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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Radioam atørerne og børneåret...
FN har udnæ vnt 1979 til »Internationalt Børneår«. Herhjemme
har det m edført, at mange mennesker, med og uden beføjel
ser, har sat sig sammen i kom iteer og arbejdsgrupper for at
sætte focus på børns vilkår såvel herhjemme som i Ulandene.
Som radioam atører har vi også en vis forpligtelse overfor
børn. Vor hobby giver os, med vore kortbølgestationer som
væ rktøj, en masse m uligheder for at gøre en indsats, en aktiv
hum anitæ r indsats fo r verdens børn. Via vor hobby påvirkervi
hinanden i mange henseender. Vi kan også påvirke hinanden,
både direkte og indirekte, til at medvirke til forbedrelse af
børns vilkår.
Det ligger »i luften«, og er skrevet utallige gange, at mellem
radioam atører hersker solidaritet og broderskab uden skelen
til nationalitet, religion, politik, stand og race. Radioamatører
bør også lade disse begreber omfatte verdens børn.
En gruppe af radioamatører er i fuld gang med helt seriøst
arbejde til fordel fo r børn. Arbejdsgruppens navn er: RADIO
AMATØRER FOR U N IC E F -o g har af P&T i anledning af »Bør
neåret« fået tild e lt specielt kaldesignal - OZ1ONU. Der arbej
des på internationalt plan via INCORA’ UNICEF - International
Commitee, Radioamateurs fo r UNICEF - som bl.a. omfatter
lignende arbejdsgrupper i andre lande. Hovedopgaven for
nogle af disse grupper, deriblandt den danske, vil i »Børne
året« væ reen expedition, SUA-79 -Special UNICEF Award - til
Tunesien, hvorca. 120 personer holder amatørstævne. Derfra
vil der på HF (evt. VHF) i 14 døgn blive arbejdet med kaldesignalet 3V80NU.
Selve ideen med, som radioamatør, at arbejde med hum ani
tære form ål fo r øje, er jo slet ikke så ny, men på denne måde
anderledes. Sam tidig kan det måske også være een af måder
ne, hvorved vi viser vor berettigelse til de os allerede tildelte
frekvenser, så disse ikke indskrænkes.
Slut op om denne arbejdsgruppe. Vær med i arbejdet, så vi
sammen kan dyrke vor hobby, også til fordel for børnene.
OZ1CID, Hanne Nielsen.
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All-New FT-101ZD Series:
Base Station Operation at its Best
////»»«/»»H iim iitiiiittH itiH H u im im xH uvu u
t n u t n m t
tiitntltitt

• H igh-P erform ance HF Transceiver
Today's technology, backed by a proud tradition, is yours
to enjoy with the all new FT-101ZD HF SSB/CW transceiver.
This no-compromise rig includes variable IF bandwidth,
digital plus analog frequency display, a built-in RF speech
processor, and wide receiver dynamic range. The FT-101ZD
may be used with all o f the FT-901 series accessories,
providing such exciting features as a scanning external VFO,

memory, VHF and UHF coverage, and extensive monitoring
capability.**
The FT-101ZD is all-new in design, yet it retains the
championship spirit of its forerunners. Today's active
amateurs are making the switch to the FT-101ZD; don't be
left out of the fun!

Features
Built-in AC power supply (DC supply is available option).
Digital plus analog frequency display.
* Highly effective noise blanker, w ith front panel threshold
control.
Variable IF bandwidth using tw o 8-pole filters.
Selectable CW fixed bandwidth: 2.4 kHz or 600 Hz (with
optional CW filter installed).
Rugged 6146B final tubes with RF negative feedback.

* All-band operation (160-10 meters) on SSB and CW, with
WWV/JJY (receive only).
True frequency counter, with accounting for carrier
frequencies: no more recalibrating when changing modes.
* Automatic semi-break-in CW with sidetone.
* Built-in, fully adjustable VOX.
IF (narrow) monitoring not provided for Y0-901/FT101 ZD.

G e n e ra la g e n t OZ5JV - OZ5AB
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HURRA, jeg har fået byggetilladelse
A f OZ9ZI, Steen Gruby, Hagevej 1, 3660 Stenløse

Det er vel nok den mest alm indelige reaktion hos
dem der har søgt en sådan til en gitterm ast og
fået den. H istorien m elder derim od ikke noget
om hvor store besvæ rligheder man først har haft
med kom m une/am t, men det er vel også denne
sag uvedkommende.
Nu m elder sig derim od det helt store spørgs
mål, hvad skal jeg lave af antenner og hvilken
ro to r skal jeg anskaffe? Der ligger i de to små ting
en hel verden af detaljer, og det er jo nok i sidste
ende tegnebogen der bestemmer hvor mange af
disse man har råd til at analysere.
Jeg vil anskueliggøre min egen problem stilling
i hele dette spørgsmål. Den mast jeg havde søgt
tilladelse til var en Pries mast, 13 meter høj i
OZ JUN11979

g itte re t og med et toprø r på 5 meter. Jeg fik
masten leveret med en speciel top hvori der var
m onteret nylonlejer således at toprøret kunne
dreje rundt i dem. Det betyder at man kan klare
sig med en forholdsvis lille rotor selv om toprøret
er hæ ngt fu ld t af antenner, men det betyder jo
også at vægten af antenner og toprø r hviler
direkte i rotoren. Det sidste syntes jeg ikke var så
h e ld ig t så jeg lavede nogle tegninger af et leje
hus, et overgangsstykke og diverse andre små
tin g som skulle bruges til at lave det om. Jeg
fa nd t en mand med adgang til en drejebænk, der
var v illig til at lave stumperne til mig, og så drog
jeg ud til S.K.F. fo r at se hvor meget de var leve
ringsdygtige i af lejer til dette form ål. Da der var
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lid t ventetid stod jeg og bladede lidt i et katalog
overflangeopspæ ndte lejehuse, og der varet der
forekom mig at kunne bruges, så da det blev min
tu r bad jeg om at få lov til at se sådan et lejehus.
Det viste sig at passe indenfor 1 mm efter den
te gn ing (1:1) jeg havde lavet, men det bedste var
næsten prisen 75 kr. + moms fo r lejehus og et
to ra de t sfæ risk kugleleje (max tryk aksialt 1,5
tons) plus lid t småting til lejehuset. Manden med
drejebæ nken blev selvfølgelig glad da han hørte
at det største stykke arbejde var væk, nu var der
»kun« overgangsstykke fra bærerør til lejehus,
drivaksel, overgangsstykke til rotor og rotorfod
tilbage.
Da disse ting var fæ rdige kom m onteringsarbejdet og det var adskilligt lettere end beregnet.
Først blev overgangsstykket fra bærerør til leje
hus m onteret i bærerøret, og det blev g jo rt fast
med to unbrako pinolskruer. Så blev bærerøret
p uttet ned igennem de to nylonlejer der jo sad i
masten ved leveringen. Derefter kom turen til
lejehuset det skydes op over overgangsstykket
nedefra, og når toprøret er centreret så nogen
lunde bores de tre huller hvori boltene der skal
holde lejehuset skal sættes. Hullerne borede jeg
med et 15 mm bor selv om det kun er 1/2' bolt der
holde r lejehuset fast, det giver lidt større m ulig 
hed fo r justering.
Som det frem går af tegningen har jeg en 1 /2’
tyk og 1 meter lang aksel siddende som koblingsstykke mellem toprø r og rotor. Det optager alle
monteringsskævhederne mellem toprør og rotor.
Det var dog ikke så godt i starten da toprøret
g ik lid t stram t i nylonlejerne, rotoren var da i
stand til at vride 1 /2’ akslen hvilket bevirkede at
to p rø re t bevægede sig i små ryk, men de nykker
er fo r læ ngst overstået. Der er vist nogle der
kalder det fo r slid.
Min roto r er en CDR AR 33 og jeg vidste fra
tid lig e re arbejde med CDR’s rotorer i g itte r
master at det er meget svært at centrere disse
o rd e n lig t i s tift ophæng, og det er faktisk begrun
delsen fo r at jeg har sat den lange tynde aksel ind
mellem to prø r og rotor. Skulle nogle alligevel
ikke tro mig og føle trang til at montere en CDR
ro to r stift, så er centreringsdiam eteren 2 1/16’.
De fordele jeg um iddelbart kan se ved den måde
jeg har g jo rt det på er:
1. Der kan bruges en lille rotor selv til store
antenner.
2. Rotoren skal kun dreje, ikke bære.
3. Den dag toprøret skal ned fo r evt. udskift
ning af antenner er det blot at fjerne rotoren og
dennes fod, løsne tre bolte (dem i lejehuset) så
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dum per bæ rerøret ned i masten (husk at holde
fast, det vejer godt til).
4. Rotoren kan nedtages uden andet besvær
end at løsne dens bolte.
5. På bæ rerøret kan monteres antenner helt
op til den fo r masten tilladte grænse uden at
spekulere på om rotoren nu også kan bære.
Se nu havde jeg løst det roterende problem, så
kom turen til antenneproblem et.
Da min hovedinteresse så absolut er 144 MHz
blev det selvfølgelig prioteret højest. Jeg ville
havde en lodret rundstråler til lokal snak, en
vandret antenne til DX-brug og med skyldig hen
syntagen til HF-båndene skulle der være plads til
en 10-15-20 meter beam. At den vandrette anten
ne til 2 meter skulle være en gruppeantenne var
hævet over enhver tvivl, så med den antenne
ko nfig uratio n jeg ville have var mit toprør for
kort. Altså blev det forlæ nget med 2 1/2 meter 38
mm stålrør, i enden af hvilket min groundplane
blev m onteret.
Valget af gruppeantennen faldt ganske natur
lig t på4 gange 6 element beam monteret med 5/8
bølgelæ ngdes stakkeafstand. Denne antenne
havde jeg haft før, og den udmærker sig ved at
være m ekanisk robust, have et godt gain (ca. 16
dB), en stor udstrålingsvinkel, næsten ingen si
de-loops, og så er den let at bygge selv. Jeg brug
te 9 0 R ’s artikel i OZ nr. 6, 1971, »Hvordan man
ødelæ gger en god Yagi«. Antennen er lavet til
200 Ohm fødeimpedans, denne omsættes til 50
Ohm med en 1:4 balun, og de 4 antenner kobles
sammen med et ulige antal 1/4 bølgelængder 75
Ohm kabel ligesom den i OZ nr. 9,1973, beskrev
ne 6 dB rundstråler. B alunser lavet af RG-8/U (52
Ohm) 1/4 bølgetransformer af RG-11/U (75 Ohm).
Med hensyn til udform ning af 1:4 balun se VTS el.
KB-am atørens håndbog. På den plads hvor jeg
(forhåbentlig) senere skal havde en HF-beam,,
sidder i dag en lodret 6 element beam til 2 meter
og en måtteantenne til 70 cm.
Jeg har fo r at lette arbejdet med at skifte an
te nn er ud efterhånden som jeg får nykker, ført
alle feedere op i en vandtæt kasse, af fabrikat
Fenger, som er m onteret på siden af masten lige
under toppen. I denne kasse ender alle kabler i et
S0-239 chassis-stik, og så trak jeg da også et par
kabler ekstra nu hvor jeg var i gang.
Jeg monterede hele masten, drejearrangement,
antenner, kabler og kabelkasse osv. medens det
hele lå ned, og da den store dag oprandt kom en
mand med en lastvogn og på denne en kran. Han
var på min QTH i en halv time, 5 min. for at rejse
masten, og 25 min. fo r at spise den frokost XYL
OZ JUN 11979

havde lavet til ham. Det kan stadig ikke betale sig
at rejse den stum p fo r stump når man kan få en
lastvogn til at gøre det.
Til slut en lille advarsel. Som tidligere sagt
leveres masten med nylonlejer fra fabrikken, og
derovrefra medfølger også en ring til at spænde
på bæ rerøret således at vægten gennem denne
ring hviler i det øverste af nylonlejerne. F riktio 
nen mellem nylon og jern er samm enlignet med
et kugleleje relativt stort, og det er de færreste
små ro to re rd e r vil kunne h o ld e til den belastning
ret længe, så derfor, vil du bruge den løsning er
det kun de største rotorer der holder.
lø vrigt havde jeg problem er med at skaffe
antennebeslag der kunne nå rundt om et 60 mm
bæ rerør, men til sidst fandt jeg dem hos Nordisk
Antenne Fabrik på Kiplings Alle i Søborg, form edest kr. 7,50 pr. stk. For at undgå dette leveres
masten også med 52 mm bærerør.
Min m aste rsom sagt af fabrikat Pries og består
af 2 stk. 6 m sektioner og en 1 m forkortet
tap.
Lejehuset er af fabrikat S.K.F. og har nr.
722508 B og 1208 K og 208.

Svingningsprøver
Oversat a f OZ1BVJE Kurt Jeritstev,
GI. Holtevej 44, 2840 Holte.
Denne konstruktion tjener til test af HF-oscillatorer, følsom heden er så god at er prøvepinden
A b lo t i nærheden af en oscillator vil man kunne
registrere om denne svinger eller ej. Svinger
o scillatoren vil viseren på instrum entet M slå ud.
Instrum entet er nuldetektor i en brokobling be
stående at to specielle darlington-transistorer (D
16 P 4 eller 2N5306). Broen nulindstilles med R1.
S trøm forsyningen klares at et batteri og tryktas
ten S1 er med til at spare på batteriet.
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VHF-FM test generator.
H. Stark, D usseldorf, Tyskland.
Oversat af OZ1BWE, Kurt Jeritstev,
GI. Holtevej 44, 2840 Holte.
Med denne enkle generator tilsluttet fjernsynsapperatets antenneindgang (PS! det er på eget
ansvar) er det m uligt at få forskellige billedm ønstre frem på skærmen.
Bruges firkantsignaler som m odulation fås
enten vandrette eller lodrette striber. Skakbræt
m ønster eller andet får man ved brug af passende
m odulationssignaltyper. Testgeneratoren er et
n y ttig t lille hjæ lpem iddel når man er i færd med
at reparere fjernsynet. Diagrammet viser en en
kelt opbygget oscillator der ved hjælp af varicapd io d e r bliver frekvensm oduleret. O scillatorfre
kvensen bestemmes af L i, C 2 og varicap-dioden
der tilsam m en udgør svingningskredsen. T il
bagekoblingen sker via C3. Kondensatoren C 2
sørger sam tidig fo rd e n jæ vnstrømsmæ ssigt kor
rekte tilk o b lin g mellem kollektor og varicap-dio
den.
Det højfrekvente signal tages ud over Li og
sendes gennem C4 til indgangen på fjernsyns
apparatet. Li er viklet sammen med L 2 .
A m plituden af m odulationsspæ ndingen (f.eks.
fra en firkantgenerator), der tjener som styre
spæ nding af D i, kan indstilles ved hjælp af Pi.
Med P2 lader forspæ ndingen af varicap’en sig
ind stille hvorved man opnår en fin in d stillin g af
oscillatorfrekvensen.
Dim ensioneringen er foretaget således at
oscillatoren dæ kker hele VHF-båndet. Trods det
ringe antal kom ponenter er frekvensstabiliteten
rim elig.
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HF Mobile Transceiver FT-7B

FT 7B kr. 5100,- - YC 7B kr. 780,The all-solid-state FT-7B provides power and performance
for the amateur on the move. The rugged transistor final
amplifier stage operates at an input power of 100 watts for
SSB and CW, 25 watts for AM. The YC-7B optional

frequency display provides safe indication of your operating
frequency from your dash board, steering column, or other
convenient location. Small size and light weight make the
FT-7B the rig for you—today's active amateur.

Features
* Active audio peak filter for CW.
* MOS FET front end with diode ring mixer for excellent
strong-signal performance
* Single-knob tune-up eliminates fumbling for load and
plate controls while driving
* Receiver offset tuning

* Semi-break-in CW with sidetone
* Use optional YC-7B remote digital display for safe driving
with top performance
* Matching FP-12 power supply available for base station
operation
* Extremely compact size for installation under dash board

Specifications : FT-7/FT-7B
GENERAL
Frequency coverage: 80m 3.5—4.0 MHz, 40m 7.0—7.5 MHz,
20m 14.0-14.5 MHz, 15m 21.0-21.5 MHz, 10mA 2 8 .0 28.5 M H z**, 10mB 28.5-29.0 MHz, 10mC 29.0-29.5
M H z**, 10mD 29.5-29.9 MHz**
* * 28.5—29.0 MHz crystal installed, other crystals available
as options.
Power requirements: FT-7: 13.5 VDC ±10% @ 3A transmit,
0.4A receive, FT-7B: 13.5 VDC ±10% @ 10A transmit, 0.6A
receive.
Dimensions: 230(W) x 80(H) x 320(D) mm including heat
sink.
Weight: Approx. 5.5 kg.

TRANSMITTER
Emission: FT-7: SSB, CW, FT-7B: SSB, CW, AM
Input power: FT-7: SSB, CW 20 watts DC, FT-7B: SSB, CW
100 watts DC, AM 25 watts DC.
Carrier suppression :Better than 50 dB below rated output.
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Unwanted sideband suppression: Better than 50 dB @ 1000
Hz.
Spurious emission : Better than -4 0 dB.
Distortion products: Better than -3 1 dB.
Transmitter frequency response: 350—2700 Hz (—6 dB)
Frequency stability: Less than 300 Hz d rift from a cold start,
less than 100 Hz d rift over a 30 minute period after warmup.
Antenna output impedance : 50 ohms nominal.
Microphone input impedance: 500 ohms nominal.

RECEIVER
Sensitivity: 0.25 /j V for S/N 10 dB.
Image rejection: Better than 60 dB 80—15 meters. Better
than 50 dB 10 meters.
IF rejection: Better than 50 dB.
Selectivity: Both: 2.4 kHz (—6 dB), 4.0 kHz (—60 dB),
FT-7B: CW audio peak filter: 80 Hz (—6 dB), adjustable.
Audio output: 3 watts @ 10% THD
Audio output impedance: 4 ohms

G e n e ra la g e n t OZ5JV - OZ5AB
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Oscilloskoper
A f OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge.
A rtikle n indeholder, udover en m arkedsoversigt
over 10 til 15 MHz oscilloskoper, en gennemgang
af de enkelte data, blandet med nogle mere generelle m åletekniske betragtninger om kring oscilloskoper.
En af de positive ting i elektronikkens rivende
udviklin g er, at også m åleinstrum enter bliver
både bedre og billigere. Et oscilloskop, der kan
bruges til at måle med (frem for kun at vise bille 
der), er derfor ikke mere en uoverkomm elig inve
stering fo r en amatør.
Da m it o prindelige basismateriale til artiklen er
en m arkedsoversigt over 10 til 15 MHz skoper,
bragt i annoncebladet Elektronik Nyt (nov. 75),
har jeg i hovedsagen begrænset mig til dette
om råde. -S a m tid ig er storage- og plug-in skoper
fo rb igå et i tavshed. (Disse er også væsentligt
dyrere end alm indelige skoper, og henvender sig
således mere til den professionelle del af mar
kedet).
I tabel 2 er dog angivet nogle skoper, der kan
have interesse, men som falder uden for det store
skema (tabel 1). - Ingen af disse summariske
oversigter kan selvfølgelig lægges til grund fo re t
valg på flere kilo kroner, men meningen er også
kun at hjæ lpe med »grovsorteringen«.
B e tyd nin ge n a f de angivne data.
C R T -C a th o d e Ray Tube (katodestrålerøret). Her
er accelerations- (anode-) spændingen af betyd
ning, idet en større spæ nding giver et mere lysstæ rkt billede. Dette har specielt betydning ved
m åling med hurtige sweeptider på signaler med
lave repetitionsfrekvenser.
Skæ rm ens størrelse siger sig selv, men te rn 
rasteret kan være lavet på flere måder. På dyrere
skoper kan rasteret være trykt direkte på røret,
hvorved man helt undgår parallaksefejl.
I den mere am atørvenlige prisklasse er raste
ret, som regel, graveret i en plasticplade placeret
foran røret. Her er det vigtigt, at afstanden mel
lem billede og raster ikke er så stor, at det går ud
over m ålenøjagtigheden. (Man skal jo afgøre,
hvor mange tern signalet fylder fo r at kunne finde
frem til nøjagtig tid o g /e lle r spænding).
V e rtik a l afbø jning.
To indgangskanaler giver m ulighed fo r en direk
te tidsm æ ssig sam m enligning mellem to forskelOZ JUN 11979

Ilige signaler. Nogle ganske få skoper opnår
i
denne
2-kanal fa cilite t ved hjælp af et specielt
iCRT med 2 sæt afbøjningsplader (sand dobbelt
:stråle). - Så vidt jeg er informeret, benyttes dette
isystem kun i Philips skopet PM 3232, mens
iresten af skoperne i tabel 1 benytter sig af elek
tro n is k o m skiftn ing mellem kanalerne.
Dette foregår ved at skifte meget h urtigt mel
lem de to kanaler, c h o p p e d - skiftefrekvens 0,1 til
1 MHz, men da dette skifteri bliver synligt på
skærmen ved de hurtige sweeptider, bruger man
her i stedet at vise først hele det ene signal på ét
sweep, og dernæ st det andet signal på det næste,
alternate.
(Se fig. 1).
'
Valg af chopped/alternate er indbygget i
sweepom rådeom skifteren (tid/cm ) i de fleste
skoper.
Ved hjæ lp af én indgangskanal og extern (seperat tilfø rt) trigger, kan man dog også m åletidssamm enhæ ngen mellem 2 signaler. Det er både
mere besvæ rligt og unøjagtigt, end hvis man
anvender dobbeltstråle, men det er dog en mu
lighed.
B åndbredde.
Som der står i tabel 1, er båndbredden (BW)
opgivet ved -3 dB punktet. Ved denne frekvens er
;am plituden af den viste spæ nding altså ca. 30%
lavere end ved kalibreringsfrekvensen. (Normalt
bruges 50 kHz som reference fo r denne måling).
Båndbredde (BW) og rise tim e (tr), (fig. 2),
hæ nger m eget nøje sammen, idet man fo r at få
,den h u rtig st m ulige rise tim e uden forvræ ngning
i form af overshoot eller ringning, skal have en
frekvensgang der er Gaussisk. (Alle frekvenser
forsinkes ens / fasedrejningen stiger ligefrem
p ro p o rtio n a lt med frekvensen).
En sådan frekvensgang opnås tilnæ rm et, så
frem t den øvre grænsefrekvens kun er bestemt af
,én pol (ét RC led, -6 d B /o k t. roll off). Se fig. 3.
Kendskabet til frekvensgangens udseende
,sæ tter os i stand til at afgøre, at vi skal ned på
halvdelen af grænsefrekvensen fo r at reducere
fø rom talte 30% am plitudefejl til om kring 10%,
hertil kom m er så skopets normale tolerance.
Hvis vi ønsker at analysere, hvad der sker, når
(det er ikke-sinusform ede spæ ndinger, vi skal
måle på, kan vi gøre dette ud fra 2 forskellige
Ibetragtninger:
1). Hvor mange af de harmoniske oversvingi in ge r kurven er opbygget af, er det nødvendigt
n
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A LT E R N A T E

“ op FREQ j i j i r u i j i m

CHOPPED

_ r

ir iiin ji^ ^

F IG . 1

Fig. 1.
P rin c ip p e rn e fo r den elektroniske o m skiftning mellem de 2
in d g a n g s s ig n a le r i et dobbeltstråleskop.
ALTERNATE: Ø verst vises 2 in p u tsigna ler (Ch A og Ch B).
Den viste gate er den såkaldte sweep gate, altså den, der be
stem m er om sw eep-generatoren skal have lov til a t køre.
Sweep gaten styres a f et signa l fra triggerdelen (i dette tilfæ lde
stam m er dette fra Ch B signalets slope _ tSfa ri). Sweepet stop
pes igen, nå r sw eep-spæ ndingen ha r nået den værdi, der
svarer til a t strålen er nået hele vejen hen overskæ rm en (tst0p).
H ver ga ng sw eep-gaten gå r lav (tstop), trigges en flip -flo p
m u ltiv ib ra to r, og denne åbner så fo r signalet fra den anden
kanal. _ Ved hjæ lp a f Y -position på de enkelte kanaler, kan man
læ gge en DC oven i signalet, således at man kan få disse vist i
h v e r s in højde. (Som Y-signalet er tegnet, vil de 2 signa ler blive
v is t oven i hinanden).
E nkelte skoper (bl.a. Iwatsu SS5212) kan trigges udfra det
sam lede ve rtika lsig n a l (com posite trigger). Herved o pnår man
at kun ne trig g e u a fhæ ngigt på signalerne fra de 2 kanaler, men
man må være opm æ rksom på, at man derved m ister tidssamm enhæ ngen m ellem disse.
CHOPPED: H er s ty re r de t viste chop-frekvens signa lom skift
nin g e n m ellem indgangssignalerne. Ved skifte t m ellem de 2
sig n a le r køres CRT'et c u t-o ff (chop blanking), hvo rved alle de
lo d re tte lin ie r i vert. o u t s igna let forsvinder. (For overskuelig
hedens s k y ld e r c hop-frekvensen tegnet a lt fo r langsom).
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Fig. 2
Ftisetime (tr) er pr. d e fin itio n den tid, det tager fo r strålen at
kom m e fra 10 til 90%. Skal et skops risetim e måles, tilfores et
firk a n ts ig n a l m ed en væ sentlig kortere do.
Fig uren viser også et p a r a f de mange forvræ ngningsform er,
der kan opstå på en firkantspæ nding. (O vershoot er norm alt
sp e c ific e re t til at være m ind re end 3 til 4%.
H vis frekvensresponsen er bestem t a f én p o l (1 RC-led), kan
sam m enhæ ngen m ellem tr og fo (øvre græ nsefrekvens) findes,
id e t: RC = 1 TC (= tidsko nstan t = x), 10% til 90% er fra 0,1 til 2,3
TC = 2,2 TC - > tr = 2,2 TC = 2,2 R C -> RC = tr
2,2
Ved fo er Xc = R, h v o rfo r fo = 1/2 -T RC, nu indsæ ttes
tr/2 ,2 i stedet fo r RC:
1
fo =

_

2 1 tr ~

2.2

=

2 ■’ 'i r

0,35
tr

2^2

0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

2

3

5

7

1 0 x f„

Fig. 3.
Den G aussiske og den tilnæ rm ede (1-pol) frekvensresponse.
101 er den num eriske dæ m pning (altså uden hensyn til fasedrejning en).

at have med fo r at kunne reproducere kurvens
form ?
2). Analyse i fo rh old til rise time.
B ruger vi den forste betragtning, må vi gene
relt regne med at skulle have m indst 5 harm o
niske med fo r at bevare den oprindelige kurve
form . Vi kan altså kun måle f.eks. firkantspæ n
d in g e r op til ca. 3 MHz ved hjælp af et 15 MHz
skop.
Accepterer vi en større afrunding af den kurve
form , vi skal se på, kan vi dog gå højere op i fre 
kvens. Er det en firkantspæ nding, kan vi endda
bruge skopets rise tim e til at finde frem til den
kurveform , vi må forvente at få at se.
Ifølge fig. 2 er tr = 2,2TC - fo r at nå 98,8% af
OZ JUN11979

æ ndringen kræves 4,4TC, hvorfor vi med tilnæ r
melse kan sige at:
T ransittid (0 til max.) = tr -4,4 = tr -2 (Se fig. 4).
2,2
I mange tilfæ lde kan man iøvrigt snyde lidt her,
hvis man har m ulighed fo r at tilføre en lavere
clockfrekvens en den, der norm alt bruges i sy
stemet. Så har man m ulighed fo ra t måle sig frem
til eventuelle fejl, selv om ens skop ikke går højt
nok op i frekvens. Dette gæ lder selvfølgelig ikke
fejl, der skyldes »hastighedsproblemer« i et
kredsløb - men så har man da fundet ud af, at det
er sådan nogle, man slås med.
N øjagtigheden, eller tolerancen, på Y-afbøjningen er et af de data, vi kan se forholdsvis stort
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I—
tr
o

Effektiv skærm

8 x10

8x10

Accelerationssp.

2

2

10

1,5

4

1,5

Indg. kanaler

2

1

2

2

2

B W (-3 d B ) MHz

15

15

10

15

Følsom hed m V/cm

2

2

2

Følsomhed, max.

10

10

tr (ns)

23

8x10

3,6

3

4

3,5

2

2

3

2

2

15

10

15

10

15

10

2

2

5

2

20

1 ved

10

10

10

10

20

20

10

50

5

23

35

25

23

35

35

20

24

3

3

3

5

3

5

5

2

5

5

1/30

1/30

1/20

1/25

1/25

1/28

1/28

1/10

1/47

1/35

BW (-3 dB) MHz

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

Folsomhed m V/cm

2

100

2

1000

2

5

5

500

1

10

Zin M Q /pF

1/30

1/30

1/20

1/25

1/25

1/28

1/28

0,03/50
1/10

1/47

1/35

Omr. m in./m ax.
i-isek./cm - sek./cm

0,1
0,5

0,1
0,5

0,2
0,5

0,5
0,2

0,5
0,2

1
0,1

1
0,5

0,1
1

0,1
2

0,5
0,5

Nøjagtighed %

4

4

5

5

3

5

5

5

5

5

Sweep mag.

10

10

5

5

5

5 - 10

10

0

5

5

A uto - Ja/N ej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(Ja)

(Ja)

Ja

Ja

Ja

TV trig - Ja/N ej

Ja

Ja

Ja

Ja

(Ja)

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

20

25 VA

40

50 VA

Vertikal afb.

N øjagtighed %

Time base

Horisontal
afb.

Zin M Q /pF

antal gange

T rigning

6,4x8 8 x10

8x10

(KV)

10 MHz

ekstra

Effekt fo rb rug - W
Mål - b x h x d

DIVERSE

8x10 6x7,5 8x10

8X10

str. h x b ( c m )

Væ gt - kg
Pris

incl. 18% m om s ^

40

40

18 VA

20

30x18 30x18 33x19 28x12 30x14 13x27 18x29 40x15 21x24 16x28
x32
x42
x38
x37
x42
x40
x40
x50
x31
x45
7
6773,7625,1220/A

Type betegn.

35

1222A

7

9,5

4,3

7,5

5

7

9

HP

6,5

6390,- 8248,- 5487,- 6372,- 3009,- 3711,- 3510,- 6106,- 3393,1221A

PM

PM

PM

OS

OS

3232

3226

3211

245A

250B

T5

Advance Advance

F irm a/Im port.

11,5

HP

Phi.

Phi.

Phi.

Metr.

Metr.

D65

G61A

Telequip Telequip

Stru.

Tek.

Tek.

Noter: A: 1 m V/cm opnås ved seriekobling af de 2 forstærkere. - B: Det må være antallet af stillin ge r på
sw eeptidsom skifteren. - C: Er beregnet og siger derfor ikke noget om kurven (fig. 3). - D: Febr. 78.

Tabel 1.
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8x10 7 cm ø 8x10

8x10

6x8

3,5

1

2

2

1,6

2

2

1

2

2

2

12

16

17

10

10

15

1

10

10

10

5

5

20

50

50

50

50

20

25

25

23

35

20

21

5

5

3

5

3

1/36

1/36

1/30

1/40

0,5/1

1

0,2

330/1000

5

1/36

8x10

8 x1 0

8 x10

8x10

8x10

2

2

2

3

3,3

1

2

2

2

15

15

15

5

5

20

8x10

8x10

8 x10

6x10

2

1,5

4

2

2

2

2

>10

10

15

20

15

2

10

10

10

10

1

20

20

50

20

20

20

5

35

35

28

N35C

N35°

<23

17,5

24

3

5

3

3

3

5

5

3

3

1/35

1/30

1/25

1/25

1/25

1/33

1/22

1/22

1/35

1/40

1

2

1

1

1

1,3

0,5

1

1

0,8

1

1

700

100

10

750

5

2

200

10

10

10

1

1/36

1/30

0,056/10

1/35

1/30

1/25

1/25

1/25

1/20

1/22

1/22

1/35

1/40

0,3
0,01

0,3
0,1

0,05
0,5

1
0,5

0,5
0,5

1
0,5

0,15
0,2

0,15
0,2

0,1
0,2

1
0,1

1
0,5

0,5
0,5

0,5
0,2

0,1
0,2

5

5

3

5

5

3

5

5

3

3

5

5

5

3

3

3

10

(18)B (19)B

10

3

3

5

5

5

5

5

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

32

30

30

30

20

24

34

25 VA

20

23

33

75

15x28 15x28 3 0x17 19x24 19x24 17x31 21x11 21x24 21x24 31x15 26x19 26x19 29x16 33x16
x40
x40
x39
x42
x43
x40
x26
x38
X38
x37
x36
x39
x38
x49
7

7

7,8

7

7

7

4,1

9

9,5

6

4832,- 5640,- 4543,- 3699,- 4466,- 3475,- 2112,- 3410,- 4714,SS
G015 G015Z 5212
G ru ndig G rundig

Pri.

Pri.

BWD
539A

BWD
539B

Iwatsu

HH

Ins.

Ins.

8

8,4

12

2907,- 3364,- 3522,- 6264,(KIT)

D12

HM
307

Dartron

Hameg

Hameg

Hameg

Scopex

Trio

Trio

AB

AB

AB

ITT

ITT

ITT

ATIM

HM
HM
312/7 412/3

7

4DLB0
10A CS1562 3S1560 508

104510

Leader H eathkit

DMR

DMR

O ve rsig t ove r 10 til 15 MHz s koper på markedet. A lle data er baseret på op lysninger fra de næ vnte firmaer.
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Fig. 4.
F o rvræ n g n in g a f e t firk a n ts ig n a l som følge a f frekvensgangen
(risetim e).
H vis d e t d rejer sig om et 10 MHz skop (tr = 35 ns), v il der
ifø lg e teksten g å 2 't r = 70 ns, fø r strålen er fæ rdig m ed a t skifte.
(fo /5 er h e r 2 MHz, svarende til en h a lvp erio detid på 250 ns). _
T ilfø rer vi n u e n IO MHz firkant, e r halvperioden = 50 ns, hvilket
v il sige, a t strålen ikke engang kan nå at skifte helt.

på, sålæ nge den - som her - er mindre end eller
lig ± 5%. - Til sam m enligning er tolerancen på
de fleste m ultim etre ± 3% af fu ld t skalaudslag,
hvilket jo giver ± 9% af aflæst værdi ved 1/3 af
fu ld t udslag.
Indg an g sim pe d an s.
Indgangsim pedansen (Zin) er standard, ihvert
fald fo r indgangsm odstandens størrelse (Rin),
parallelkapaciteten (Cin) varierer lidt fra skop til
skop, men ses dog at ligge i samme størrelses
orden på dem alle.
Man kan selvfølgelig vælge at måle direkte på
indgangen, f.eks. via 1 m RG-58/U. Det kan
sagtens lade sig gøre, blot man husker på, at man
belaster målestedet - ikke kun med Rin på 1
Mohm, men også med en parallelkapacitet, der er
ca. 100 pF større end Cin (100 pF = kapaciteten i
1 m RG-58/U). - Dette kan bruges, hvis man f.eks.
skal måle ripple på en strøm forsyning (her får
man sandsynligvis også brug fo r hele skopets
følsom hed).
10:1 probe.
De fleste steder vil 1 Mohm i parallel med ca. 130
pF dog belaste m ålepunktet, hvorfor man på en
elle r anden måde bliver nødt til både at øge Rin
og m indske Cin, set fra målestedet. Dette gøres
norm alt som vist i fig. 5a. I fig. 5b ses, hvordan en
ren firkantspæ nding komm er til at se ud, hvis
proben ikke er kompenseret rigtigt. - For at man
kan checke dette, har praktisk talt alle skoper en
udgang med en firkantspæ nding, der kan bruges
til at justere prober efter.
Som det frem går af fig. 5a, kan man sagtens
selv lave sådan en 10:1 probe. Træerne vokser
280

Fig. 5a.
Forslag til hjem m ebyggede p ro b e r med 10 ganges dæ mpning.
Uden kapaciteten (Cp) ove r 9 M ohm -m odstanden vil dæ mp
nin g e n ved DC stad ig være 10 gange, men når vi går op i
fre kvens v il dæ m pningen stige på g rund af C in- og kabel
kap acitete n (ca. 100 pF). System et v irker da som et lav pastilter
m ed en gru n d d æ m p n in g på 10:1, og en øvre græ nsefrekvens
på ca. 1400 Hz.
Cp s h u n te r altså de høje frekvenser, der ellers ville blive
dæ m pet. For a t få lig e s to r dæ m pning af alle frekvenser, skal
R-C (= TC) i begge »dele« a f kom plekset være ens (R in (C in +
Ckabel) = Rp-Cp).
Ved hjæ lp a f det nederste diagram kan man lave en mere
-h a n d y - probe, id e t man s lip p e r fo r a t have en trim m ekonden
s a to r i selve proben . _ Dette system g ive r en lid t større kapa
c itiv be la stning , men p rin c ip p e t fo r virkem åden er nø jagtig det
sam m e som fo r d e t øverste diagram .
Fig. 5b.
K a lib re rin g sfirka n te n s udseende ved forskellige in d stillin g e r
a f probetrim m e ren . A er underkom penseret (lavp asfiltervirkning ), B er overkom penseret (h ø jpasfilte rvirkn in g), mens C er
k o rre k t kom penseret (frekvensuafhæ ngig).

dog ikke ind i him len - fæ rdigkøbte prober bru
ger specielle kabler med lille kapacitet, samt
m odstand i m idterlederen, fo r henholdsvis at
m indske den kapacitive belastning, og fo r at
dæmpe tendenser til overshoot og ringning.
Jeg har selv én fabriksfrem stillet probe, og så
én jeg selv har lavet. Sam menligner jeg dem,
viser det sig, at den hjem m efrem stillede selvføl
gelig har kapacitiv belastning, men de viste
kurveform er fra de to forskellige prober er i prak
sis ens.
Uanset om førom talte kapacitive belastning er
på ca. 10 pF (norm alt fo r købeprober) eller på op
til ca. 20 pF (»køkkenbordsprober«), kan kapaci
OZ JUNI 1979

Tabel 2.
Ch.-BW -følsomhed
Pris*
MHz
2
mV
7493
2-15
OS260
Advance
mV
6478
OS 1000
2-20 MHz -5
Advance
mV
6450
HM512-7
2-40 MHz -5
Hameg
4104
2-10 MHz -10 mV
10-4510
Heathkit
3240
10-4530
1-10 MHz -10 mV
Heathkit
1296
10-4560
1- 5 MHz -20 mV
Heathkit
1944
10-4541
1- 5 MHz -20 mV
Heathkit
4352
LB0-302
2- 8 MHz -10 mV
Leader
JB0-310A
1- 4 MHz -30 mV
1398
Leader
2932
LB0-507
1-20 MHz -10 mV
Leader
mV
5882
LB0-520
2-30 MHz -5
Leader
2118
1-15 MHz -10 mV
Non Linear Systems MS 15
2000
1- 6 MHz -10 mV
4S-6
Scopex
2-25 MHz -10 mV
Scopex
4D-25
mV
5180
1-15 MHz -2
T ektro nix
T921
mV
6490
2-15 MHz -2
T ektro nix
T922
4200
D 32
1-10 MHz -10 mV
Telequipm ent
mV
2330
1- 5 MHz -5
Telequipm ent
S 61
1379
CO-1303D
1- 5 MHz -10 mV
T rio
2802
CS-1559
1-10 MHz -10 mV
T rio
5304
mV
2-30 MHz -5
CS-1570
T rio
Ch. er antal indgangskanaler. - *) Febr. 78 incl. moms, d. kr.
Fabrikat

Type

Bemærkninger
Ægte dobbeltstråle
Signal delay
Variabel trigg er delay
KIT
KIT
KIT
KIT

1 Ch. udg. af LB0-508
Signal delay
M iniature - Import S. Ber.

Sig. delay. 1 Ch. udg. af T922
Sig. delay. 2 Ch. udg. af T921
Miniature, excl. moms okt. 76

1 Ch. udg. af CS-1562
Signal delay

E t u d p lu k a f h vad der ellers er på m arkedet af skoper, der kan have interesse fo r am atorverdenen.

teten være fo r stor en belastning fo r det punkt,
man havde tæ nkt sig at måle på. Man gør derfor
klo g t i, før m åling, at spørge sig selv: Hvad sker
der, hvis jeg sætter 10 (eller 20) pF over her? - og
dernæ st: Hvad sker der, hvis jeg sætter 10 Mohm
over her? - Man bør huske på, at reaktansen af 10
pF ved 10 MHz er så lille som 1,6 kohm.
Hvis proben så var ideel, var der ikke flere pro
blemer, men det er den ikke. Selv om den er kom 
penseret, vil bl.a. kablets selvinduktion give pro
ben en vis risetim e (trp robe). Denne ligger nor
m alt i størrelsesordenen 1 til 7 ns.
Hvis vi vil kende risetim e på det signal, vi måler
på, bliver vi nødt til at kunne regne tilbage. Sæt
tes stig etid er nem lig i serie, svarer den samlede
stigetid (rise tim e) til kvadratroden af kvadrat
summ en af de enkelte stigetider, eller på form el:
trvist* V tr- |2 + tr22 + tr 3^ + . . .
hvor t r i kan være stigetiden på den kurveform, vi
m åler på, tr 2 stigetiden på proben og tr3 skopets
stigetid.
Ovennævnte form el er ikke nødvendig, såfremt
den aflæste stigetid på skopet er ^ 10 gange
selve skopets stigetid. (Fejl < 1%).
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H orison ta l afbøjning.
Her er der tale om en udvendig X-afbøjning (X-Y
skop). Dette gøres på de fleste 2-kanal skoper
ved at koble signalet fra den ene kanal over til
horisontal udgangsforstæ rkeren (X-forstæ rkeren). - herved opnås samme indgangsimpedans
og følsom hed som ved alm. Y-afbøjning, mens
frekvensgangen er begrænset af X-forstærkeren.
Denne m etode kaldes sand XY, og er bestemt en
behagelighed, da den giver m ulighed f o r - u m id 
delbart - at køre kalibreret i X-retningen (volt/
cm).
På enkeltstråle-skoper (og visse dobbeltstråle)
kobles det udvendige X-signal direkte ind til Xforstæ rkeren. Herved mistes både spæ ndingskalibreringen og følsomhed.
Da fasedrejningen er 45° ved den øvre grænse
frekvens, kan man ikke måle så højt op ved hjælp
af XY. N orm alt er faseforskellen mellem X og Y
specificeret ved 50 eller 100 kHz til mellem 3° og
5°.
Tim e base.
Det drejer sig her om den interne X-afbøjnings281

spæ nding (sweep spændingen), der skal sørge
fo r at vi får tid ud af X-aksen, så vi kan måle
spæ nding (Y), som en funktion af tiden (X). Det er
jo det skopet norm alt bruges til.
Den hurtigste sweeptid (sek./cm) bør m ini
mum være så hurtig, at man tydeligt kan se de
enkelte svingninger, hvis man måler på en spæn
d ing på den øvre grænsefrekvens. (Eks.: BW = 15
M H z/periodetid = 66,7 ns —> 100 ns/cm = pas
sende max. sweephastighed, men 2-300 ns kan
også spænde af).
På de fleste skoper kan man øge forstæ rknin
gen i X-forstæ rkeren et vist antal gange (sweep
m agnification, forstørrelse). Denne mulighed
øger den højeste sweeptid med lige så mange
gange. (Sweepet bliver f.eks. 5 gange længere,
så man ser det, der før var den midterste femtedel
på skærmen, i hele skærmens bredde. - Resten
kan så hentes hjem ved hjælp af X-position).
Med nøjagtigheden af sweepet menes den
absolutte nøjagtighed. (Hvor meget er toleran
cen på den angivne tid/cm ). Denne måles nor
m alt ved at tilfø re skopet et pulssignal med f.eks.
nø ja gtig t 1 ¡¿s mellem pulserne (sweep til 1 ^s/
cm). Man aflæser så den viste tid fra den anden til
den niende tern (ca. 9 ¡is, hvorefter den absolutte
tolerance kan findes som:
tolerance i % = —

t1

-100,

hvor t1 er den absolutte og t2 den aflæste tid.
U dover den absolutte kalibrering kan der være
tale om linearitetsfejl, men dem kan man sagtens
selv checke ved at tilfø re et eller andet periodisk
signal, og så aflæse om de viste perioder er lige
lange (brede) hen over hele skærmen.

man skal »se på TV«, men det betyder ikke, at
skoper uden TV -trigger ikke kan måle sådanne
signaler. TV -trigger kan iøvrigt med fordel an
vendes, hvis man skal se p å 50 eller 100 Hz ripple.
F orsinkelse.
Da det er en fo rka nt (eller bagkant) fra det signal,
man måler på, der bliver brugt til at starte (trigge)
sweepet, må denne kant selvsagt være væk inden
sweepet når at starte, herved mistes m uligheden
fo r at få denne første kant at se.
Den norm ale måde at komme ud over dette på
er, at forsinke signalet en passende tid (ca. 100
^s) efter man har taget signal ud til triggeren (Se
fig. 6). På denne måde kan sweepet altså nå at få
startet inden »triggerkanten« fra signalet når
afbøjningspladerne.

INDGANGS

S IG .

FO R S T

D ELAY

FORST

TRIGGER

SW EEP

FIG.

Y -UDG ANG

Fig. 6.
Figuren viser hvo rdan man i no gle _ lid t dyrere _ skoper fo r
s in k e r sig n a le t (delay = forsinkelse), efter at sweepet via trigge rkredsløbene er bleve t sat i gang. _ Herved opnås, at man
også kan se den del a f signalet, der b liv e r b ru g t til at generere
triggeren.

Tabel 3.

T rig nin g.
Om de m uligheder vi har fo r at bestemme, hvor
når sweepet skal starte i forhold til vores in p u t
signal.
Til forskel fra synkronisering er trigning en
generering af en fu nktio n (ingen trigger, ingen
fu nktio n). Det vil med andre ord sige, at hvis vi
ikke har indstillet triggerom skifterne rigtigt,
kom m er der intet sweep.
Det kan godt virke lidt forvirrende, sådan at
m iste hele billedet, hvis man får drejet på en fo r
kert knap, så bl.a. af denne grund har de fleste
skoper en såkaldt auto eller brigh t line funktion,
der sørger fo r at starte sweepet, hvis der ingen
trig g e r kommer.
At et skop h arT V -trig ge rfacilitet betyder, at det
har TV linie o g /e lle r TV billed-synk.-separator
indbygget. Det letter selvfølgelig arbejdet, hvis
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HP
Phi.

Metr.
Stru.
Tek.
Pri.
HH
Ins.
AB
ITT
ATIM
DMR
S. Ber.

Hewlett Packard AS
Philips Elektronik-syste
m er AS. Afd. fo r industri
og forskning
SC M etric AS
Struers KS
T ektronix AS
PRINS Electronic ApS
HH Electronic
Instrutek
AB Instrum ent Denmark
ITT
ATIMCO ApS
Dansk Mini Radio
Sophus Berendsen AS (lokal 237)

02-81 66 40

01-57
02-80
01-14
02-84
02-96
03-28
05-61
03-28
02-45
06-11
01-11

22 22
42 00
1402
56 22
88 44
38 41
11 00
39 17
18 22
22 99
15 70

01-14 85 00

Firm a/im p ortø r-n ø gle .
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I princip pe t kan denne signalforsinkelse laves i
et a lm ind eligt coaxkabel, men da hastighedsfaktoren i sådan et er ca. 0,66, skal der være ca. 1
m pr. 5 ns, eller med andre ord ca. 20 m langt.
D erfor laves specielle kabler til formålet, men at
dét ikke er et helt b illig t anliggende ses af, at
prisforskellen mellem HP1220A og HP1222A for
en stor dels vedkommende er bestemt af et
sådant forsinkelseskabel. Denne løsning er der
fo r fo rb e h o ld t de lidt dyrere skoper.
En lettere løsning er at forsinke triggeren i
stedet, så man får m ulighed fo r at se den næste
fo rka n t af signalet. Dette er meget billigere, da
man jo ikke skal bevare kurveformen, men blot
have en puls (forsinket trigger) ud af en vis tid.
Ved at variere denne tid kan man så vælge hvil
ken del af signalet, man vil se. - En virkelig beha
gelig egenskab, som desværre kun findes i
Hameg skoperne HM412/3 og HM512/7.
Heldigvis findes både timerkredsen 555 og den
m onostabile m ultivibrator 74121, så man selv
kan lave sig sådan et kredsløb. (Se fig. 7).
Den letteste, og billigste, løsning er at lade fo r
kant være forkant, og så tage det så roligt, at man
ikke får den at se. Det er den mest alm indelige
løsning i skoper i den prisklasse, vi her beskæf
tig e r os med.
D iverse.
Her er prisen nok det vigtigste data. - Generelt
kan siges, at prisernes indbyrdes forhold passer
pæ nt til det man får. Det frem går ikke i alle tilfæ l
de af tabellen, men en nærmere undersøgelse vil
afsløre d e t.-S o m eks. kan nævnes, at alle Philips
skoper har været igennem en 100 timers burn-in i
klim arum (40°C).
Punktet firm a /im p o rtø r kan decifreres i tabel 3.

Fig. 7.
Forslag til hvo rdan man selv kan lave en variabel trig gerforsinkelse, sådan a t forskellige dele af s igna let kan undersøges
nøjere. D et er et kredsløb a f lignende art, der sidder i Hameg
skoperne HM412-3 og HM512-7.
MM V er en m o n o sta b il m u ltiv ib ra to r, det kan f.eks. være en
74121 e lle r en 555 tim erkreds.
Kun D artron har, så v id t je g ved, en Y-udgang, men det skulle
ikke være en uoverkom m elig opgave selv a t lave sådan én
(sourcefølger). Man kan også lade signa let gå direkte til trig ge rblokke n, og så sende det videre herfra til Y-indgangen.
OZ JUN11979

A n dre data.
Her vil jeg lige nævne nogle ting, man også bør
bemærke sig, når man samm enligner priser/
ydelse.
Er der:
- Kalibreringsspæ nding (kun fo r probe, eller er
det en specificeret spændingsværdi, der kan
bruges til check af forstæ rkerens følsomhed)?
- Z-m odulation (intensitetsm odulation)?
- Sweep output?
- M ulighed fo r valg af ADD/SUB funktion (kun 2kanal skoper)?
AD D -funktion vil sige, at man adderer signa
lerne fra de to kanaler. (SUB fås så ved at inver
tere den ene kanal, så man subtraherer i stedet).
Disse fu n ktio n e r kan bl.a. bruges til at måle tid s
fo rsinkelser gennem et kredsløb (propagation
delay), ved at måle indgangssignalet med den
ene kanal, og udgangssignalet med den anden.
(Se fig. 8). Herved sparer man det ene sweep
(begge signalerne er jo på samme sweep), og får
derved m ulighed fo r mere lys på sweepet.
SU B -funktionen kan f.eks. udnyttes til at se,
hvornår 2 signaler er nøjagtig lige store (og i
fase). Den kan også anvendes som vist i fig. 9,
hvor en uønsket overlejring på et signal fjernes.
Det kræver blot, at man har adgang til det uøn
skede signal i rendyrket form et eller andet sted.

“ 'R n m ju u u m j

Fig. 8.
B rug a f A D D -fu n ktio n e n til m å lin g a f forsinkelse (propagation
delay = Tp) i et kredslob. (Fra Trio CS1560 manual).
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A DJUST FOR ONE

Fig. 9.
B ru g a f S U B -tunktio nen til udbalancering a f uønskede signa
le r (60 Hz = netfrekvens i USA, herhjem m e er det 50 Hz).
Selve lin ie n d e r viser 60 H z-signalet på Ch 1 er selvfø lgelig en
fejl. Ch 1-s ig n a le t er jo sum m en a f et ønsket signal (på ca. 1
kHz), og så no get b rum på 60 Hz. (Fra Trio CS1560 manual).

A fslu tte n d e bem æ rkninger.
Her vil jeg prøve at angive en trin -fo r-trin proce
dure fo r eventuelle skop-købere:
1. Læs denne artikel igennem.
2. Få fat i litt. 1, og gør det samme med den.
3. Forsøg herefter at fastlægge dine målebehov,
og hvor meget du er villig til at ofre på sagen.

Støjundertrykkelse
J. B ruder, Konstanz, Tyskland.
O versat a f OZ1BV/E, Kurt Jeritslev,
GI. Holtevej 44, 2840 Holte.
Når man går ud fra at de fleste kraftige forstyr
relser på AM skyldes støjim pulser af en bredde
på 1 m ikrosek., må det være m uligt at under
trykke disse støjim pulser ved at spærre for LF’en
i et lid t længere tidsrum , f.eks. 1 msek.
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4. Find frem til de 3—4 typer, der ser ud til at dæk
ke dine behov bedst.
5. Fremskaf herefter maksimum inform ation om
disse udvalgte. (Rekvirer brochurer, se evt.
skoperne i en forretning eller lignende, så det
endelige valg træffes på så solidt grundlag
som m uligt).
Til allersidst vil jeg lige nævne nogle af de m ulig
heder, man har fo r at bygge tilbehør til sit skop.
Hvad f.eks. med en spektrum analysator-forsats (litt. 2), eller en kurvetegner (curve tracer) til
transistorer (litt. 3), eller sidst, en nem lille ting
som en tran sistor/d iod e tester, der kan måle på
disse kom ponenter uden at man behøver at
lodde dem ud (litt. 4).
Litt. 1. Valg af oscilloskop. Ingeniør Jan Velschow, Tektronix A/s, Elektronik nr. 5,
1974. (9 sider).
Litt. 2. H igh-perform ance Spectrum Analyzer,
W6URH, HAM Radio, june 1977. (15
sider).
Litt. 3. Dynamisk transistorprovere som oscilloskoptillsats kan mate månge interessan
ta halvledarparam etrar, Alf Nygren, Ra
dio & Television nr. 5,1976. (5 sider).
Litt. 4. In c irc u it/o u t-o f c irc u it Sem iconductor
ju ctio n tester, Myles H. Marks, Popular
Electronics, ju ly 1974. (1 side).

Dette sker på følgende måde: Fra en seperat
antenne (læ ngde 2-3 m) føres støjimpulsen via et
højpasfilter til basis på den første transistor. Ved
hjæ lp af spidsdetektoren bestående af D2 og D1
trigg es den af T2 og T3 opbyggede m onostabile
m ultivibrator. Dermed åbnes T4 der så lukker af
fo r LF-signalet.
Vær opm æ rksom på at LF-signalet ikke må
indeholde nogen jævnspæ ndingskomposant.
Spæ ndingen kan tages fra den forhåndenvæ 
rende m odtager og behøver ikke være stabili
seret.

OZ JUN11979

W
M obilantenne.
Jeg har et problem , da jeg har købt en ny bil og
gerne vil have en 2 m / 144 MHz lodret antenne på
den _ derfor et par spørgsmål.
1. Hvilken slagsantenne, l/4 b ø lg e ,5 /8 e lle re v t.
andet?
2. H vilke t m ateriale? Glasfiber, gum m i eller me
tal?
3. Hvilken placering? Pa taget: m id tfo r eller
bag? Pa forskæ rm som alm indelig autoradioantenne, m id t på bagklappen, på bagskær
men eller evt. på stoipen mellem bagrude og
bageste siderude eller kofanger?
Ad. pkt. 2. Hvordan er holdbarheden og hvor
dan m ed tilpasning af længden?
Ad. pkt. 1. Hvor stor er forskellen mht. udbre
delse/følsom hed på en 1/4 og en 5/8 placeret
m id t på taget?
Ad. pkt. 3. Grunden til at jeg tænker på stolpen
m ellem bag- og siderude er, at der er et pla stic
g itte r på m in bil, der kan fjernes ved mont. afant.,
og når bilen engang skal sælges, kan gitteret
dække evt. beslag eller lappet hul. (En bilsæ lger/
køber fortalte mig, at de giver 500 kr. m indre for
en b il m ed antenne på taget, til dæ kning af svejs
ning og m aling a f hullet, for folk vil ikke købe
den, da de tror, d.et har været en taxa).
Kan man sige noget om forskellen i ræ kkevid
de/følsom hed ved forskellige placeringer af fo r
skellige antenner, f.eks. en 1/4 på taget kontra en
5/8 pâ forskæ rm en. Eller f.eks. en 5/8 på taget
lag t lid t ned, m eget ned eller helt lodret? (Der er
lavt til lo fte t i vores carport og i forskellige parke
ringshuse, og jeg har ikke tæ nkt m ig at fare ud og
ind og læ gge antennen ned/rejse den igen). _ Jeg
har h eller ikke tæ nkt m ig at bruge m agnetfod
pga. risikoen fo r tyveri.
Jeg mener, at mange andre end jeg har syslet
med de samme problem er uden at få ordentligt
svar, og da jeg ikke har set det om talt andet sted,
håber jeg, at d u/D e kan hjæ lpe mig.

Ja, når man har købt en bil, har man et problem!
Antennetypen afhæ nger af brugen. Hvis det er
SSB under 145 MHz, man lægger vægt på, så er
en vandret polariseret antenne at foretrække. Her
kan man f.eks. rekvirere (EDR's kopitjeneste
V/OZ7EM) OZ nr. 3, 1966 p. 85 (2 sider), OZ7LX,
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en HALO-antenne. - Men du nævner jo selv en
lodret polariseret antenne. Om længden kan
siges, at virkningsgraden vokser med længden
op til 1/4 bølge. Herover er virkningsgraden
stadig høj, men effekten udstråles forskelligt.
Kvartbølgen sender en del effekt op til fuglene,
mens 5/8-bølge antennen og halvbølgeantennen
giver en mere flad udstråling, d.v.s. større dæk
ningsom råde. I praksis er det nok ligemeget, om
antennen består af en metalpind eller tråd ind
støbt i glasfiber - her er mere sekundære forhold
afgørende. Gummiantennen består af en lang
spole med kvartbølgeresonans, men helt så god
som en lige pind på 1/4 lambda bliver den nu
aldrig. Den er nok blevet populæ r på, at den ikke
skal afm onteres undervognvask.
Placeringen af antennen: Bedst er m idt på
taget, der så kan fungere som et effektivt jo rd 
plan, hvilket er forudsæ tningen for en god virk
ningsgrad og fo r at den valgte antennetypes
teoretiske udstrålingsdiagram kommer til at gæ l
de i praksis. Alle andre placeringer er ringere,
især fo rd i udstrålingsdiagram m et bliver fo r
vræ nget af bilens karosseri. Det gælder, at jo
mere lodret og frit antennen anbringes, jo bedre.
Skal en antenne lægges ned, må man hellere
vælge en kortere, som kan anbringes lodret, eller
b lo t svagt tilbagelæ net. Umiddelbart vil jeg an
tage, at d it eget forslag med at udnytte stolpen
m ellem bag- og sideruden til m ontering af en
kvartbølgestav skulle give et brugeligt kom pro
mis. S ikkert bedre end bagklap eller skærm, hvor
karrossen vil skygge mere. Kofangeren kan du
g od t glemme, også fordi du skal overholde fæ rd
selsloven, der forbyder antenner, som kan kom 
me til at rage udenfor bi lens om rid s -m e n mange
forsynder sig mod denne regel.
Husk, at fødekablet skal stelles effektivt ved
antennens fodpunkt, hvis man ikke benytter kun
stig t jordplan (se f.eks. OZ nr. 1, 1974 p. 14,
OZ9JY, M obil på 2 m uden hul i taget - med suge
kop (3 sider). Antennens længde skal nok ikke
være den teoretiske kvarte bølge på 145 MHz
m inus 5%, når anbringelsen afviger fra lodretpå-m idten-af-taget, men længden skal skæres til
ved hjæ lp af et standbølgem eter til laveste SWR,
som helst skal komme under 2.
aq.
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Frekvenstæller

OZ januar 1979.

Først af alt vil jeg gerne komme med nogle
kom m entarer til den indledende snak om fre
kvenstæ llerkonstruktioner i andre og tidligere
p ublikationer, hvor forfatteren synes at mene at
disse skulle gøre brug af »utilgæ ngelige«, »for
dyre« samt »forældede« komponenter, disse ord
synes ikke retfæ rdiggjort af den pågældende
tæ llerko nstru ktion , og må således stå helt for
forfatterens egen regning, især kan jeg ikke finde
ud af hvorfor behovet fo r frekvenstæller skulle
være m indre hos den professionelle end hos
amatøren! Men den passus må form entlig skyl
des den lange og ofte trange vej fra tanken til det
trykte ord (Hl).
Efter dette vil jeg gå over til det der egentlig var
form ålet med denne artikel, nemlig den række af
rettelser, som jeg ved en grundig og seriøs (!)
gennem læ sning af artiklen føler trang til at del
agtiggøre mine kolleger og medamatører i.
1) TIMEBASE: Det første der springer i øjet er
anvendelsen af IC 1, jeg må indrømme af den
dybere m ening med denne kreds ikke står helt
klart fo r mig. Det siges ganske vist at det skulle
være en buffer, men det kan da vist ikke passe, da
det m indste krav til en buffer må være at den
belaster m indre end det efterfølgende ville havde
g jo rt. Dette er im idlertid ikke tilfæ ldet med 7400
og 7413. Det gæ lder nemlig at begge har en
m aksim al indgangsstrøm på 1 mA (under samme
konditioner), og hvad værre er, at 7400 kræver et

større m inim alt indgangssving end 7413, hvilket
bevirker at der kræves en større indgangsspæ n
ding, som igen svarertil en større belastning - og
det var jo ikke lige det vi var ude efter.
Desværre kan jeg ikke helt finde ud af hvordan
man bærer sig ad med at få sinus ud af en 7400,
men det behøver jeg vel ikke at spilde nattesøvn
på, da den jo viste sig unødvendig, og i disse
sparetider skal man jo ikke gøre sine konstruk
tio n e r »for dyre«.
Angående valget af frekvens til timebasen må
jeg lige indsparke en fodnote: (U)nøjagtigjeden i
ppm (styks per m illion) er den samme uanset om
man deler ned og det er jo den der bestemmer
hvor nøjagtig vores tæ ller er. F.eks. X-tallet
lig g e r + 10 ppm, signalfrekvens 144,3 MHz - fej
len bliver da 144,3 x 10/1000000 = 0,001443 MHz
eller ca. 1,4 kHz. Nå, men det var lidt af et side
spring, tilbage til:
2)
DELERKÆDE TIL TIMEBASE: Denne kan
laves nemmere da der findes en TTL kreds der
hedder 74390 der indeholder 2 stk. 7490, og som
kan tiIstræ kkeligt tiI form ålet, dette ville reducere
kredsforbruget til 4 kredse i delerkæden.
Hvis man yderligere vil reducere kreds og
strø m forbrug (ressourceforbrug) kan man an
skaffe sig en komplet timebase, én MOS-kreds
der lyder navnet MK 5009 (fab. MOSTEK), fig. 1 så
slip p e r man også fo r en del »forældet« TTL-logik
(Hl). Denne er ganske vist beregnet til 1 MHz X-

TABEL 1 Kodning af MK5009P.
Udgangsfrk .Si
1 MHz
0
100 KHz
0
10 KHz
0
1 KHz
0
100 Hz
0
10 Hz
0
1 Hz
0
0,1 Hz
0
0,01 Hz
1
1/60 Hz
1
1/3600 Hz 1
1/600 Hz
1
50 Hz
1

S2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1

S3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1

S4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Periodetid
1
uS
10
uS
100
uS
1
mS
10
mS
100
mS
1
S
10
S
100
S
60 S (1 min)
1
H
10
min
20
mS

0 = kontakt lukket (input til kredsen lav)
1 = kontakt åben (input til kredsen høj)

tal, men det betyder jo ikke noget fo r nøjagtig
heden som vi lige har set ovenfor. Og der skulle
ikke være nogen problem er med at skaffe denne
»daps« - den fås næsten hvorsomhelst »henne
om hjørnet - nede i kælderen« (lad nu være med
at gå forkert, fo r så venter (X)YL . . . M/K bare
derhjem m e med kagerullen). Og endelig er Dan
mark endnu ikke blevet større end at enten en
telefon eller et postkort kan nå frem indenfor et
overskueligt åremål!
3) INDGANGSKREDSLØBET: 95H90 og 9582
er aldeles Ikke MOS-kredse - det er ECL ( f m itter
C oupled Logic), hvilket er noget ganske andet og
væ sentlig mere sejlivet. Man kan i hvert fald ikke
»aflive« en 95H90 med en statisk opladet lodde
kolbe, fingrene eller andet fra denne skuffe.
I øvrigt ville jeg gerne se en MOS-kreds tælle
på 250 MHz, men det har vist lange udsigter.
4) RESET-LATCH KONTROL: Det skulle uden
videre være m uligt at erstatte de to 74121 med
noget sim plere (og billigere) bestående af 3 m od
stande og 2 kondensatorer samt en inverter (evt.
en NAND-gate, der er jo tre tilovers i IC 13) se fig.

F IG . 3

OVERFLOW
LO GIK

IN D IK A TO R

Og når vi nu har en overflødig F-F kan vi jo
passende erstatte den første 7490, i delerkæden,
der jo er koblet som 2-deler, med denne F-F der
jo er udm æ rket til dette form ål, fig. 4.

FIG. i

2 .

INVERTERET M AIN GATE KONTROL

10,22>j
NB

KOMPONENT VÆ RDIERNE ER KUN VEJL

FIG. 2

LA TCH -RESE T

I I 470

KO N T R O L

5)
OVER-FLOW INDIKATOR: Den beskrevne
kobling er en ganske udmærket kobling, den har
kun én ulempe, den virker kun i 9 ud af 10 tilfælde
(90 %). Det kunne man måske leve med, men
hvad værre er, den er unødigt klodset, der kan
fa ktisk spares 3 IC’er da det eneste der skal til for
at laveen 100 % kobling er en J-K flipflop.
Et forslag til dette ses i fig. 3, hvor der anven
des en negativ kant-trigget J-K, flip-flop , 74112,
således at hvis MSB most significant = mest
betydende bit påtællekæden går lav mens main
gate er åben sættes outputtet (som derved tæ n
der lysdioden, eller tæ nder for alarmen, alt efter
tem peram ent) der så igen resettes af en low puls
når vi starter næste tæ lling. Denne puls frem 
b ring e r vi v.hj.a. en modstand og en kondensator
i forbindelse med den inverterede main gate
ko ntrol fra punkt A.
OZ JUN11979

Tja - så enkelt kan det altså gøres, men tilbage
står kun en ting, nemlig en undren over at det
skulle være nødvendig at fare i blækhuset (læs
farvebåndet) fo r at korrigere så mange og nogle
direkte m eningsforstyrrende fejl. Jeg håber med
dette, at jeg ikke har form ørket de små digitale
him le yderligere, men bidraget til, at om ikke at
bringe sol, så måske sprede skyerne en lille
kende.
Til TR vil jeg kun nøjes med én bemærkning:
Du kunne have undgået denne artikel v.hj.a. ca. 5
redaktionelle fodnoter, men nuvel det bringer
selvfølgelig ikke mere stof til OZ - jeg håber bare
ikke at det er den frem tidige standard fo r det
engang velrenomm erede OZ som er lagt for
dagen med januar OZ.

A4

l*

C4

CO

14

C4

CO

13

A3

*3

13

A3

»3

GND

Bl

Al

II

VCC

12

W

A2
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Det store udvalg i 2 m
IC-211E
FM - USB - LSB - CW, 2 VFO’er,
220 V - 12 V .............. 6.995,00

IC245E

FM - USB - CW, 12 V, 2 VFO’er, 12 V 4.895,00

IC215
FM Portabel, 3 W, 15 ka
naler (12 bestykket med
alle repeaters plus 2
simplex) .... 2.395,00

IC-280E
FM syntese, 3 memories, kan monteres adskilt,
d igital-display ...................................... 3.185,00

400 kanaler!
Lom m eradio, FM, 1,5 W, repeater + / + 600 kHz, 4 x6,2x16,5

cm ........................................................................ 2.195,00
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Det store udvalg i 2 m
TS700S

^KENWOOD

F M - U S B - L S B - A M - C W . 1 0 W / 1 W,

digitaludlæsning ........... 7.175,00

TR7600
400 kanaler FM, tilslutn ing m icroprocessor, 10 W 3.275,00

TR2300
Portabel 80 kanals 1 W

2.295,00

YAESU MUSEN

FT225RD
FM - USB - LSB - CW - AM, 25 W, digitalu d l................................................ 6.985,00

FT227RA

400 kanal, scanner, memories, 10 W 3.385,00

CPU2500R
400 kanaler, scanner, 25 W, tastaturm ikrofon
m.m., de.luxe FM station ............. 4.380,00

Antenner: JAYBEAM og CUSH-CRAFT i 15 typer.
Rotorer: CDE i 9 modeller.
Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD
OZ JUN11979

Rekvirer venligst nærmere data om vort program i VHF/UHF!
Lonstrup
9800 H jørring

0 8 -9 6 01 88
289

Solid State båndoptager

¡AC

K A c o as - i t o m

Det er nu m uligt at erhverve en helelektronisk
»båndoptager«, helt uden bevægelige dele. Ta
len gemmes i en hukommelse baseret på RAM’er,
og der kan optages op til 45 sekunder.
Der fo re lig g e r intet om prisen eller ret mange
data ¡øvrigt, men det er ikke så vanskeligt at fo re 
stille sig, hvad der sker. Med en scanning-fre
kvens på 19 kHz afsøges inputsignalets øjebliksam plitude, og værdien føres til en analog-til-
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non

v o i c e s T O ’H c t

rø ? T

dig ital converter (A/D-converter), hvis output
lagres i en hukommelse. Ved afspilning går
signalet den m odsatte vej, idet de lagrede »digi
tal tal« omsættes til am plitudevæ rdier i en D/Aconverter.
Det varer nok ikke så længe, før vi i de am eri
kanske amatørblade kan læse annoncer fo r så
dan en talemaskine, som kan kalde »CQ DX CQ
DX THIS IS OSCAR ZULU SEVEN« osv.

OZ JUNI 1979

Vi m ener der er behov fo r en mere generel
orien te rin g fo r OZ's læsere om ny faglitteratur,
der kommer. Vi vil derfor prøve med kortfattede
om taler, der ikke er at opfatte som anmeldelser.
OZ6GH, Gorm, har påtaget sig at køre denne
fu nktio n, som vi håber må blive vel modtaget. Vi
g ive r o rd et til Gorm :
NYE BØGER.
W orld Radio TV Handbook. 33. udgave.
Indeholder oplysninger om radio og TV stationer
over hele jorden. Pris kr. 88,W orld DX Guide.
Indeholder inform ationer fo r både begyndere og
den erfarne DX-er. Udgivet af W orld Radio TV
Handbook. 192 sider, pris kr. 55,U dvalgte ele m e n ter fra datam askinens fysik.
Af Per Holm. Bog i undervisningsserie fra Gyl
dendal. Datamaskinens opbygning gennemgås.
Desuden kan nævnes af indholdet: Sim ulering af
udsagn, addition og m ultiplikation af binære tal,
oversæ ttere og registre. 64 sider, hft. kr. 59,M icrocom putere, grundlæ ggende interfacing.
Af Steen Hannibal.
Om fatter anvendelser, program m ering og in
terfacing af serielle og paradllelle inp ut/ou tp ut
enheder. Belyser tillig e en række af de komm u
n ikations- og interfacing-principper, som benyt
tes i m icrocom putersam m enhæ ng. Teknisk For
lag. Hft. kr. 150,30.
OZ6GH.

T ra n sisto r-A m a te u rfu n kg e rå te fiir das 2 mBand.
Ahrent Flensborg i Ringsted har hjemtaget den
ny udgave af Transistor-Am ateurfunkgeråte, hvis
form ål er at give læseren lidt teknisk viden om
ind ho lde t af en 2 m -station. Den indeholder
kapitler om strøm forsyning, kabinetter og chas
s is ’er samt m odtager og sender. Forfatteren gen
nem går de enkelte trin, illustreret med diagram 
eksem pler, hvoraf det mest interessante vel nok
er sendereffektforstæ rkerne med V-MOS FET's.
Det er ikke nogen dybtgående gennemgang, men
en jævn fo rkla rin g af virkemåde. Læseren vil
OZ JUNI 1979

kigge forgæ ves efter en fæ rdig konstruktion af
en station, lige til at kopiere, men til gengæld
findes beskrivelser af forskellige fabriksfrem stil
lede m oduler og stationer.
Bogen indeholder flere gode ideer og oplys
ninger, som den eksperimenterende amatør kan
have glæde af. Men i det store hele vil jeg bedøm
me bogen til at være til mest glæde fo r den ama
tør, som har købt en 2 m »spille« og nu ønsker at
forbedre lidt på den. Det er en velskrevet bog,
som givet vil finde et publikum her i Danmark.
Transistor-Am ateurfunkgeråte fu r das 2 mBand, af Josef Reithofer. Udgiver af Franzis Ver
lag. 168 sider. Pris 41,15 kr.
OZ6GH.

RETTELSER...
R ettelse til rettelse
I rettelsen februar 1978 til artiklen om program 
m erbar lommeregnere, findes en fejl som gør at
program m et ikke virker, det drejer sig om +-te gnet i p rogram linie 70, dette skal ændres til et x tegn (»gange-tegn«).
Dette skulle gøre program m et brugbart til dets
oprin d elige form ål (se januar 78 hee).

R C L-m ålebro af Kurt J e rits le v OZ marts 1979 p.
103.
D iagram m et øverst side 108, udgangsforstæ rke rm m : Fra armen påp otm e tere ttil -15V skalder
i ledningen til om skifteren indskydes en m od
stand på 150 kohm.
D iagram m et a f brokredsløbet, side 108 m idt til
venstre: 1) skærmen må ikke forbindes til stel,
men skal føres til detektoren som vist øverst side
109.
2) O m skifter i øverste bro-firkantspids: S tillin 
ger R og L skal forbindes indbyrdes.
3) Samme punkt, L i nederste om skifter fo r
bindes til armen af omskifteren til højre med
s tillin ge rne 1, 2, 3.
Vi beklager fejlene. Indfør hellere rettelserne i
d it OZ fo r marts med det samme!
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G en eraldire kto ratet fo r
Post- og telegrafvæ senet

Maj 1979.
Solplettal: 132.
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. S tilIehav
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
15,7
16,0
16,2
16,6
16,8
18,2
19,6
11,1
15,5
8,9
20,5
21,1
19,2
17,3
17,2
15,6
15,0
14,8
14,4

3
16,8
18,3
18,1
19,1
19,3
20,3
20,1
7,7
14,3
10,0
17,8
18,3
16,3
15,1
15,0
14,3
14,3
14,3
14,8

5
17,9
18,8
20,1
22,2
22,7
24,5
24,3
14,9
16,3
9,3
18,5
18,6
15,9
14,3
14,3
13,9
14,0
14,1
15,1

4 s.

Ham R adio (am rk.):
Sept. 78: 20 m D elta-loop a r r a y ...........................................
5 s.
Sept. 78: RTTY m o dulato r - dem ulator fo r VHF operation
7 s.
Okt. 78: D igital program m . H F-com m unications receiver 16 s.
Okt. 78: S upe r-low noise 432 MHz p re a m p lifie r..............
4 s.
Nov. 78: Basics of the d igita l - VFO. A tunable synthesizer 9 s.
Jan. 79: 800-channel 2 m synthesizer ................................
9 s.
Jan. 79: 10-GHz gu nnple xer transceiver. C onstruktion
and p r a c tic e ............................................................................. 17 s.
Febr. 79: 10/80 w att am p lifie r fo r 2 m eter ........................
6 s.
M arts 79: Receiver d ig ita l display ......................................
4 s.
A p ril 79: 40 m eter receiver d is p la y ..................................... 10 s.
Maj 79: B roadband reflectom eter and power meter .......
5 s.
R adio C om m unica tion (eng.):
M arts 79: A d ire ct-con versio n re c e iv e r.............................

4 s.

QTC (svensk):
Febr. 79: S canner til IC-240 .................................................

2 s.

C Q -D L (tysk):
Nov. 78: E m pfänger fü r das 80 meter B a n d ......................
M arts 79: SSTV - Ein N orm w andler von SSTV auf FSTV

2 s.
7 s.
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9
19,2
19,9
21,0
22,8
23,3
25,4
25,9
25,3
19,2
22,5
23,9
17,6
20,5
13,8
15,3
16,7
14,1
17,3
17,6

11
19,1
15,8
20,8
21,2
22,9
25,4
27,4
27,2
20,2
25,4
23,4
23,6
21,4
17,9
18,5
17,8
12,1
18,6
18,5

13
19,1
14,0
20,4
15,9
22,0
24,0
26,5
27,6
19,6
26,9
24,1
24,6
21,3
19,3
18,6
18,5
13,8
18,5
18,0

15
19,3
14,4
20,8
13,0
22,5
24,5
26,6
27,4
18,7
26,3
23,4
23,9
21,1
19,1
18,9
17,9
16,1
16,6
17,3

17
19,7
12,8
21,4
14,2
23,2
25,3
27,8
29,1
19,9
27,8
24,3
24,6
21,4
19,5
19,4
18,3
17,9
17,7
17,5

19
17,8
12,8
20,7
14,5
22,8
24,8
26,8
20,7
20,4
23,9
25,6
26,0
22,9
20,4
19,5
19,0
18,2
17,9
17,1

21
17,4
17,9
18,6
11,3
20,4
22,8
25,3
15,9
18,8
14,6
23,5
23,9
22,4
20,5
20,4
18,5
17,6
17,3
16,1

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

NYT^NOTER,

Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

EDR’s k o p itje n e s te .
OST (am rk.):
Jan. 79: The special beginners receiver ...........................

7
18,8
19,6
20,8
22,7
23,2
24,9
25,4
25,4
18,6
9,8
22,1
17,6
18,0
14,9
13,7
14,9
15,2
15,3
16,1

Prisen fo r kopier: 1,00 kr. pr. side + porto (tryksag), der lettest
indbetales til giro 6 45 93 66 eller sendes i check til Ejv.
Madsen, OZ7EM, Valstedvej 6, 9240 Nibe.
Q S L -C e ntra le rne s ferie.
O Z9M L og OZ7BW holder ferie hele ju li måned og anmoder
om, at der helst ikke fremsendes QSL i denne periode.
Ferie.
EDR's kontor, Grethe, holder ferie i perioden 2.-23. juli.
RM-1979.
Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet
1979, skal være HB i hænde senest den 20. juli.

A f hensyn til redaktionens og trykkeriets
fe rie skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest
LØRDAG DEN 16. JUNI.
OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.

OZ JUNI 1979

En lille tilfø je ls e .
U n i tn x til OZ7IS fo r en ufb indsam ling af VHF-UHF-SHFo p lysn in g e r i april OZ. - B illedteksten på side 171 er rigtig:
OZ7BR er ved m ikrofonen (på Hestens Bakke (59 m) ved
H elsingør) og OZ8T er lyttende - men i Skovshoved - desværre
forgæ ves efter signalerne fra OZ7BR. På bænken står RX med
s it an odebatteri og m odulatoren - dens anodebatteri er det
store nedenunder. 4 V akkum ulatoren m angler på billedet. Transp orte n af RX + batteri fo re g ik på ryggen af OZ7BR - de to
skrå pinde, man ser bag m odtageren, er dele af en prim itiv
»rygsæk«. Den selvsvingende push-pull TX hang oppe i d ip o 
lens m id tp u n kt! Turen frem og tilbage mellem Hellerup og
H elsingør fo re g ik på cykel, så de tre »mobile« fik da i hvert fald
en tu r ud af det.
OZ8T.

A n g å e n d e te k n is k e prøver hos P&T.
Da de r fra mange elever på kurser til teknisk prøve (D-licens)
hos P&T har væ ret frem sat ønske om tilladelse til at benytte
regnestok e lle r lom m eregner ved prøverne, rettede jeg i januar
måned henvendelse til telestyrelsen om spørgsmålet.
Dette har m edført, at det er blevet tilla d t at benytte logaritm e
tabel, regnestok og lom m eregner ved prøverne. - P&T under
stre ger i samme forbindelse, at prøverne stadig vil ligge på et
niveau, hvor det ikke er nø dvendigt at benytte de om talte
hjæ lpem idler. - Det oplyses sam tidigt, at lærerne frem over ved
s k riftlig a n m odn ing vil kunne få tilsend t opgaverne efter prø
vernes afholdelse.
Vy 73 de OZ9SN, Svend.

Redaktion: OZ1LO, Leif Ottesen,
Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby.

SP DX C o n te st 1978.
CW
Bånd S m alet score
OZ4HW
MB
10.962
OZ1BII
MB
2.244
OZ6KS
MB
210
OZ1EE
3,5
3.675
OZ1CCB
7
2.964
OZ8E
14
627
P hone
OZ5EV
OZ2YE
OZ3KE

MB
MB
MB

OSO
126
35
10
51
55
19

Points
378
102
30
147
156
57

Mult.
29
22
7
25
19
11

85
67
5

255
201
15

30
30
5

7.650
6.030
75

C hecklo g: OZ5BS.
WAE Phone 1978.
Sam let score
OZ5EV
351.120
OZ2BM
17.066
OZ6XR
7.380
OZ6PI
7.000
OZ3KE
6.960

OSO
684
122
90
100
53

QTC
570
39
0
0
67

Mult.
280
106
82
70
58

V ene zuela con test.
D ette er en test, hvor man kan kontakte både Y V-stationer og
alle øvrige deltagere.
Phone: 7. ju li 00 GMT til 8. ju li 24 GMT. - CW: 28. ju li 00 GMT
til 29. ju li 24 GMT.
Der find es flg. klasser: S ingleoperator enkelt- og m ultibånd,
m u ltio p e ra to r single TX og m ulti TX - kun alle bånd.
K ode grup per: RS(T) + num re fra 001.
P oints: Hver QSO giver 2 points, dog ingen points fo r eget
land, men tæ lle r som m u ltip lier.
M u ltip lie r: Hvert DXCC-land sam t hvert Venezuela- og USAkaldeom råde, Y V 1-0 og W 1-0.
S am let score: Summ en af Q SO -points på alle bånd m u lti
pliceres med sum m en af m u ltip liers på alle bånd.
P ræ m ier: M edaljer til den højest scorende station i hvert
k o n tin e n t og d ip lo m e r til alle, der har kørt 10 Y V-stationer og 10
andre lande. Der skal dog medsendes 2 dollars, hvis man er
be rettig et til diplom .
Logs: Separate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad sendes: Radio C lub Venezolano, P. O. Box 2285, Caracas
101, Venuzuela, senest 15. sept. fo r Phone og 15. okt. fo r CW.

IARU R a d io sp o rt C ham pionship.
Testperiode: 14. ju li 00 GMT til 15. ju li 24 GMT. Max. 36 tim ers
o p eratio n tilla d t fo r singleoperator stationer. Pauserne skal
væ re af m ind st 30 m inutters varighed.
OZ JUNI 1979

D eltagerklasser: A lle verdens am atører kan deltage enten på
CW elle r Phone eller mixed. Der kan deltages som singleope
ra tor e lle r m u ltio p e ra to r single TX. M u ltio perator kun mixed
klasse.
B ånd : A lle am atørbånd fra 8 0 -2 m. Hver station må kontaktes
en gang pr. bånd enten CW eller Phone. QSO vis OSCAR tæ ller
som seperat bånd.
P oints: K ontakt med egen ITU-zone 1 point, med anden ITUzone i sam me ko n tin e n t 3 points, QSO med andre kontinenter 5
points.
M u ltip lie rs : Hver ITU-zone kontaktet på hvert bånd.
K ode grup per: RS(T) + ITU-zone (ITU-zonelisten var med
som tillæ g til OZ dec. 77).
S am let score: Summ en af QSO -points på alle bånd gange
med sum m en af ITU-zoner på alle bånd.
L o gs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til IARU
Headquaters, Box AAA, N ew ington, Conn. 06111. USA, og skal
poststem ples senest 27. august 1979. - Specielle logblade til
denne test (50 QSO pr. blad) samt sam m entæ llingsblad (med
ITU -zoneliste) kan rekvireres mod tilsendelse af frankeret svar
kuvert (tryksagsporto) til EDR's Contest Manager. Standardlo g b la d e kan også anvendes.
D ip lo m e r: D iplom er til den højest scorende station i hvert
land og zone på CW, phone og mixed samt specielle diplom er
til deltagere, der har opnået 250 eller 1000 QSO’er eller 50
m u ltip lie rs.

C o lu m b ia WW DX-Contest.
fin d e r i år sted 14. ju li 00 GMT til 15. ju li 24 GMT på alle båndCW
og phone.
Der udveksles RS/RS(T) + nr. fra 001. Contestcall CQ HKtest. - Hver statio n må kun kontaktes een gang pr. bånd enten
CW eller phone.
QSO med eget land = 1 point, andet land i eget kontinent = 2
points, andre kon tinenter = 3 points, HK-stationer = 5 points.
M u ltip lie rs er hvert land efter DXCC-landslisten. Der findes
fø lg end e klasser: S ingle op erator-single band, single operato r-m u lti band og m ulti operator single TX -m ulti band.
S am let score er sum men af Q SO -points gange summen af
lande. Separate logs fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad
sendes til LCRA C oncurso Independencia, P. O. Box 584,
B ogota, C olum bia, med seneste poststem plingsdato 30. sep
tem ber.
Der er d ip lo m e r til vinderen i hver klasse i hvert land. Pla
ketter til kon tinentalvinde rne og sølvpokal til W orldcham pion.
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ICOM

. IC -7 0 1

Mere end 300 tilfredse amatører i Skandinavien kører nu IC-701!
Rekvirer brochuren på IC-701 - og se og prøv IC-701 hos: COMMANDER I
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■i
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Vy 73, OZ4SX. Svend
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NORAD
OZ JUNI 1979

t

SUVERÆN PÅ HF

i

★ 2 VFO’er indbygget.
★ Separate HF-trin for hvert
bånd.
★ Variabelt output0-100 W
i alle modes.
★ 220 V separat power med
højttaler includeret.
★ Bordmikrofon med
forstærker includeret.
★ 2 CW-filtre includeret.
★ Variabel båndbredde
includeret.
★ Speech-processor
includeret.
★ Fuldt forberedt for
Microprocessor-interface
og fjernstyret mobil
antenne.

IR RADIO - DOGPLACE - OP ELECTRINIC eller hos
k - k 'k - k 'k 'k 'k - k 'k ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

t
Lønstrup
9800 H jørring

OZ JUN11979

08-96 01 88
295

C o n te stka le n d e r.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

J u n i:
16.-17.: All Asia Phone.
J u li:
7.-8.: Venezuela Phone.
14.-15.: IARU R adiosport CW og Phone.
14.-15.: C olum bia CW og Phone.
21.-22.: QRP-som m ertest CW.
28.-29.: Venezuela CW.
A ugu st:
4.-5.: YO DX CW og Phone.
11.-12.: WAE CW.
OZ1LO.

A k tiv ite ts te s t m aj 1979.
CW:
C all
1. OZ1FGS
2. OZ7GI
3. OZ1EQC
OZ1BII
5. OZ8VL
6. OZ1CCB
7. OZ6YJ
8. OZ6SF
9. OZ8XO
10. OZ4QX

Amt
14
12
8
8
2
14
13
4
2
1

Mult.
8
8
8
8
7
7
8
7
6
5

P oints
80
76
66
66
70
62
52
32
44
32

Total
640
608
528
528
490
434
416
336
264
160

M anglende logs: 2. - QRP-deltagelse: OZ6SF.
Fone:
C all
1. OZ1FGS
2. OZ1XV
3. OZ9BE
4. OZ7XC

Amt
14
3
8
12

Mult.
11
9
11
10

Points
138
112
128
140

Total
1518
1512
1408
1400

15.
16.
17.
18.
19.

OZ7GI
OZ1ACZ
OZ1DID
OZ1CKZ
OZ3YE
OZ4QX
OZ8ND
OZ7XE
OZ9JV
OZ1CCB
OZ6ARC
OZ8IE
OZ7SAC
OZ1CCM
OZ0 BT

12
14
12
13
4
1
12
1
6
14
8
6
12
1
LA

10
10
10
11
9
10
9
9
9
9
9
9
8
8
5

136
124
122
110
126
110
120
112
112
112
99
93
100
96
34

1360
1240
1220
1210
1134
1100
1080
1008
1008
1008
891
837
800
768
170

M anglende logs: 2 .- M o b il: OZ1XV. - Klubdeltagelse: OZ7SAC
og OZ6ARC.
L ytteram atø rer:
C all
1. OZ-DR 2026
2. OZ-DR 1681
3. OZ-DR 2035

Points
199
181
121

Når dette læses, står juli-te sten fo r døren (søndag den 1. juli),
h vilke t som bekendt betyder, at vi kører aktivitetstest på 40
m eter-båndet. T id spunktet søndag er uændret, men frekven
serne, h v o rv i skal fin d e hinanden er: C W 7010-7040 k H z - Fone
7040-7090 kHz.
Husk QSL til dem der beder om det, da der nok er mange
(incl. undertegnede, hi), der m angler O Z-QSL's fra 40 meter til
OZ-CCA.
Logs sendes til: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postboks 306, 8700
Horsens, inden den 15. i måneden.
Vy 73 de OZ6KS.

Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann,
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.
In fo rm a tio n .
Jeg har i et æ ldre OZ fun det navnene på forskellige italienske
prefix, som jeg mener har interesse fo r flere amatører, da disse
p re fix bliver m eget brugt her i sommermånederne.
IA5: Isola Toscane.
IBØ: Isola Ponzlane.
IC8: Isola Napolitane.
ID9: Isola Eolie.
IE9: Isola de Ustica.
IF9: Isola Egadi.
IG9: Isola Pelagle.
IH9: Isola de Pantelleria.
IL7: Isola Trem iti.
IMØ: Little Islands of Sardinia.
Disse p re fix kan bruges ved ansøgning af et diplom , som har
væ ret be ke n d tg jo rt her i OZ, men lad være med at søge d ip lo 
met. For det fø rste er det fo r dyrt (15 IRC), og fo r det andet
b live r det ikke besvaret.
Husk det er i ju li måned, I skal have kontakterne til SOPd ip lo m e tl D iplom et er o m talt i OZ september 1977.
Isle of Man.
»The Isle of Man M ellennium Celebratlon Special Award
Schem e«. - 1sidste OZ var det bekendtgjort med en expedition
til øen Man. Jeg har senere m odtaget brev, som angiver tiden
anderledes end den første inform ation, jeg havde m odtaget. - 1
tide n 30. ju li kl. 00,01 til 8. ju li kl. 23,59 vil der være stationer
igang med prefixet GT. Ved at kontakte 4 G D -prefix sammen
med 1 G T -pre fix udstedes et diplom . K ontakter med GDp refixet gæ lder fo r hele året 1979, hvorim od GT-prefixet kun
kan kontaktes i 8 dage. D iplom et koster 12 IRC’s eller 4 USdo lla r. - Der behøves ingen Q SL-kort, kun uddrag af loggen.
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A nsøgningen skal være indsendt senest den 31. marts 1980 til:
GD4FWQ, Hon. Secretary, Isle of Man Amateur Radio Society,
20 Terence Avenue, Douglas, Isle of Man.
E fter fle re henvendelser fra nye am atører angående nogle af de
fø rste diplo m er, jeg havde beskrevet i OZ, skal jeg her gengive
no gle af dem.
B a ltic Sea A w ard.
Til dette dip lo m tæ lle r alle forbinde lser efter 1. januar 1960 og
om fa tte r fø lgende lande: D L/D J/D K /D C /D B /D A - DM - OH - OZ
- SM - SP - UA. - D iplom et udstedes i to klasser og kan også
søges af SWL.
Klasse 1: A lle lande på to bånd (14 QSL).
Klasse 2: A lle lande på et bånd (7 QSL).
Prisen på dip lo m e t er 4 DM eller 10 IRC. Det kan søges gen
nem EDR e lle r direkte som GCR-liste hos: DARC Ortsverband
Kem pen, 4152 Kempen, Parkstrasse 24, W. Tyskland.
A tla n tic O cean A w ard.
Al le fo rb in d e lse r efter 1. janu ar 1960 efter nedenstående landsllste tæ lle r til diplo m et, der bliver udgivet i 4 klasser. - TF - G El - F - EA - CT - CN8 - 5T - 6W - ZD3 - 9L1 - EL - TU - 9G1 - 5V TY - 5N2 - TJ - TR - TN - 9Q5 - ZS - LU - CX - PY - YV - HK - HP - TI
- YN - HR - TG - XE - 8R1 - VP7 - HH - CO - W - VE.
Klasse 1: 30 lande på to bånd (60 QSL).
Klasse 2: 30 lande på et bånd (30 QSL).
Klasse 3: 20 lande på to bånd (40 QSL).
Klasse 4: 20 lande på et bånd (20 QSL).
D ette d ip lo m kan også søges af SWL. Prisen og adressen er
den sam m e som ovenstående.
OZ JUN11979

The B e n e lu x A w ard.
For at opnå dette dip lo m skal man efter 1. januar 1947 have fø l
gende (gæ lder også fo r SWL):
7 Q S L -k o rt fra Belgien.
7 Q S L -k o rt fra H olland.
2 Q S L-ko rt fra Luxem bourg.
Prisen er 1 U S -dollar eller 7 IRC. D iplom et kan søges gen
nem EDR eller som GCR -liste hos: Antwerpen CW-DX Club,
B ox 331 Antw erpen. Belgien.
M in o r S tate s C e rtifica te .
T il d ip lo m e t her er der ingen bånd- eller tidsbegræ nsning.
Følgende lande tæ lle r til diplom et: C31 (PX) - HBØ - HV - M1
(9A1) - 3A2 - LX.
Klasse 1: 6 kontakter.
Klasse 2: 5 kontakter.
Klasse 3: 3 kontakter.
Prisen er 10 IRC. kan søges gennem EDR (også SWL) eller
som G C R -liste hos: OE7PR, Pradlerstr. 68, A-6020 Innsbruck,
Ø strig.
DTD (D a ch ste in -T a u e rn Diplom ).
Dette d ip lo m udgives af O VSV-Ortsgruppe Liezen og Radstadt
fo r at frem m e aktiviteten på am atørbåndene. Alle kontakter
efter 1. janu ar 1960 er gyldige til diplom et. Der er ingen
re striktio n fo r bånd og m odulationsart - diplo m et udstedes
også til SWL. Der skal opnås 5 points fo r at få diplom et, de
e fterfø lgend e prefix tæ ller hver 1 point, dog 3 points hvis kon
takten er a ir-m ob il.
OE2ALL, OE2BHL, OE2BHL, OZ2BZL, OE2DOL, OE2GEL,
OE2GSG, OE2NHL, OE2PAL, OE2RIL, OE2RUL, OE2TI,
OE2UGL, OE2FVL, OE2WUL, OE2DVL.
OE6AI, OE6AJG, OE6CBG, OE6EPG, OE6EUG, OE6FOG,
OE6HCG, OE6JRG, OE6LBG, OE6LCG, OE6LPG, OE6MLG,
OE6NJG, OE6PHG, OE6PRG, OE6RRG, OE6RTG, OE6SHG,
OE6SFG, OE6UGG, OE6UEG, OE6VZ, OE6WBG, OE6WUG,
OE6NWG, OE6AMG, OE6CRG, OE6CJG, OE6YPG, OE6YQG,
OE6YID.
Prisen er 8 IRC’s eller 40 oS. D iplom et kan søges gennem
EDR e lle r som GCR -liste direkte hos: OE6EUG, Kurt Hemmer,
A-8940 Liezen, S chillerstrasse 12/3/14, Austria.
R-150-S (W orked w ith the Radio S tation s in 150 C ountries).
Dette d ip lo m udgives af »Central Radio Club of the USSR« og
kan erhverves af licenserede am atører og SWL. Alle kontakter
efter 1. ju n i 1956 er gæ ldende. D iplom erne udstedes fo r fone
e lle r CW med m indste ra p p o rte rfo rfo n e RS33 og CW med RST
337. - R eglerne er følgende, at man skal have Q S L-kort fra
m in d st 150 lande, d e riblan dt alle 15 russiske unioner: UA1,
UB5, UL7, UI8 o.s.v. Hvis du søger gennem EDR, er prisen 5 kr.
+ po rto, og Q S L-kortene bliver her i landet, da jeg så k o n tro l
lerer disse og re turn erer dem til ansøgeren; men søger du
dire kte, er prisen 1 rouble eller 14 IRC, og Q SL-kortene skal
m edsendes til: Central Radio Club, Box 88, Moscow, USSR.
»B asse S am bre Aw ard«.
Dette d ip lo m fås ved at have kontaktet tre af efterfølgende
statio ner: ON4BS, ON4EI, ON4IC, ON4TC, ON4UR, ON4VS,
ON5AA, ON5JQ, ON5LD, ON5ZD, ON1LO.
Der skal kun sendes lo g u d s k rift (ingen QSL). Prisen er 12

IRC, som sendes til: Club Artisanal et Culturel, Rue du Presbytére 1, B-5600 Tamines, Belgium .
T h e Polska A w ard.
Dette dip lo m udstedes af PZKog kan erhverves fo r kontakt med
alle 17 d is trik te r i Polen efter 1. januar 1946 (contest-kontakter
tæ lle r også). Prisen er 7 IRC. D iplom et kan søges gennem EDR
e lle r som G C R -liste hos: PZK, Award Manager, P. O. Box 320,
W arsaw, Poland.
The P ed a g u e 's Diplom .
D iplom et her udstedes af »Carendon Scool Radio Society,
L o ughb oro ugh « og kan erhverves ved kontakt med de efter
fø lg end e universitetsbyer: Bath, B irm ingham , Braford, B rig h 
ton, B ristol, C am bridge, Canterbury, Colshester, Durham, Exe
ter, G u ild fo rd , Hull, Lancaster, Leeds, Liverpol, London,
Lo ug h b o ro u g h , Manchester, Newcastle u. Lyme, Newcastle u.
Tyne, N orw ich, N ottingham , O xford, Reading, Salford, Shef
fie ld , S outhham pton, Uxbridge, W arwick, York.
Klasse 1: 20 forske llig e byer.
Klasse 2: 15 forske llig e byer.
Klasse 3: 10 forske llig e byer.
Prisen er 7 IRC. D iplom et kan søges gennem EDR eller som
G C R -liste. G3TKK, 36 Spinney Hill Drive, Loughborough, Lei
cester, England.
Th e P reto ria A w ard.
Til dette dip lo m kræves fem forbinde lser med stationer belig
gende i P retoria - Lyttelton - V erw ordburg - Irene - Silverton B apsfontain e lle r B ron khorstpruit.
Der kræves ingen Q S L-kort, kun loguddrag bekræ ftet af 2
am atører + 7 IRC, som se n d e stil: SARL, Pretoria Branch, P. O.
B ox 1259, Pretoria, R epublik of South Africa.
G rø n la n d s-d ip lo m e t.
I a n le dnin g af indførelse af hjem mestyre fo r Grønland den 1.
maj, blev der a fh o ld t en test mellem OX3-stationer og OZ - OY
og an dre da nsk-talende stationer, hvor man efter nedenståen
de regler kan erhverve et d iplo m . Testen løb fra 1.-6. maj. - I
testen var de ltagerne de lt I følgende tre grupper:
G ruppe 1: OY - OZ og dansktalende stationer.
G ruppe 2: OX3-amatører.
G ruppe 3: SW L-am atører.
D iplom et kan erhverves i to klasser. - Til første klasse kræves:
For gruppe 1: Eet Q S L-kort fra en OX3-station fo r QSO udført
den 1. maj - e ller fem Q S L-kort fra fem forskellige O X3-stationer fo r Q S O e r ud fø rt i tiden mellem 2. til 6. maj 1979, begge
dage inclusive.
For gruppe 2: OX3-amatørerne skal have ti Q S L-kort fra ti fo r
ske llige am atører i gruppe 1 og 2 fo r QSO er fø rt i tiden mellem
1. og 6. maj 1979.
For gruppe 3: For SW L-am atører gæ lder samme regler som fo r
gru p p e 1, idet der skal anvendes svar-QSL fra OX3-stationer.
Til anden klasse kræves: For gruppe 1 og 3: Eet Q D L-kort for
QSO fø rt i tiden m ellem 2. og 6. maj 1979.
For gruppe 2: Fem Q S L-kort fo r QSO er fø rt i tiden mellem 1. og
6. maj 1979.
Prisen fo r dip lo m e t e r 10 IRC (fo r OX3-stationer er diplom et
gratis), og disse sendes sam tidig med QSL-kortene til: OX-nyt,
Box 121, 3920 Julianehåb, Grønland. - Q SL-kortene vil blive
re turn eret sammen med diplom et.

KVALITETSPRODUKTER TIL PRINTFREMSTILLING
h u r t ig t - n e m t - r e n lig t
Det mest alsidig e program både fo r nybegyndere, de mere erfarne samt
de professionelle!
S pørg e fte r S E N O -pro dukte rne hos din sæ dvanlige leverandør!
K onta kt os gerne fo r teknisk vejledning.
G eneralagent fo r Skandinavien

LAUTRONIC
Kaplevej 29 - 2830 V irum

OZ JUN11979

(02)85 52 74
OZ3FN
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Redaktion: OZ7RQ. Benny Christensen,
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted,

I den forlø bn e måned har der væ ret aktivitet fra henholdsvis
Aves Isl. med YVØAA og fra Abu Ail med OE6XG/A, så der er fo r
hå bentlig mange, som fik en ny fjer i hatten.
Skal jeg regne efter de indgåede rapporter, så har vi nået
agurketid en, men der sker dog stadig noget på båndene

DX-nyt.
A51PN er QRV torsdage, lørdage og søndage. Rapporteret på
diverse frekvenser p å 2 0 m CW og S S B mellem 12 og 13 UTC.
HL9TT hedder Bruce, han anvender FT200 og FL2100 til 3 elm.
beam. Han er ra pporteret på 28518 1200 UTC.
KH6GB/KH1 er QRV daglig fra 0500 UTC. Er rapporteret 14277
0917. Han hører dog ikke til de kraftigste, da han kø rer5 W til en
dip o l. QSL via KH6JUO.
LU3ZY, Sth. Sandwich, er stadig aktiv ofte på 14023 fra 2200,
men også QRV 3505, 7005, 21020 og 28020. SSB aktivitet mest
o m k rin g 14200.
VK9XR /M M ventes at være ved PYØ St. Peter & St. Paul Rocks
30. ju n i til 10. ju li og CT2, A zore sfra 1. til 15. august.
VKØAB, Mawson Base, A ntarctic, rapporteret 141701730.
VKØJM, Davis Base, er rapporteret QRV søndage 09-11 UTC,
m ellem 21145 og 21155.
VR1BF, der er XYL til VR1AE, rapporteret 14172 0700.
V K 2A G T/Lord Howe, er hjemme igen og er QRV på onsdage
28580 m ellem 05 og 08 UTC. Andre dage er han ofte at finde
m ellem 14265 og 14285.
S2MN, B angla Desh, er ofte på 14222 fra 1200 UTC.
4U1 UN, he rtil skal QSL nu gå via W2MZV.
6T1YP, Sudan, er en klubstation, tilsyneladende sat i gang af
YU2DX, som har væ ret dernede og anvendt callet6U2DX. K lub
statio nen har ca. 30 operatører og er QRV med en Atlas 210 til
m u ltib ånd s dipol.

QSL in fo rm a tio n .
CE9AT via CE2BIO.
DK6AS/3A via DK6AS.
H7Z via Box 5540, Managua.
HD1A via WA4QMQ,
HL9TT via WA7HQD.
J6LDE via K4MZE.
K8VIO/KH4 via K8VIO.
KA1IW via K8YDX.
KC6AT via Box 490, Korer Palau, W.C.I. 96940.
O H 0X Z via OH2KI.
S2MN via Box 18279, Dacca.
VKØAB via VK2BRN.
VP1MT via XE1BV.
VP5GBX via K20N.
VP8SO via G3KTJ.
ZK1DN via Box 90, Rarotonga.
4U1UN via W2MZV.
5T5CJ via W4BAA.
9N1DRL via YU2DRL.
9N1MM via N7EB.
Tak til OZ1DDJ, OZ1 LO og OZ6YJ.
OZ7RQ.
Frekvensforudsigelserne fo r ju li er denne måned placeret på
side 292.

DXCC.
HZ1BS/8Z4, efter at ARRL har m odtaget de savnede info rm a
tio n e r, skulle QSL nu være OK fo r DXCC.
N ye p re fix e r.
Først en rettelse til sidste OZ. Prefixet ED har været benyttet af
spanske am atører, hvad der derim od ikke v a rtilfæ ld e t med EM,
som har væ ret benyttet af russiske stationer.
P refixerne 6T og 6U benyttes nu af Sudan.
B å n d ra p p o rte r.
Denne gang er der kun kom m et en enkelt rapport.
27 MHz C W:
OZ1DDJ: 7X2MB 13, desuden rapporterer han bl. a. om 3B8FA
0530, CN2AQ 2020, KA7AXB/HC1 2240 samt VU2IR 1815 UTC.
D X-net.
OZ-DX gruppen kører her i som m erperioden hver fredag aften
kl. 21 DNT, og som va n lig t på 3680.
D X -p e d itio n e r m. v.
J3, Granada, herfra kom m er K5KG og W5SJS i gang fra 17. til
30. ju n i. De vil spe cie ltvæ re QRV fo r E uropa og Asien. A ktivitet
på 10 til 80 m og både CW og SSB. QSL via K5KG.
GT, Man, med dette spe cia lpre fix ventes der stor aktivitet på
øen i ju li måned.
Der er desuden rygter om kom m ende aktivitet fra bl. a. ZA, Al
banien og SV, Mt. Athos, men desværre ingen nærmere in fo r
m a tio n e r i øjeblikket. De fleste har sikkert også opdaget, at in 
fo rm a tio n e r om D X -peditioner skal tages med forbehold, da en
sto r del af eksp editionerne enten bliver udsat eller aflyst
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Ted, K8AQM (foto via OZ6MI).

A f hensyn til redaktionens og trykkeriets
fe rie skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest
LØRDAG DEN 16. JUNI.
OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.
krystal lerkrystal lerkrystal lerkrystal lerkrystal lerkrystal ler
kr. 50,- pr. stk. + ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. ordre leveringstid en er 3 uger fra beløbets indgåelse pr. check
e lle r på g iro k o n to 1 25 30 77 - o p giv venligst om krystal
lerne skal væ re h c/25u eller hc6/u samt evt. pf ved enten
parallel resonans e lle r serie res. - evt. yderligere service
på bilte le fo n : 0021-9 64 10
b its c h e le c tro n ic - ryg å rd sve j 293 - 7000 fre d e ricia

OZ JUNI 1979

VHF UHF

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

-

A k tiv ite ts te s te n .
Maj testen gav fø lgende placeringer:
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.
29.
30.
31.
32.

OZ1ELF/a
OZ5DD
OZ1CTC
OZ1DPR
OZ1DSK
OZ3ZW
OZ4VM
OZ8QD
OZ4HAM /a
OZ1EKI
OZ8RY/a
OZ1AIE
OZ1BGL
OZ8T
OZ7UO
OZ1BTY
OZ6XR
OZ6YJ/a
OZ3NH
OZ1CJF
OZ4ZT
OZ4NE
OZ6CE
OZ1APA
OZ1ACL
OZ1BVN
OZ1CUI
OZ1DPP
OZ1O HR
OZ6HY
OZ1ZE/a
OZ5DI

FM a fd e lin g :
1. OZ6HR
2. OZ1CUI
UHF-SHF afd eling:
1. OZ7IS
2. OZ7LX
3. OZ1ABE
4. OZ2O E
5. OZ3A
6. OZ9SW
7. OZ3ZW
8. OZ6SW
9. OZ7UO

106
108
94
60
55
54
51
57
45
50
47
57
56
39
41
49
26
24
33
47
39
34
27
34
27
22
18
25
17
14
15
11

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
QSO
QSO
QSO
QSO

54 QSO
18 QSO

29-6
27-2
21-3
16-1
12-2
11-1
13-0
14-0
10-0

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

583
582
543
409
245
244
243
237
234
233
217
192
180
177
169
165
163
158
154
132
128
114
112
100
89
80
64
61
54
53
29
15

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
points
points
points
points

107 points
49 points

150
127
90
80
69
60
50
47
24

points
points
points
points
points
points
points
points
points

T e stin d b y d e ls e .
H erm ed indbydes til ju li VHF-UHF testen 1979.
A rra n g ø r: SRAL e lle r UK7.
T id spunkt: Fra lørdag den 7. ju li kl. 1600 GMT til søndag den
8. ju li kl. 1600 GMT.
S ektion 1 : 144 MHz 1 p o in t pr. km.
S ektion 2:432 MHz 1 po in t pr. km. 1296 MHz 3 points pr. km.
R egler: Respektive landes licensbestem melser. Region I
bå ndplanen skal overholdes. Aktive repeatere og translatorer
må ikke anvendes.
Testkoder: RST + QSO num m er begyndende med 001 samt
QTH locator.
Da jeg i skrivende stund ikke ved hvortil loggen skal sendes,
kan I sende den til undertegnede senest den 31. ju li 1979.
OZ JUN11979

AGC W -D L VHF CW con test.
D eltagere: A lle licenserede am atører i Europa.
Tidspunkter: Lørdag den 23. ju n i kl. 19,00-23,00 GMT. Lør
dag den 22. septem ber kl. 19,00-23,00 GMT.
Frekvenser: 144,000-144,150 MHz.
C all: CQ AGCW test.
O u tp u t klasser: A = M indre end 3,5 W output. B = Mindre
end 25 W ou tput. C = Mere end 25 W output.
R app ort: RST + QSO num m er/klasse/Q TH locator. Ex.
579001/B /E L25a.
P oints:
Klasse A med klasse A = 9 points.
Klasse A med klasse B = 7 points.
Klasse A med klasse C = 5 points.
Klasse B med klasse B = 4 points.
Klasse B med klasse C = 3 points.
Klasse C med klasse C = 2 points.
QSO med statio ner der ikke indsender log = 1 point.
M u lti-p o in ts : Hver ny QTH locatorfe lt tæ ller 1 m ultipoint.
Hvert nyt DXCC land tæ lle r desuden 5 m u lti-points.
S lutsum : QSO po in ts gange med m ulti-points.
Logs: Loggen fra ju n i testen skal være poststem plet senest
31. ju li. Loggen fra septem ber testen skal være poststem plet
senest 31. oktober.
Logs r til E dm und Ramm, DK3U2, P. O. Box 38, D-2358 Kalten kirchen , W. Germany.
Vy 73 de DK3UZ.
A u ro ra på 144 MHz.
Fra OZ3ZW i M aribo er der kom m et følgende rapport om hans
a u ro ra -a ktivite t i den første del af 1979:
7. januar: SM3DCX (IV63b), SMØGTV (IT), SM4BET (GT),
LA3UU (FT) og SM5EBG (HR).
23. januar: LA7KK (FU62j) og SMØBYC (IT).
3.-4. ap ril: LA3VU (FT), LA3UU (FT), SM5CNQ (HS), SM4CFL
(GT), PAØFTF CK10e), G4FUT (Z014h), G4CDC (YN37c),
LA7KK (FU), DK1FGA (FJ26d), OH3YW (MU08c), LA3JA (ET08d)
og LA3WU (CU47d).
OZ3ZW bem æ rker at åbningen den 3.-4. a pril var sæ rlig god.
Han hørte mange stationer udveksle 59A-rapporter. For
OZ3ZW blev det til 6 nye Q TH-felter samt et nyt land (OH) i den
ne åbning.
Tak fo r rapporten, Torben.
Undertegnede har ikke væ ret sæ rlig aktiv i den sidste tid.
SK4MPI er hørt via aurora den 25., 27. og 28. april, men ingen
sta tio n e r blev kørt.
OZ8SL.
V H F /U H F /S H F -verd ensre kord er.
N edenstående liste over verdensrekorder er hentet fra a p ril
num m eret af QST. Listen om fatter kun p u n kt-til-p u n kt fo rb in 
delser, der har fu n d e t sted via udbredelsesfæ nom ener i jo r
dens atm osfæ re, d.v.s. at forbinde lser via m ånereflektion eller
v.h.a. kunstige om sæ ttere såsom repeatere, sate llitter o.a. er
ikke medregnet.
2 m (144 MHz): SV1AB-ZS6DN, 1979-02-16, 7127 km.
1.25 m (220 MHz): W6NLZ-KH6UK, 1959-06-22, 4170 km.
70 cm (432 MHz): VK6XY-VK3ZQV, 1978-02-22, 2593 km.
23 cm (1,3 GHz): VK6KZ/6-VK5MC, 1978-12-29, 2109 km.
13 cm (2,3 GHz): VK6WG-VK5QR, 1978-01-17, 1882 km.
9 cm (3,4 GHz): ZL2TH W /p-ZL2TS M /p, 1975-02-02,447 km.
5 cm (5,7 GHz): W 6IFE/6-K6HIJ/6, 1979-06-18, 344 km.
3 cm (10 GHz): G4BRS-GM30XX, 1976-08-14, 521 km.
1.25 cm (24 GHz): G3BNL-G3EEZ, 1975-09-14, 155 km.
OZ8SL.
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Ny v e rd e n s re k o rd på 1296 MHz.
Hermed fø lg er nogle interessante detaljer angående en ny 1,3
GHz verdensrekord som fan dt sted den 29. december 1978.
Forbindelsen var m ellem VK6KZ/p i W alpole, Sydvest-Austra lie n, og VK5MC i Hatherleigh, om kring 300 km syd-øst fo r
A delaide. D istancen var på 2109 km.
Forbindelsen blev fø rst etableret på 432 MHz og derefter lyt
tede V K6KZ/p efter VK5MC på 1296,300 MHz. Han var forbavset
over at høre ikke kun VK5MC, men også VK5KK i Adelaide på
sam me frekvens. Trods en defekt morsenøgle, lykkedes det
h u rtig t at opnå kontakt med VK5MC. VK5MC blev modtaget
med 599 hos VK6KZ/p og signalerne i modsat retning var 559
på CW og 55 på AM. Derefter blev der kørt QSO med VK5KK og
VK5RP ligeledes i Adelaide.
U dstyret der blev anvendt var ret interessant. VK6KZ/p an
vendte en FT101B på 28 MHz e fterfu lg t af en 432 MHz transverte r og en 3 W v araktortrlpler. M odtagerconverteren var med en
to trin s HF forstæ rker med BFR91, og antennen en 1 m parabol.
S tationen hos VK5MC var lid t mere voldsom . Den bestod af en
6,5 m parabol, og en 3 dB HF forstæ rker med NEC1336, sende
ren var med 2 stk. 3CX100 med 45 W output. Parabolen blev an
vendt fo r no gle år tilbage af VK3ATN til EME QSO med W2NFA
på 1296 MHz. VK5MC arbejder på at blive QRV på 1296 MHz
EME. Til lykke til begge stationer fo r deres bemærkelsesvæ r
dige resultat. (R adio-C om m unication 4-79).

N yt IARU QTH lo catorkort.
K ortet dæ kker hele Europa og måler 610x555 mm. Kortet kan
købes ved RSGB i England og koster 1,15 pund. Jeg vil form o
de, det inden læ nge kan leveres af Flensborg i Ringsted.

10 GHZ NYT:
Ny d a n s k 10 GHz re kord!
OZ9KC-OZ9QM har g jo rt det igen!
Med en fo rb in d e lse på hele 90,7 km, har de slået deres egen
rekord, og derm ed sat ny dansk distancerekord på 10 GHz.
Det vellykkede forsøg fandt sted den 12. maj fra kl. 10,02 til
11,20. OZ9KC havde s tille t grejet op ved Vejrhøj skov, 92 m o.h.
og OZ9QM ved Klejsskov, nordvest fo r Juelsm inde.
B ortset fra at OZ9KC denne gang anvendte en parabol på 0,5
m, er grejet det samme som er anvendt ved de tidlige re forsøg.
Det skal understreges at forbindelsen er blevet kørt uden
brug af hjæ lperadiou dstyr af nogen art!
Til lykke med det gode resultat, og held og lykke med de
kom m ende forsøg.

O Z -D M /D L på 10 GHz?
Der gå r ryg ter om, at en tysk 10 GHz gruppe har været en tu r i
G edser, og de rfra kørt fo rbinde lser med både DL og DM!
Vi har endnu intet o ffic ie lt hørt herom, men håber at fo rm a li
teterne har væ ret i orden, således at forbindelserne kan aner
kendes!
10 GHz g ru p p e i Å benrå.
Ved finlæ sning en af OZ er det lykkedes V HF/UHF/SHF redak
tio n e n at opspore, at der i Åbenrå er startet en 10 GHz inte r
essegruppe bestående af bl. a. OZ6TG, OZ6IC og OZ5WK. In
teresserede kan læse herom på side 198 i OZ april under afdelingsm eddelelser!
lø vrig t er spalteredaktionen også interesserede i m eddelel
ser af denne art!
H elg o la n d QRV på UHF!
I dagene fra den 22. ju n i til den 29. ju n i vil der være m ulighed fo r
at køre et sjæ ldent fe lt på UHF.
DKØIB vil i denne uge være QRV på 7 0 c m o g 2 3 c m fra D 0 7 0 j.
H elgoland er det eneste »landfaste« der findes i dette felt. God
jagt!
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Solstøj.
SM7BAE har, ifølge det svenske QTC målt solstøj på en række
fo rs k e llig e antenner.
På 144 MHz: 3 dB solstøj med 16x10 el., 1 dB kabeltab og HFtrin med U310 og et støjtal på 2 dB.
På 432 MHz, med en BFR91 i H F -trin e to g et støjtal p å 2 -3 d B ,
er m å lt fø lgende væ rdier: 46 el. J-beam = 1 dB, 15 el. WØEYE =
3 dB og 21 el. Tonna = 4—4,5 dB. Kabeltab ca. 1 dB.

BEACON NYT
OZ7IGY.
Fra begyndelsen af året har der væ ret en del vanskeligheder
med OZ7IGY's 2 m og 70 cm beacons.
Fjernstyringen af 70 cm delen har væ ret periodisk defekt og
nø glinge n af 2 m delen QRT.
På en reparationsekspedition blev disse fejl rettet, en ny an
tenne til fjernstyring en opsat, samt den nye spæ ndingsforsy
ning indsat.
E fter en uges d rift skete der mystiske ting: Brum og dårlig
nø gling, hvorefter systemet om gående pr. fjernstyring blev
b ra g t til standsning. Ved en forsøgsvis opstart en tim estid se
nere, var 70 cm beaconen tavs, men 2 m beaconen fungerede
tilsynela den de OK, men ak, 24 tim er senere var også denne
gået QRT.
Det viste sig senere, at spæ ndingsforsyningen ikke kunne få
luft, idet hele system et er lukket Inde i en stålkasse! OZ1AOY er
nu gået i gang med en spæ ndingsforsyning, hvor serieregule
ringen vil blive anbragt udenfor kassen.
E fter u d skiftn in g af diverse afbræ ndte kom ponenter og m in
dre m o difikation er, er OZ7IGY nu på plads o i orden både på
144,930 MHz, 432,930 MHz og på 1296,075 MHz, hvor den dog
hele tide n har væ ret QRV. Den m idle rtidige spæ ndingsforsy
ning er ven lig st ud lå nt af OZ3SW.
DLØPR.
Hvis man har brug fo r en frekvensnorm al på 2 m, så kan man
med fo rd e l benytte sig af DLØPR.
Her er de seneste data fo r denne beacon:
Frekvens: 144,910, sta b ilite t I x lO " ^ 10.
O u tp u t: 150 Watts.
A ntenne: 10 dB mod NORD, 15 m o.h., 6 dB mod SYD, 100 m
o .h .A ntenneretningen s kifter mellem 27 min. i NORD og 3 min. i
SYD.
QTH: E054c.
N ø g lin g : A1.
R e fe re n ce -d a ta ved r.
O rb it
20963
20976
20988 QRP
21001
21014 X
21026
21039
21051
21064
21076 QER
21089
21101 X
21114
21126
21139
21151
21164 QRP
21176
21189 X
21201
21214
21226

O scar 7 og 8.
Dato
UTC
0012
16. juni
17. juni
0106
18. ju n i
0005
0059
19. juni
20. juni
Må ej anv.
0053
21. juni
0147
22. juni
0047
23. juni
0141
24. juni
25. juni
0040
26. ju n i
0135
27. ju n i
Må ej anv.
0128
28. ju n i
29. ju n i
0028
0122
30. juni
0021
1. ju li
0115
2. ju li
3. ju li
0015
4. ju li
Må ej anv.
5. ju li
0008
6. ju li
0103
7. ju li
0002

Long W.
66.6
80.2
65.1
78.7
Må ej anv.
77.1
90.7
75.6
89.1
74.0
87.6
Må ej anv.
86.0
70.9
84.5
69.3
82.9
67.8
Må ej anv.
66.2
79.8
64.6
OZ JUN11979

21239
21252 QRP
21264
21277 X
21289
21302
21314
21327
6519 J
6533 J
6547 A QRP
6561 A
6575 X
6589 A
6603 A
6616 J
6630 J
6644 A QRP
6658 A
6672 X
6686 A
6700 A
6714 J
6728 J
6742 A QRP
6756 A
6770 X
6784 A
6798 A
6812 J
6826 J
6840 A QRP
6854 A
6868 X
6882 A
6895 A
6909 J
6923 J

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uni
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli
uli

0056
0151
0050
Må ej anv.
0044
0138
0037
0131
0111
0116
0121
0126
Må ej anv.
0137
0142
0004
0009
0014
0019
Må ej anv.
0030
0035
0040
0045
0050
0055
Må ej anv.
0106
0111
0116
0121
0126
0132
Må ej anv.
0142
0004
0009
0014

78.2
91.8
76.7
Må ej anv.
75.1
88.7
73.6
87.1
62.5
63.8
65.1
66.4
Må ej anv.
69.0
70.3
45.8
47.1
48.4
49.8
Må ej anv.
52.4
53.7
55.0
56.3
57.6
58.9
Må ej anv.
61.5
62.9
64.2
65.5
66.8
68.1
Må ej anv.
70.7
46.2
47.5
48.8

N @ V .E L .

P rofe ssionelt D um m y-Load w attm eter. DC - 500 MHz. Fuldt
udslag fo r 5/20 e lle r 120 W, SWR bedre end 1,15. N øjagtig
hed 10%. Rekvirer Nov.-El. brochuren.
P ris PW-120B incl. m o m s ........................................ 59 5,00
O BS! S pecialp ris netop nu. Forhø r nærmere.
Vy 73. OZ4SX. Svend

- NORAP
OZ JUN11979

08-96 01 88 -

OZ5REP.
R epeatergruppen Vallensbæ k kan nu meddele, at OZ5REP er
QRV på RU8 433,200/434,800. Dette frekvenspar er iøvrigt t il
de lt os af EDR’s repeaterudvaig ved OZ8CY. Vi har valgt denne
frekvens ud fra flere betragtninger, bl. a. fordi der ikke er nogen
repeater næ rm ere end Randers på samme frekvens.
Repeateren har fø lgende data: QTH Vallensbæ k ca. 45 m o.h.
2 a n te n n e d rift, m odtagerantenne co lon iæ r rundstrålende 6 dB
gain. S enderantenne H B 9C V/dipol fortrinsvis vestlig orie n
teret. Effekt: 5/50 W att input. S tation: Storno 700 m odificeret.
Repeateren kører squelsstyret d.v.s. alm indelig opkaldstone
1750 Hz. Repeateren iden tificere r sig med CW OZ5REP, hvor
efter operatio n um id delb art skal/kan påbegyndes. Så snart CW
id e n tifica to re n er op hø rt falder bæ rebølgen væk, men repeate
ren er stadig operatio nsklar i 45 sek. Hvis man ikke benytter re
peateren inden fo r disse 45 sek., skal den atter kaldes op med
1750 Hz.
Repeateren er forsynet med diverse autom atik således at bl.
a. gentagne o p startn inge r uden normal m odulation ikke kan
fin d e sted, endvidere er der toneblokering.
S am tidig er repeateren til enhver tid overvåget således, at
u ko rre kt op eratio n sp ro ce d u re /u tilsig te d e forstyrrelser vil
m edføre at repeateren lukkes ned. Opkaldstone æ ndres heref
te r til anden frekvens og separat m odtager i andet bånd således
at kun ansvarshavende eller supp. kan åbnesystem et igen. Ved
læ ngere tid s anvendelse af repeateren vil den identificere sig
med CW hvert ca. 9. m inu t uden at forstyrre alm indelig QSO, da
de r benyttes 1 kHz frekvenssving. Faciliteter fo r diverse p ilo t
tonesystem er forefindes, næ rmere oplysninger hos repeater
gruppen.
lø vrig t kan repeateren anvendes til diverse forsøg, da au to
m atisk id e n tifica tio n kan ske hvert 9. m inut uagtet repeateren
ikke er i brug. A lle næ vnte fu n ktio n e r incl. overvågning sker
med sekvenstoner.
Form ålet med repeateren er at etablere en alternativ kom m u
nika tio n sm u lig h e d i Køge bugt, Brøndby Strand, Vallensbæk
om rådet.
OZ7UR, ansvarshavende.
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RTTY

Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.
V K /Z L -O c e a n ia RTTY C ontest.
Denne con test afholdes i denne week-end (16./17. ju n i 1979).
Den løber fra lørdag kl. 10,00 GMT til søndag kl. 10,00 GMT.
G rundet det sene tid sp u n kt har jeg valgt ikke at bringe reglerne
her. Disse kan bl.a. ses i SARTG News no. 31. Såfremt du er
interesseret i contesten, er du meget velkom m en til at rin g e fo r
næ rm ere info. T lf.-nr. øverst på siden.
D X -adresser.
3D6AD - Al Cooper, P. O. Box 999, Secunda, Transvaal, RSA.
C5AAN - QSL via DJ6QT (QTH/R).
5Z4PD - QSL via DL3WL (QTH/R).
KZ5JA - Jacob L. Meyer, P. O. Box 415, Balboa Heights
Panama, Canal Zone.
OX3SL - Box 13, 3961 Umanak, Grønland.
VR6BJ - QSL via WØPAH.
XT - QSL via VE2DFR.
D esuden er fø lgende DX-calls hørt: FC2CJ, C31MN, PJ2CR,
3D2BM, KH6ITD/KG6, 5Z4RT, KL7JHD, FR7ZN, CP6EE, VU2YK.
På G otland er SM1IRS igen aktiv på RTTY. Du har nu chan
cen fo r at erhverve WASM-RTTY. Der er forlydender om, at
G4CTQ blive r aktiv fra 5N2, Nigeria.

A ll VE/VO on RTTY.
Dette dip lo m kan søges efter følgende regler:
1.) Der kræves 2-vejs QSO med alle V E/VO -distrikter. Der er
ikke nogen begræ nsning fo r tidsp unkte t fo r QSO'en.
2.) D iplom et er gratis, men de nødvendige QSL’s skal med
fø lg e ansøgningen. Der er også m ulighed fo r at sende QSL's til
en contest-m anager, der så laver en liste over dine QSO's. I så
fald skal Q SL’s ikke sendes til diplom -udstederen. Du skal
sende dine kort til: OZ2CJ, C. J. Jensen, Søvænget 11, V irklund , 8600 S ilke borg - eller til: Canadian Amateur radio telep rin te r G roup, VE3RTT, 85 Fifeshire Road, W illowsale, Ontario,
M2L-2G9-Canada.
M a ngler du Q S L-kort? Så
lad os sende dig gratis prøver. b ro chure + prisliste. Logbø ger kr. 11,40. Summ arylog og con testlog kr.
12,95 incl. m om s + porto.

w

JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

TRANSFORMATORER - 2 W - 2 kW
Spoler, knapper, chassiser, kabinetter, rack samt finmekaniske emner.

MULTIMETAL
v / P. Leander Andersen, OZ3L, Herluf Trollesgade 10, 1052 København K. Telefon (01) 11 92 18

DEALER
INQUIRIES
INVITED
Vi är ett företag som är generalagent i
Scandinavien fö r W ollfers Electronics och
S hort Waves M odules och vi söker nu återförsäljare i Danmark fö r våra produkter. Vi
säljer bl. a. transverters, converters, pre
am plifiers, tuners, linjära slutsteg och en
del annan utrustning fö r radioamatörer,
men också lämpad fö r allmänheten.
Är du interesserad så skriv till oss så
skickar vi ytterligare inform ation.

2 m-70 cm-23 cm
TRANSVERTERE
CONVERTERE
PA-TRIN m.m.
Rekvirer datablade.

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY HR
P. O. BOX 33 - S-430 33 FJÄRÄS - SWEDEN
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

G ro n la n d s -te s te n
i perioden 1./5 .-6 ./5 . startede godt. Allerede på første dagen
var der s to r aktivite t af O X /O Y /O Z-stationer på 14.150 kHz.
O m kring denne frekvens opstod der flere andre arbejdsfrekvenser, og det var en de jlig fornem m else at opleve, når OZs tatio nerne kaldte ind. Trods den til tid e r store træ ngsel blev
der i alle tilfæ ld e til andet end bare en rapport-udveksling, en
behagelig og god form fo r contest. - OX3CS, Carsten var
m eget aktiv - på et tid s p u n k t så aktiv, at han løb efter danske
stationer. Hans sm ittende hum ør drev mig på et tidsp unkt til
latter, da han sagde: »Ja, så er det OX3CS, der løber efter undskyld lytter efter danske stationer«. - Jeg husker også en
QSO, Carsten havde med OZ5F, hvor han m idt i QSO'en siger til
OZ5F: »Det var sørme OX3MD, der g ik forbi m it vindue, så ham
får du ikke i den om gang«.
A ktiviteten h o ld t sig i hele perioden (ikke fordi jeg sad og
h o ld t øje med OX-stationerne), men det hele var fin t tilrettelagt
også med hensyn til arbejdstider. O m kring kl. 17,00 DNT var
der plads til alle de, der kom hjem efter en hård arbejdsdag. A lt var såre godt. lige bortset fra dem, der tunede ind på fre 
kvensen og startede CQ-opkald. H øfligt men bestemt fik de
besked på, frekvensen var optaget, og der faldt også en be
m æ rknin g om at tage en dum m y-load i anvendelse, når man
tunede.
Det var en ufb contest - husk nu at sende dine QSL-kort!

Har du ikke prøvet det før, er det en ide at starte op med
ED R ’s test på 40 m (7010-7040 CW og 7040-7090 Phone) den
fø rste søndag i ju li fra kl. 09,45-10,45 CW og 11,00-12,00
Phone.
Et lille nødråb
fra mange DR-am atører, som ikke har nogen m ulighed for at få
kaldesignalet gentaget (hi). Mange begyndere (og en del
gamle) ønsker, man i contest periodevis tydeliggør sit kaldesignal, f.eks. ved brug af det fonetiske alfabet ICAO-koden, som
er inte rnatio nal og er følgende:
A lfa Bravo C harlie Delta Echo Foxtrot G olf Hotel India Juliett
K ilo Lim a Mike N ovem ber Oscar Papa Quebec Romeo Sierra
Tango U niform V icto r W hisky X-ray Yankee Zulu.
Hvis ikke alle er bekendt med det, er chancen her til at lære
det - god fornøjelse.
Hvad d e r ikke kom med
i S W L-spalten fo r maj, var et tillykke til OZ1AYY (Oscar Zulu 1
A lfa Yankee Yankee) og OZ8NR (8 November Romeo) med
EDR’s S W L-diplom fo r licenserede radioam atører. Tak til
N iels-E rik og Poul fo r deres interesse fo r SW L-arbejdet; jeg
håber, E uro padip lom et er vel ankom m et til QTH’en.
Min hjerne rum m er 1 megabyte - hvad der tilg å r af info, der
ove rskride r den ene mega, placeres på et eksternt lager, der
ikke er oprettet.

K o d e k a ’len
vil gerne fortæ lle lid t om en dum m y-load, der måske kunne
tolke s som »dum -i-låget«, men det betyder det bestemt ikke.
B rugen af en dum m y load tilla d e r radioam atøren at teste og
justere senderen »off the air«. Når senderen er tuned op via
du m m y load 'en (der er tilpasset output, frekvens og antenne),
kan han skifte over til norm al output-antenne og meget hurtigt
efterjuste re senderen. Tuner man senderen uden en dum m y
lo a d »on the air«, skaber man k o n flik t med igangvæ rende
tra fik. Når du bruger en dum m y load, kan du tune op på en
frekvens, der er optaget, uden at irrite re den/de QSO'er, der
foregår.
B rug en du m m y lo a d eller lyt på frekvensen fø r du tuner.

O Z-D R -Q TH -listen
fin d e s i denne udgave af SW L-spalten og eventuelle rettelser
bø r i alles interesse sendes til undertegnede snarest. Er du
blan dt de ivrige lytteram atører, og er du interesseret, og findes
d it navn ikke på listen - er det fo rd i, jeg ikke har hørt fra dig.
Måske er du lige startet op og ønsker at komme i kontakt med
an dre lytteram atører, så er chancen h e r-s e n d m ige n lap papir
med fø lgende data: Medlem snum m er, DR-nummer, navn,
adresse og fortæ l lid t om dit udstyr.
S elvfølgelig kom m er vi hinanden ved - vi har en fæ lles
hobby.

S W L -a k tiv ite te r
i sidste halvdel af 1979, hvor alle kan deltage.
Ju li:
EDR's A -test på 40 meter den 1. juli.
August:
EDR’s A -test på 80 meter den 5. august.
S eptem ber:
EDR's A -test på 80 meter den 2. september.
SA-SWL-CONTEST 2. periode (hele måneden)
1. week-end LZ CW og Phone-contest.
O ktober:
EDR’s A -test på 80 m eter den 7. oktober.
SA-SWL-CONTEST 2. periode (hele måneden)
1. week-end V K/ZL Phone-contest.
2. week-end V K/ZL CW -contest.
2. week-end RSGB 21/28 MHz Phone.
3. week-end RSGB 7 MHz CW -contest.
Novem ber:
1. week-end RSGB 7 MHz Phone-contest.
EDR’s A -test på 80 meter den 4. november.
Decem ber:
EDR's A -test på 80 meter den 2. december.
26. decem ber EDR's juletest.

K ikka sse n
D X -spejlet e lle r båndrapport, uanset hvad, er ideen Svend
Aages (OZ-DR 1658), der i m a rts/ap ril har hørt CT2CP, AP2HJ,
7X2KBZ, HC1MJ, FR7KP, VP2MBU, VP1ML, CN8AQ og SV1EX.
Skal vi have bå ndra ppo rtering bør vi have flere inform ationer
med f.eks. dato, tid, frekvens, kaldesignal og et bem æ rkningsfe lt til eventuelle Q S L-in form atione r (måske flere data?).
Svend Aage havde dato og QSL-info, QSL til FR7KP via
W5KHS, VP2MBU via WA4ZSX, VP1ML via W4MJT og CN8AQ
via WA3HUP. Svend Aages brev inde hold t mere, men af hensyn
til pladsen, tages det op Igen i næste om bæ ring.
M it eget bidrag til Kikkassen er følgende: 1 ./5 .19:58 UTC på
14.005 MHz CW er ZA2KUN hørt i QSO med F6UUS, QSL via
Box 42, Tirana, A lbanien. I skrivende stund har jeg ikke fået
bekræ ftet, om der har væ ret a ktivite t fra ZA-land i dette
tidsrum , e lle r det er en pirat, der leger på albansk.
Kom med d it forslag til et båndrapporterings-skem a, således
vi gå r efter de samme inform ationer.

Det er under alle om stæ ndigheder en god ide, hvis du læser,
hvad C ontestm anager skriver - ovennæ vnte er alle aktiviteter,
de r er åbne fo r SW L-deltagelse.
Er du i tvivl om de forskellige contests, er du velkommen til at
skrive til OZ1LO, Leif - OZ6KS, Erik eller undertegnede. Reg
lerne fo r EDR’s aktivitetstest fin d e r du i OZ januar 1979 side 26,
fo r SA-SW L-CONTEST i SW L-spalten OZ februar 1979 side 84
el ler OZ ju li 1978 side 371. Hvad angår de øvrige contests, vil de
blive annonce ret af OZ1LO i god tid fø r opstart.
OZ JUNI 1979

H vis S W L-flam m en skal bræ nde
i evighed - og det skal den - er det tvingende nødvendigt, du
giver din m ening tilkende både med hensyn til det arbejde,
u ndertegnede varetager og vor kom m unikationsform m.v. Det er ikke u d tryk fo r træ thed fra min s id e -g n is te rn e står ud af
m ig; men du skal være mere aktiv, også i din kritik.
Jeg havde håbet på et sommerstævne, hvor vi sammen
kunne tale om sagerne, arbejdsform en, stoftilgangen og de
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em ner, de r tages op i spalten. Desværre bliver der ikke noget
som m erstæ vne, da Flemming, OZ-DR 1909 og Bjarne, OZ-DR
2007 (der har væ ret behjæ lpelig med iscenesættelse m.v.) ikke
har fået en eneste tilm e ld in g . Jeg vil derfor, på foranledning af
de aktive DR-am atører, prøve et nyt forslag.
Århus, Odense og København kan måske blive rammen om et
DR-møde. Jeg er sikker på, vi nok kan låne foreningslokalerne i
næ vnte byer til et sådant møde. Placeres det så i okto ber
novem ber måned, måske på en lørdag - har vi tid nok. Skriv
snarest om du er interesseret. Kom gerne med andre forslag men lad os ikke henfalde i sløvhed og pleje vort lille ego. - At
blive fornæ rm et er ingen løsning, giv hellere et smil.
Tak fo r nu - god tu r på båndet.
vy 73 OZ-DR 1815, Eigil.

Jeg sæ tter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta ts a u t. e j d m g l - M D E

Byrlund
( 0 2 ) 9 4 12 13
Se annonce OZ april 1979,
side 192.

O Z -D R -num m er
OZ-DR 844
OZ-DR 1044
OZ-DR 1239
OZ-DR 1446
OZ-DR 1658
OZ-DR 1681
OZ-DR 1703
OZ-DR 1743
OZ-DR 1766
OZ-DR 1802
OZ-DR 1815
OZ-DR 1861
OZ-DR 1883
OZ-DR 1909
OZ-DR 1918
OZ-DR 1937
OZ-DR 1940
OZ-DR 1946
OZ-DR 1963
OZ-DR 1974
OZ-DR 1983
OZ-DR 1986
OZ-DR 1999
OZ-DR 2000
OZ-DR 2002
OZ-DR 2007
OZ-DR 2011
OZ-DR 2012
OZ-DR 2013
OZ-DR 2019
OZ-DR 2023
OZ-DR 2024
OZ-DR 2026
OZ-DR 2027
OZ-DR 2029
OZ-DR 2031
OZ-DR 2035
OZ-DR 2040
OZ-DR 2042
OZ-DR 2044
OZ-DR 2048
OZ-DR 2049
OZ-DR 2051
OZ-DR 2056
OZ-DR 2057
OZ-DR 2058
OZ-DR 2059
OZ-DR 2066
OZ-DR 2073
OZ-DR 2076
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O Z-DR-QTH-liste pr. 20. maj 1979.
Navn
OTH
Per Friis
Svend P. Jacobsebsvej 19, S m idstrup Strand, 3250 Gilleleje.
Eivind Petersson
Karlsbjerghuset, Brobyværk, 5672 Broby.
W illy H. Andersen
Kagsåvej 34, 2730 Herlev.
Uwe Brodersen
Barkm øllegade 8, 1., 6200 Åbenrå.
Svend Aage R. Hansen
Post Box 72, 4300 Holbæk.
Poul E rik Sørensen
Chr. Hansensvej 20, 4300 Holbæk.
A lf Johansson
Hallandsgade 3, 4.th., 2300 København S.
Max Jens Jensen
GI. Jernbanegade 3, 8700 Horsens.
Johs. Chr. Andersen
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia.
Hans Peter Kyk
Dalgas Avenue 8, 8000 Århus C.
E igil Juu l Jensen
Emdrup Banke 22, 2100 København 0 .
Arne B irk
Hovedgaden 25, 1., 4140 Borup.
Peter Mess
Blegstræ de 13, 4300 Holbæk.
Flem m ing Nielsen
Vestergade 118, 5300 Kerteminde.
Kaj Arvesen
Hestens Bakke 36, st.tv., 3000 Helsingør.
Benny Stenkjæ r
G libingvej 10, Søvind, 8700 Horsens.
Jens A. Krogh
Lyneborggade 32, 1.th., 2300 København S.
Kai Kanstrup
Hovedgaden 10, Nim, 8700 Horsens.
Jay R. Niemelä
Højdevej 31, 3., 2300 København S.
Børge Christensen
Grønsundvej 113, 4780 Stege.
Knud Lund Poulsen
Egerisvej 25, 7800 Skive.
Klavs H. Larsen
Spurvestræ de 19, 4862 Guldborg.
Ulla Rasmussen
Volderslevvej 160, 5250 Odense S.
H enning Olafsen
Post Box 252, 4200 Slagelse.
M øller Larsen
Houvej 125, 9370 Hals.
Bjarne Christensen
Dixensvej 1, Jels, 6630 Rødding.
Erik Larsen
Kalundborgvej 395, 4532 Gislinge.
W alther H. Feirfelt
Ringridervej 27C, Ørslev, 4760 V ordingborg.
John Jørgensen
Bispehavevej 61, st.tv., 8210 Å rhus V.
Michael M øller
Enghaven 50, Gerlev, 3630 Jægerspris.
Bent Carstensen
Skudstrup, 6600 Vejen.
Leif Nielsen
Lindholm vej 30, 2.tv., 8200 Å rhus N.
Asger Petersen
Nevre 7, 5970 Ærøskøbing.
Henrik Alsøe
Bjergm arken 44, 2.th., 4300 Holbæk.
Jørgen Hansen
Krusågade 2, 3.th., 1719 København V.
Hans Jørgen Petersen Schm idt Haderslevvej 50, Jels Mark, 6560 Somm ersted.
Peter H ornbæ k Jensen
Nauhøjvej 11, Rostved, 8410 Rønde.
Carl D. Laursen
Flnsensgade 67, 3., 8200 Århus N.
Carsten Borg
Platanhaven 23, 2600 Glostrup.
Palle Randløv
Marinestationen Torshavn, 3800 Torshavn, Færøerne.
Jungetvej 8, Seide, 7870 Roslev.
Jytte Jensen
Fritidshjem m et Kastaniehuset
V/OZ2FL, Rypehusene 19, 2620 Albertslund.
Peter Munk Andersen
Florvæ nget 14, 7730 Hanstholm.
Svend O. E. Nielsen
Aninevej 26B, 5700 Svendborg.
Egon Børge Lund
Oktobervæ nget 95, Brandrupdam , 6000 Kolding.
Horst E. Sherman
Haraldsgade 8, 3.th., 7100 vejle.
P. Freuchensvej 22, st.tv., 9210 Å lborg SØ.
J u lius Meier
Ole Jacobsen
Postadr. Box 1001, Hybenvej 77, 8700 Horsens.
Ole Hørluck
Skovboesminde, Skaldhøjvej 5, 8981 Spendrup.
Tage Jensen
Mosekrogen 18, 5330 Munkebo.

OZ JUN11979

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

S to re Ø stjyd ske R æ vejagt
den 30. ju n i/1 . ju li 1979.
K ort 1214 II (1 :50000) begræ nset af kortkant i nord og vest,
ko o rd in a t 50 i øst samt koo rdina t 93 i syd.
M odested og cam ping: B ygholm Cam ping ved Bygholm Sø,
ko o rd in a t 51,5-92,3. - NB! P ladsbestilling ikke nødvendig.
S tartgebyr: 15 kr. pr. d e lta g e r.-In s tru k tio n og tvungen frem 
møde kl. 20,15 og 8,15.

S endetider:
Lø rdag:
Ræv
Ræv
Ræv
Ræv

A
U
V
H

kl.
kl.
kl.
kl.

21,00
21,01
21,02
21,03

derefter
derefter
derefter
derefter

hvert
hvert
hvert
hvert

10.
10.
10.
10.

min.
min.
min.
min.

til
til
til
til

kl.
kl.
kl.
kl.

00,01
00,02
00,03
00,04

SMR79
S tore M idtjyd ske Ræ vejagt.
H ern inga fdeling en indbyder herved alle landets ræve
jæ gere til at de ltage i SMR 1979.
Jagten afvikles på G ive-kortet 1214 III (det samme som
sidste år).
Mødested: Give Cam pingplads.
T id sp u n kt: W eek-enden 4.-5. august.
Næ rmere o p lysn in g e r i ju li OZ.

S øndag:
Ræv A kl. 09,00 derefter hvert 10. min. til kl. 12,01
Ræv U kl. 09,01 derefter hvert 10. min. til kl. 12,02
Ræv V kl. 09,02 derefter hvert 10. min. til kl. 12,03
Ræv H kl. 09,03 derefter hvert 10. min. til kl. 12,04
Ræv 5 kl. 09,04 derefter hvert 10. min. til kl. 12,05
Ræv N kl. 09,05 derefter hvert 10. min. til kl. 12,06
Hver ræv sender i 1 min. Jagten slutte r 5 min. efter sidste
udsendelse. - Af hensyn til tilrettelæ ggelse og præ m ieindkøb
skal tilm e ld in g ske inden 25. ju n i til OZ1QZ, John på telefon
(05) 66 73 39 mellem kl. 18 og 19.
På gensyn den 30. ju n i 1979.
EDR Horsens afd.

Steen Hannibal:
MICROCOMPUTERE
Bind 1. Teori og paksis ................................. 132,25
Bind 2. Grundlæ ggende Interfacing ........... 150,00
A /S A h re n t Flensborg, 4100 R ingsted, tlf. (03) 61 00 11
Ved be taling fo ru d pr. giro 5 40 59 39 - p o rto frit overalt!

Det nye
BSP-katalog
er kommet. . .
Send en frankeret svarkuvert, min. A5 (kr. 2,-),
og kr. 3,- i frimærker, så får du automatisk det
nye katalog tilsendt, som også indeholder de
kommende nyheder.

BENSØ PRINT ApS Finsensvej 52, 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91
OZ JUN11979
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JOTA

Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestbirk Allé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

Så e r d e t ie jrtid
og de r er indlø bet op lysn inge r om følgende stationer:
OZ2ARD vil operere i tiden 22.-29. ju li fra »Hyikedam« på
Fyn, hvor den inte rnatio nale lederlejr afholdes med deltagelse
af ledere fra bl.a. A ustralien, Barbados, Korea, Taiwan og Ru
m æ n ie n .- P ågrund af den »internationale baggrund« om kring
senderen, vil alle QSO'er blive fø rt på engelsk, hvilket dog ikke
bør afskræ kke danske stationer fra at få en kontakt med
OZ6QE, OZ1ZJ m.fl., der vil betjene stationen.
Sverige oplyser, at der til erstatning fo r den aflyste verdensjam boree i Iran, afholdes »W orld Jam boree Year Camp« i
D elecarlia, hvor det så end ligger. Men det kan opklares ved en
QSO. K aldesignalet er ligeså ukendt som beliggenheden.
HB7S op ererer fra »K ristall-lejren« i Kandersteg. denne lejr
er også en e rs tatnin gslejr fo r den aflyste verdensjamboree.
C hie f-o p e ra to r er Harry, HB9JJ, og desuden vil David, GI4FUM
m .fl. væ re til stede. David vil være kendt af mange danske
statio ner fra hans deltagelse i E uro-S cout A cticity day.
SABAH, det tid lig e re North Borneo, oplyser, at en ny per
m anent spejderstation, 9M6BP, vil operere fo r første gang fra
en Join.in.Jam boree i East Malaysia, og det foregår i anden
halvdel af ju li. S tationen tilh ø re r S cout H. Q., Kota Kinabalu of
Sabah.
VKØOAB er placeret på en lidt køligere position, nem lig på

^KENWOOD

M awson Base i A ntarktis. Det er den australske roverleder
A drian Blake, de r forsøger at være i luften tirsdage, torsdage
og søndage på 14150 kHz kl. 09,30 GMT. Da Adrian skal
o p h o ld e sig på Mawson Base det første år, skulle der være
m u lig h e d e r fo r kontakt.
Island a fvikle r N ordisk radiospejder Seminar i tiden 11. ju li til
16. ju li på ledertræ ningscentret ved U lfljotsvatn ca. 75 km øst
fo r Reykjavik. R adiospejdere fra hele Norden vil være samlet til
pla n læ g ning af de fre m tid ig e aktiviteter. Og selvfølgelig vil
ledige stun der blive tilb ra g t om kring lejrens station, hvis kaldesignal er ukendt in dtil videre.
På g rund af den aflyste verdensjam boree i Iran, vil der rundt
o m krin g på jord en blive afh oldt »W orld Jamboree Camps« og
»Join-in-Jam borees«, og på mange af disse vil der være etab
lere t kortbø lg estatio ner, desværre har det ikke væ ret m uligt at
få en sam let o p stillin g herover. - Det kan de rfor anbefales, at
man lytte r på de internationale spejderfrekvenser, der for
phone er: 3740 - 7090 - 14290 - 21360 - 28990 kHz, så er chan
cerne fo r kontakt meget store.
Og så må vi ikke glem me, at JOTA 1979 afvikles i week-enden
den 20.-21. oktober, således at den første planlæ gning bør
ivæ rksæ ttes snarest. - Har du brug fo r oplysninger om JOTA
elle r Radiospejd., så ring eller skriv til ovennævnte.
Arne, OZ3AG.

NYHED -180 S (DF 180)

Data:

Fuldtransistoriseret.
200 W PEP (160 W på 10 m).
Digital display + analog ekstra skala.
SSB (auto/reverse) - CW (Wide/narrow) - FSK.
MF-krystalfilter. Ekstra filter kan indbygges.
Indb. noiseblanker - MF skift - RF speech processor.

Variabel CW sidetone (800 Hz + / h- 100 Hz) - AGC og RF attenuator.
4 memory kanaler - Memory skift - Dobbelt VFO system - Dobbelt
RIT - Memory Back-up - Indikator for overskridelse af amatørbånd.
Kan udvides med: 2 ekstra bånd -1 fast kanal for hvert bånd.
Ekstra udstyr: Power 220 V AC - VFO - Ant. tuner - Mike - Højttaler med
indb. filter - CW filter.

Pris fo r 180 S (DF 180) incl. moms kr.

9.695,00

(amatørvenlig pris).

WERNER RADIO - 5450 otterup - tlf.
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(09) 82 33 33
OZ JUN11979

GLADSAXE
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
OZ4ZT, W illy Andersen, Kagsåvej 34, 2730 Herlev, telefon
(02) 84 33 30.

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.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD, Bo Bjerknes, Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd
tlf. (0 2)98 16 44.
Afd. g iro ko n to : 4 25 18 73.

AMAGER

KØBENHAVN

Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, B jarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

C all: OZ5EDR.
K lubhu s: Radioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh NV
tlf. (01)87 83 88.
Møde: Hver m andag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1.tv„
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næ stfm d.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard G riegsg. 7 ,4.th.,
2100 København 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st.th.,
2600 G lostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
A fd. g iro ko n to : 5 05 97 55.
QSL adresse: P ostbox 96, 1004 København K.

Lyt til a m a tø rn y t på OZ9REE hver to rsdag kl. 21,00.
Endnu engang er en sæson vel overstået. A lle os, som kom
jæ v n lig t i afdelingen, synes også, at den er go dt overstået. Vi
har i år haft hele to byggeprojekter, og forslag og dem onstra
tio n har det heller ikke skortet på, hvilket da også har vist sig i
fo rm af sto rt frem m øde ved arrangem enterne. Derfor er det en
glæ de fo r os i bestyrelsen at ønske alle en god ferie og vel mødt
den 16. au gust til en ny og succesfuld sæson.
P rogram :
21. ju n i: Ferieafslutning. Tag XYL med til en hyggelig aften som
a fs lu tn in g på sæsonen.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 H vidovre, tlf. 78 25 47.
Red.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46,3. th.,
2400 København NV, tlf. (01) 10 76 28.
Postadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
Når dette læses, er der igen afsluttet en sæson I Hvidovre
afd eling.
Det har væ ret et g o d t år med mange gode møder og a k tiv i
teter. sam arbejdet mellem afdelingerne i kreds 1 er også blevet
udbygget. Nok skal der være en vis »fair« konkurrence afde
linge rne im ellem , men der skal også være plads fo r sam arbejde
til gavn fo r v o r hobby. De fæ lles bestyrelsesm øder kan vel føre
til, at stø rre arrangem enter kan laves på kredsbasis.
Selvom sæ sonen er sluttet, har vi i lighed med foregående år,
åbent hus i lokalerne hver tirsdag fra kl. 19,30 til kl. 22,00, dog
uden tilre tte la g te aktiviteter.
Herm ed ønskes m edlem m er med fam ilie r en god som m er og
på gensyn tirsd ag den 14. august, hvor vi starter påny med en
snak om planerne fo r den kom m ende sæson. Så hvis du har
nogle gode ideer, så tag dem med den aften
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.
OZ JUN 11979

S iden sidst.
23. ap ril havde vi besøg af OZ5FK, der fortalte om AMSAT.
30. ap ril stod d e rfo rs ik rin g s o p ly s n in g på program m et, men
vor fo re d ra g sh o ld e r udeblev. Til alt held varOZ9ZI villig til med
få sekunders varsel at sprin ge til, således at aftenens foredrag
kom til at handle om faselåsning - et yderst oplysende foredrag.
Tak Sten.
7. maj fo rta lte OZ1EYL, Urs om antenner. Foredragssalen var
fy ld t til bristepun ktet, og spørgsm ålene svirrede i luften. Det
blev sent fø r m edlem m erne g ik ned til kaffebordene.
15. maj talte OZ1FQ om tekn ik i forbindelse med rævejagter.
Desvæ rre havde som m eren valgt at kom me til byen denne dag,
så kun ca. 20 tilh ø re re var til stede i salen.
A rb e jd e r i huset.
La b o ra to rie t er nu fæ rdigt. En hjertelig ta k til de der har hjulpet.
Ved en om ro ke rin g af vore ru m fun ktioner i stueetagen er det
lykkedes at få mere plads i m ødelokalerne - også her en tak til
arbejdsh oldet.
P rog ram :
18. ju n i: S om m erafslutning.
13. august: Første ordinæ re møde efter som meren er en klu b 
aften.
Husk at fore n in g e n h o ld er åbent hver mandag hele som me
ren igennem . Vi pleje r i denne periode at få besøg af am atør
venner fra in d - og udland, så er du hjemme så kik indenfor,
sam tid ig vil jeg også invitere de radioam atører, der skulle
kom m e til byen i som m er, til at kikke ud en mandag aften.
S kulle du have besvær med at find e Theklavej, så kontakt et
bestyrelsesm edlem - telefonnum rene står øverst i denne
spalte.
Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

A f hensyn til red aktio ne ns og trykkeriets
fe rie skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest
LØRDAG DEN 16. JUNI.
OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.
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Hovedbestyrelsesmed I.:
OZ6BL, Bent Bagger,
Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. (02)81 44 35

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
M ode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i B orup, B orupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgm estervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenøe-Hansen. Horsevænget 37,
3400 H illerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW. Poul Jensen. Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdeling snyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
A nsvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY.
C W -aflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til
20,59 via OZ9REH.
A fdeling ens g iro k o n to : 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

A f d a g b o g e n ...
Den 24. ap ril viste OZ1DQJ, Jørgen film , og alle fik et lille gys
med hjem denne aften.
Den 28. ap ril havde vi den o ffic ie lle indvielse af vore lokaler i
B orup. A lle mødte op med et g o d t hum ør denne aften, og dette
sm ittede også af på hele arrangem entet. Vi fik en god middag,
som var leveret af Skæ vinge kro. Under m iddagen var tale af
vo r land sform and OZ5RO, han overrakte endvidere en gæ ste
bog fra EDR. Der blev også h o ld t tale af Skævinges v icebo rg
mester Flem m ing M unch M ortensen (Skævinges borgm ester
Finn Hansen var fo rh in d re t p.g.a. sygdom), som roste os, fordi
vi havde fået malet lokalerne og indrettet dem så flot. Fra
kom m unen overrakte viceborgm esteren en platte. E fte rm id d a 
gen var de r de m onstration af radiogrej v/R atel radio, og her
efter sørgede Skæ vinge Folkedansere fo r at alle fik rørt be
nene. Denne indvielsesfest v a re n aften, som alle deltagerne vil
huske som et go dt minde, og den vil gå over i foreningens

OZ1DQJ h o ld e r velkom sttalen.
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V iceborgm ester Flem m ing M unch M ortensen ses stående u n 
de r sin tale. Til venstre fo r ham ses vor landsform and OZ5RO,
Ove B lavnsfeidt. H elt til venstre i b ille d ka n t skim tes OZ1DQJ,
Jørgen, vor fungerende formand.

h isto rie som den dag, det endelig lykkedes after mange be
stræ be lse r fo r vo r afd eling, at få egne lokaler.
Den 8. maj havde vi besøg af OZ3PO, Poul, som fortalte om
de m ange fo rske llig e fo rm e r fo r kondensatorer, han havde
endvidere m edtaget et lille sortim ent samt lavet et skema over
de fo rske llig e kondendatorers anvendelsesm uligheder.

S o m m e rfe rie .
Vi h o ld e r som m erferie i afdelingen, så derfor ønskes alle en
go d som m erferie. I ju li num m eret vil kom me et program for
aktivite te rn e in d til generalforsam lingen (18. september?).
Vi regner med at starte igen 14. august, men som nævnt,
næ rm ere vil frem gå af næste nummer.
Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

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

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
K lubhus: Norrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19,30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in.
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: Johnny Lund, Paradisgade 21.
3700 Rønne, tlf. (03) 95 31 90.
P rogram :
Vi h o ld e r som m erferie.
D er er selvfø lgelig åbent i klubhuset på tirsdage og søndage
som ellers.
7. au gust kl. 19,30: K largø ring af radiom ateriel til Chr. Ø-tur.
Fredag den 10. august tager vi på ekspedition til Chr. 0 .
Lørdag den 11. august er alle, der har mulighed, på Chr. 0.
Søndag den 12. august hjem tur fra Chr. 0 .
Fra fre dag efterm iddag til søndag m iddag håber vi, at der er en
masse am atører, der retter antennerne mod OZ4CHR på Chr. 0 .
Vy 73 de OZ2DZ, Alex.
OZ JUNI 1979

ØSTBORNHOLM

LOLLAND-FALSTER

C all: OZ4HAM.
K lubhus: «CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
M ode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsballeby 34, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skram man 13, Rø.
3760 G udhjem , tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48,3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.

C all: OZ1LFA.
Lokate: B ogfin kevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Egebjergvej 15, Egebjerg,
4800 Nykøbing Fl.
A fd. g iro k o n to : 6 25 98 55.

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

HOLBÆK
Lokale: M id le rtid ig t ude hos OZ1CTX.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Heimdalsvej 20, 4300 Holbæk,
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ4AU, Per Appel, Vesterhus 260, Samsøvej 45,
4300 Holbæ k.

KALUNDBORG
Lokale: Kæ lderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Age H ougård, Set. O laigade9, 4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

KORSØR
Møde: M ånedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB, B illy Børjesson, S kovridergårdsvej 2, Nyrup,
4700 Næstved, tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND
Lokale: Mågevej 2A, Rødby havn.
Fmd.: OZ1HS, Herm ann Sprenger, Svanevej 53, Rødby Havn,
4970 Rødby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens A ndersen, Østervej 12,
4960 Holeby, tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ1DZN, Søren S chm idt, Møllersvej 22,
4930 M aribo, tlf. (03) 88 04 36.
A fd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
A fd. g iro k o n to : 9 29 83 98.
Ca. 20 m edlem m er deltog i en hyggelig sam m enkom st på Hotel
S axkø b ing den 25. ap ril. Formanden orienterede om de sene
ste begivenheder, og der var dem onstration af de fremmødtes
eget udstyr, der iø vrig t spæ ndte over alle tæ nkelige typer.
A fd eling en har fået s tille t lokaler til rådighed af Rødby kom 
m une på Nygård i Rødby havn. Den nøjagtige adresse er
M ågevej 2A, Rødby havn. Her vil der være fo lk i sving med
istandsæ ttelse og m indre om bygning i den kom mende tid. Har
du tid og lyst til at give en hånd med, hører vi gerne fra dig.
Som m erfesten i H arm sdorf afholdes den 27. ju li og ikke som
a n fø rt i sidste num m er den 28. Vi beder de rfo r om, at man t il
m e ld er sig til OZ1CBE senest den 17. ju li - til den tid ved han
med bestem thed de nø jagtige tid sp u n kte r fo r fæ rgefart m.v.
E llers er der kun tilbag e at ønske alle en rigtig god som m er
ferie.
Vy 73 de OZ1CBE, Jens.
OZ JUN11979

Den årlig e au ktion afholdes den 25. ju n i kl. 19,30. Mød talrig t
op denne aften, da det helt sikkert bliver mange gode og spæ n
dende ting, der kom m er under hammeren. Hvis I har noget at
sæ lge, som endnu ikke er kom m et frem, kan det tages med
denne aften.
A fdeling en har i vinte r fostret 8 nye C -licenser, som er pa vej
e fte r veloverstået CW -prøver.
Der vil blive lavet et hold næste vin te r i am atør-engelsk, hvis
tils lu tn in g e n er sto r nok. Så hvis nogle er interesserede, bør I
allerede nu henvende je r til afdelingen.
Der er ikke m øder i ju li og august, hvor vi holder som m er
ferie. D erfor vil vi ønske alle en god ferie allerede nu, med håb
om, at alle vil møde friske på første mødeaften i september den
24. septem ber.
Til slu t en tak til OZ7CH fo r en god aften med antenner, hvor
de r var et s to rt frem m øde, og hvor alle helt sikkert er gået hjem
med gode ideer.
Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

NÆSTVED
C all: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Møde: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m idstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Jiihne , Røttingevej 3,
4733 tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallem arksvej 48,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.
G en eralforsam lingen den 24. april blev med meget få delta
gere; selvom nogle kom uden at vide, hvad man risikerer når
man deltager i en generalforsam ling. Skam at melde var vi kun
6 deltagere, hvilket er 17,14% af de m ulige. Det blev derfor
hovedopgaven at få spist det indkø bte w ienerbrød samt at tale
om , hvorledes der skabes større a ktivite t i klubben. Det sidste
vil der snart ske n oget med. Først og frem m est den 23. ju n i. Den
dag a fvikle r vi nem lig årets som m erfest. Vi regner med stor
a ktiv deltagelse fra alle m edlem m er og deres fam ilie, reserver
dagen og fam ilien til årets som merfest.
Planlæ ggelse af aktivite ter fo r hele efteråret vil find e sted
inden som m erferien begynder. Dér regner vi også med din
aktive m edvirken. Gode råd og forslag modtages med taknem 
m elighed.
I skolernes som m erferie er der alm. åbent hus hver tirsdag.
G od som m erferie!
Vy 73 de OZ8DV, Jørgen.

ODSHERRED
C all: O ZIO H R .
Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1EPZ, Kim Hansen, Mosbyvej 29,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 10 19.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Ø sterlyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.
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ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
M ode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, 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 e lin g e n s postbox: 103, 4000 Roskilde.

orden. Der var genvalg af sam tlige kandidater. For bestyrelsen
OZ3UW og OZ2SQ, som revisor OZ2ET.
Vi havde dem onstration den 16. maj. Det var OZ9EZ, der de
m onstrerede sin hjem m ebyggede HF-station samt forklarede
dens op b yg n in g og virkem åde. Der var desværre ikke ret stor
frem m øde, hvilket viste sig at være en fordel, da der så var
plads til os alle I stationen, så vi rig tig t kunne gå i detaljer.
God ferie og på gensyn.
Vy 73 de OZ2SQ, Ib.

NYBORG
SLAGELSE
Call: OZ2SLA.
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsor.
M ode: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DOS, John Christensen, Strandvej 28, 4220 Korsør,
tlf. 57 61 96.
Sekr.: OZ1BDQ, H enning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør,
tlf. (03) 57 08 12.

Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: 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.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
A fd. g iro ko n to : 5 04 87 53.

ODENSE
SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd,: OZ2WN. Bent Nielsen. Enghavevej 1. 4180 Soro,
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4180 Sorø,
tlf. (0 3 )6 3 16 76.
O rd in æ r genera lforsa m ling afholdes torsdag den 21. juni 1979
kl. 20,00 i afd elinge ns lokaler Banevej 30, Sorø.
D agsorden ifølge vedtæ gterne.
Vy 73 de OZ2WN, bent.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6MI, Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg,
tlf. (09)36 17 99

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
G iro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Mode: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, Martin Caliesen, Blom stervæ nget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ2SQ, IB Foxil, Birkevej 3, 5492 Vissenbjerg,
tlf. (09) 47 16 78.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, Ladegärdsgade 43.
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.

P rogram :
S om m erferie.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår det er første mødeaften
e fte r som m erferien. Nærmere herom i følgende OZ samt over
re peater-nyt på K nivsbjerg.
Der var g e nera lforsa m ling den 2. maj. A lt forlø b i god ro og
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Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor in te t andet anført, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekæ rsvej 64,
5681 B elllnge, tlf. (09) 96 19 89.
Kass.: OZ1BLZ, Poul A. Jensen, Rylevej 8,
5000 Odense, tlf. (09) 11 41 69.
K o n tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P e n sio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.
G en eralforsam lingen mandag den 23. april forløb uden de helt
store »sky-højder«, og der skete kun m indre æ ndringer.
I form an dens be retning var der »pakket« en lille undskyld
ning ind til den tid lig e re bestyrelse, som den nuværende fo r
mand havde væ ret ret grov overfor ved sidste generalforsam 
lin g - m e n han har nu fø lto g erkendt, at det er m eget nemmere
at »brokke sig«, end at hjæ lpe til.
Såvel form andens beretning som kassererens regnskab blev
go dkend t. N yvalgt i bestyrelsen blev: OZ1DRR, Finn og
OZ1EZG, Lars. A fgået var: OZ4VZ, Frode og OZ3QY, Jan - de
var slet ikke m ødt op. R evisorvalget fald t på OZ1WL, Tage i
stedet fo r OZ7CA, Calle, der Ikke ønskede at fo rts æ tte -h a n har
jo nok af regnskab til hverdag.
OZ6MI, Per udlovede en dusør på P. 2000 til den, der kunne
fre m skaffe afdelingens gam le forh a n d lin g sp ro to ko l, som fo r
m anden tid lig e re har efterlyst.
Der var fre m m ø dt 23 af afdelingens 138 medlemmer.
S ve n d b o rg N avig a tio n ssko le .
Turen til S vendborg g ik over al forventning, og der var 30, der
var m ødt op - det kan være, vi skal afholde generalforsam lin
gen der, he, he. - Vi fik set og prøvet erv masse, og selve
»u dflugten« sluttede i kantinen, hvor der blev serveret land
g angsbrød på P35 - det smagte dejl igt. - jeg ved, at lærerne ved
na vigationsskolen læser OZ, så jeg vil gerne herigennem sige
dem a lle tak fo r den tid de »ofrede« på o s - o g kan I holde ud at
væ re i selskab med os en anden gang, ja så kom m er vl igen tak!
S o m m e rfe rie n .
B rug en en kelt regnvejrsdag eller to af din som m erferie til at
spekulere på, hvad vi skal lave i afdelingen, når vi nu starter op
efter som m erferien igen.
Vy 73 de OZ7IV, Helge.
OZ JUN11979

SVENDBORG

SØNDERBORG

C all: OZ7FYN.
Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
M øde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf.(09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, Sim m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvæ nget 1A,
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Lokale: S ønderborg Teknikum .
Fmd.: OZ1DYQ, Hans Henrik M ørkehøj, Pilevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Kass.: OZ7YG, Palle A gerschou, Odinsvej 14,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 52 92.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
P rog ram :
T irsdag den 19. ju n i kl. 19,30: A uktion. Hvis du har nogle
effekter, du gerne vil have med på auktionen til fordel fo r klub
kassen, kan du tage dem med denne aften.
T irsdag den 21. august kl. 19,30: Vi starter igen efter som m er
pausen. OZ4MN, M ogens dem onstrerer PET hjem m ecom pute
ren, og OZ1DYQ, Hans Henrik vil køre med Teknikum s ABC 80.
TAM nCD
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

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

A m atø r-n yt hver m andag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. Spe
c ie lt stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ4ER, Erik, tlf.
(04) 45 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Dom kirkepladsen.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,6200 Åbenrå,
tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DLE, Hans J. Larsen, Søparken 17, Jels,
6630 R ødding, tlf. (04) 55 26 68.
A fd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
Der blev a fh o ld t o rd in æ r generalforsam ling i foreningens
lokale onsdag den 16. maj. Der var frem m ødt 16 medlemmer.
OZ8BX blev valgt til d irig ent. Formandens beretning og regn
skabet blev fo re la g t og godkendt. Herunder godkendte gene
ra lforsam lingen bestyrelsens eksklusion af OZ1AJW af fore
n ingen fo r fem år. Der blev aftalt istandsæ ttelse af klublokalet.
K o n tin g e n te t fo rb liv e r 50 kr. ha lvå rligt + 10 kr. fo r ægtefælle.
S idste møde (byggeaften, strøm f.) fø r som m erferie onsdag den
30. maj. Den nye bestyrelse er OZ8JV, OZ1ALI, OZ1DLE,
OZ1BJS og OZ5PG.
l/y 73 de OZ1DLE, hans J. Larsen.

NORDALS
C all: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
M ode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCE, Erik Hansen, Lærkevej 21,6430 N ordborg,
tlf. (049 45 34 92.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Vølundsgade 13,
6400 S ønderborg.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turøvej 17,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 02 60.
P rogram :
16. maj: M orsetræ ning.
17. maj: Månedsm øde, debatoplæ g.
23. maj: M orsetræ ning.
30. maj: M orsetræ ning.
31. maj: M ødeaften.
6. ju n i: M orsetræ ning.
7. ju n i: Hyggem øde m / XYL + YL.
13. ju n i: M orsetræ ning.
14. ju n i: K lubaften.
20. ju n i: Eventuel morseprøve.
21. ju n i: A fslutningsm ø de til som m erferie. Filmaften og kaffe
b o rd også til din XYL og YL.
Vy 73 de OZ1CCE, Erik.
OZ JUN11979

Fmd.: OZ8CV, Carl V. C hristensen, Viben 44, Tønder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 25, Tønder.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Møde: I som m erhalvåret er der m ånedligt møde førstkom m en
de to rsdag efter at OZ er udkom m et.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
K lubm ø det i ju n i aflyses og erstattes med Set. H ansfest lørdag
den 23. ju n i. Festen fejres som sæ dvanlig ved B usk’s som m er
hus i Varnæs. Vi mødes kl. 19,30, og der vil være vejvisere QRV
på 145.500 MHz. Vi håber på s tort frem m øde denne aften, hvor
YL, XYL og evt. harm oniske na turligvis er meget velkom ne og
vil væ re med til at gøre aftenen ekstra festlig.
Der kan n a tu rlig vis købes pølser og diverse drikkevarer i
»havebaren«, hvo rfra man har den skønneste udsigt over
Å benrå fjo rd . Kom og væ r med ved midsom m erbålet.
Vy 73 de OZ1ALK, Ole.
10 GHz g ruppe n, Å ben rå.
Vi er nu kom m et et sto rt stykke næ rmere målet med at blive
QRV på 10 GHz.
Fredag den 11. maj testede gruppen det første eksem plar af
»G unplexeren« hos DC8CE, Hans.
Hans havde stille t en 10 GHz frekvenstæ ller og outputm eter
til rådighed fo r os.
U nder afprøvningen viste der sig flere problem er med vores
fø rste »Gunplexer«, idet denne var ustabil både med hensyn til
frekvens og ou tput. Efter flere tim ers eksperim enter, med æ n
d rin g e r og ju ste rin g e r lykkedes det dog at opnå et tilfre d sstil
lende resultat.
A f hensyn til a ndre »gunplexbyggere«, vil det nok være på sin
plads at henvise til nøje overholdelse af mål, samt at udvise
yderste akuratesse ved opbygningen, endvidere kan oplyses,
at d e r er ret s to r s predning i Gun diodernes dataer, og dermed
ou tput.
V ores forestående opgaver er nu at få indkø rt de resterende
gunplexere, sam t få m onteret kom ponenter på såvel sendersom m o dtag erprint. Når dette er sket, står den endelige afprøv
nin g af udstyret lige fo r døren.
Det er rig tig t begyndt at krible i fingrene, vi fø ler os snart som
da vore old tim e r am atørkolleger fra radioens barndom sad
med diodem odtagerne, kort sagt fø le r vi os faktisk som ekspe
rim enterende danske radioam atører! En herlig fornem melse,
som vi kunne unde mange af vore nu tidige »stikkontakt« medam atører!
På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ1OQ, John Meyer,
Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

K R E D S

7

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
Mode: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rsbro, Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1DYV, Jørgen B. Nielsen, Idræ tsalle 23, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 59 13.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
P rogram :
M andag den 25. ju n i: Rævejagt 2 m kl. 19,00-21,00 - hør
næ rm ere i bulletin.
O nsdag den 27. ju n i: Møde.
M andag den 2. ju li: Rævejagt 2 m kl. 19,00-21,00.
Onsdag den 4. ju li: Møde.
H erefter god som m erferie.
l/y 73 de OZ1DYV.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted,
tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud,
7300 J elling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgaard, Højmarksvej 3, 7330 Brande.
Afd, postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen, Kronhe
devej 4, 7200 G rindsted.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: S truervej 15, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
Nu står lokalerne klar til brug, så vi med fred i sjælen kan holde
som m erferie. - Vi skulle således kunne starte på en ny sæson
onsdag den 15. august, denne aften kan evt. bruges til at finde
frem til vinte rens byggeprojekt(er).
Prøven er forlæ ng st overstået, og sendetilladelserne begyn
der sna rt at dum pe ind af brevspræ kkerne. Som følge heraf
håber vi så småt på en forøgelse af medlemsskaren.
T il slu t: God som m erferie og vel m ødt onsdag den 15. august
kl. 19,00, S truervej 15.
r.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Mode: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjørnvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV. Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: E rnst Lysgaard, M unkgårdkvarteret 137, Snebjerg,
7400 H erning.
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De nye vedtæ gter fra H erningafdelingen e rfæ rd ig try k t og kan
afhentes i klubb en (biblioteksrum m et).
Kassereren be’r om, at kon tingen tet nu bliver betalt og
senest den 1. ju li. Alm . kon tingen t kr. 60,00, fam ilie kontin gent
kr. 80,00.
Der har væ ret a fh o ld t prøve i telegrafi. Vi gratulerer Susanne,
OZ1BXC, OZ1EIQ, OZ1EJR, OZ1CUS.
D -licensprø ven den 22. maj har fra H erningom rådet ca. 40
deltagere.
P rogram :
A lle onsdage alm. klubaften.
Det var alt fo r denne gang - god som merferie!

HURUP

l/y 73 de OZ6KV, Keld

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.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. (07) 94 62 39.
Kass.: OZ6YJ, Jørgen Jensen, GI. Refsvej 2, 7760 Hurup.
Der blev den 26. ap ril a fh o ld t ordinæ r generalforsam ling med
dagsorden efter vedtæ gterne. OZ1ABI valgtes som dirigent.
Form anden OZ5MR aflagde beretning, hvori bl.a. konstatere
des en pæn aktivitetsfrem gang på både den teoretiske og den
praktiske side. Dog blev o p fo rd re t til bedre fremmøde de
a lm in d e lig e klubaftener. Med flere positive bem æ rkninger blev
beretn in gen taget til efterretning. Kassereren OZ6YJ frem lagde
det reviderede regnskab, som blev enstem m igt godkendt. B estyrelsesvalget fik følgende udfald: Formand OZ5MR, næst
fo rm a n d OZ1EDT, kasserer OZ6YJ, sekretæ r OZ1EDD, bestyrelsesm edl. OZ9ZQ, suppleant OZ1ECU - alle valgt enstem
m igt. Revisorvalg: OZ4XL, OZ1BTK, suppleant OZ1BTF. Forslag om kon tingen tforhø je lse blev udsat in dtil videre. Bl.a.
efter o p fo rd rin g fra hovedbestyrelsen var »nye vedtægter« på
dagsordenen. OZ5MR frem lagde EDR's forslag næsten uæn
dret, OZ1EDD frem lagde et noget æ ndret forslag. Der blev en
læ ngere debat om afstem ningsproceduren, hvorunder mødet
blev hæ vet i nogle m inutter. Efter opnået enighed om proce
duren, gik forsam ling en over til afstem ningen, som resulterede
i nye vedtæ gter. De nye vedtæ gter blev en blanding af de to
forslag. V edtæ gterne er sendt til hovedbestyrelsens go dken
delse, hvo refte r alle medlem m er kan få udleveret et eksem plar i
klubb en. - Næste pu nkt var køb af H F-klubstation. Det blev
o ve rladt b e s ty re ls e n .-E v e n tu e lt inde hold t nogle praktiske op
lysninger: Film i klubben den 17. maj og 14. ju n i- k lu b b e n har
fået fo ræ re t nogle 4 m stationer, som bortsæ lges ved auktion.
Der var m ødt 15 m edlem m er op til en efter min m ening god og
p o sitiv generalforsam ling.
Den 10. maj viste OZ1AEB, Henning film af eget fab rikat om
bl.a. ræ vejagt og am atørlejre.
Den 17. maj afh oldte s bestyrelsesmøde, hvor følgende kan
frem hæ ves: Der skal afholdes auktion i klubben den 23. august
til fo rd e l fo r H F-stationen - mere PR fo r klubben i skolerne m orsekursus til vinte r ved OZ6YJ, evt. under AOF eller LOF. P rogram :
S om m erferie i ju li.
23. august: A uktion i klubben. A lle er velkomne.
l/y 73 de OZ1EDD, Kaj.

A f hensyn til red aktio ne ns og trykkeriets
fe rie skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest
LØRDAG DEN 16. JUNI.
OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.
OZ JUN11979

NORDTHY-MORS

ØLGOD

Call: OZ7TOM.
Lokale: S olbjerg skole, S olbjerg Mors.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, E rling Simonsen, M arkvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF, E rik Lauridsen, Lim fjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.

VHF: OZ5JYL - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, E rik Rosendahl, Solvæ nget 7, 6870 Ølgod.
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

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

FREDERICIA

Fra indvielsesfesten den 27. februar.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale': K irkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalm ar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, T h o rk ild C hristoffersen, Reberbanen 11,
lejl. 26, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anem onevej 23, 7800 Skive.
A fdeling en h o ld e rfe rie lu k k e t fra 14. ju n i til 13. september, hvil
ket vil sige: Ingen a ktivite t bortset fra den årlige som m erud
flu g t.
A lle m edlem m er ønskes en god ferie og vel m ødt torsdag den
13. septem ber 1979.
P.b.v. Hjalmar.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: B ispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjæ r Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny E ngkjæ r Sørensen, V. Vedstedvej 33,
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.
Igen i år arrangerer afdelingen field-day. det foregår den 21. og
22. ju li ca. 2,5 km syd fo r S pandet i lokator EP65a på et højde
p u n kt på 58 meter. Fra lørdag den 21. kl. 12,00 DNT til søndag
den 22. kl. 12,00 DNT er OZ1 RIB/A QRV på VHF og HF. Der
bliver ud stedt num m erede Q S L-kort til de stationer, der får
ko n ta kt med OZ1 R IB /A inde nfor det nævnte tidsrum . Vi håber
på en hyggelig week-end, og at vejret bliver bedre end ved
sidste års field-day.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.
OZ JUN11979

Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 F re d e ricia .tif. (05) 92 40 90.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. A ndersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
P rog ram :
21. ju n i: K lub- og byggeaften kl. 19,30.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENÅ
Lokale: P rivat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Indtil videre efter næ rmere aftale.
Fmd.: OZ1AMP, M orten Grosbøl Poulsen, Aalsrodevej 49,
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 T rustru p, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN, Helm uth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.
Vi har h o ld t generalforsam ling den 25. april. Som form and blev
OZ1AMP, M orten valgt og til bestyrelsen OZ1AYN, Børge
(sekr.), OZ2LR, Leif og OZ8KU, Cherly. OZ9HN, Helmuth fo rt
sæ tter som kasserer.
V edtæ gter og kontingentspø rgsm ål blev drøftet, og det blev
o ve rladt til bestyrelsen at frem sæ tte forslag herom ved en ek
stra o rd in æ r generalforsam ling fø rst i september. - M ulighe
den fo r en o p tra p n in g af foreningens aktivitet blev gennem 
gået, eventuelt med byggeaftener og lignende sideløbende
med de h id tid ig e hyggeaftener hos OZ9HN.
Bestyrelsen v il, såfrem t der viser sig tilslu tn in g hertil, søge at
fin d e et egnet lokale til denne udvidede aktivitet. - Man blev
enige om fo rtrin s v is at benytte 145,550 MHz til lokaltrafik. Bestyrelsesm øde den 2. maj. Bestyrelsen gennem arbejdede
love og vedtæ gter, og vi er nået frem til et forslag til den ekstra
o rd in æ re generalforsam ling, som vi foreløbig regner med kan
a fh oldes onsdag den 5. september.
Da vi regner med at udvide afdelingens aktiviteter, har vi
tæ nkt os at stille forslag om et kon tingen t på 30 kr. årlig. - det
blev vedtaget at få et call til afdelingen. Endvidere begyndte vi
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så sm åt at planere fre m tide ns aktivite ter af forskellig art, bl.a.
skal OZ8KU undersøge m ulighederne fo re n u d flugt til Sverige.
Vy 73 de OZ1AYN, Børge.

HORNSYLD
Lokale: A ntennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i ulige uger.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakring,
7130 Juelsm inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Bredgade 6,8722 Hedensted,
tlf. (05) 89 18 61.
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o kassereren.
A fd.a dr.: Postboks 32, 7130 Juelsm inde.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgm esterbakken 13, Horsens.
Mode: 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.

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
M ode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB. Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan M øller, A gtrupvej 103, 6000 Kolding.
Kass.: OZ5KT, Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 K olding.
Afd. g iro n r.: 3 24 74 81.

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, Rådmans Boulevard 9,
8900 Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: P ostbox 351, 8900 Randers.
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
M ode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8600 S ilke borg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irk lu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.
Tirsdag den 24. april afholdtes ordinæ r generalforsam ling i
S ilke borg afdelingen, hvor d e rv a r 14 frem m ødte. OZ1AG valg
tes til ordstyre r, og herefter aflagde form anden OZ7XC beret
ning fo r det forlø bn e år.
A fd e lin g e n havde langt om længe fået godkendt dens ved
tæ gter af HB, og OZ7XC konstaterede med tilfredshed, at klu b 
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statio nen var blevet flittig t benyttet. Der var kørt ca. 2500
Q S O ’s. Der havde væ ret a fh o ld t kursus i transistorteknik, og de
fleste arrang em e nter havde væ ret pæ nt besøgt. Der blev i fo r
bindelse herm ed rettet en varm tak til OZ6CY/OZ8YO fo r deres
store indsats i forening ens arbejde. Det blev desuden indskæ r
pet, at lån af m åleinstrum enter m .v .s k a lnoteres i lånebogen. Et
par »sm åting« er ikke blevet noteret, og disse bedes snarest
tilbageleveret! A fdelingen havde desuden fået op stille t OZ6CY
og OZ7XC til valg til repræ sentantskabet. - Beretningen go d
kendtes.
OZ9RK fre m lagd e regnskabet, der viste et m indre overskud.
R evisionen var foretag et af OZ1AJP, og regnskabet godkend
tes.
D e rva r un der indkom ne forslag kun indkom m et et forslag fra
bestyrelsen om kon tingen tforhø je lse på kr. 10,00. Forhøjelsen
blev vedtaget med et s o lid t flertal, og årskontingentet er såle
des kr. 60,00.
Næste p u n kt var valg. dette fo re g ik meget fredeligt. OZ7XC
ønskede at træ kke sig tilbag e efter 5 år i form andsstolen, og
som aflø ser valgtes OZ6CY. Den øvrige bestyrelse består nu af:
OZ9RK, OZ8YO, OZ9WA og OZ2KI. På nuværende tidspunkt
har bestyrelsen ikke konstitueret sig, se derfor ju li OZ.
Der blev under eventuelt diskuteret forskellige ting, bl.a.
indkø b af m ålesender og LF-generator som klubprojekt. Der
blev fra OZ1AJP frem sat forslag om et medlemsblad, som med
et passende a n nonce indh old ville kunne bedre afdelingens
ø ko nom i betydeligt. Forslaget vakte stor interessem og
OZ1AJP vil prøve at undersøge m ulighederne nærmere. H erefter blev generalforsam lingen hævet og OZ1AG takkede
fo r god ro og orden.
l/y 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
C all: 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.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhoje,
8800 V iborg , tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37,8800 Viborg,
tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg,
tlf. (06) 63 83 52.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks A llé 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. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, G udrunsvej 24,
8220 B rabrand.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
OZ JUN11979

P rogram :
T orsdag den 14. ju n i kl. 20,00: Klubaften. Vi hviler ud med den
sidste o p rydnin g efter festen.
T orsdag den 21. ju n i kl. 20,00: Ideaften. D iskution om indret
ning og placering af statio ner og værksted.
T orsdag den 28. ju n i kl. 20,00: B åndplaner? Ja, hvad er det?
D enne aften vil OZ4EV kom me og fortæ lle om de sidste nye
p lan er og vedtagelser.
I ju li måned er der ingen egentlige arrangem enter, men der er
å b ent hus om torsdagen. Byggeaftener og rævejagt kører som
n o rm a lt m andag og tirsdag.
Vel m ødt og på gensyn.
Vy 73 de OZ1DXY, Gert.

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

KREDS

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

HJØRRING
C all: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring,
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, V agner C hristensen, Ringvejen 90,
9850 H irtshals.
Kass.: OZ5DV, E jner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
A fd. g iro k o n to : 6 23 99 27.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M o rris C hristensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Tirsdag den 8. maj 1979 ho ld t Frederikshavnafdelingen o rd i
næ r ge neralforsam ling i klublo kalet Randersgade 57, Frede
rikshavn.
Form andens be retn in g:
Form anden konstaterede, at foreningens aktivitet havde været
meget lav, idet der ingen medlem m er mødte frem fo r at med
virke ved indretnin gen af vore klublokaler, herunder specielt
eta blerin g af et toile t. Det er afgørende for, at der kan køres
stø rre arrangem enter, at lokalefaceliteterne bringes i orden.
Han håbede, at interessen fo r at give en hjæ lpende hånd ville
blive stø rre frem over. - O m talte morsekurset, hvor 14 ud af 15
elever havde bestået.
En be retning fra initiativu dvalge t blev oplæst. Det frem gik
heraf, at grunden til at der ikke var installeret to ile t var, at den
fo rn ø d n e kloakle dning ikke var etableret. Hertil bemærkede
form anden, at kloakledningen gennem læ ngere tid havde
væ ret i orden, idet man havde fået en kloakm ester til at forestå
arbejdet, da man ikke i klubben kunne skaffe fornøden arbejds
kra ft til opgravningsarbejdet.
Gennem Frederikshavns borgm ester havde afdelingen fået
en henvendelse fra den tyske lokalklu b i Bremerhaven om fo r
bindelse med radioam atører i Frederikshavn. Bremerhaven er
Frederikshavns venskabsby. - der havde 2 gange væ ret gen
n e m fø rt kontakt med den tyske klub, og 1 gang var det ikke
lykkedes at få kontakt.
Valg:
Til kasserer valgtes OZ1FGS, Arne Dahl i stedet fo r OZ1MC,
M o rris C hristiansen, som ikke ønskede genvalg. Som besty
relsesm edlem valgtes OZ1MC, M orris Christiansen.
S om m erfe rie.
S idste klubaften inden ferien er tirsdag den 19. juni, og første
kluba ften efter ferien er tirsdag den 28. a u g u s t.-V i ønsker alle
m edlem m erne en rig tig god ferie.
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo.
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A fdeling en a fh o ld t ordinæ r generalforsam ling i klublokalerne
den 24. april 1979. der var mødt 18 medlemmer, og man be
gyndte generalforsam lingen med valg af dirigent, som blev
OZ8NR, Poul, der konstaterede, at generalforsam lingen var
lo vlig indvarslet.
Form anden indledte sin beretning med en oversigt over
klu b a rb e jd e t i årets løb. Han kom blandt andet ind på opsæ t
ningen af den nye antenne. A rbejdet var ikke fæ rdig endnu på
g rund af den kolde vinter. Foredragene på Mosbjerg kro blev
også næ vnt som et vellykket arrangem ent med stor tilslu tn in g .
K lubbens byggeaftener havde ikke så stor deltagelse. Ræve
ud valget fik m ange roser fo r den gode tilrettelæ ggelse og af
v ik lin g af S tore N ordjyske Rævejagt, og Jeppe uddelte en ta k til
ræ veudvalget og deres hjæ lpere fo r det gode resultat. OX1CEX, Jørgen har bygget en ny rævesender, som nok skal få
ræ vejæ gerne ud af starthullerne, - CW og Teknisk kursus
havde haft god tils lu tn in g , med ønsket om held og lykke ved
a fslu ttend e prøve. - Formanden sluttede sin beretning med at
oplyse, at bestyrelsen havde vedtaget at udtræ kke sam tlige
aktiebreve i klubstationen, og at alle ejere af aktiebreve ville få
s k riftlig meddelelse. A ktierne blev udtrukket, og hvis de ikke er
hævet inden den 30. septem ber 1979 vil beløbet tilfa ld e afde
lingen.
Kassereren OZ5DV, Ejner oplæ ste regnskabet, som viste en
sund ø konom i. Regnskabet blev e nstem m igt godkendt. Heref
te r g ik man over til valg af 3 bestyrelsesm edlemmer. På valg var
OZ1CVI, OZ1DJN og OZ9JE. OZ1CVI ønskede ikke genvalg.
Følgende blev valgt: OZ1IT, OZ1DJN og OZ9JE. Suppleanter
blev OZ1BZU og OZ9TY. Som revisor blev valgt OZ9JR og sup
pleant blev OZ9FI.
G eneralforsam lingen sluttede med eventuelt, hvorunder der
var livlig d isku tio n om fortsæ ttelse af byggeaktiviteterne. Det
viste sig at interessen var stor fo r at fortsæ tte med frekvenstæ l
ler som næste emne. - OZ8NR, Poul takkede fo r god ro og
orden og afsluttede generalforsam lingen.
E fter m ødet den 3. april 1979 ser bestyrelsen således ud:
Form and OZ9JE, Jeppe. Sekretæ r OZ1CVK, Vagner. Kasserer
OZ5DV, Ejner. Bestyrelsesmedl. blev OZ1IT, Aksel og OZ1DJN,
Poul.
C W -kurset er nu afsluttet med prøve, og følgende har
bestået: OZ1DHO, OZ1IO, OZ1BVK, OZ1BPX, OZ1VL, OZ1DIE
og OZ4UP. - Der er også en tak til OZ1CVI, Jørn fo r veludført
arbejde som sekretæ r fo r afdelingen.
Husk a fd elingsn yt via Kig Ud repeateren hver mandag kl.
18,30. Som m erens ræ vejagter vil blive bekendtgjort der. Mød
nu op, så ræ veudvalget kan få glæ de af sit store arbejde.
Vy 73 de OZ1CVK, Vagner.
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HOBRO
C all: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
M ode: Hver mandag kl. 18,30-19,00 CW -kursus, kl. 19,00-21,00
begynder-kursus.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen, Engsvang 6, Sdr. Onslld,
9500 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tom m y W ickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 M ariager, tlf. (08) 58 35 64.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: B unkeren, Drogden.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ4HD, Harry Damgaard, Ivar Christensensvej 39,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 108, 9990 Skagen,
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.
P ostadr.: P ostbox 116, 9990 Skagen.
O rd in æ r g enera lforsa m ling afholdtes tirsdag den 1. maj 1979 i
a fd elinge ns lokale. 16 af afdelingens 21 medlemm er deltog i
ge neralforsam lingen, sam tlige valg var genvalg, og bestyrel
sen fo rtsæ tte r således uæ ndret. Medlem stallet er steget fra 16
ved sidste ge nera lforsa m ling til nu 21. Af form andens beret
ning fre m gik, at året ikke fø rte til de helt store forening sakti
viteter, idet tiden g ik med at få lokalerne g jo rt fæ rdige - et
arbejde vi iø vrig t har fået m egen ros for. Fra kulturudvalget har
vi fået 1000 kr. til opvarm ning af lokalerne. A fdelingen har nu
fåe t en postbox, som også kan benyttes af medlemm erne fo r
tilsend else af Q S L-kort. - Harrys ven gennem mange år,
W3ENM, Bert besæger Skagen i tre uger fra den 15. juni, og vi
venter n a tu rlig v is besøget med s to r spæ nding.
Form anden sluttede med en o p fo rd rin g til medlemm erne om
at aflytte QST over Kik Ud repeateren hver mandag kl. 18,45
DNT. Det kunne jo tæ nkes, at du er fo rh in d re t i at møde tirsdag
aften - så husk det nu.
Vy 73 de OZBCB, Carl.

ÅLBORG
Call: OZ8JVL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Å lborg.
M ode: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup,
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22, 9000 Ålborg,
tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ5XD, Claus Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 S venstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.

P rogram :
O nsdag den 20. ju n i kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 21. ju n i kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten er en
m o b ilja g t og afholdes på kort 1216-1 Nibe.
O nsdag den 27. ju n i kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 4. ju li kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 7. til søndag den 15. ju li afholdes der som m erlejr i
Ø lgod arrang ere t af Esbjerg afdelingen.
Å lb o rg afd e lin g h o ld er som m erferie til fø rst i august måned,
næ rm ere herom i næste OZ.
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S iden sidst:
Lørdag den 19. maj afh o ld t afdelingen sin halvårlige auktion,
der blev som sæ dvanlig en udbytterig efterm iddag fo r alle par
ter.
Å lb o rg a fd eling har nu fået sin kom ponent-service i gang. Be
styrelsen håber dette vil blive stø ttet af medlemm er - men kom
selv på klubaftenerne og se, hvad der kan bydes på; bestyrel
sen håber at udvalget kan udbygges med tiden.
Der er fra mange sider ønsket en æ ndring af møde tiderne til
foredragen e. Bestyrelsen har de rfo r besluttet, at alle arrange
m enter, der fo re g å r om aftenen, starter kl. 19,30; dette bliver
dog fø rst rig tig t aktu elt efter som m erferien.
Der er i Å lb o rg om rådet kom m et en del nye radioam atører.
EDR’s Å lborg a fd eling ønsker disse nye am atører hjertelig t il
lykke med deres nye call. S am tidig ønskes de alle velkommen
på båndene.
Herm ed ønsker Å lborg afd eling alle en god ferle!
Vy 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
JU LIAN EH AB
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Jullanehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM. A nny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jørgen Asvid.
Kass.: OX3FG, W alther Jessen Christensen.
Mode: Første onsdag i måneden.
Foreningen ud giver månedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof m odtages gerne (ind til den 15. I
maneden).

JA Y B E A M

2 m -70 cm-23 cm
ANTENNER
Uovertruffen
k v a lit e t . ..

20 typer på lager. - Rekvirer det
nye Jaybeam-katalog med prisliste
- n o ra d

08-96 0 1 88 -
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Læsernes mening ...
S kal vi sove, e lle r hvad?
Nu hjæ lper det. Indlæ ggene i »Læsernes mening« begynder at
tage fo rm af debat om EDR’s interne fo rhold. Hvor glæ deligt.
Som deltager i op stillin gsm ø det i kreds 1 er det m ig m u lig t at
frem sæ tte kom m entarer til indlæ ggene fra OZ1II, OZ3SH og
OZ2VE ud fra mødets fo rlø b og med en vis trovæ rdighed.
Som m edlem m er af samme lokalafdeling (Hvidovre), kender
jeg både H einrich og Svend, og betragter dem begge som kam
merater.
H einrich og jeg kan have forskellige m eninger om de emner,
d e r er fæ lles fo r radioam atører, også uden at det udarter til
stø rre uenighed, og vi skylder vel ikke hinanden noget, bortset
fra a lm in d e lig agtelse og hø flighed. (Gid agtelse blev sat mere i
højsæ det blandt mennesker!).
H einrich er ikke af den type, der lefler fo r at opnå en tillid s 
post in d e n fo r EDR, og han er heller ikke med til at sprede mø
get udover græ splæ nen. Man skal kende Heinrich fo r at kunne
fo rstå hans filo s o fi over mødet i kreds 1. Det er nem lig ret så
realistiske be trag tning er han giver udtryk for.
P e rso nligt kunne jeg ikke undertrykke et vist smil, da jeg læ
ste brevet fra OZ1II, selvom noget af indh olde t måske havde
adresse til mig selv, og OZ3SH, Svend, havde faktisk vanskeligt
ved at fin d e et svar på tiltale. Hvad resultatet blev kan læses I OZ
maj.
OZ2VE er åbenbart tilb ø je lig til at læse imellem linierne, (der
er nu ikke megen plads, og det kan give anledning til en mere
pe rso n lig form fo r ønsketæ nkning) og fin d e r H einrich's indlæg
som u d try k fo r bitterhed. Det tro r jeg nu ikke det skal betragtes
som.
Når man er vidne til uenigheder, diskussioner og mere per
s o n lig e m eningsudvekslinger blandt medlemm erne i en fo r
ening, kan man g o d t gøre sig sine tanker om mere betydende
afgørelser og fordra geligh eden blandt radioam atører.
Spørgsm ålet, hvo rvidt EDR skal have sine vedtæ gter godta
get på en GF eller af et repræ sentantskab spøger stadigt, men
det er vist tyde lig t besvaret med de s k riftlig e afstem ninger på
de sidste 2 års RM. Det var et klart NEJ! Det er nu også min me
ning ; så er alle interesser mere lig e lig t fordelt. Det frem går
også af OZ3SH's brev.
Det vi m angler i dagens Danmark er, at erkende vor s tillin g i
sam fundet. At der er nogen, der må styre, både i de større fo r
ho ld , men også ind e n fo r en forening . Der er nogen, der i dem o
kra tiets he llig e navn ønsker, at netop deres stemme bliver hørt
på tinge, fo r ellers går det da helt ad H. til. Men her er det netop
repræ sentanternes opgave at fo rm id le kontakten imellem
m edlem m er og HB og visa versa.
Og så kan man undgå de æ rede jyders e ller københavnernes
overvæ gt på en GF med lokal placering fo r den ene eller anden
part.
H vor v ille det være d e jlig t om medlemm erne vil le forstå, at vi
e r en hel del repræ sentanter, der forsøger at bedre forholdene
og betingelse rne fo r danske radioam atører; det gæ lder både
det indb yrde s fo rh o ld , og ove rfor m yndighederne i vort eget
land og udlandet, samt udadtil overfor den øvrige befolkning,
og vore m edam atører i andre lande.
Desvæ rre er de r nogle, der også har am bitione r om magt og
indflyd else, og så g å rd e t kultiverede og høflige fløjten sammen
med agtelsen.
S elvfø lg elig blev der ud talt k ritik af HB på det om talte o p s til
lingsm øde. Svend g ik ikke ram fo rb i, når der blev spu rgt om
udeblevne besvarelser på breve, eller fo rhold indenfor handi
capudvalget, om bedre info rm atio n til repræ sentanter og med
lem m er, om O Z's u d fo rm n in g og økonom i og meget andet.
Som repræ sentantskabsm edlem kan man go dt have et hjer
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tesu k at frem sæ tte. OZ9VV, der selv er repræ sentant på RM,
gav lu ft fo r utilfredshe d med repræ sentanternes fo rhold og
indflydelse.
Dette gav a n le dnin g til en del diskussion blandt de frem m ød
te, og ikke uden grund. Som repræ sentant har man været op
s tille t til valg blan dt m edlemm erne; man får at vide, at det be
tyd e r kun en u d flu g t til RM en gang om året, med tilhørende
tra n s p o rt og fo rtæ rin g betalt, så det klarer man nemt. Men in d 
til næ ste valg skal man helst holde bøtte, og IKKE blande sig.
Der er ingen (måske nogle få) af kredsens medlemmer, der
sp ø rg e r om relevante fo rh o ld og problem er, og bortset fra et
næ sten sten ografisk referat fra RM og HB møder, får vi ikke
megen info rm atio n om aktiviteterne indenfor EDR, og dermed
he lle r ikke noget at viderebringe. S kulle man form aste sig til at
spø rge eller oplyse noget, der burde være af fæ lles interesse
b live r man let ugleset. Så er man kvæ rulant, som visse per
son er i M id tjylla nd ynder at udtrykke sig.
Desvæ rre hersker der en ret udbredt passivitet blandt med
lem m erne. Det giver sig tyd e lig t udtryk i antallet af indsendte
stem m esedler, og i lokalafdelingerne hygger man sig med et
fo re d ra g og en kop kaffe. Hvis der er noget af mere væ sentlig
be tydning fo r en radioam atør, såsom ITU eller IARU vedtagel
ser, måske P&T bestemm elser, så daler interessen.
Først når der er noget, der kan kom me til at koste penge, ud
ta le r man sig - imod.
Lad os håbe, at det lykkedes at få valgt en ny landsform and,
de r vil form å at skabe bedre indbyrdes forståelse i EDR, en der
vil erkende sine p lig te r ove rfor medlemm erne uden skelen til
p e rsonlig e interesser, og arbejde til alles gavn. Lad det så blive
OZ1AT e lle r OZ3SH. Lykke til.
Vy 73 de OZ3BC, Johs.

AMATØRANNONCER
Taksten fo r am atørannoncer er 35 øre pr. ord. - M indst 6 kr.
A nno ncern e sendes direkte til forretningsfø reren inden d. 20. i
m å nede n b ila g t b e ta lin g e n i gæ ngse frim æ rker. For sent
In d se n d te a n n o n ce r henlæ gges til næ ste num m er af OZ.
Sæ lges: B illig t P A-trin, H am m arlund HXLONE med 2 stk. 572B,
1500 W PEP.
T lf. (09) 36 16 77.
Sæ lges: K oniske glasfiberstæ nger passende til 10-15-20 meter
Quad. 27 MHz 2 elm. Quad, 2 meter Quad, ring til:
OZ5HW efter kl. 18,30, tlf. (06) 57 93 76.
Sæ lges: Yaesu FT 227 RA, 800 kanaler, 4 memory, scanner,
kun b ru g t få tim er. Yaesu FT 227 R, 800 kanaler, 1 memory,
som ny. S trø m forsyning, M onacor 13,8 V, 3 A, kr. 300,-. MD5
m o dtager med strø m forsyning kr. 300,-.
OZ6MY, tlf. (02) 98 03 56.
Sæ lges: D igital m ultim eter, 4 ’/2 dig it, Data-præ cision type 1450
kr. 1.500,-.500 MHz frekvenstæ ller FC 44A kr. 1.700,-. 20 W d i
s to rtio n fu n c tio n generator, ny, type NF E-1011, kr. 1.600,-. Eu
ropa B transverter, kr. 800,-. Braun converter 70 cm /2 m, kr.
350,-. S to rn o 600 med 80 kanal synthese, delvis fæ rdig med se
kvenstone og p ilo tto n e samt 1750 Hz, kr. 1.300,-. Sonab 10 W
70 cm tra nsceiver med 6 repeater og 2 sim plex, 1750 Hz og p i
lo tto n e med power, kr. 1.700,-. M ixer til radioforretn ing, 5 fo r
stæ rkere og 8 sæt højttalere, lysindikering, kr. 200,-.
Sæ lges: H eathkit 20 m transceiver HW 32 (kører hele fonebåndet), 200 W PEP, med hjem m elavet power samt manual (helt
nye PA-rør), sæ lges fo r højeste bud. 1 stk. 11 elm. b e a m fo r2 m,
kr. 125,-.
OZ1BDT, M orten, tlf. (01) 86 35 19.
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