling af logs til god
gam m eldags high-speed CW. Som allerede nævnt har Eigil
allerede en lang ræ kke ideer og forslag til nye aktiviteter, der
med din op baknin g, nok skulle kunne sætte skub i kortbølgeaflytn ingen . Så måske skul le vi overlade pennen til OZ-DR 1815
fo r at høre mere om E igils planer. - Velkom m en til!
73 de OZ9XM C L!!!
»Ladies and gentlemen«.
Inden OZ9XM, K arsten's CL fuldstæ ndig forsvinder i ORM,
QRN og DTH, bør vi sige ham tak fo r mange dejlige, indh olds
rige og belæ rende SW L-spalter og ikke glemme, han har været
in itia tivta g e r til mange aktivite ter fo r lytteam atørerne - at han
skylder os en halv årgang spalter, det ser vi stort på. Vi har alle
fået en tiltræ n g t tæ nkepause og fundet ud af. at SWL-spalten er
nø dvendig fo r os alle. - I SW L-spalten er der m ulighed for
gæ steoptræ den. Fordi jeg har fået kasketten på, er det ikke
ensbetydende med, jeg skal være skriver hver gang. På et eller
andet tid s p u n k t skal Karsten nok få lejlighed til at give en halv
årgang af den bedste.
Jeg vil ikke foretage nogen præ sentation af mine personlige
data e lle r sætte m it prøvebillede på skærmen, de der måtte
være interesseret henvises til OZ november 1975, OZ marts
1976 og OZ april 1976.
Inden jeg kaster mig ud i nogle af de planer og aktiviteter, jeg
har på hjerte, vil jeg m eget gerne henlede opm æ rksom heden
på OZ ja n u a r 1978 lederen, skrevet af OZ5RO. Du skal vide, at
du som lytteam atør også er ansvarlig fo r det sprog, der føres.
G odt nok har du ikke taleret på frekvensen endnu, men
igennem din da glige tu r på båndene, støder du på forskellige
unoder, d.v.s., du kan lære, hvorledes man ikke skal tale eller
telegrafere. Gør du b lo t en bem æ rkning i din log, så husker du
det b e d re - a t sådan gør man ikke. Det skal ikke opfattes som en
ko n tro lfu n k tio n , fo r du kan nem lig også lære, hvordan det
gores.
OZ FEBRUAR 1978

Q TH -llste fo r SWL har væ ret et ønske fra mange sider. Jeg vil
m eget gerne bidrage til at få en sådan på mærkerne, men ikke
uden hjæ lp. De, der er aktive og interesserede, bør efter min
m ening fatte pennen og sende mig nogle inform ationer. Hvilke
in fo rm a tio n e r? - DR-num m er, navn, adresse (postnum m er og
by) evt. be m æ rkninger om sæ rlige interesser, så som QSLkort, D X -lytning, contest, phone, CW o .s .v .-A lle interesserede
og aktive DR-am atører vil få listen tilsendt, så snart com pute
ren har de fornø d ne data til rådighed. Licenserede radioam a
tører, der vil være os behjæ lpelige og eventuel har interesse
fo r Q S L -ko rt fra SWL, eller hjæ lpe os med inform ationer, vil
n a tu rlig vis også kom m e med på, og have adgang til listen. Jeg venter på d it bidrag til DR-QTH-listen.
C o n te s t-ja , har du noteret dig, atOZ6KS, Erik er interesseret
i din log. Erik er selv gammel SWL og er dig behjæ lpelig, hvis
du er i tvivl. Jeg mener, du bør deltage i aktivitets-testen, fo r
de rigennem at opøve den specielle teknik, der anvendes, såle
des, du står g o d t ud ruste t ti I at deltage i udenlandske contest's,
der er åbne fo r SWL, og dem er der nogle stykker af.
Lad m ig nu ikke åbne mere op fo r posen i denne om bæ ring,
men i fø rste om gang afvente info rm atio ner om DR-QTH-listen.
Uanset hvor d it kortbø lg e-hje rte er, DX, contest e ller Q SL-kort
fra alverdens lande, så husk dine rapporter skal være fyldest
gørende, d.v.s., de skal fortæ lle m odtageren noget. I din DXlytn in g skal du væ bne dig med tålm odighed og hvad angår
con test, bør du være om hyggelig, hu rtig og frem fo r alt være
s ikke r i din ne dskrivnin g af call's og rapporter. Tålm odighed
gør, at du en dag netop får det land, du savnede, det QSL-kort,
du m anglede og den hjæ lp, du søgte. Du må aldrig være bange
fo r a t henvende dig til dine beslæ gtede am atørkamm erater, der
lid e r af sam me sygdom , men husk altid at vedlæ gge en selv
adresseret svarkuvert, hvis du skriver og ønsker et svar.
Er de r nogle, der har info rm atio ner om udenlandske lytteorg a n isa tio n e r o.lign., m odtages de gerne. Jeg vil bestræbe
m ig på at skabe en kom m unika tionslinie til andre lande,
således vi kan udveksle erfaringer.
Jeg gå r QRT (standser sendingen) og ønsker dig god jagt.
(arbejdets afslutning).
Vy 73 OZ-DR 1815, Eigil.
Name: E igil Juul Jensen.
QTH: E m drup Banke 22.
DK-2100 København 0 .

MICROPROCESSOR
Novice eller proff., det er ikke det, der er spørgs
målet, men kun om du er interesseret eller hvad!!!
Vær med I en aktiv bruger gruppe.
Få kontakt med andre interesserede.
Få adgang til inform ation.
Læ r selv - lær andre.
Vil du vide mere, så ring efter introduktions-skrivelse.

BJA prmt ApS

©

Ejboparken 11
4000 Roskilde
Telf. (03) 3614 35
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Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

A m atø rnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til
OZ4KS, K. Sand, Edvard G riegs Gade 7, 4. th., 2100 Kbh. 0 , tlf.
(01) 29 32 85.

Kredsarrangem ent
I he nh old til EDR’s vedtæ gter indkaldes herved til ordinæ rt
kredsm euiem sm øde i kreds 1. Mødet afholdes mandag den 6.
m arts 1978 kl. 20,00 i R adioam atørernes Hus, Teklavej, Køben
havn.
A lle m edlem m er af EDR i kreds 1 har adgang.
OZ3SH.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelm agerporten 2/438,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 19 84.

Så er der igen fu ld damp på i afdelingen, der loddes, klippes og
diskuteres farvekode på 1% m odstande. Altsammen fo r at få
bygget v o rt RLC meter. Men det skrider tro ds alle større og
m ind re problem er planm æ ssigt frem. Ingen skal sige, at den
eksperim enterende ånd ikke findes på v or ø. Vi håber snart at
være fæ rdige med både m etret og rævesenderne. Vor selvtillid
går så langt, at vi har vovet at love en dem onstration den 23.
februar.

Program:
16. februar: Byggeaften.
23. feb rua r: D em onstration af rævejagt. Vi dem onstrerer de nye
sendere og fo rtæ lle r om ræ vejagt i al alm indelighed. Er der
nogen, som gerne vil være med, så kom denne aften, der vil
væ re alle m u lig hed er fo r at lære principperne. Det praktiske
kom m er af sig selv, når vi igen begynder at løbe enten på
A m ager eller ved Køge.
2. marts: Byggeaften.
9. marts: Klubaften.
16. marts: O rdinæ r generalforsam ling. Dagsorden ifølge ved
tæ gterne. Forslag til vedtæ gtsæ ndringer skal være bestyrelsen
i hæ nde senest den 2. marts.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR
Lokale: G rønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Soborg,
tlf. (01) 69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglvæ rksbakken 23,
2900 H ellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.
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Tirsdag den 21. feb rua r kom m er BJA Prints fo r at fortæ lle om
strø m fo rsyning og m åleinstrum enter. Der vanker, som sæd
van lig . kaffe bagefter. Alle er velkomne.
Vy 73 de OZTBTS, Alex.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: Esther G riis, Krogstens Allé 52 A, 2650 Hvidovre,
tlf. (0 1 )7 8 25 47.
A fd. g iro k o n to : 6 28 29 11. EDR, Hvidovre.

I OZ ja n u a r num m eret har I sikkert set, at der indkaldes til
kredsm edlem sm ode, bl.a. med o p stillin g af kandidater til re
præ sentantskabet på dagsordenen. Vi anbefaler alle interesse
rede m edlem m er (og hvem er ikke interesserede) at mode frem
den 6. m arts kl. 20,00 i Københavns afdelingen, Radioama
tø rernes Hus. Teklavej.
For den gode ordens skyld bemærkes, at der skal foreligge
s k riftlig tilkend egive lse fra kandidater, som er villige til at m od
tage valg. Denne tilkendegivelse bedes afleveret til OZ3SH,
Svend.
Som et led i vo rt udadvendte PR-arbejde arrangerer afde
linge n en tu r til Kiel i St. Bededagsferien fo r at besøge radio
am atørerne i Kiel. Er du interesseret i at deltage i denne tur, kan
du få yde rligere o p lysn inge r på klubaftenerne. Interesserede
bedes m elde sig snarest, da vi gerne skulle kunne udarbejde
kon krete rejseplaner på så tid lig t et tidsp unkt som muligt.
V ore svenske venner i H elsingborg - Nordvåstra Skånes
R adioam atører - har inviteret os til et field day arrangement,
der skal fin d e sted i pinsedagene. Men begynd allerede nu at
tæ nke over, om du har tid og lyst til at deltage - selvfølgelig
med XYL eller YL.
Program:
14. feb rua r: Instrum entaften. M ålesender v/O ZIAZW .
21. feb rua r: L a utro nic dem onstrerer p rin tfre m stilling. OBS: I
s tud iekred slokalet, Claus Petersens allé.
28. feb rua r: Til en fo ra n d rin g holder vi klubaften den sidste
tirsd a g i måneden.
7. marts: Ing. Lønberg fra P&T fo rtæ lle r om frem tidens satel
litko m m u n ika tio n .
14. marts: Hvordan er det gået med byggeprojekterne?
PS. A llerede nu gøres der opm æ rksom på generalforsam 
linge n, der afh oldes den 11. april 1978. O fficiel indkaldelse
fø lg e r i OZ m arts num m eret.
Vy 73 de OZ6PK. Paul.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
K lubhus: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver m andag kl. 20.00, Q S L-udlevering kl. 19.30-20.00.
Fmd.: OZ6WR, Jørn Hougaard, Saven C 4, 2. sal. 2630 Tåstrup.
Tlf. (02) 52 25 68.
Næ stfm d.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, E inar S chm elling, Æ blevej 16. 2400 NV, tlf. 0136
(GO)4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01)
87 49 02.
A fd. g iro ko n to : 5 05 97 55.
Se næste side.
OZ FEBRUAR 1978

Aktiviteter.
B ygge proje ktet med d ire ct conversion modtageren har fået
god tils lu tn in g og er nu i fu ld gang.
Det store am atørstæ vne af holder vi i å rfo rtre d ie g a n g .o g det
er fastsat til weekenden 27.-28. maj. Der bliver som sæ dvanlig
u d s tillin g e r af am atørgrej fra mange forhandlere fordelt over
landet, og der bliver stor-au ktion over nyt og brugt radiogrej.
Program:
20. feb rua r: Klubaften. Betafon dem onstrerer de sidste nyhe
de r i am atørgrej.
27. feb rua r: O Z2D L/O le har i OZ fo r janu ar 1978 skrevet en
interessant a rtikel om op bygnin g af en lille enhed til repeaterspacing. Denne aften vil Ole gennem gå opbygningen og fo r
tæ lle om sine erfaringer.
6. marts: O pstillingsm øde. Se indkaldelse til kredsmøde.
13. marts: O Z5R M /R ichard fo rtæ lle r om sin i OZ fo r december
1977 beskrevne ACCU.keyer, som er en elbug med prik- og
streahukom m else og m ulighed fo r squeeze-betjening.
7 3 -p .b .v . OZ1SZ, sekr.

Som annonce ret i OZ januar, skal der være valg til repræ sen
tantskabet, og vi indka lder hermed til opstillingsm ø de den 7.
m arts kl. 20,00. Vi skal have op stille t kandidater både til
repræ sentantskabet og suppleanter. - Mødet afholdes i Hel
s in g ø r afd. lokaler, GI. Hellebæksvej 63, Helsingør. - Da vi skal
til H elsingør, vil der være sam lingssted ved Hillerød postkon
to rs pa rkeringsplads kl. 19,30, hvorfra vi alle kører i fællesskab.
Vy 73 de OZ1BLW. Poul.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ8TV, Frede Larsen
Årsballevej 48, 3700 Flønne,
tlf. 03 - 99 91 77

KREDS

BORNHOLM

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger,
Bregnerodvej 151. 3460 Birkerod,
tlf. (02) 81 44 35

KREDS
V

Kredsarrangem ent
I he nhold til vedtæ gternes § 19 indkaldes hermed til ordinæ rt
kredsm edlem sm øde tirsdag den 7. marts kl. 20,00 i Helsingøra fd elinge ns lokaler, Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 631.
M ødet er åbent fo r alle medlem m er af EDR, der ikke er i kon
ting entrestan ce, og som er bosiddende i kreds 2, der Omfatter
adresser på Sjæ lland med postnum re begyndende med 3
(3XXX) sam t 2960, 2970, 2980 og 2990.
OZ6BL.

Call: OZ4EDR.
K lubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop I
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 Ø sterm arie, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
Tirsdag den 21. februar: Debataften. Skal vi køre Oscar?
Tirsdag den 28. februar: Klubaften + HF.
Tirsdag den 7. marts: VHF-test.
Tirsdag den 14. marts: Film saften (se Kontakt).
Hver tirsdag fra kl. 19.00-19,30 er der kursus i QSO tysk v/
OZ4XR.
Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

HELSINGØR
C all: OZ8QRV.
Lokale: L ille Godthåb. GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
M ode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Drago, Kroyersvej 19, 3000 Helsingør.

H usk m ødet den 7. marts kl. 20,00 i vort lokale sammen med
H illerø d afd. Jeg håber, at v o rt lokale er helt fæ rdigt til den tid.
OZ8QRV har anskaffet fjernskriver. På nuværende tidsp unkt
skulle den være o p s tille t i lokalet, så må vi se, hvilke bånd vi kan
kom m e igang på.
Det går frem ad med m orseundervisningen. En sidste in d 
sats, og vi har prøven hjem m e inden som m erferien.
Ang. ræ vejagter, kon takt OZ8O P eller OZ8O M (19 91 90) for
næ rm ere oplysninger.
Vy 73 de OZ8O M, Ole.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«, R osenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæ k 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. (0 3 )9 9 91 77.

KREDS

HILLERØD

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

Call: OZ1EDR.
Lokale: H illerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgm estervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
Kass.: OZ1CXR, Søren Jakobsen, Hovedgaden 170,
3630 Jæ gerspris, tlf. (03) 33 10 51.

O rd in æ rt kredsm edlem sm øde afholdes onsdag den 8. marts kl.
19,30 i Næstved a fd elings lokaler.
OZ5GF

OZ FEBRUAR 1978

Kredsarrangem ent

97

HOLBÆK
Lokale: Kæ lderen under Østre Skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1CTX, S tig Hansen, Heilnedalsvej 20, 4300 Holbæk,
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ2XC, Henrik C hristiansen, Østrehavnevej 5, 2. tv.,
4300 Holbæ k.
K lubm øde m andag den 20. februar kl. 19,30.
Vy 73 de OZ2XC, Henrik.

6 -8 mand møde op på aftener, hvor medamatører gør sig den
ule jlig h e d at kom m e og øse af deres viden, ligesom mand
skabet ved kaffebordet bliver lid t lange i ansigterne.
Ræ vesenderne er rigg et til på klubafterne den 28. februar og
14. marts, således de mange, der har købt byggesæt, får le jlig 
hed til at foretage nogle prøvepejlinger.
O rd in æ r ge neralforsam ling afholdes i klubben den 18. april
kl. 19,30 med dagsorden i henhold til vedtægterne. - Ekstra
o rd in æ r ge nera lforsa m ling afholdes samme dag kl. ca. 21,00.
O rd in æ r kredsm edlem sm øde holdes onsdag den 8. marts kl.
19,30 i vore lokaler.
Vy 73 de OZ8NU, Preben.

KALUNDBORG
ODSHERRED
Lokale: K ordildgade 4, kæ lderen ved Hobbyhuset.
Møde: 2. og 4. tirsdag i m åneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgaard, Lerchenborgvej 85,
4400 K alundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Sekr.: OZ1WI, Aage Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 K alundborg.

KORSØR
Møde: M ånedlig t 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: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing F l„ tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ1CUY, Hans Spenner, Volm ersgade 12, 1. sal,
4760 V o rd in g b o rg , tlf. (03) 77 24 89.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen. Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
Afd. g iro k o n to : 6 25 98 55.

Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
M ode: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, N ordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«,
S trandhusene, 4500 N ykøbing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 N ykøbing Sj.
O rd in æ r ge neralforsam ling afholdes fredag den 24. februar
1978 i klu b lo ka le t. Dagsorden ifølge vedtæ gterne. Evt. forslag,
som ønskes behandlet på generalforsam lingen, skal være
bestyrelsen i hæ nde senest den 16. februar. - Vel mødt.
Vy 73 de OZ1CRL. Jorgen.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
M ode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul S chnack 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,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fd eling ens postbox: 103, 4000 Roskilde.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ5GE, E rling Madsen, Stationsvej 18,
4983 Danemare, tlf. (03) 94 41 75.
Afd. po stboks nr. 111, 4900 Nakskov.
Afd. g iro k o n to : 9 29 83 98.

Program:
23. feb rua r: K lubaften.
2. marts: M ekanisk arbejde.
9. marts: Gennem gang af klubbens m åleinstrum enter, 2. del.
16. marts: K lubaften.
23. marts: S kæ rtorsdag, Intet mode.
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemm ingsen, Tjørnevej 2, Fensmark,
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48.
4700 Næstved.
G ru nde t det m eget ringe frem m øde til de i efteråret afholdte
foredrag, har vi ikke lagt noget program fo r den kom mende tid.
Vi søger dog atfå O Z 2 U D ned fo r at fortæ lle om radioastrologi.
Næ rm ere herom ved opslag i klubben.
Skal de t lykkedes at få afdelingen til at køre, opfordres med
lem m erne til at vise lid t mere interesse. Det er sørgeligt at se
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Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Mode: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ6LN, Leo Christensen, B roholm vej 130,
4220 K orsor, tlf. (03) 58 06 61.
Sekr.: OZ1BDQ, H enning 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.
OZ FEBRUAR 1978

Hovedbestyrelsesmed I.:
OZ6MI, Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg

KREDS
■

M

l

Kredsarrangem ent
O rd in æ rt o p stillin gsm ø de afholdes i Ringehallen tirsdag den 7.
m arts med fø lgende program :
Kl. 18,30: U d stilling af prin tfre m stillingsud styr.
Kl. 19,30: D em onstration og inform ation om p rin tfre m s tillin g s 
ud styr ved Lautronio.
D erefter kaffe og o p s tillin gsm od e med dagsorden i.h.t. ved
tæ gterne.
OZ6MI.

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
M ode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.- A rne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro k o n to : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn H etebrügge, Skjoldsvej 32, Odense V.
K o n tin g e n t er kr. 50.00 pr. halvår.
P ensio n istko n tin g e n t er kr. 20.00 pr. halvår.

SVENDBORG
Lokale: Rantzausm lndevej 196-198.
M ode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX. Jorgen B. Andersen, Rollghedsvej 15.
5900 R udkøbing, tlf. (09)51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, S im m erbolle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09)51 19 17.
Kass.: OZ1CIC, Bent Nielsen, Kukkervæ nget 11, Thurø,
5700 Svendborg, tlf. (09) 20 50 37.
O nsdag den 22. februar: M edlem sm ode vedr. afdelingens fo rt
satte a ktivite t. M ødepligt!
Tirsdag den 7. marts: Se under kredsarrangement.
O nsdagsafterne uden sæ rlige arrangem enter afholdes der tek
nisk un dervisn ing fra kl. 19,00-20,15, derefter alm indelig klu b 
aften.
Vy 73 de OZ9EG. Eli.

EDR’s HF-Bulletin sendes hversøndag
kl. 09,00 DNT på 3625 + / - .

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

Opstillingsmøde til HB og RM
afh oldes den 2. marts 1978 kl. 20,00 prc. på Restaurant VIKING i
Åbenrå.
OZ9QQ

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Dom kirkepladsen.
Møde: 4. onsdag i måneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AKA, Svend Hansen, Sønderbro 18, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 52 54.
Kass.: OZ1AJW, Carl H enning Hansen, Galsted Mark,
6541 B revtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1DHQ, Per W ellin, Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g iro ko n to : 7 09 84 48.
Ekstraordinær generalforsamling.
Den 18. janu ar blev der afh oldt ekstraordinæ r generalforsam 
ling i forening ens lokaler med foreningens fre m tid som eneste
p u n kt på dagsordenen. 18 medlem m er var mødt, og OZ8BX
valgtes til d irig ent.
Først gav OZ8JV en redegørelse fo r indkaldelsen. Heraf
fre m g ik det, at han ønskede at træ kke sig tilbage som formand,
fo rd i han mente, at m edlem m ernes opbakning af foreningens
aktivite te r havde væ ret fo r d årlig. Det blev diskuteret, hvad der
kunne gøres, om foreningen skulle nedlægges, eller eventuelt
sæ ttes i bero. Begge disse forslag blev dog afvist med stort
fle rta l. Man enedes om kun at holde eet fast m ånedeligt møde,
hvor der så v id t m u lig t skulle være et foredrag eller lignende.
H erefter fre m g ik det, at OZ1ALI ikke ønskede at fortsæ tte
som sekretæ r og kun ville fortsæ tte i bestyrelsen til næste
ordinæ re generalforsam ling i maj 1978. OZ9MP og OZ1DHQ
blev de refter valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Straks efter generalforsam lingen konstituerede bestyrelsen
sig med OZ1AKA som form and. OZ1AJW som kasserer og
OZ1DHQ som sekretæ r samt OZ9MP og OZ8IN som bestyrel
sesm edlem m er.
Program:
O nsdag den 22. februar: OZ9MP holder foredrag om udbredel
sesfo rho ld på VHF.
Onsdag den 15. marts: På grund af påsken er mødet flyttet en
uge frem , og OZ9QQ indbydes til at fortæ lle om arbejdet i ho
vedbestyrelsen.
Vy 73 de OZ1DHQ. Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
M ode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irg e r Knudsen, Snerlevej 4, Havnbjerg,
6430 N ordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 03 25.
Se næ ste side.
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Den 14. janu ar h o ld t vi åbent hus. Dette var en stor succes.
G od t 100 personer besøgte klubben den dag. OZ9QQ fortalte
om EDR og OZ9HI gav op lysninger om det opstartede kursus.
Program:
O nsdag den 15. februar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 16. februar: Klubaften.
O nsdag den 22. februar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 23. februar: Klubaften.
O nsdag den 1. marts: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 2. marts: O pstillingsm øde til hovedbestyrelsen på
restaurant V ikin g i Åbenrå kl. 20,00.
O nsdag den 8. marts: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 9. marts: Klubaften.
O nsdag den 15. marts: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 16. marts: Klubaften.
Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

Program:
Onsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Tirsdag den
O nsdag den

22. februar: Foredrag. A ntenner m.m. V/OZ7CH.
1. marts: A uktion.
8. marts: O pstillingsm øde.
14. marts: Kredsmøde i Ølgod.
15. marts: O rientering om mødet i Ølgod.
Vy 73 de OZ5O H, Ole.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: D agcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
M ode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn C hristiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.

SØNDERBORG

HOLSTEBRO

Lokale: S ønderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GY, Karl-Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4LS, Leif S chm idt, stenbjergparken 7 C,
tlf. (04) 42 60 14.

Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07)42 03 51.
M ode: Hver tirsdag kl 20.00.
Fmd.: OZ1BUO, Carsten Andersen, Mågevej 10,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Sekr.: OZ1AJI, Ove Petersen, Grønlandsvej,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 39 19.
Kass.: OZ1BUR, Ryan Andersen, Mågevej 10,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 03 51.

Program:
28. fe b ru a r kl. 19,30: Foredrag V/OZ8DS. Emnet er teletekst.
7. m arts kl. 19,30: Hyggeaften i klublokalet.
21. m arts kl. 19,30: G eneralforsam ling.
Dagsorden ifølge lovene. Kun medlemm er med a'jo u rfø rt kon
tin g e n t har stem m eret. Forslag, der ønskes behandlet, må
være form an den i hæ nde senest den 14. marts, s k riftlig t. GF
s lu tte r med kaffebord.
Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenlokke 14. Kliplev,
6200 Å benrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen, Rådmandsløkken 31,
6200 Å benrå, tlf. (04) 62 63 28.
K lubm ode: Hver torsdag kl. 19,30 I klubhuset.

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

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: B redgade 24 A.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, G unnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind.
7400 H erning, tlf. (07) 12 94 91.
Så har vi fået nøglen til de nye lokaler i Bredgade 24 A. Det var
aftalt, at vi s kulle overtage lokalerne den 1. januar. Da vi først fik
nøglen den 15. januar, blev det 1. februar i stedet. - Vi er nu
fly tte t og i gang med indretningen af lokalerne samt istand
sæ ttelsen af dem. Kom og vær med til at sætte d it præg på
indre tn in g e n . Det er også d it fristed.
K lubaften er stadig hver onsdag kl. 19,30, men nu er adres
sen B redgade 24 A, indgang fra Bethaniagades parkerings
plads. Det er kun nogle få hundrede meter fra de gamle lokaler.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.

HURUP

ESBJERG

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde 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, Soren Erik Nielsen. Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Call: OZ5ESB
Lokale: Peder Skrams Gade 9. Esbjerg.
M ode: O nsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rbro, Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30. Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

T ilslu tn in g e n til det af klubben startede C W -kursuser ikke lig e 
frem overvæ ldende, men de der er tilbage møder da heldigvis
sta n d h a ftig t op hver gang.
Der spekuleres i ø je blikket lidt på nye projekter i klubben.
Måske ville et projekt angående HF-grej være passende aktuel
på g rund af de nye C -licenser, som C W -kurset nok vil resultere
med. - lø vrig t eksperim enteres der ikke så meget i klubben,
fo rd i m ødeafterne fo r flere m edlemm ers vedkommende bruges
til CW.
Vy 73 de OZ1AOH. Steen.

Kredsm edlem sm øder afholdes:
Tirsdag den 14. m arts kl. 20 på Hotel Ølgod, Ølgod.
Torsdag den 16. m arts k l. 20 på Mågevej 10, Holstebro.
O Z 1OQ
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Program:
16. februar: K lubaften kl. 19,30.
20. februar: Kursus i CW kl. 19,30.
21. Februar: Kursus i VTS kl. 19,30.
27. februar: Kursus i CW kl. 19,30.
28. februar: Kursus i VTS kl. 19,30.
2. marts: K lubaften kl. 19,30.
6. marts: Kursus i CW kl. 19,30.
7. marts: O rd inæ r kredsm edlem sm øde afholdes tirsdag den 7.
m arts kl. 20,00 i Vejle afd., Dæm ningen 58, Vejle.
16. marts: K lubaften kl. 19,30.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

Call: OZ1RIB.
Lokale: B ispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6O C, Ruben Kjæ r Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe,
tlf. (05) 42 19 58.

STRUER
Call: OZ3EDR
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalm ar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidem ann, Ydumsvej 5, 7620 Lemvig.
Kass.: OZ5EX, Borge H. Jensen, Anem onevej 23, 7800 Skive.
★

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

ØLGOD
VHF: OZ5JYL - HF: OZ7JYL.
Lokale: Indtil videre privat.
Møde: Hveranden onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, E rik Rosendahl, Solvæ nget 7, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen. Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
A fd. postadresse: P ostboks 25, 6870 Ølgod.
Da afd elinge n i ø je blikket er uden faste lokaler, har vi strøget de
ug e n tlig e møder, in d til sagen bedres, hvilket vi håber sker
in d e n fo r de næ rmeste par måneder. Indtil da afholdes møder
hver 14. dag ru ndt om kring hos medlemm erne privat.
Vy 73 de OZ1BVO, Carlo.

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

Kredsarrangem ent
O rd in æ r kredsm edlem sm øder afholdes: Tirsdag den 7. marts
kl. 20, V ejle afd., Dæ m ningen 58, Vejle.
Torsdag den 9. m arts kl. 20, Århus afd., Fr. Alle 164, Århus.
M edlem m erne op fordres til at mode op eet af de angivne møde
steder. Dagsorden ifølge lovene, bl.a. o p stillin g af kandidater
til RM. HB sam t form and.
OZ4EV.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24. Fredericia.
Mode: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt 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.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jorgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
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HORSENS
C all: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, V erner W inum, Oensvej 26. Hatting.
8700 Horsens.
Program:
Den 16. fe b ru a r vil OZ8CY og OZ1AXX tale om repeatere.
V edrørende QSL: Det er fortsat sådan, at de, der ønsker at
sende Q S L-kort, kan aflevere dem i klubben til kassereren. Alle,
de r ønsker at m odtage Q S L-kort gratis gennem klubben, skal
skrive sig på listen, som er ophæ ngt i klubben.
Vy 73 de Søren Mikkelsen.

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, G unner Eriksen, Junghansvej 131,
tlf. 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22,
6000 K olding.

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. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
Det skrid e r rask frem ad i vor HF-rum på 1. sal. R um m eter nu så
g o d t som 100% lyddæ m pet med Rockw ool og akustikplader
med en effektiv varm eisolering. Vi m angler kun m ontering af
statio nsbo rd, væ rkstedsbord og diverse el-stik. A ntenne-pro
blem et til H F-stationen eller stationerne bliver løst af en
antennespecialist, som er ansat hos en af vore medlemmer.
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OZ4WS og OZ3PJ har væ ret til møde hos vor lokale b o rg
m ester vedr. vo rt lejefo rho ld af Vandtårnet og dets frem tid i
bypla nlæ gning en, sam t drøftelse angående indretning af to i
let. R esultatet af dette møde vil forhåb entlig foreligge sidst i
fe b ru a r måned, hvis vi skal tro på borgmesteren.
For ø je b likke t ligge r vi i fo rh a n d lin g e r med en større vestjydsk ra d io fa b rik om medlemsbesøg engang i marts måned.
Der skal være RM op stillin gsm ø de i Århus afdelingen den 9.
marts kl. 20,00, og vi håber, at vore m edlem m er vil blive godt
repræ senteret.
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH. Erik Dahl, Jeppe Akjærsvej 12,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.
Program:
21. feb rua r: K lubaften.
28. feb rua r: Byggeaften.
7. marts: OZ6CY, Niels fo rtæ lle r om operationsforstæ rkere.
14. marts: Byggeaften.
My 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flem m ing 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:
21. februar: A uktion. Klubben har fået lovning på en del fine
sager, og har du noget, som du mener bør skifte ejer, så tag
dette med denne aften. Vi garanterer, at der ikke i de sidste år
har væ ret så fin e tilbud .
28. feb rua r: OZ8ZB har bygget en heatkit HW8, og vil denne
aften fo rtæ lle om stationen, og vise os hvordan denne kan
bygges.
7. marts: Kredsm øde i Vejle afd. (se OZ janu ar 1978).
14. marts: K lubaften.
Vy 73 de DR 1903, Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brom bæ rvej 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.

G eneralforsam ling
afh oldes onsdag den 8. marts kl. 20,00 på C entralhotellet i
Vestergade. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der er
b la n d t andet valg af form and og revisor.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsam 
lingen, skal være bestyrelsen i hæ nde senest 8 dage fø r dennes
afholdelse.
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Besøg på B&O
tirsd a g den 21. fe b ru a r kl. 20 ved B&O i Struer. Såfremt nogen
kø rer med halvtom vogn, så mød op på D om kirkepladsen i
V ib o rg , således at vi kan samles i nogle få vogne, og dem uden
vogn også kan kom m e med.
Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro ko n to : 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. (0 6)94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, A nne Elgard Hansen, Gudrunsvej 24.
8220 Brabrand.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.
Program:
Torsdag den 16. fe b ru a r kl. 20,00: Klubaften.
M andag den 20. feb rua r kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag den 22. feb rua r kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 23. feb rua r kl. 20,00: K om bineret foredrag- og
d isku tio n sa fte n . G ruppen bag Y ding Skovhøj repeaterne fo r
tæ lle r om projektet, og bagefter er der fri diskution om repeatere. Mød ta lrig t op. Både ny-licenserede og ældre, og lad os
prøve at få fjernet alle m isforståelserne samt gennemgå de nye
»R epeaterbruger re tningslinier«. Endvidere gennem går vi den
tekn iske side af pilottonesystem et.
A rr.: Tekn. a ktiv udvalg.
M andag den 27. feb rua r kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag den 1. m arts kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 2. m arts kl. 20,00: Bytteaften. Vi gentager en god
ide. Se X-QTC fra o kto ber 1977.
Mandag den 6. marts kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag den 8. m arts kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 9. m arts kl. 20,00: Kredsmedlemsmøde.
M andag den 13. m arts kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag den 15. m arts kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 16. m arts kl. 20,00: Andespil.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

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

KREDS

9

Kredsarrangem ent
Kreds 9 afh o ld e r sit ordinæ re kredsmedlemsm øde den 8. marts
kl. 20,00 i Å lb o rg afdelingens lokaler på Forchhammersvej 11,
Å lborg .
OZ1AT.

FREDERIKSHAVN
Cali: OZ6EVA.
Lokale: E llin g gl. kom m unekontor.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, B jarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum.
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP. H ugo Larsen, Enghavevej 41.
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M o rris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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Tirsdag den 17. januar h o ld t Frederikshavn afdelingen gene
ra lforsam ling i restaurant M øllehuset, Frederikshavn.
Form andens be retning:
Form anden oplyste, at a fdelingen pr. 1. april kunne rykke ind i
egne lokaler, som af Frederikshavn kom m une var s tillet til
rådighed i ejendom m en H jorringsvej 64 fo r en årlig leje på 900
kr., hvori er indb efattet lys og varme. Lejemålet er ¡øvrigt uo p
s ig e lig t fra kom m unens side i 10 år. Indretningen vil im idlertid
koste penge, men der er fra fo rskellig side givet tilsagn om
levering af en del materiel på favorable vilkår.
Sam arbejdet med klubberne i H jørring og Skagen havde vist
sig m eget fru g tb a rt, ligesom den nyoprettede QSL-tjeneste
fungerede udm æ rket. I sidstnæ vnte forbindelse henstillede
form anden, at man ved kontakter, hvor der skulle udveksles
kort, bad om at få disse sendt via OZ6EVA.
R egnskabet:
Kassereren OZ1MC. M orris frem lagde regnskabet, der udviste
en be h o ld n in g på 3.454,85 kr. Han gav endvidere en redegorelse fo r de i årets løb afh oldte større udgifter.
K ontin g e n t:
Der blev fra forsam lingen s tillet forslag om, at man forhøjede
k o n tin g e n te t til 100 kr. å rlig t fo r herigennem at skabe bedst
m u lig e ø konom iske v ilkå r fo r afdelingen. Det vedtoges at
fastsæ tte det norm ale årskonting ent til 100 kr., medens k o n 
tin g e n te t fo r skoleelever og studerende uden erhvervsind
kom st fastsattes til 60 kr. årligt.
S am m ensæ tning a f diverse udvalg:
Form anden foreslog, at der blev nedsat følgende udvalg:
1) U dvalget vedrørende indretnin g af lokalerne påH jø rringvej.
2) Ræ veudvalg samt 3) aktivitetsudvalg. - Dette tiltrådtes, og
udvalgene fik folg ende sam m ensæ tning: Udvalget vedr. in d 
re tning af lokaler: OZ1CJG, OZ2LZ og OZ9NT. - Ræveudvalget:
OZ5UO, OZ1BRC og OZ1BRK. - A ktivitetsudvalget: OZ5NO.
OZ5BOP og OZ6PN.
Valg a f form and, sekretæ r, 1 bestyrelsesm edlem og revisor:
A fgående var i samme ræ kkefolge: OZ9NT, OZ1AHP, OZ5UO
og OZ6PN. - I stedet fo r OZ5UO, der ikke onskede genvalg,
valgtes OZ8JE. Erik. De øvrige valg var genvalg. OZ1BOP v alg
tes som suppleant.
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo.

Vendsysselarrangement.
Tirsdag den 21. feb rua r kl. 20,00 på Mosbjerg Kro:
Foredrag om UFO ved ob erstlø jtnant Frank Petersen.
Tirsdag den 21. m arts kl. 20,00:
OZ7YY h o ld er fored rag om DX-jagt, contester og d ip lo 
mer.
OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Mode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE. Peder Jeppesen. Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, V idstrup, 9800
H jø rring.
Kass.: OZ5DV, E jner C hristensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
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Da der stadig er nogle, der ikke har indbetalt kontingentet for
1978, skal jeg erin d re om, at sidste frist fo r at få det betalt er den
1. marts. Det kan gores pr. post eller i afdelingen.
Program:
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

21. februar: Klubaften.
28. februar: Foredrag på Mosbjerg Kro.
7. marts: Filmaften.
14. marts: Klubaften.
Vy 73 de OZ1CVI, Jorn.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
M ode: M odeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, H enning Rehné, Sjæ llandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik M olbech, 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 Jorgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Ålborg.
M ode: 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 Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro ko n to : 5 44 47 99.
Program:
O nsdag den 25. janu ar blev der afh oldt ekstraordinæ r gene
ra lfo rsa m lin g . Referatet vil kom me i næste OZ.
O nsdag den 15. feb rua r kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 22. feb rua r kl. 19,30: Foredrag. OZ5MT vil fortæ lle
om hjem m elavede instrum enter og deres brug.
O nsdag den 1. m arts kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 8. m arts kl. 20.00: Kredsmedlemsmøde, se under
kredsarrangem ent.
O nsdag den 15. marts kl. 20,00: Kiubaften.
O nsdag den 22. marts kl. 20,00: Klubaften.
Hver tirsdag kl. 19,30 bygges der d igita lvoltm e ter (og andet).
De onsdage, der er alm in delig klubaften, arbejdes der på fæ r
digg ø re lsen af væ rkstedet i kælderen.
Hver torsdag kl. 19,30 køres der morsekursus.
Vy 73 de OZ1BQQ.

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Call: OX3JUL.
Mode: Forste 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 C hristensen, postbox 189,
3920 Julianehåb.
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Læsernes mening ..
Den »forladte« afdelingsformand.
I un d re r je r - tro r I ikke, at en sådan findes? ÅH jo, am atørvenner - den fo rladte afdelingsform and eksisterer! - Netop
denne form and, som I selv har valgt fo r bagefter at lade ham
sidde uden at give ham en hjæ lpende hånd, uden a ts to tte ham.
S porg je r selv engang rig tig kritisk, hvo rfor I egentlig ikke
stø tter ham, bare lidt. På valgdagen var I alle enige om, at
denne mand var i stand til at gore alt det fo r jer, som I ville give
jeres fu ld e stotte til og hjæ lpe ham med fo r hele afdelingens
vei.
Har I nogen sinde overvejet kriterierne, hvorpå I væ lger jeres
kan didat til form andsjobbet? Ville I selv acceptere sådanne?
Hvad er v ig tig t? : B eredvillighed, slagkraft, iderigdom , o rgani
sationstalent, talegaver - eller skulle det være succes ved
radioen, an tallet af hans d iplo m er eller lignende? - Dette er
kun et lille udvalg af m ulige kriterier, hvis antal er enormt. Men
hvad er de v irke lig e kriterier? Man kan sikkert ikke generali
sere, fo r det er jo ikke kun form andens skuldre, det hele hviler
på, men også bestyrelsens. Og dog skal form anden altid kunne
grib e ind, tage initiativet, med sit talent fo r arbejdet styre det
hele i de rette baner. Ikke m indst - han må også være i besid
delse af visse m enneskelige kvaliteter.
Når en afdelingsfo rm a nd eller også hele bestyrelsen bliver
a n kla get fo r at være »kørt af sporet« og undviger ønskerne fra
det store flertal, er det da altid form andens skyld? Kan det ikke
tæ nkes, at han eller hele bestyrelsen har fo r meget om ørene?
Har den hjæ lp, som I ville yde dem, virkelig eksisteret i det om 
fang, de t var nødvendigt? Er form anden virkelig skyld i, at han
som god radioam atør ikke svarer til jeres forventninger til ham
som form and? Hvilke fo re s tillin g e r havde I egentlig om ham
ved valget? - E ller når en mand, som altid gaber op og k riti
serer altin g sønder og sammen, fejler som form and, er det så
hans skyld? Næ. det er det ikke, fo r I burde have bemærket
hans m angel på positive indslag, på opbyggende ideer, fo r
m andens k ritik var altid negativ. Sådan en er altid utilfreds med
a lt og alle - også med sig selv!
Dette er b lo t to alm in delige eksempler, men man kan klart se
linien i dem, og følgerne skulle altid kunne forudses, hvis man
tæ nker sig lid t om. - Og tæ nk jer om, fo r der kan let opstå
skader på bred basis, som læ gger ting i ruiner, der kort
fo rin d e n så lovende ud.
Hvis I er utilfredse, så deltag næste gang i valget. Tal med
dem, I kunne tæ nke je r at stemme på i forvejen. Find ud af, hvad
vedkom m ende står fo r og analyser det. På den måde vil I kunne
regne ud, hvad der kan ske, hvad der lader sig realisere, hvor
langt afd elinge n vil nå i frem tiden inden næste valg.
S tøtter I den rigtige, med om tanke og tolerance valgte fo r
mand i hele hans 2-årige periode, sker kun det med og i afde
lingen, som alle onsker.
K ender I den ideelle form and?
OZ1AZW. Peter Hocher.
Episoder omkring licenskvitteringen.
I skrivende stund er lic.-kvitte ringe n fo r i år endnu frem kom 
met. Årsagen er mig kendt, idet jeg har tilla d t mig at ringe til
rette kom petente m yndighed, hvorfra venligst meddeltes mig,
at det skyldtes trykke riet og at lic .-g iro k o rte t ville blive fre m 
sendt lige så h u rtig t, det forelå. Man form ente her sidste lø r
dag.
Jeg påpegede problem erne, at man jo faktisk korte Pi rat (selv
om der vel fa ktisk forelå en force Majeure regel her). Men p ro 
blem et var sæ rlig t vanskeligt fo r disse, som korte m obilt, og
som sådan kunne blive stop pet nårsom helst og hvorsomhelst.
S idstnæ vnte problem anerkendte man da også. uden at jeg
dog fik fyldestgørende svar derpå.
Men da vi nu erved den fam ose lic.-kvitte ring, så er der et par
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ting , jeg kunne tæ nke mig at få rettet på samme, idet der tid 
ligere har væ ret episoder, hvor p o litie t har været i tvivl, og til
tro d s gyld ig lic.-kvitte rin g har villet konfiskere apparatet, da
der intet godkendelsesm æ rke var på samme. Det siges, at
endog i eet tilfæ ld e har ejeren af sin lovlige lic. og do. apparat
sat sig k ra ftig t til m odvæ rge overfor po litie t im od en ulovlig
ko n fiska tio n . Og her kom m er jeg til det punkt, jeg vil ind på,
nem lig at fre m tid ig e lic.-kvitte rin g e r påtrykkes følgende med
delelse:
1) P olitie t har ingen adkom st til indgreb eller overgreb overfor
brugeren af dette apparat, dette tilkom m er alene P&T (evt. tlf.)
og at
2) Det af den licenserede radioam atør brugte apparat behøver
un der ingen om stæ ndigheder D -m æ rkning, ej heller P&Ttypegodkendelse.
Forefindes et sådan påtryk på fre m tidige lic.-kvitteringer, vil
problem et mellem p o liti og lo vligt arbejdende licenserede
radioam atører ikke være tilstede. P olitiet har nem lig ingen
in stru ks at gå efter, og hvis de har det, er den de fleste menige
p o litib e tje n te ukendte, hvilket altså kan skabe grim m e ubeha
ge lig e overraskelser.
Dette til underretnin g fo r m edam atorer i »Læserne skriver«.
Når dette stykke har væ ret i OZ, vil jeg sende det til P&T,
Farvergade til overvejelse.
OZ5NU.
A ldersproblemer.
F o rnylig har jeg væ ret oppe til alm indelig teknisk prove for
radioam atører, og jeg bestod prøven med kaldesignal OZ1DHJ.
Men! - jeg fik også en lille påm indelse af § 3 af lov om radio
ko m m unika tion. M inisteren fo r offentlige arbejder fastsætter
næ rm ere bestem m elser om vilkår fo r tilladelser samt om in d 
re tning og benyttelse af radioanlæ g, hvortil der kræves tilla 
delse efter § 1, herunder anlæg i skibe og luftfarto je r under
dansk flag. O g n u har den gode m inister fo r o ffentlige arbejder
bestem t, at man skal være 14 år fo r at få D-licensen, hvilket for
m it vedkom m ende ville vare lidt over et år.
Nå, jeg prøvede at få dispensation, men fik svaret: »Beklager
at m åtte meddele, at vi p å g ru n d af konsekvenserne ved at åbne
m u lig hed fo r dispensation fra aldersbetingelserne ikke kan
im odekom m e d it onske. A m atør-radiosendetilladelsen af kata g o ri D vil således fo r d it vedkom m ende tid lig s t kunne ud
stedes pr. 26. april 1979«. - Jeg synes det er fo r dårligt, man har
jo bevist sin kunnen ved at bestå prøven.
Jeg skriver fo rd i EDR’s form ål er i § 2 »at repræsentere
am atørerne ove rfor andre organisationer og myndighederne«.
EDR. nr. 15936, Frank Thingholm.
Er radioam atører tyveknægte?
I D anm ark er der m ulighed fo r a t læse forskellige radioam atorblade på b iblio tekerne, endvidere er der m ulighed fo ra t låneen
hel årgang med hjem fo r næ rmere gennemsyn. I Å rhus er vi
g o d t s tille t - her er det m u lig t på H ovedbiblioteket at læse OST,
CQ. Ham Radio, OZ, UKW Berichte etc.
Med denne baggrund synes jeg, det er virkelig t fo r dårligt,
når man fin d e r hele a rtikle r i næ vnte blade fje rn e t-s im p e lt hen
bare revet ud. Hvis man fin d e re n god artikel, som man gerne vil
have brug da EDR's kopitjeneste V/OZ7EM eller brug b ib lio te 
kets fo to ko p im a skin e a 1 kr. pr. A4-side.
OZ1DDJ, Erland.
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