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Fra TOKYO HY-POWER kan vi nu præsentere en fremragende lille HF-transceivertil en uhørt
lav pris.
HT-180 er en ny SSB og CW transceiver for 80 m med en virkelig god modtager. Transceiveren
er lige velegnet som hjemmetransceiver, mobiltransceiver, sommerhus-transceiver eller
Field-Day transceiver.

HT-180 har superstabi! digital-VFO, med duai-hastighed 5 kHz og 50 kHz/omdr.
HT-180 har stort VFO-hjul og stor digitaludlæsning med 100 Hz opløsning.
HT-180 har indbygget noiseblanker og indbyggede Lock- og RIT-funktioner.
HT-180 har letaflæst S-meter og powermeter.
HT-180 har udgang for nøgle og udvendig højttaler på fronten.
HT-180 leveres med mikrofon, dansk og engelsk manual, strømkabel.

Tekniske data HT-180:
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Generelt:
Frekvensområde: 3.5000 - 3,9999 MHz
Spænding: 13.8 V DC
Strøm max. 5A ved sending
Mål: 18x6x25 cm, vægt: 2,6 kg
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Modtager:

Sender:

Mellemfrekvens 9 MHz
Følsomhed bedre end 0,4 uV
Selektivitet 2.2 kHz / 6 dB, 6 kHz / 60 dB
V/CW 500 /1600 Hz m. optionfiiter

Spurious bedre end 40 dB
Bærebølge bedre end 40 dB
Mikrofonimpedans 600 Ohm
Output 20 W

Introduktionspris HT-180 incl. m ikrofon, incl. moms KUN kr. 3.450,00
Strømforsyning DAIWA PS-120,13,8 V, 12 A for samtidig drift af HT-180 og f.eks, 2 m stationen
KUN kr, 550,00 ved levering sammen med HT-180.
NB: Vi har også HT-100 serien på lager til 10 m og 20 m.
lillt iX «

_______________________
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OZ»Spot:
198 Nyt dig ttal multimater
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203 ; Efterlysning
209 :i l l i i i l i i p
Forsidebilledet: PA-trln fra før TVI blev opfundet.
Radioamatørernes museum.

(Foto OZ5BB)

Redaktionelt
Så har vi atter fornøjelsen at præsentere læserne for et OZ, der - synes vi da selv - bugner af
godt stof for radioamatørerne. I dette nr. genopliver vi, på initiativ af OZ9KE, SSTV-spalten,
Pragtfuld at være redaktør, når læ serne er aktive. løvrigt kan fra dette nr. fremhæves at:
OZ1IGT Eigil har skrevet sin første contest-spalte, og den nye packet-spalte bringer OZ3RC nyt
fra denne gren af hobbyen. Packet er der også i artiklen på side 204.
Det tekniske stof, der efter min mening skal være det bæ rende i bladet, er helt afhængigt af
hvad læ serne sender md. Jeg synes, der i den seneste tid har været meget godt stof. Det er
der også i dette nr., og en del gode artikler er undervejs til spalterne. Det skal nu ikke afholde
nogen fra at beskrive vinterens byggeprojekt.
Jeg har hørt at nogle ikke skriver til OZ, fordi der går for lang tid mden artiklerne kommer i
bladet. Der kan gå flere år.
Det er rigtigt, at artikler i mm tid som redaktør har været op til et år undervejs. Det er af
gjort for lang tid, men en del af forarbejdet med en artikel foregår som fritidsarbejde. F.eks.
er rentegningsarbejdet ret tidskrævende. Heldigvis har venlig assistance fra yderligere to
amatører gjort, at forholdene her er bedret. En gennemløbstid på 4-6 måneder er rimelig, og
det ser det ud til, vi kan holde i øjeblikket. Økonomien sætter naturligvis også grænser for
mængden af teknisk stof, og dermed gennemløbstiden, men jo flere tekniske artikler lageret
rummer, jo bedre kan HR gøre hvert enkelt nummer af OZ. Bladet kommer videre på bl.a. dm
tekniske artikel.
Hermed giver vi ordet til en old-timers kommentarer til denne måneds sværvægter blandt
de tekniske artikler, OZ5WK’s begynderkonstruktion.
HR

Jo, vi kan komme videre på en nem måde!
Medens det »i gamle dage« som oftest var det sædvanlige at begynde på HF, og så senere
tage skridtet til 2 m og de højere bånd, er der med D-licensens indførelse blevet åbnet endnu
en indgangsdør til radioamatørernes verden, der første direkte til 2 m og endnu højere bånd.
Der er således i dag en mængde gode 2 m transceivere i brug, og de rummer muligheden
for, at D-amatøren bliver QRV på CW, og så kommer måske også lysten til og ønsket om at
komme i gang på HF, og vi har således »den omvendte verden« af »de gamle dage«.
OZ5WK, Kalles konstruktion af en »up-converter«, der bruger en 2 m modtager som bagsats,
gør det muligt at lytte på HF-båndene og at gøre sig fortrolig med trafikken, udbredelsesfor
holdene, rækkevidder o.s.v. på disse og dermed også bidrage til at finde ud af, om man har
lyst til at blive aktiv på HF uden at være gået om bord i større investeringer.
Herefter er der så rige muligheder for at træne sin færdighed i at modtage CW og i at lytte,
og ingen anden færdighed end den sidst nævnte er så vigtig for den, der f.eks. vil gå på DXjagt.
Kombinationen converter - 2 m modtager kan således siges at danne et supplement til morseøvelsesapparatet og derm ed en overgang til at bruge en HF-modtager + sender og så blive
aktiv på andre, også spændende amatørbånd.
Og opdager man så, at modtageranlæggets evne til at skille CW-signaler fra hinanden ikke
er tilstrækkelig, så er der jo muligheder for at lave et selektivt LF-filter f.eks. med et par IC ’er
samt også at eksperimentere med den fikse afstemningsindikator i februar OZ 1988,
Når converteren så fungerer til ens tilfredshed, og man har fået lyst til at blive aktiv på HF,
så lader en HF-sender med 2 m senderen som bagsats sig sikkert også realisere. Og vi går nu
mod solpletmaksimum, så hvorfor ikke begynde på 10 m, hvor fme resultater kan opnås uden
de store effekter.
God jagt!
Vy 73 d e OZ8T, B ørge
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Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød
EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM
Valstedvej 6, 9240 Nibe
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
So Ibjerg hedevej 76, 8355 Solbjerg,
tlf. 06 92 77 47

OZ APRIL 1988

EXpi

ER E§t
D IO

A F D E L IN G AF

INTERNATIONAL AMATE UR RADIO U N IO N
Landsforeningen Experim enterende Danske Radioamatører EDR,
s tifte t 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 385,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C
telefon 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Landsform and:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 05 94 10 66
Næ stform and: OZ8CY. Sekretær: OZ1HMY.

40 år
144 - 146 MHz
2 m
Den 1. maj 1988 er det 40 år siden, 2 m båndet blev åbnet for OZ-amatørerne, og
i denne an ledning vil vi i et kom m ende OZ se lidt på, hvorledes ud viklin gen har
væ ret på dette bånd, som vi jo i dag ikke kunne tæ nke os at væ re foruden.
Vort kæ re 5 m bånd, som vi havde fået åbnet den 1. ja n u a r 1929 som et af
de første lande i Europa, havde efter ge nåbn inge n den 15. ja n u a r 1946 bu dt os
på m ange behagelige overraskelser, og vi fik taget megen ny m odtager- og se n 
d eteknik og isæ r a n tenneteknik i brug, og vi havde efterhånden gjort os ganske
godt bekendt med nogle af dette bånds m uligheder, hvor vel nok den nye viden
om m u lig hed erne for QSO over be tydelig større afstande end »optisk sigt« vakte
store forventninger.
Vore reaktioner på m eddele lsen i okto ber 1947 om , at det på A tlantic C ity kon
ferencen 1947 var blevet foreslået, at der i Region 1 skulle væ re TV i om rådet
47-68 MHz, hvorved vort 5 m bånd sku lle forsvinde, var derfor i første om gang i hvert fald for en del af os - at dette var be gyndelsen til enden! Hvem kunne
tæ nke sig, at noget kunne b rin ges til at fun gere på 2 m for ikke at tale om 70 cm
og de endnu højere bånd?
Men de bange an elser blev h u rtig t gjort g ru n d ig t til skam m e - det må vi, de r
havde dem , nu v illig t indrøm m e - og når vi ser på den ud viklin g, der er foregået
og de oplevelser, vi har haft på 2 m, kan vi uden overdrivelse kalde det »Overra
skelsernes bånd«!
Kort efter årsskiftet 1947/48 havde de første am atører efterkom m et tilb u d e t om
at måtte arbejde på 2 m efter sæ rlig ansøgning og havde fået deres se n d e tilla 
delser.
Den o fficie lle åbning kom som næ vnt den 1. maj 1948, og det er 8 m åneder før
A tlantic C ity-aftalerne skulle træ de i kraft!
Men 5 m blev ikke opgivet, e n dsige svigtet så let. Tvæ rtim od. Foreløbig havde
vi jo båndet i hvert fald 8 m å nede r endnu, og OZ7EU, Poul Størner, rettede da
også sin opfordring: »Gå ned på 5.« på ba ggru nd af de bem æ rkelsesvæ rdige re
sultater, am atørerne verden over havde opnået, og han henviste blan dt andet til
Q S O ’en m ellem OZ2IZ i S true r og I1NQ i Rom.
E D R ’s bestyrelse gjorde sa m tidig en indsats for at bevare 5 m båndet efter 1.
ja n u a r 1949, og det lykkedes da også at be holde det indtil 1. ja n u a r 1951, hvor vi
gik QRT som et af de sidste lande i Europa!
Når man så læ ser »50 M Hz, en rig d o m skild e for den eksperim enterende ra di
oamatør« af G2AHU i OZ d e ce m b e r 1987, så krib le r det i en gam m el 5 m-amatør,
og han - og m ange med ham - m æ rker tyd e lig t, at vi langt fra var nået så lang t
i udviklin gen og oplevelserne, som vi nu kan se, at det ville have væ ret m u lig t på
5 m.
Lad os derfor krydse fin g re n e for, at vort ønske om åbningen af 6 m båndet h u r
tig t må gå i opfyldelse!
Men hvem ved om ikke både 2 og 6 m har overraskelser i baghånden!
Vy 73 de OZ8T, Børge
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ALTID-hvor,
^og når som helst - YAESU
COMPUTER AIDED
HF ALL MODE TRANSCEIVER
DANMARKS BILLIGSTE HF-STATION

CD
CC
Q.
CD
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DC

FT 747 er en meget kompakt SSB-CW-AM-FM transceiver med en udgangseffekt
på 100 watt PEP og gennemgående modtager fra 100 kHz til 29.9999 MHz. FT 747
er monteret med CW filter 500 Hz som standard.

Ring eller skriv efter udførlig data

PRIS KR. 8495,-

BEIAFON

INCL. MOMS.

Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V •T LF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Vi præsenterer den konstruktion der vandt 1. præmien i EDR’s
konkurrence om bedste begynderkonstruktion:
Lyt på HF-båndene med din VHF-station
A f OZ5WK, K. Wagner, Æ rholm 9, 6200 Åbenrå
Indledning
Ideen til denne konstruktion er opstået ud fra ønsket
om at fremstille en begynderkonstruktion med en
fornuftig nytteværdi og pris. Konstruktionen henven
der sig specielt til den største begyndergruppe
blandt os, nemlig D-amatørerne.
Mange D-amatører har en 2 meter station med alle
modulationsarter og et utal af finesser, som de stort
set kun anvender til FM kanal- og repeatertrafik.
Hvorfor ikke udnytte disse forholdsvis dyre stationer
til også at lytte »indenfor« på HF-båndene?
Der er for øvrigt også mange andre interessante
frekvenser imellem 0 og 30 MHz.
Har man, eller agter man senere at anskaffe sig en
komplet HF-transceiver, kan man stadig have megen
glæde af en ekstra modtager!
Jeg har ved udarbejdelse af diagram og den prak
tiske opbygning lagt vægt på, at konstruktionen er
ukompliceret, ukritisk samt nem at betjene.
Konstruktionen og komponenterne er tidssva
rende, og fremstillingen kan foregå på det berømte
»køkkenbord« til en pris af 711 kr. alt inclusive, når
man ikke har noget liggende i rodeskuffen.
HF A N T E N N E
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Konstruktionen kan fremstilles af enhver, der har
lyst til at opleve glæden ved selv at fremstille noget
brugbart udstyr, for dermed samtidig at lære dets vir
kemåde! Denne glæde er i øvrigt ikke en engangsfornøjelse, men melder sig hver gang konverteren
anvendes eller demonstreres for en amatørkamme
rat!
Vel mødt i de selvbyggende danske radioamatø
rers rækker!
Måske kunne konverteren være vinterens bygge
projekt i lokalafdelingen!
Blokdiagram met
For at opnå et samlet overblik over konstruktionen og
densvirkemåde, servi først på blokdiagrammet fig. 1.
Vi følger antennesignalet, som via et variabelt
dæmpningsled passerer et lavpasfilter, inden dette
påtrykkes blanderen.
Dæmpningsleddet skal forhindre overstyring af
blanderen og dæmpe grundstøjniveauet, når dette
er påkrævet. Lavpasf ilteret sørger for at frasortere
alle signaler over 30 M Hz, idet disse er uinteressante
og kun vil medvirke til forringelse af modtagelsen.
FIG. 1
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Blanderens output skal jo nødvendigvis ligge i om
rådet 144 - 146 MHz for at kunne tilføres en 2 meter
modtager/transceiver.
Imellem blander og 2 meter modtager er placeret
et båndpasfilter, som fjerner alle øvrige blandings
produkter, samt et dæmpningsled der tilpasser kon
verteren til 2 meter modtagerens følsomhed.
For at blanderen kan konvertere antennesignalet,
der ligger imellem 0 - 30 MHz til 2 meter båndet, må
den tilføres et oscillatorsignal, der skal kunne varie
res indenfor området 116 -144 MHz.
Idet 2 meter modtageren kun dækker 2 MHz, er
det nødvendigt med 15 forskellige oscillatorfrekven
ser. Følgende eksempler demonstrerer sammen
hængen:
Antennesignal Oscillatorsignal 2 meter modtage
frekvens
144 MHz
144 MHz
0 MHz
146 MHz
144 MHz
2 MHz
14 MHz
16 MHz

130 MHz
130 MHz

144 MHz
146 MHz

28 MHz
30 MHz

116MHz
116MHz

144 MHz
146 MHz

Oscillatorfrekvenserne frembringes af en spæn
dingsstyret oscillator, VCO, hvis frekvens bestem
mes af en krystalstyret synthese faselåst sløjfe.
Dette giver os mulighed for at bestemme frekvens
og frekvensspring med eet krystals frekvensnøjagtighed og stabilitet.

Oscillatorens spændingsstyring foregår ved, at
en lille del af VCO’ens HF-signal tilføres en fastindstillet frekvensdeler. Deleren er programmeret til at
dele med en faktor 128.
Det neddelte signal tilføres herefter en variabel
programmerbar deler. Den kan indstilles til at dele
med en faktor imellem 58 og 72 ved hjælp af 2 om
skiftere og een diodematrix.
Herefter er signalet tilstrækkeligt neddelt, så det
kan tilføres en fasedetektor. Denne modtager tillige
et referencesignal fra en 16 MHz krystaloscillator,
som dog er neddelt med en faktor 1024 i en fast pro
grammeret deler.
Fasedetektoren sammenligner nu de 2 indgangs
signalers fase, og afgiver, via loopfilteret, en fre
kvensafhængig styrespænding til oscillatoren. En
uoverensstemmelse imellem fasedetektorens 2 ind
gangssignaler, som fremkommer ved ændring af
deleforholdet i den programmerbare deler eller ved
frekvensdrift i VCO’en, resulterer i en ændring i den
afgivne styrespænding til VCO’en, som så foretager
en tilsvarende frekvensændring.
Det nævnte loopfilter er i øvrigt bestemmende for
sløjfens elektriske egenskaber.
Fasedetektoren er forsynet med en låsekontrol.
Denne markerer med en tændt lysdiode, at sløjfen er
under kontrol, og VCO frekvensen ligger, hvor den
skal.
Konverteren har en egen strømforsyning, som af
giver en stabiliseret spænding på 12 volt. Herudover
er der installeret 2 ekstra spændingsregulatorer på
henholdsvis 5 og 9 volt, til forsyning af synthesens
IC’er.

Spoledata
L1 9 vindinger, 5 m/m ø, midtpunkt til stel.
L2 2 vindinger, 5 m/m ø, placeret ud for midten af L1
L3 vindinger, 7 m/m ø, midtpunkt til RG.
L4 vindinger, 7 m/m ø, udtag 1 vinding fra stel.

H F -A N T E N N E

Se foto af print for spoleplacering,
udtag vikling og afstand imellem spolerne.
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Kredsløbsdiagram m er
Konverterens diagram ses på fig. 2.
Umiddelbart efter antenneindgangen er der placeret et variabelt dæmpningsled, bestående af po
tentiometeret P1.
Det kan måske lyde lidt underligt, at man skal
dæmpe de i forvejen svage antennesignaler! Her må
man dog være opmærksom på, at signalerne kan
variere meget i styrke, afhængig af frekvens og tids
punkt på døgnet! Lytter man f.eks. om aftenen på 80
meter, så kan QRM’en ligge på S 8-9, reducerer man
dette med P1 til omkring S5 opdager man pludselig,
at den enorme aktivitet, der var på båndet, er redu
ceret. Det skyldes, at den overstyring, som QRM’en
har forårsaget i modtageren er fjernet, og dermed
også de »falske« stationer som overstyringen frem
kalder.
Efter P1 følger lavpasfilteret. Det har en afskæ
ringsfrekvens på 30 MHz. Filteret består af drossel
spolerne DR 1, DR 2, DR 3 og DR 4, samt kondensa
torerne C 4, C 5 og C 6. Filteret har en impedans på
50 Ohm. Fordelen ved at benytte drosselspoler i fil
teret er, at disse kan købes færdige, og filteret derfor
ikke behøver nogen justering. Lavpasf ilterets
dæmpningsforløb er vist på fig. 3, og det ses, at stati

oner, der ligger omkring 40 MHz, vil være ca. 4 Sgrader svagere end de, der ligger i filterets og der
med modtagerens arbejdsområde. Det bør nok be
mærkes, at en totaldæmpning af meget kraftige 2
meter signaler ikke er muligt, de vil »snige« sig igen
nem konverteren og ind i 2 meter modtageren, men
dette fænomen er velkendt i alle typer konvertere og
generer ikke nævneværdigt, idet det som regel kun
drejer sig om en enkelt frekvens.
Efter lavpasfilteret følger blanderen IC 1. For at
kunne tilpasse filteret, der er usymmetrisk, til blan
derens symmetriske indgang samt afklare im
pedansforholdene har jeg indsat en FET transistor
Tr 1.
Tr 1 adskilles jævnspændingsmæssigt fra filteret
med C 8. R 2 er filterets afslutningsmodstand.
Over R 11 og R 12 fo rd e le r! 1 signalet symmetrisk
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til IC 1 via C 9 og C 10, der adskiller kredsløbene
jævnspændingsmæssigt.
IC 1 er en integreret kreds, der indeholder en kom
bineret mellemfrekvensforstærker, dobbeltbalance
ret blander og oscillator. Kredsen kan arbejde op til
200 MHz med stor blandingsstejlhed 5 mA/V samt et
støjtal på 7 dB.
At blanderen er dobbeltbalanceret bevirker, at så
vel antennesignalet som oscillatorsignalet bliver ud
balanceret, og der kun forefindes 2 signaler på blan
derens udgang, nemlig summen og differencen af
de nævnte signaler. Dette gør, at det er betydeligt
nemmere at udfiltrere det ønskede signal, som her
er valgt til at være summen af signalerne. Forudsæt
ningen for ikke at ødelægge kredsens gode balance
egenskaber er, at de tilførte signaler, antenne og
oscillatorsignalerne, tilføres kredsen absolut sym
metrisk.
Kredsens oscillator er udformet som VCO, d.v.s.
spændingsstyret oscillator med D 2, D 3 og L 1 som
svingningskreds. Frekvensen varieres imellem 116144 MHz ved at ændre spændingen til de 2 kapaci
tetsdioder D 2 og D 3. Se sammenhæng imellem
spænding og kapacitet i dioderne på fig. 4. Konden-

DC-STYRESPÆNDINGSOMRÅDE

satorerne C 7, C 13 og C 19 er koblingskondensato
rer, der får oscillatoren til at svinge, og med hvilken
effekt. Det er vigtigt, at den afgiver tilstrækkelig ef
fekt over hele frekvensområdet til blanderen. Mod
standene R 3 og R 4 ligger parallelt over de ind
byggede emittermodstande, hvilket forøger bland
ingsstejlheden og en yderligere undertrykkelse af
blanderens to indgangssignaler. Kondensatorerne
C 12 og C 14 adskiller IC 1 og oscillatorens sving
ningskreds jævnspændingsmæssigt.
Jævnspændingen til styring af D 2 og D 3 kommer
fra synthesedelen via R 10 afkoblet med C 15.
Begge komponenter indgår i loopfilteret. For at opnå
den kapacitetsændring der er nødvendig for, at
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oscillatorens frekvens flyttes 28 MHz, må styre
spændingen ændres ca. 5 volt. Som det fremgår af
fig. 4, ligger det anvendte område imellem 1,6 - 6,5
volt. Det bemærkes, at det lave spændingsområde
giver størst kapacitetsændring pr. volt!
HF til synthesedelen »tappes« fra oscillatoren
med kredsen L 2 og C 22.
Som før nævnt afgiver blanderen 2 forstærkede
blandingsprodukter. Disse tilføres båndpasfilteret L
3, C 20 og L 4, C 21, som sørger for, at kun det øn
skede signal, nemlig summen, tilføres den tilslut
tede 2 meter modtager. I øvrigt vil dennes ind
gangskredse øge selekteringen yderligere.
Imellem båndpasfilteret og den tilsluttede 2 meter
modtager, er der placeret et 10 dB dæmpningsled, R
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7, R 8 og R 9. Det har til formål at tilpasse IC 1’s ud
gangsniveau til 2 meter modtageren, således at
dens egenstøj ikke leverer et signal i modtageren på
flere S-grader! For at undgå selvsving, rundløb, ned
sat forstærkning og falske koblinger er det nødven
digt at filtrere og afkoble forsyningsspændingen. R
5, C 17 og R 6, C 18 filtrerer de 12 volt til IC 1.
C 11 og C 16 afkobler forsyningsspændingen di
rekte.
Synthesedelens diagram ses på fig. 5.
VCO’ens frekvens styres som nævnt med en
jævnspænding, der skal opfylde flere krav. Den skal
være uhyre stabil for at undgå frekvensændringer,
idet der til hver frekvens svarer een bestemt spæn
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ding. Samtidig skal den kunne ændres rimeligt hur
tigt for at kunne skifte til andre frekvenser, når dette
ønskes.
Dette krav kan imødekommes ved at anvende en
frekvenssynthese i forbindelse med en fase låst
sløjfe (PLL).
IC 3, en MC 145106, er hjertet i en sådan opstil
ling. Den indeholder en referenceoscillator med til
hørende delere. Den første deler med 2, (dette sig
nal kan for øvrigt udtages på ben 5) herefter deles
med 512 eller 1024 afhængig af, om ben 6 får + 9
volt eller stel.
Herudover indeholder kredsen en binær program
merbar deler, der kan indstilles til at dele et eksternt
signal med deleforhold imellem faktor 1 - 512.
Sluttelig har kredsen også en fasedetektor med
låsekontrol, til sammenligning af de to tilførte signa
lers faseforhold. Produktet af sammenligningen af
gives i form af en jævnspænding. Låsekontrollen
tjekker, om sløjfen er i lås!
Kredsens maksimale arbejdsfrekvens ligger i
størrelsesordenen 8 MHz. Dette medfører, at vi er
nødt til at neddele VCO’ens frekvensområde 116 144 MHz hertil. Dette gøres med IC 2, en U 813 BS.
Det er en frekvensdeler, der kan arbejde op til
1100 MHz, og den har en følsomhed på ca. 15 mV.
Den kan indstilles til at dele indgangsfrekvensen
med 64,128 eller 256, afhængig af om dens ben 5 er
åben, lagt til + 5 volt eller til stel.
Som tidligere nævnt, både begynder og ender
kredsløbet i en faselåst sløjfe i VCO’en. Den afgiver
en lille del af sin HF-spænding til sløjfen, og m odta
ger så en jævnspænding retur, som anvendes til fre
kvensregulering.
HF-spændingen fra VCO’en tilføres IC 2, via C 27.
Kredsen har symmetrisk indgang, så den anden ind
gang lægges HF-mæssigt til stel igennem C 28. IC 2
indstilles til at dele med 128, ved at lægge + 5 volt på
ben 5. Det således neddelte signal tilføres IC 3 via C
30.
IC 3 forstærker signalet, inden det tilføres den
programmerbare deler. Deleren skal programmeres
i BCD-kode, og skal i denne opstilling kunne pro
grammeres til at dele med alle tal imellem 58 og 72.
Programmeringsindgangene, ben 9 - 17, lægges
alle til stel via modstandene R 17 til R 25, og program
meringen foregår så ved, at de ben, der svarer til de
ønskede BCD-cifre, lægges til +9 volt via omskif
terne 1 og 2, samt dioderne D 6 til D 22. Dioderne er
nødvendige for at undgå »rundløb« i programmerin
gen!
Som nævnt skal alle deleforhold imellem 58 og 72
kunne programmeres. Hver programmering svarer
til de 2 MHz, som 2 meter modtageren kan bestryge.
(144- 146 MHz).
2 MHzx 15 programindstillinger = 30 MHz, som er
konverterens modtageområde.
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Programmeringen udføres ved hjælp af omskifter
1 og 2. Denne løsning er valgt udfra såvel økonomi
ske som komponentanskaffelsesmæssige aspekter.
Denne kombination af en 12 stillings omskifter
(omsk. 2), hvor kun de 9 stillinger anvendes, og en 1
polet vippeomskifter medfører, at der er placeret 2
frekvensområder på de fleste af omskifter 2’s stillin
ger. Omskiftning imellem frekvensområderne foreta
ges med omskifter 1. Se foto af forpladen!
Sammenhængen imellem omskifterstillinger, de
leforhold og frekvenser er vist på fig. 6. Ønsker vi

f.eks. at lytte på 3,5 MHz, vil dette kræve et delefor
hold på 71, hvilket i BCD-kode er 1+2+4+64 = 71.
Dette opnås ved at indstille omskifter 1 i stilling A, 0
-18 MHz, og omskifter 2 i stilling 2. Dette medfører,
som skitsen viser, at IC 3 modtager +9 volt på ben 17,
16, 15 og 11 og derved deler med 71.
Efter at signalet nu er neddelt i IC 2 og IC 3, tilføres
det fasedetektoren i IC 3, som sammenligner signa
let fasemæssigt med et stabilt referencesignal.
Referencesignalet frembringes ved hjælp af en
indbygget oscillator og et eksternt 16 MHz krystal,
samt C 36 og C 37, der indgår i oscillatorens sving
ningskreds. C 37 anvendes til nøjagtig frekvensjuste
ring.
For at referencesignalet frekvensmæssigt kan
sammenlignes med det neddelte VCO-signal i fase
detektoren, må dette også neddeles. Dette gøres
ved at dele med 2 og herefter med 512. Det sker, når
ben 6 lægges til +9 volt.
Der vil nu være samme frekvens, nemlig 15625 Hz
på begge indgange af fasedetektoren.
Et resumé af de nævnte frekvensforhold:
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Når frekvensen er ens på begge indgange af fase
detektoren, så vil dens jævnspændingsoutput være
proportional med faseforskellen imellem de 2 signa
ler.
Inden detektorens jævnspændingsoutput når
frem til VCO’ens kapacitetsdioder D 2 og D 3, skal
den passere loopfilteret. Det består af C 33, C 32 og
R 13 på syntheseprintet, samt de to tidligere nævnte
komponenter på konverterprintet. Filteret er bestem
mende for sløjfens egenskaber og skal opfylde mod
stridende krav, idet det skal sikre en god filtrering af
referencesignalet på reguleringsspændingen, sam
tidig med at sløjfens reaktionstid skal være hurtig, og
hele herligheden må heller ikke gå i selvsving!
Komponenterne jeg har anvendt er et gennem
prøvet kompromis. Dermed er den faselåste sløjfe
sluttet. Så længe sløjfen er i lås, vil enhver faseænd
ring, f.eks. når VCO’en driver, straks ændre regule
ringsspændingen i en sådan retning, at VCO’en
trækkes på plads igen. Løber VCO’en f.eks. opad i
frekvens, vil reguleringsspændingen straks falde, og
dermed øge kapaciteten i D 2 og D 3, hvorved sving
ningskredsen trækkes nedad i frekvens. Se princip
pet på fig. 7.

186

Kontrol på, at sløjfen er i lås, er at LD 2 lyser. Den
styres fra IC 3’s låsedetektor, som lægger + på ben
8, når sløjfen er i lås. Komponenterne R 14, R 15 og C
31 samt TR 2 og R 16 sørger for, at LD 2 ikke slukker
under frekvensskift, samt får tilført den nødvendige
strøm.
Som tidligere nævnt, er der anvendt 2 spændings
regulatorer. U 2 er en 5 volts regulator, der udeluk
kende forsyner IC 2, idet denne ikke tåler spændin
ger over 6 volt! Til afkobling af de 5 volt anvendes C
24, C 23 og C 26. U 3 er en 8 volts regulator, der
»hæves« til 9,5 volt med D 4 og D 5. Denne 9,5 volts
spænding forsyner IC 3, Tr 2 og omskifterne 1 og 2.
Grunden til at omskifterne fødes med samme spæn
ding som IC 3 er, at spændingerne skal være ens, og
tilføres samtidig. Altså, ingen spænding på pro
gramindgangene, før ben 1 på IC 3 har +9,5 volt!
Denne spænding skal også afkobles, og det gøres
med C 34 og C 35.
Fødespænding til U 2 og U 3 er de stabiliserede 12
volt, der afkobles med C 25.
Strøm forsyningsdelens diagram ses på fig. 8.
Strømforsyningen er helt traditionel. Der er en af

( a)

= Her begynder VCO’en at drive
opad i frekvensen, regulerings
spænding begynder at falde.

( b)

= Her når driften max., og regule
ringsspændingen »skubber«
kraftigt på VFO’en.

(£ )

= Her er VCO’en »skubbet« ind
på den oprindelige frekvens
igen.
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bryder og sikring i 220 volt siden af nettransformato
ren. På 12 volt siden sidder der en brokoblet ensret
ter D 1 og en ladeelektrolytkondensator C 1. Over
denne er der en 18 volt jævnspænding, som stabili
seres med U 1. Udgangsspændingen afkobles med
C 2 og C 3. Spænding på hele konverteren indikeres
med LD 1, der forsynes igennem R 1.
Kom ponenter og priser pr. 31.7.87
Alle komponenter, der anvendes i konstruktionen,
kan købes hos annoncører i OZ.
Vejle R.C. Elektronik har lovet at ville lagerføre
samtlige komponenter, og deres priser samt evt. ka

talognumre fremgår af styklisterne for de enkelte
print.
Bemærk, at der gives rabatter ved køb af 10 stk.
ens komponenter, hvilket er specielt interessant ved
køb af modstande og kondensatorer. Er man ikke in
teresseret i selv at fremstille de 3 printplader, der ind
går i konstruktionen, så vil Fa. X-ACTA eller Fa. AL-el
gerne levere disse til en samlet pris på 75 kr. (incl.
moms og forsendelse).
Ønsker man at købe samtlige komponenter incl.
print, vil Vejle R.C. Elektronik levere dette til en sam
let pris af 711 kr.

K om ponentliste fo r synthesen
Diagram
Antal
Komponentbeskrivelse
symbol
IC 2
IC 3
U2
U3
Tr 2
D 4 til D 22
LD 2
X-tal
Omsk. 1
Omsk. 2

1
1
1
1
1
19
1

1
1
1
1
1

C 32
C 33
C 24, 29, 31 & 34
C 27 & 28
C 23, 25, 26 8c 35
C 30
C 36
C 37
R 13

1
1
4
2
4

R 148c 15

2

R 16
R 17 til R 25

9
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1
1
1
1
1

U 813 BS, integreret deler
MC 145106, PLL-synthese
MC 78L05, spændingsregulator
MC 78L08, spændingsregulator
BC 548, transistor
1 N 4148, dioder
Lysdiode, rød, 5 mm
Lysdiodefatning, 5 mm
HC-18u, 16 MHz krystal
1 polet vippeomskifter-SS 309
Drejeomskifter, 1x12 stillinger, 1 dæk - lorlin 1-12
Pileknap for ovennævnte drejeomsk. - 722240 - skive,
722010-knap
0,47 uF, Wima kondensator
0,1 uF, Wima kondensator
10 uF/35 volt, tantal dråbekondensator
1 nF/63 volt, keramisk skivekondensator
10 nF/63 volt, keramisk skivekondensator
22 nF/63 volt, keramisk skivekondensator
47 pF/63 volt, keramisk skivekondensator
5-65 pF folietrimmer, 0 10 gul
680 ohm, 1/4 W modstande
2,2 kohm, 1/4 W modstande
1 kohm, 1/4 W modstande
100 kohm, 1/4 W modstande

Detailpris kr.
31.7.87
48,00
69,90
6,75
6,75
2,00
7,60
1,50
1,35
25,75
10,75
17,50
12,40
4,75
2,00
18,00
2,00
4,00
1,00
1,00
5,95
0,50
1,00
0,50
4,50
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Kom ponentliste fo r konverter
IC 1
Tr 1
D2& 3
DR 1 & 4
DR 2 & 3
C 4 ,5 & 6
C 11
C 7, 12, 13 & 14
C 22
C 19
C 8, 9, 10, 15, 16,
17 & 18
C 20 & 21
R2
R3&4
R 5 ,6 ,7 & 8
R8
R 10
R 11 & 12
P1

1
1
2
2
3
4
1
1
7
2
1
2
4
1
1
1
1

SO 42 p, integreret kreds
BF 245 b, FET transistor
B B 105, VHF-kapacitetsdioder
0,22 mikrohenry drosselspoler
0,47 mikrohenry drosselspoler
180 pF mikroproco kondensatorer
10 uF/35 volt tantal dråbekondensatorer
6,8 pF/63 volt keramisk skivekondensatorer
27 pF/63 volt keramisk skivekondensatorer
15 pF/63 volt keramisk skivekondensatorer
10 nF/63 volt keramisk skivekondensatorer
2 -10 pF folietrimmere, 0 7,5 gul
47 ohm, 1/4 W modstand
220 ohm, 1/4 W modstande
100 ohm, 1/4 W modstande
68 ohm, 1/4 W modstand
6,8 kohm, 1/4 W modstand
1 kohm, 1/4 W modstande
1 kohm lineær potentiometer, 4 mm aksel
knap for ovennævnte potentiometer- 715010 og
reduktion 8090

26,50
7,50
10,00
11,00
11,00
6,75
4,50
4,00
4,00
1,00
7,00
7,00
0,50
1,00
2,00
0,50
0,50
1,00
9,50
9,00

Kom ponentliste fo r strøm forsyning
T1
SI
Sw 1
D1
U1
LD 1
C1
C2
C3
R1

Nettransformator, 220/2x12 volt - 6 watt
Sikringsholder, 5x20 mm
Sikring, 100 mA
2 polet vippeomskifter - SS 310Broensretter, AM 100
MC 7812, spændingsregulator
Lysdiode, grøn, 5 mm
Lysdiodefatning, 5 mm
1000 uF/25 volt, stående al-lyt
10 uF/35 volt, tantal dråbekondensator
10 nF/63 volt, keramisk skivekondensator
1 kohm, 1/4 W modstand

39,50
3,00
3,50
14,90
5,50
9,90
1,50
1,35
4,75
4,50
1,00
0,50

Kom ponentliste over kom ponenter, der ikke er placeret på printpladerne
1
4

:

0

00
00
25
188

Kabinet-LA 1506Gummiben - 66410
Gennemføringstylle til netledning
Netledning, 1 meter
Netstik - 60080
SO 239, chassisbøsninger
Ark overføringsbogstaver til opmærkning af for- og bagplader
Printplade 15 x 20 cm, enkeltsidet
Meter monteringstråd, 1 ledet
Meter coaxkabel, RG 174, til indvendig montage imellem printene
Meter kobbertråd, 0,85 mm, til spoler
Loddespyd, til printene
Loddeflige, 3 mm, til anbringelse underskruerne (stelforbindelser)
Skruer, 3 mm, længde 6 mm

75,00
6,00
0,85
3,50
4,80
19,20
17,90
18,00
9,50
6,90
3,50
9,70
9,50
3,10
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FIG. 9

B O R E -O G

P L A C E R IN G S P L A N

EJ
Byggebeskrivelse
Hele konstruktionen er indbygget i et LATEKalukabinet, og de fleste komponenter er monteret på
3 printplader.
Byggeriet starter med opmærkning og boring af
huller i chassiset, til befæstigelse af printpladerne.
Jeg har overalt anvendt 3 mm gevindhuller. Herefter
opmærkes og bores for- og bagplader. Se bore- og
placeringsplanerne fig. 9 og 10.
Bemærk i øvrigt, at alle mekaniske skitser og kom
ponentplaceringstegninger er forsynet med mær
kerne »A-side« og »B-side«. Det letter orienteringen
ved montering og placering!
Efter boringerne, foretages opmærkning af for- og
bagplade med overføringsbogstaver. Se foto 1, 2 og
A -S ID E

\

OZ APRIL 1988

F IG. 10

BO REPLAN

B _ S |D E

3. Opmærkningen er med til at give konstruktionen
et professionelt udseende!
Herefter monteres de komponenter, der skal pla
ceres på for- og bagplade: 2 stk. SO 239 bøsninger,
netledning m/tylle, netafbryder, 2 stk. lysdiodefatnin
ger og omskifter 1 og 2 samt P 1. Kabinettet forsynes
også med de 4 gummiben.
De forskellige fotoer viser, hvordan de enkelte me
kaniske detaljer er udført, så studér disse i tvivlstil
fælde!
Næste trin er fremstilling af de 3 printplader.
Der anvendes enkeltsidet print, som afskæres og
udlægges efter fig. 11 for strømforsyningen, fig. 12
for konverteren og fig. 13 for synthesen.
Printudlægning kan foretages på flere måder. Jeg
A

S ID E

B S ID E

i
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Foto 1 - Forpladen.

Foto 2 - Bagpladen.

anvender mest en printtuschpen, men tape- eller fo
tometoden kan også anvendes. Metoderne har
mange gange været beskrevet i OZ, så en genta
gelse undlades her. Printene kan også købes færdigt
fremstillede, se under komponenter og priser!
Uanset om man vælger at købe eller selv fremstil
ler printene, så skal der bores huller til komponen
terne. Vær opmærksom på, at alle komponenter ikke
kræver samme hulstørrelse. Generelt kan siges, an
vend så lille et hul som muligt, det ødelægger ikke
printbanerne, og der bliver tættere kontakt imellem
print og komponenter ved lodning. Altså anvend for
skellige borstørrelser!
Efter boringen kan komponentmontagen påbe
gyndes. Men lad nu være med, vildt og ubehersket,
at ilodde alle komponenter og tilledninger, ved kun at
følge komponentplaceringstegningen!! Du bør sam
tidig nøje følge med på diagrammerne og studere
beskrivelsen. Altså, isæt 1 komponent ad gangen og
lær at forstå dens betydning i konstruktionen. Er du
i tvivl om et eller andet, så læs beskrivelsen igen, el
ler kræves der yderligere uddybning, så supplér
med anden litteratur om emnet, VTS, OZ eller andre
håndbøger! (Hørt, hørt! TR)
Denne fremgangsmåde medfører at:
- ingen komponenter ødelægges ved forkert monte
ring
- hver komponent bliver ordentligt loddet, og kort
slutninger imellem printbaner undgås
- der er 99% chancer for, at konstruktionen virker,
når den er samlet
- du er ikke »ude på herrens mark4, når den ene pro
cent fejl skulle opstå.
I forbindelse med monteringen bør du endvidere
huske:
- at vende alle komponenterne korrekt, dette gælder
også antal dråbekondensatorer!
- at afklippe alle komponenttilledninger efter, at
disse er iloddet printet (kortest muligt for at undgå
kortslutning til kabinettets bund)
- at alle benforbindelser på de enkelte komponenter
er vist på diagrammerne

- at kontrollere, at alle ledninger imellem printene, til
omskifterne o.s.v., virkelig er korrekt forbundet!!
- ikke gå videre i konstruktionen, før en fejl er afhjul
pet. (Anvend om nødvendigt hele din stædighed
og udholdenhed, Hl)
- anvend en loddekolbe med tynd spids
- kontrollér omhyggeligt montagen en gang til, når
du mener, alt er OK!!
- måleresultaterne er ca. værdier. Alle komponenter
kan afvige 10% fra de anførte værdier.
Efter disse »gyldne råd«, kan monteringen påbe
gyndes.

190

Foto 3 - Forpladen.

Foto 4 - Strømforsyningsprintet.
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Der indledes med
Strømforsyningsprintet. Se fig. 8 og 14, samt foto 4.
Når monteringen er fuldført, trækkes ledninger
imellem strømforsyningskomponenterne: Netledning-SW 1-Sikring-transformator-printog print-LD 1.
Herefter gennemmåles konstruktionen med et
ohmmeter, inden der tilsluttes 220 volt.
Der måles i de med O mærkede punkter på dia
grammet fig. 8 i forhold til stel.
Bemærk!! Alle ohm målinger er ca. målinger og
kan afvige en del fra de her angivne resultater. Målin
gerne er foretaget på laveste ohm område (det er
ikke lige meget, hvilket område der anvendes!).
Er måleresultaterne helt fjollede, så byt tillednin
gerne til ohm meteret!
Tjek først om der skulle være kortslutning imellem
printbanerne.
Herefter måles følgende:

Er alt ok, så skal alle »åbne« uisolerede kompo
nenter og loddepunkter, der fører 220 volt isoleres.
Dette kan udføres med tape, flex, pap eller lignende.
Se i øvrigt foto 5.
Du bør i egen interesse udføre denne isolering, så
du undgår »rap over fingrene«, Hl. Bemærk i øvrigt,
at der ingen 220 volt ligger i printbanerne!!
Nu kan der tilsluttes 220 volt til printet, og LD 1 skal
lyse. Er dette OK, måles jævnspænding i følgende □
mærkede diagrampunkter.
-----------VOLT

□
18

0
12

DC.-------------

0
1,9

Er dette OK, så fjernes de 220 volt, og printet
skrues fast på chassiset, som vist på fig. 9 og foto 6.

-----------O H M -----------
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Afviger dine måleresultater alt for meget fra oven
stående, så må du på jagt efter fejlen.

Foto 6

Foto 5 - 220V isolering.
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Herefter monteres
Konverterprintet. Se fig. 2 og 15, samt foto 7.
I forbindelse hermed skal der vikles 4 spoler. Spoledataerne fremgår af diagrammet. Når monterin
gen er fuldført, ohmes også dette print, i de med O
mærkede diagrampunkter på fig. 2. Tjek dog først, at
der ingen kortslutning er imellem printbanerne.
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Er ohm målingerne OK, så forbindes printet til 12
volt fra strømforsyningsprintet. G$>
Bemærk! Alle ledninger, der går imellem printene
er mærket med O d e r indeholder et bogstav. Det let
ter monteringen og kontrollen, idet man husker
»samme ledning samme bogstav«.
Der sættes spænding på, og følgende jævnspæn
dinger og strømme måles i diagrampunkterne på
fig. 2 .
Jævnspænding = □
Jævnstrøm = >
-V O L T

□

2
1 0, 5

3

11,8

DC •

0
0, 5

Er dette OK, så tilsluttes en midlertidig variabel
spænding til R 10 (kapacitetsdioderne). Spændings
kilden behøver nødvendigvis ikke netop at bestå af
de på fig. 2 viste komponenter, tag hvad du har lig
gende i skuffen. Spændingen skal bare kunne regu
leres imellem 1,6 og 6,5 volt.
Til kontrol af om VCO’en svinger, tilkobles et gitterdykmeter løst til L 1. Gitterdykmeteret skal fungere
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som absorptionsmeter (modtager). Er du i tvivl om
gitterdykmeterets forskellige anvendelsesmulighe
der, så læs VIS!.
Er der udslag på gitterdykmeteret, så svinger
VCO’en »i alla fali«.
Ved at ændre spændingen til R 10, imellem 1,6 - 6,5
volt, skal VCO frekvensen variere fra ca. 116 til 144
MHz.
Er dette ikke tilfældet, så justeres frekvensen ved
at trække eller trykke lidt på L Ts viklinger, afhængig
af om VCO frekvensen skal være højere eller lavere.
Altså:
Træk = højere frekvens. Tryk = lavere frekvens.
Den helt nøjagtige frekvens fastlægges senere.
Er frekvensindlægningen OK, så fjernes spæn
dingen fra printet. Gitterdykmeteret sættes til at fun
gere som »dykmeter« på frekvensen 145 MHz og
kobles løst til skiftevis 13 og 14 i båndpasfilteret.

Foto 7 - Konverterprintet.
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Foto 8 - Bagside a f forplade.

Foto 9 - Bagside af bagplade.

Kredsene indjusteres på frekvensen 145 MHz, med
de tilhørende trimmere C 20 og C 21. Fintrimning af
kredsene gennemføres senere.
Så er printet klar til at skrues fast på chassiset, se
fig. 9 og foto 6.
Sluttelig monteres potentiometeret P 1, og der
lægges coaxialkabel herfra til henholdsvis antenne
bøsning HF (SO 239) og printpladen. Også konver
terudgangen forbindes med et coaxialkabel til 145
MHz modtagerbøsningen (SO 239). Se i øvrigt fig. 15
og foto 8 og 9.
Nu kan den første »lyttetest« foretages. Der tilslut
tes spænding, antenne og 2 meter modtager.

NB! vær opmærksom på, at du ikke taster sende
ren, når du benytter en transceiver som bagsats.
Konverterens komponenter har ikke godt af for me
gen HF!
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2 meter modtageren indstilles omkring 145 MHz,
og du vil nu kunne høre en masse stationer imellem
1 -29 MHz ved at ændre spændingen til R 10 imellem
1,6 og 6,5 volt.
Frekvensmæssigt er opstillingen ustabil og unøj
agtig, men formålet med testen er også kun at kon
statere »liv« i opstillingen.
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Nu kan det sidste print monteres
Syntheseprintet. Se fig. 5 og 16 samt foto 10.
IC 2 og IC 3 røres og monteres først senere, men
alle øvrige komponenter isættes.
Bemærk at IC 2 ’s ben 1 og 7 samt IC Vs ben 5 in
gen forbindelse har med øvrige komponenter i prin
tet!!
Herefter ohmes printet i de med O mærkede dia
grampunkter på fig. 5.
Tjek først at der ikke er kortslutning imellem print
banerne.

©

O
60

©

©

Foto 10 - Syntheseprint.
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Herefter monteres der ledninger imellem printet
og omskifter 1 og 2, samt Ld 2. Se fig. 16.
Herefter forbindes printet til 12 volt fra strømforsy
ningsprintet.

For en sikkerheds skyld ohmes imellem de enkelte
ben på IC 2 og IC 3, så evt. kortslutninger afsløres.
Når dette er OK, tilsluttes spændingen igen, og
der måles følgende jævnstrøm i diagrampunkt
m A -----

Der sættes spænding på, og følgende jævnspæn
dinger og strømme måles i diagrampunkterne på
fig. 5.
Jævnspænding = □
Jævnstrøm = >
------------ VOLT D C -------------

□

12

S
9 ,5

0

5,0

>
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Nu kan referenceoscillatoren så frekvensjusteres til
eksakt 16 MHz. Justeringen foretages ved at lytte til
den 9’ende harmoniske af krystaloscillatoren, 9 x 16
MHz = 144 MHz, på den tilsluttede 2 meter modta
ger, og justere på C 37 indtil bærebølgen ligger nøj
agtig på 144,000 MHz.
Herefter monteres coaxialkabel S>, og styreledning
©> imellem syntheseprint og konverterprint.

Er dette OK, afbrydes spændingen, og IC 2 og IC
3 isættes!
Bemærk! følgende ved isætningen:
- rør ikke IC’ens ben ved isætningen, men hold på
huset!
- vend IC’erne rigtigt på printpladen! Bemærk »hak
ket« i huset og kontrollér benforbindelser med dia
gram og komponentplaceringstegning.
- Fjern loddekolben fra 220 volt, medens du lodder
på IC’ens ben.
Forholdsreglerne er måske lidt overdrevne, men
agtpågivenhed skader ikke!
Er IC’erne først iloddet, så er »faren« overstået, idet
deres ben så ikke længere »svæver«, men har stel
forbindelse igennem een eller anden komponent.
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Sluttelig skrues printet fast på chassiset, se fig. 9
og foto 6.
Nu skulle samtlige print og komponenter være
samlet i kabinettet, som vist på foto 5.
Herefter tilsluttes spænding, og de sidste finjuste
ringer foretages.
Et højimpedanset voltmeter tilsluttes imellem sty
reledning til VCO’en og stel. Der skal her kunne må
les en jævnspænding imellem 1,6 og 6,5 volt, afhæn
gig af omskifter 1 og 2’s stilling.
Frekvensyderpunkterne er:
Omskifter 1 i stilling A
Omskifter 2 i stilling 1

- der måles en spænding
på 6,5 volt.

Omskifter 1 i stilling B
Omskifter 2 i stilling 7

- der måles en spænding
på 1,6 volt.
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Imellem disse yderpunkter prøves alle omskifterstil
linger, og spændingsændringen kontrolleres. Se
også fig. 6 for sammenhæng imeliem omskifterstilSinger, VCO styrespænding og frekvens.
Under hele proceduren skal Ld 2 lyse konstant,
den må ikke slukkes under ændring af omskifterstil
lingerne, dette viser nemlig, at sløjfen er i lås og fre
kvensen under kontrol!
Er der problemer med låsningen, så er VCO’en
ikke justeret korrekt, og L 1 må have en efterjustering
med den før omtalte tryk- og trækmetode, indtil den
låser over hele frekvensområdet. Hiv og træk nu ikke
ubehersket i L1, men klarlæg først, om den skal høj
ere eller lavere i frekvens, inden en forsigtig justering
påbegyndes. Får du systemet helt ud af lås, hvilket
næsten er umuligt, så er det lettest at begynde forfra
med gitterdykmeteret som tidligere forklaret.
VCO’ens højeste frekvens er sammenfaldende
med referenceoscillatorens 9. harmoniske, d.v.s. de
skal kunne høres som en bærebølge i den tilsluttede
2 meter modtager på 144 MHz, når VCO’en ligger
korrekt.
Efter det frekvensmæssige er lagt på plads, juste
res båndfilteret efter converterblanderen til maksi
malt sus i 2 meter modtageren. Justeringen foreta
ges uden antenne på konverteren, med C 20 og C 21
til maksimalt sus på 145 MHz, i den tilsluttede modta
ger. Suset, der stammer fra IC 1, må højest få S mele
ret i 2 meter modtageren til at stige 1 - 2 S-grader.
Stiger suset mere eller måske mindre, bør dæmp
ningsledet R 7, R 8 og R 9 ændres.
FIG.
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Der vælges de standard modstandsværdier, der
kommer »tættest« på de beregnede tabelværdier.
dB

R1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30

870 ohm
436 ohm
292 ohm
221 ohm
178 ohm
150 ohm
131 ohm
116 ohm
105 ohm
96 ohm
84 ohm
75 ohm
69 ohm
64 ohm
61 ohm
56 ohm
53 ohm
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R2
5,8
11,6
17,6
23,9
30,4
37,4
44,8
53,0
62,0
71,0
93,0
120,0
154,0
196,0
248,0
443,0
790,0

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
ohm

Tabellen fig. 17 viser andre dæmpningsværdier,
med tilhørende modstande.
i forbindelse med forskellige modtagere, viste det
her anvendte 10 dB dæmpningsled sig at være kor
rekt, men der kan være en del forskel på 2 meter
modtagernes følsomhed!
Ja, nu er du så nået til det punkt, hvor låg og bund
kan skrues på, og du kan læne dig tilbage i stolen,
medens du med glæde betragter dit selvbyggede
»værk«.
Det er en dejlig fornemmelse, som kun en selvbyg
ger kender!
Konstruktionens anvendelse
Efter at du igennem »selvbyg« er blevet total fortrolig
med konstruktionen, skulle betjeningen ikke volde
de store problemer. Konverteren virker trods sin for
holdsvis enkle konstruktion forbavsende godt, og
med en rimelig antenne vil du høre en masse spæn
dende stationer fra hele verden.
Husk når QRM ’en bliver for kraftig, er det fordelag
tigt at dæmpe dette med P1, HF reguleringen.
A fsluttende bem æ rkninger
Når man afslutter et byggeprojekt, overvejer man
næsten altid, hvordan det kan udvides eller forbed
res.
Dette gælder selvfølgelig også denne konstruk
tion.
Jeg har følgende forslag:
- et HF-trin til de højere frekvenser; det skal kunne
ud- og indkobles
- et båndfilter pr. frekvensområde. Det vil sikre yder
ligere for overstyring fra kraftige stationer, der lig
ger indenfor lavpasf ilterets gennemgangsområde
- en senderdel, således at 2 meter transceiverens
sender kan konverteres til HF-båndene.
Der er sikkert mange flere muligheder, kære selv
bygger!
Men gem dem til senere. Start med den beskrevne
konverterkonstruktion, det giver viden og erfaring til
fremtidige selvbygkonstruktioner.
Jeg ønsker dig held og lykke med projektet, og
skulle der mod al forventning opstå problemer un
dervejs, skal jeg gerne hjælpe.

HUSK:
Stof til OZ
senest d. 20.
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Mikrofonforstærker
Af OZ1LUH , Palle Bohnholdt, Jungetiøj 57, 3630 Jægerspris.
Da jeg som nystartet radioamatør fik sendetilladelse
9-12-1986, samt anskaffet en 2 m plastikspille, fandt
jeg efter nogle QSO’er ud af, at man måske ville
kunne nyde sin hobby uden at slide hul på albuerne,
når man brugte den medfølgende hånd-mic. Altså
købe bordmikrofon? Nej! Fremstil en nem og simpel
forforstærker med en forstærkning på 50-100 gange
eller så.
Fat i VTS, efter nogen læsen om forstærkere faldt
valget på en to-trins forstærker med 8-10 ganges for
stærkning pr. trin = 64-100 gange.
Ind i en kasse med printet, mikrofonen op i lampen
og så i luften - ingen problemer!
Man kan bruge næsten enhver transistor i de to
trin, jeg valgte BC107.
Printet er lavet, så der skulle være plads til kon
densatorer af stor som lille mekanisk størrelse, men
en stump vero-board er også anvendelig.
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Mit eksemplar har PTT + UP-DOWN på kassen,
men funktionerne på mikrofonen kan også føres
igennem, hvis man ønsker at sidde med »knoglen« i
hånden!
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Billig CQ-maskine
Af OZ1DOQ, Uffe Lindhardt,mØstri gsgade 49, 2 tv.; 2300 København S.
Efter i et stykke tid at have funderet over hvorledes
man slipper for at være hæs og »bims i hovedet« efter
at have tilbragt en nat med at kalde CQ i en 24 timers
test på 144 MHz (med 7 dublet QSO’er som resul
tat!), besluttede jeg at lave en CQ-maskine. Kravene
var, at den skulle være billig, portabel og ikke benytte
VOX’en til tastning, idetjeg er meget øm overfor mine
antennerelæer og deres kontaktpunkter (måske på
grund af prisen?). Løsningen fandt jeg i de dengang
nyankomne »Hong-Kong - Walkmen«, der udover lav
pris og lille størrelse var stereo-afspillere.
Således kunne man anvende det overskydende
spor til et tastesignal. Dette samt de ønskede opkald
indspilledes på et 3 minutters »evighedsbånd« vha.
en spolebåndoptager med mulighed for indspilning
af seperate spor. Derefter manglede der kun et inter
face der er skitseret herunder:

Det hele kræver sikkert lidt individuel tilpasning,
men ovenstående kan dog give en idé om udform
ningen.
Monteringen er sket ved at operationsforstærke
ren er limet til bunden af en lille aluminiumskasse og
resten er »muret« ovenpå. Det hele er forsynet med
stik og en omskifter der omstiller til mikrofon og ma
nuel tastning. Bemærk i øvrigt lysdioden der indike
rer når der er styresignai, således at man ikke tilslut
ter CQ-maskinen igen når den er tastet! Styresig
nalet bør lægges højt, f.eks. 5 kHz, sådan at det bli
ver skåret væk i filteret, idet man aldrig helt undgår
»overhøring«.
Evighedsbåndet er fra TDK og fås i forskellige
længder.
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Fig. 1

OZ-spot
Nyt d ig ita lm u ltim e te r i m iniatureform at
ATIMCO har netop introduceret et nytdigitalmultimeter EDMM 70 H
i miniatureformat af fabrikatet ESCORT.
Dimensionerne er kun 126 x 70 x 24 mm, men det har alligevel et
stort og klart LCD display på 12 mm med god kontrast.
EDM 70 H har 3 1/2 ciffer, stor og tydelig drejeknapomskifter og
er overbelastningsbeskyttet på alle områder.
Det måler DC and AC volt, DC strøm og ohm. Det har desuden di
odetest, HFE test og indikation for lav batterispænding.
Det leveres med prøveledninger og batterier og blandt meget ek
stra tilbehør kan fås beskyttelsestaske ligeledes i miniatureformat.
EDM 70 H henvender sig isæ rtil dem med behov for et meget lille
multimeter, men da prisen er særdeles rimelig også til hobbybrug.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
ATIMCO AS, Egsagervej 8, 8230 Åbyhøj.
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Vedrørende ombygging av AP-2120/18 TRX
Av''LA8AK-,'Jan~Martin Nødlng, Voielien 39/B, N-4623 Kristiansand S.
For selve ombygingen henvises til OZ8CY’s utrrierkede artikkel i OZ nr. 12/84. Den logiske koplingen
som skulle bruges for min »lange« sender kan med
fordel undværes, den forestiller et logisk uttrykk:
B(A+1)=1, dvs. kun den ene inngang bestemmer lo
gisk resultat.
Selv om jeg med giede anvender CMOS, skjønner
jeg ikke pointet her, jeg henviser til den enkle løsning
UHF-OLT
RIG

som her er vist. På printet B70A1 klippes D3 og D17,
IC4=74S188 fjernes.
Mottakerfølsomhet var ikke så enorm, 20 dB quieting på 2-3 /A/, noe kan forbedres ved å kopie 2p2
mellom inn- og utgang av helixfilter på inngangen.
Det er nødvendig med pre-amplifier sammen med
25 W forsterker.

OZ-spot

AP 2120/18
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Fra reflexkSystron tiS TWT-rør OZ 2/88
I ovennævnte artikel står der side 70 øverst, at parametriske forstærkere har lavere støjtemperatur end
GaAs-FET forstærkere. Dette gjaldt heliumkølede
parametriske forstærkere og var tilfældet, da jeg
skrev artiklen for et par år siden.
Jeg har senere erfaret, at en ny type GaAs-FET
transistor er udviklet, en såkaldt »HEMT«, der står for
High Electron Mobility Transistor.
Det er i dag muligt at konstruere UHF og SHF for
stærkere med ovennævnte HEMT, hvis egenstøj lig
ger på 3-4 grader Kelvin, eller ca. 0,05 dB! Her er tale
om en forstærker indbygget i vakum-beholder og
ekstremt nedkølet, og foreløbig kun benyttet i radioa
stronomi observatorier.
Side 66, højre spalte, 4. linie, sidste ord »operatio
ner«, skal rettes til tunings-operationer.
Side 68, diagrammet nederst på siden (fra VARIA),
»Free running DRO«. DRO står for Dielectric Reso
nans Oscillator.
73 de OZ9LC
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Det må da lige være noget fo r enhver ung radioam atør
Og hvordan kommer man så med?
Ring til opfinderkontoret, JyskTeknologisk på tlf. 0614 24 00 og bed
om en anmeldelsesblanket.
Send den sammen med dit projekt senest 30. april, 30. september
eller 31. december. Efter disse datoer vi I der hver gang blive udvalgt
projekter, som deltager i den endelige bedømmelse i januar 1989.
Konkurrencen er opdelt i tre aldersgrupper - nemlig under 15 år,
15-19 år og 20-23 år. Præmierne er 5.000 kr., 3.000 kr. og 2.000 kr. i
henholdsvis 1., 2. og 3. præmie.
EDR’s HB anbefaler lokalafdelingerne at støtte denne konkur
rence, og alle lokalafdelinger har modtaget en folder med yderli
gere oplysninger.
Er det en radioamatør, der løber med præmien?
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Den viste modstand skal være 1,84 ohm.

Low-cost 23 cm, linear transverter OZ 2/88
Oscillator-print:
Folietrimmere ved L2, L3, L4, L 5 :10 pF (gule). L6, L7
(RFC’s) se nedenfor.
Oscillator S129:
7 vindinger er ikke altid nok, prøv med 71/2-8 eller en
0.3 mm tråd.
Mixer/forstærker:
Kondensator uden værdi skal være 2,2 pF. Asterisk
(se tekst) mangler ved 2,7 pF mellem T2/T3 og T3/T4.
Mixer tomgangstrøm med oscillator-injektion i 40
mA.
RFC, se nedenfor.
Mod tag efo rstæ r ke r:
RFC, se nedenfor.
P.A.
RFC1, se nedenfor; RFC2, som vist men med ferritperle ved den kolde ende.
Alle RFC:
0.3-0.5 mm Cul (lakesderet kobberet) på ferritperle,
11/2 vinding.
Evt. levering af print og komponenter på fore
spørgsel
Vy 72 de OZ1GMP, Jens Engelbredt
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Bemærk 10 K.ohm modstandens tilslutning, den
er vist forkert i diagrammet, men er ok på printet.
VY 73 de OZ6SM
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M odifikationer på Superline Mk3, OZ 2/88
Der mangler en lus på printplaceringstegningen
som vist på hosstående rettede tegning.

r

/ / / / /
/ / /
tt±
=
z
U>

FLY u r o

LJ

-

*

- -

L i U L - J U U U U

i_ n n

VE1NUS -- ? ? ? Det må være en pirat. Canada plejer ikke at gå så
godt ind på denne tid!
(tak til CQ-DL)
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MODEM BONITO:
— Packet Radio på 2 M, 70 cm, HF — RTTY-CW-ASCII — Mailbokse
— Telemetridata — Teledata — Billeder — Hulstrimmelbilleder
Database — Fax — Teleboks — Duplex — QTH 10c — Alle hastigheder

Alt ovenstående indeholder BONITO modemet og mere til, men foreløbig kun til

Commodore 64

Irc Q O Q
rD i rl ioc Ivr.
incl. moms samt 3 disketter og 4 manuals
DANSK MANUAL føres nu, så hvis du ejer et Bonito-Modem, da ring.
Husk der skal ændres lidt i computeren.

BONITO INDSTIKSMODUL

LF-Konverter

Bonito indstiksmodul vil være perfekt til en
HF-modtager/transceiver, det kan sende/
modtage RTTY-ASCII-PET-CW-FAX satellit
billeder samt vejrkort, det skal ikke bruge en
diskettestation, men er straks klar ved start
af computer, prisen e r ............... kr. 1.200,-.
Kablet med stik der ses ved siden af skal bru
ges hvis man vil sende, prisen på dette er
kr. 280,-.
Vi har også et desideret indstiksmodul som er
statter diskettestationen, men ikke kan køre packetradio, sammen med et Bonito modem på en
HF-station vil dette være sagen, prisen kr. 425,-

Å bningstider:
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00

OZ APRIL 1988

LF-Konverterens forbrug er 6-12V, og kører
fra 10 KHz - 500 KHz og bringer disse signa
ler op på 14,00 MHz -14,500 MHz, så hvis din
station ikke kører extremt lavbånds er dette
sagen.
Pris....................................kr.

525,-

O Z IC JY Jo h n ■ H ovedgaden 29 ■ 3330 Gørløse ■ 02 27 88 8 0,
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Kaldesignaler gennem 60 år
Af OZ1CFV, Dines Bogø, Dragør.

1926
Redaktør George W. Olesen (senere OZ7O, OZ5ED,
OZ5RE, OZ7RE) skriver i marts nummeret i »Radio
Uge-Revue«, at Ministeriet for off. Arbejder endelig
har besluttet at give eksperimenterende amatører
adgang til at bygge og drive private radio-sende
stationer.
Inden tilladelsen blev givet havde danske sendea
matører længe været i luften under mere eller
mindre fantasifulde kaldesignaler.
George W. Olesen opfordrer flere gange i sit blad
til dannelsen af en sende-amatørklub i Danmark i lig
hed med de lokale og landsdækkende modtageramatørklubber, der dengang var.
De forskellige lande i Europa havde calls, der for
det meste begyndte med et tal. Således havde Fran
krig 8, England 2, 5 og 6. Danmark havde 7. Finland
havde dog også 2 og 5 som start i call, så helt nemt
har det ikke været umiddelbart at finde ud af, hvem
man hørte.
Landene fik derfor tildelt »Prefix«, eksempelvis:
A = Australien, B=Belgien, C= Canada, D=Danmark, K=Tyskland, Q=Cuba.
Ved opkald benyttedes 2 systemer. Det amerikan
ske eller det engelske.
I det amerikanske erstattede man »de« med ken
dingsbogstaverne. Således ville et opkald fra den ty
ske station 3AA til den danske station 7BB lyde:
7BB 7BB dk 3AA 3AA.
Tilsvarende i det engelske system ville opkaldet
lyde:
d7BB d7BB de k3AA k3AA.
Det amerikanske system blev anbefalet, fordi det
var hurtigere, men det engelske Postministerium for
langte af deres stationer, at de fastholdt opkaldsme
toden med »de«.
På danske QSL-kort fra midten af tyverne kan man
derfor se calls med:
7AA d7AA D7AA eller D-7AA.
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De første licenser bliver udstedt den 25. marts til
Børge Jørgensen 7BJ og James Steffesen 7JS (se
nere OZ2Q).
I april bliver der udstedt 7 licenser bl.a. til 7ZM
Gunnar Bram s lev, EDR-medlem nr. 2.
EDR’s første formand (EDR-nr. 1) Christmas Eskildsen får kaldesignalet ED7AX den 12. maj.
Ved udgangen af året er der udstedt 40 licenser,
men der er stadig en hel del amatører, der sender
uden licens, bl.a. fordi de første licensbestemmelser
indeholdt en bestemmelse om, at man ikke måtte op
tage kontakt med andre stationer. Man måtte lave
eksperimenter og så håbe på, at modtage lytterrap
porter fra modtage-stationer.
Den første QTH-liste jeg har set er fra »Radio UgeRevue« december.
1927-1928
I radiolytterens Lommebog fra 1927 er de licenserede sende-stationer opført med efternavn, fornavn,
stilling, adresse og call. I oversigten for Internatio
nale kaldesignaler er der sket ændringer. Lande i Eu
ropa hedder E, lande i Oceanien O, lande i Asien A,
o.s.v.
Danske kaldesignaler bliver til ED+7+to bogsta
ver i suffix og New Zealand får prefix OZ.
1929
Pr. 1 januar ændres prefix igen. Danmark får OZ,
Færøerne OY og Grønland NX.
I forbindelse med denne ændring åbnes der mu
lighed for at senderamatørerne kan ændre deres call
til OZ1, OZ2, OZ3, OZ4, OZ5, OZ7, OZ8, OZ9 med et,
to eller tre bogstaver i suffix.
En del beholder deres gamle call 7xx, men mange
benytter lejligheden til at skifte til call med et bogstav
i suffix eller call, hvor deres initialer indgår.
De første kvindelige amatører har »selvfølgelig«
YL som suffix.
OZ6 gruppen er reserveret til Radiokorpset, Bred
gade 40, Kbh. K senere Artillerivej 5, Kbh. S.
1930-1944
Der foregår en del udskiftning af calls. Nogle ønsker
et kaldesignal, der ikke kan forveksles på CW. Andre
skifter ud, fordi ulicenserede anvender deres call.
Det er ikke ualmindeligt, at et kaldesignal der er
udgået kort tid efter udstedes til en anden sende
amatør.
I.flg. Børge Otzen(OZ8T) søger Laboratoriet for Te
legrafi og Telefoni, Danmarks Tekniske Højskole,
Østervoldgade 6C, Kbh. K om kaldesignaler.
I det afsluttende eksamensprojekt fra Børge Otzen
anbefales det at søge om calls OZ1CD, OZ2CD,
OZ3CD, OZ4CD, OZ5CD, OZ7CD, OZ8CD og
OZ9CD.
Kaldesignalet OZ1CD skulle anvendes på 160 me
ter, OZ2CD på 80 meter, OZ3CD på 40 meter o.s.v.
OZ APRIL 1988

Når man så fik rapporter kunne man på den måde al
tid finde ud af, om det var det »rigtige« direkte signal,
der var hørt eller det var et harmonisk signal.
Fik man en lytterrapport om, at OZ1CD var hørt på
80 meter, ja så var det et harmonisk signal fra 160
meter der var hørt.
Ansøgningen er sendt den 14. oktober 1938 og al
lerede i QTH-listen i OZ fra november 38, kan man se
at Laboratoriet har fået tildelt alle kaldesignaler med
CD som suffix også OZ6CD, som ikke var søgt.
OZ8T havde ønsket suffix CD, fordi han havde kon
stateret, at det var det eneste suffix, der var ledigt i
alle nummerserierne.
På et tidspunkt er 6 åbenbart ikke mere reserveret
til militært formål, og i begyndelsen af 1939 er der
også flere »private« amatører, der får kaldesignaler
med tallet 6.
I april 1939 skriver redaktøren af OZ Helmer Fogedgaard (OZ7F):
»De Danske Amatører er i lang Tid gaaet omhyg
geligt uden om 6-tallet i deres Kaldesignaler. Af en el
ler anden Grund har man troet, at det er et forbudt
Tal, men det er ikke Tilfældet. Endnu er kun to Licen
ser med 6-Tal udstedt, saa der vil være al mulig An
ledning for nye Amatører at sikre sig korte og fikse
Kaldesignaler«.
Fogedgaard henviser til OZ6CD og OZ6Q (6Q fik
licens i marts 1939).
Hvornår 6-tallet er blevet frigivet til »privat« brug
har jeg ikke kunne finde ud af, men jeg tror ikke rigtig
på enkelte udsagn, om at amatørerne ikke søgte
6-tal, fordi 6 skulle være svært at morse.
I perioden indtil II. Verdenkrig’s start blev der ud
stedt adskillige cails med 6-tal, men al udstedelse af
nye licenser stoppede jo.

1945-1981
I slutningen af 1945 blev licenser genudstedt, men
nye licenser kommer først i begyndelsen af 1946, så
atter opleves en kort periode med un-lic aktivitet,
som EDR’s bestyrelse advarede stærkt imod.
Igen foregår der en del udskiftning at calls og ny
udstedelse af kaldesignaler tidligere indehavere har
ladet udgå.
Civilingeniør Børge Nielsen, P&T(OZ2PX) indfører
en regel i halvtredserne, da han er leder af kontoret
for licensudstedelse, om at et kaldesignal ikke bør
genudstedes, men »hvile« i tilfælde af manglende
betaling af licens.
Denne regel bliver stort set overholdt, men der er
dog mulighed for at få et kaldesignal, der er udgået,
hvis særlige forhold taler for det.
Man kan stadig søge om et bestemt kaldesignal og
det bliver så vidt mulig tildelt. Hvis det ønskede kal
designal er optaget eller »reserveret« får man flere
andre at vælge imellem.
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Omkring 1975 er man ved løbe tør for kaldesigna
ler med et eller to bogstaver i suffix og der begynder
udstedelsen af signaler med OZ1 Axx.
Enkelte kaldesignaler med 2 bogstaver i suffix ud
stedes dog stadig senere efter at man er begyndt på
et fast system.
Dengang blev kaldesignaler tildelt inden man gik
til prøve og derfor opstod der naturligvis huller, da
heller ikke alle dengang bestod prøven.
1982-1987
Fra 1982 tildeler man først kaldesignalet efter be
stået prøve og enkelte får nu tildelt nogle af de kalde
signaler, som tidligere er »brugt«, men aldrig udstedt
p.g.a. manglende bestået prøve.
Indtil november 1987 fortsætter man med OZIxxx
o.s.v. og når op til OZIMAx.
Efter anmodning fra amatører via EDR’s P&T ud
valg ændrer Teleinspektionen praksis og udsteder
fremover kaldesignaler med skift i tal, hvert halve år.
Så fremover kaldesignaler med skift i tal, hvert halve
år. Så fremover bliver det igen ikke svært at opnå
point til diplomer o.l., når danske amatører begynder
at optræde med ligelig fordeling af calls med alle tal
kombinationer.
Hvorfor har jeg intet skrevet om tallet NUL? Ja det
er simpelt hen, fordi jeg ikke har fundet noget materi
ale, der kan belyse netop det fænomen. Er der nogen
af læserne der kan?
Kilder: P&T’s QTH-lister, OZ, Radio-Posten, Radio
Uge-Revue, Radiolytteren, Ugens Radio, Radioma
gasinet, OZ1HJV, OZ2PX, X-OZ2Q, OZ3WP, OZ4B,
OZ5F, OZ7DR og OZ8T.

E fterlysning
EDR Københavns afdelings laboratoriestab søger deltagere til pro
jekt »PACKET - P«.
På baggrund af en artikel i det japanske hobbytidsskrift; DAMASU vol. 8 nr. 1, er folkene påTheklavej gået i gang med at udvikle
bærbart hardware til packet-radio. Det er nemlig kommet til vort
kendskab, at firmaet National har fremstillet en IC, som omsætter
tonesignalertil ascii-koder. Kredsen har fået typebetegnelsen VLTJ,
8841, og findes i en A-udgave, som kan - og hold nu godt fast - orm
sætte pulserfra nummerskivertil ascii. Forhistorien er nemlig et øn
ske fra de japanske myndigheder om en videofon,(fjernssynstele
fon), som kan tilsluttes ældre landcentraler umiddelbart..
Princippet er såre enkelt, idet man opererer med et matrixsystem
efter hvilket A f.eks. svarer til 21, B til 22 osv.; tallene starter derimod
altid med 0, eks. 02, 05 etc., lidt besværligt, men prisbilligt. KTAS
har i øjeblikket en masse udrangerede nummerskivemodeller til
salg, og endelig kan man jo benytte pirattelefonerne med trykknap
per. Desuden må vi jo ikke glemme de nye håndstationer med ind
bygget touch tone modul, som absolut vil give de enkleste transceivere, idet man slipper for et løst tastatur.
Desværre fås kredsen endnu ikke i Danmark, men gode forbin
delser til »Solopgangens Land« har resulteret i, at københavnske
amatører vil få mulighed for at være med fra starten, kom og vær
med, se under kreds I, hvor du skal henvende dig. Vi er i øjeblikket
ved at få oversat fortsættelsen i DAMASU vol. 8 nr. 2 og kan allerede
røbe, at vi får brug for bl.-a. LCD-display.
God pinse
Vy 73 de OE1HFW
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Amatør packet radio hvem behøver det? Du gør!
A f KR3T, Jonathan L. Mayo, oversat af OZ6WQ
Packet radio er en relativ ny metode til digital kom
munikation via amatørradio, den indebærer mange
fordele i forhold til andre former for digital kommuni
kation.
Mange amatører er ikke overbevist om at packet
radio er noget ganske særligt, er det noget for mig
det med computere? Du kører måske RTTY og er
glad for det, jeg håber at denne beskrivelse vil vise at
Packet radio er en helt forskellig metode til digital
kommunikation.
CW, BAUDOT, RTTY, ASCII, AMTOR og PACKET
RADIO er alle metoder som anvendes af amatører til
digital kommunikation i dag. Packet radio er den
mest avancerede og mest teknologisk komplicerede
form.
Packet radio giver også de fleste faciliteter til at
sikre at din meddelelse når frem til modtageren total
fejlfrit.
Amatør packet radio er et sammensat digitalt sy
stem der udnytter en høj grad af computer teknologi
til at opnå et pålideligt, alsidigt middel til kommunika
tion , trods den høje grad af teknologi der er involveret
i packet radio er det let at arbejde med.
Packet radio bliver brugt til almindelig tastatur
snak, program og telex overførsel, satellit- og com
puterkommunikation.
Hvad eksakt er packet radio og hvad har den at til
byde i forhold til de andre digitale kommunikations
systemer? Jeg vil nu give en kort gennemgang som
skulle give en god forståelse for hvad packet radio til
byder udover de andre former.
CW
CW er den ældste form for digital kommunikation,
der anvendes en uensartet form for kodning sæd
vanligvis morse koden. I en uensartet kode er antal
let af elementer der angiver hver karakter ikke lige
store, nogle karakterer har flere elementer end an
dre. Morsekoden indeholder mest karakterer som er
nødvendige for kommunikation men kræver kun
meget simpelt udstyr for sending og modtagning.
Med fremkomsten af computere og dekodere kan
man sende CW meget hurtigt, imidlertid vil den
mindste forstyrrelse eller ufuldkommenhed i afsending reducere dekoderens mulighed for nøjagtig ko
piering af koden.
BAUDOT RTTY
Der bruges en form for kodning kendt som baudot el
ler maurray kode. I baudot består hver karakter af
fem MARK og SPACE elementer eller bits, imidlertid
er der kun 32 mulige kombinationer hvis man anven
der en fembits kode, derfor må baudot inddeles i to
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forskellige karaktersæt: tal og bogstaver som skifter
når det er påkrævet.
Baudot RTTY arbejder normalt med en hastighed
på 50 Baud som anvender enten elektroniske eller
mekaniske teleprintere.
ASCII RTTY
ASCII blev først legaliseret i 1980 for amatørbrug i
USA som følge af den hastige udbredelse af compu
terudstyr som anvendte den syv elementede ASCII
kode.
Dens største fordel frem for baudot koden er has
tigheden (sædvanligvis 110 eller 300 Baud) og dens
128 mulige karakterer.
Computere er sædvanligvis anvendt til ASCII men
mekaniske teleprintere kan også bruges.
ASCII RTTY er meget lig BAUDOT RTTY med und
tagelse af koden.
AMTOR
AMTOR blev først legalt for amatørbrug i 1983, Amtor
bruger en speciel kode lig ASCII koden, men med et
konstant forhold mellem MARK og SPACE, (4 høje
og 3 lave). Amtor kører med 100 Baud, og er på grund
af sin fejlkorrigering meget mere pålidelig end stan
dard BAUDOT eller ASCII RTTY.
Packet radio
Endelig kommer vi til, packet radio er den mest avan
cerede form for digital kommunikation der kan an
vendes af radioamatører.
De primære fordele ved packet radio er fart, digipeating, netværkskørsel, fejlfrihed og den effektive
udnyttelse af frekvensen.
Packet radio arbejder med standard digital kom
munikations forbindelses teknik kendt som (Carriersense multiple access with collision detection
(CSMA/CD) det betyder ganske simpelt at en station
ikke vil gå i luften hvis frekvensen er optaget, den vil
vente til frekvensen er fri og så sende et kort sæt in
formationer.
Fordi packet-transmissioner er meget korte kan
mange packet-stationer være på den samme fre
kvens uden at forstyrre hinanden.
En tekst der tager 30 sekunder at skrive bliver
sendt på en brøkdel af et sekund, skulle to eller flere
packet-stationer tilfældigvis sende på samme tid vil
deres transmissioner forstyrre hinanden, simpelt
hen kollidere, hvis en kollision opstår vil hver station
vente en tilfældig tid, og så sende igen, mest natur
ligt vil den ene station vente en kortere tid og så
sende før den anden, dens bærebølge vil så for
hindre den anden i at sende før den første har sendt
sin pakke.
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Packet foregår i dag med 1200 Baud på VHP og
UHF og med 300 Baud på HF, snart vil packet radio
på VHF og UHF køre med 9600 Baud eller mere ef
terhånden som modem teknologien udvikles.
Packets fejlkontrol følger HDLC (High-level data
link control). Data sendes i pakker almindeligvis på
128 karakterer. De binære cifre (bits) som består af
data og anden information såsom afsenders og mod
tagers call, bliver sendt som en stor flerleddet pakke
og en kontrolsum der er kendt som FCS (Frame
check sequence). Når modtageren modtager pak
ken med kontrolsummen, udregner computeren
pakkens sumværdi og sammenligner med kontrol
summen, og hvis disse stemmer overens er pakken
fejlfrit modtaget og et ACK (Acknowledgement)
bliver sendt til afsenderen, og pakken vises på skær
men eller går på lager. Hvis kontrolsummen ikke pas
ser var data ikke modtaget præcis som det var sendt
og modtagerens computer ignorerer pakken, afsen
derstationen vil så automatisk retransmittere pakken
efter en kort tid.
For at alt dette kan virke må de to stationer bruge
kompatibelt udstyr og samme protokol.
Udstyret til packet radio består af tre hovedkompo
nenter en transceiver, en computer eller ASCII termi
nal og en TNC (Terminal node controller). I stedet for
TNC kan anvendes en computer med packet-program og et modem.
De to modems må anvende samme standard, på
VHF og UHF Bell 202 toner og på HF Bell 103 toner.
De to stationer må anvende den samme AX.25
protokol, protokollen definerer hvad der sendes med
pakken, den afgør også hvilke skridt der skal tages
under forskellige omstændigheder. Netværkstrans
mission er et andet område som protokollen define
rer.
AX.25 er udviklet af AM RAD (Amateur radio re
search and development corp.) og RATS (Radio
amateur telecommunications society) og er en modi
ficeret version af den kommercielle X 25 protokol.
AX.25 protokollen er udviklet i 1982 og brugen vok
ser og vokser, AX.25 tilbyder en avanceret mulighed
for hvad udstrakt netværk kræver.
Som omtalt organiserer AX.25 protokollen infor
mationerne i rammer (Frames). Rammen består af et
mærke (Flag), kontrol information, en protokol identi
fikation (Rid), adresse, information (selve budska
bet), samt til sidst samme mærke som ved start.
Fordi pakken indeholder både afsenders og modVi fo rh a n d le r bl.a.
YAESU - ICOM og
KENW OOD
M en o gså a n te n n e r
e r v o rt sp e cia le
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tagers call kan pakken sendes gennem forskellige
mellemled for at nå sin modtager, disse mellemled
kan være digipeatere (Simplex packet repeatere),
netværk, satellitter, eller gateways VHF eller HF, der
er derfor enorme muligheder for, ved hjælp af pac
kets netværks evner, at koble store dele af verden
sammen.
Det er let at se hvor mange fordele packet radio har
fremfor andre former for digital kommunikation,
medens almindeligt RTTY højst kan transmitteres
gennem én duplex repeater, tillader packet mange
dobbelt simplex digipeater transmission, packet
transmission garanterer fejlfri modtagelse og høj
fart, samt reducerer den tid stationen er i luften.
Packet kan bruges til simpel tastatursnak både lo
kalt og DX som ved de andre digitale metoder, men
packet tilbyder så meget mere.
I dag er packet radio lige så let at arbejde med som
almindelig RTTY, ingen specialprogram eller com
puterviden er nødvendig, i virkeligheden er en micro
computer ikke nødvendig for at køre packet, næsten
enhver kommunikations terminal vil virke.
Et af de områder der ikke skal gåes i dybden med
er modulation, alle former for digital kommunikation
kræver en eller anden form for modulation for at
transmittere data.
For CW er det simpelt hen at slå bærebølgen til og
fra, men for RTTY, Amtor og specielt packet er det lidt
mere kompliceret.
Disse andre metoder bruger sædvanligvis frequency shift keying (FSK) eller Audio frequency shift
keying (AFSK), RTTY bruger sædvanligvis 170 Hz
skift mellem MARK og SPACE toner, high speed
ASCII og packet bruger 1000 Hz for at imødekomme
den høje Baud hastighed.
Der er forskellige andre modulationsformer under
overvejelse for packet radio, som skal tillade højere
Baud hastighed og kun beslaglægge et minimum af
Båndbredde.
Konklusion
Packet radio er en pålidelig, effektiv måde at kommu
nikere på, og har mange fordele fremfor de andre
metoder for digital kommunikation.
Jeg håber at dette har givet en bedre forståelse for
den spænding der er over packet radio.
Hvis du kan lide standard RTTY vil du elske packet
radio, det vokser stadig hurtigt og der udvikles og for
bedres stadig, så der er ikke grund til at du ikke delta
ger i fremtidens udvikling på packet radio.

..............................................
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SI8MI - nyt DX-land?
A f OZ8RY, Aage Lehmann, P-Box 1004, 2960 Rungsted Kyst.
Næ, men det er lige ved, men først lidt geografi og hi
storie.
Blandt fornøjelserne ved radio-amatørismen er jo,
at man bliver ganske velorienteret i geografien. Vi er
nok mange, der efter en QSO har været entur i atlas
set for at finde modpartens QTH. Altså skal jeg ikke
trætte nogen med at forklare, hvor Åland ligger, selv
om jeg ved af erfaring, at meget få »almindelige men
nesker« har begreb om det.
Og så historie. Svenskerne blev i 1811 hældt ud af
Finland af russerne, der oprettede et protektorat med
en guvernør. Dette indbefattede også Åland. Mellem
dette og Sverige fastlagde man en grænselinie næ
sten nord/syd gennem Den Botniske Bugt, og denne
linie gik tilfældigvis et sted lige hen over et skær, så
lavt at det overskylledes i stærk storm. Der var intet
andet end måger og sæler. Datidens søfolk kaldte
dette skær »märket«, ikke så underligt, da det blev et
sømærke for sejladsen imellem de to områder. 11885
byggede russerne eller finnerne et mindre fyrtårn og
et par bygninger til personalet samt en beskyttelses
mur mod nord for at skærme for de værste bølger. Så
langt, så godt.

Knapt 100 år senere blev der pludselig panik. Et el
ler andet begavet menneske opdagede at fyret, der
var bygget på skærets højeste sted (2 m over normal
vandstand) lå på svensk territorium. Det var jo for
færdeligt. Et finsk fyr på svensk område. Det var helt
uacceptabelt. De offentligt lønnede i begge lande fik
travlt med møder, skriverier, rejser, konferencer og alt
der hører statsansattes tilværelse til, og enden på
det hele blev at man med assistance af geodæter,
kartografer og matematikere barslede med den geni
ale løsning, der på denne tegning er vist i hele linier.
Det ligner nok »hul i hovedet«, men udgangspunk
tet var at kystlinien skulle brydes af grænselinien på
de samme steder som før og at intet land måtte afgive
territorium og desuden sagens kærne: Fyret skulle
ligge på finsk område. Så for så vidt kan man jo sige
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at løsningen var genial, men hvad har det ikke ko
stet?
Nu til SI8MI. Nogle svenske radioamatører fandt
på at køre radio fra skæret. Det var jo tildels svensk
område, så det skulle jo ikke give problemer. De fik
overtalt Televärket til at få et særligt call og fra nu af
hedder den svenske del af skæret SI 8 Ml, helt fikst
fundet på, nemlig swedish island 8 märket island.
(Det kan jo også læses på engelsk - market island).
Skulle der være enkelte ukyndige læsere, kan jeg
oplyse at island ikke er Island, men slet og ret bety
der ø på engelsk. Men dette specielle call, der var i
luften i 1987 har ingen særlig status, det er blot et af
de meget få svenske 8-calls.

Men hvis man nu tør overskride grænsen er man
pludselig på, hvad jeg tror, verdens mindste DX-land,
nemlig Market reef. OJØ. Herfra kører ålændingene
om sommeren DX til hele verden. Men det er nu ikke
uden problemer. Når det blæser får man en våd trøje
ved landgangen gennem brændingen, skæret er
ofte delvis overskyllet af bølgerne. Mastebarduner
og teltpløkker må man finde klipperevner til, hvis
man kan. Finske amatører må jo ikke uden televärkets tilladelse anvende den svenske del, der kræver
jo principielt en gæstelicens, men hvem kontrolle
rer? I tilfælde af storm kan man søge nødlogi i de for
ladte bygninger og iøvrigt må man ikke sende i de pe
rioder, hvor det automatiske fyr sender informationer
til land. Med alle de problemer må man tage hatten af
for de energiske amatører, det gør sig så megen ulej
lighed med at skaffe andre et sjældent »land«.
Skulle nogen undre sig over at et skær så tæt ved
moderlandet kan få status som DX-land, så kan jeg
oplyse at det heller ikke kunne ske, hvis ikke Åland
havde en så særlig statsretslig stilling, at man egent
lig kun har præsident og udenrigspolitik fælles med
Finland, stort set. Derved ligger Market reef tilstræk
keligt langt borte fra det egentlige Finland til den
særlige DX-status.
Info: QTC og ålandske amatører.
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Tak til OZ1LO, Leif
I OZ april 1976 kunne man læse at EDR havde fået ny Contest ma
nager, OZ1LO, Leif. Regnestokken fortæller os at Leif igennem 12
år har forsynet os med informationer vedrørende alverdens contests, om resultatet af JULETESTEN, NRAU og SAC.
Når vi andre sad og kaldte DX, eller var midt i en QSO på en mørk
januardag, havde Leif »dækket« bord med logs fra JULETESTEN,
SAC eller NRAU. Kun de færreste af os har oplevet et bord dækket
med contestlogs.
Vi er mange der vil sige dig tak for de 12 år du har »fodret« os med
informationer og resultater. Personligt vil jeg gerne sige dig tak for
din indsats og de mange gode råd jeg igennem tiden har fået, ikke
mindst i min tid som SWL-manager.

Hvad sker der nu
Det er nu min opgave at formidle de contest-informationer der kom
mer til os fra de mange forskellige radioamatørforeninger og sam
menslutninger rundt omkring i verden.
Min målsætning er at opbygge et contestkartotek der på sigt
skulle kunne give korrekt information om hver eneste contest der
bliver afholdt.
Grunden til et så omfattende KARTOTEK er naturligvis at jeg øn
sker at kunne besvare et hvilket somhelst spørgsmål der måtte
komme.
Jeg vil naturligvis også prøve på at varetage lytteramatørernes
interesser omkring contests og bringe hvad der måtte være af inter
esse for den del af vor hobby.
Udover informationer og resultater vil jeg prøve på at bidrage
med råd og vejledning, så langt som mine evner rækker. Samtidig
vil jeg love at de radioamatører der ikke interesserer sig så meget
for contest aldeles ikke vil blive glemt. Enhver konkurrence har sine
regler og jeg vil kæmpe for at disse regler overholdes, nationalt
som internationalt.
Opmærksomheden henledes på at det ikke er alle contestindbydelser der når undertegnede eller EDR til tiden.
Jeg vil bestræbe mig på at skaffe de fleste - men ting tager tid.
Skulle du være i besiddelse af indbydelser f.eks. i forbindelse med
en tilsendt resultatliste, vil jeg være glad for en kopi.

Torsdag aften 2015-2055 DNT
vil jeg forsøge at være aktiv på frekvensen 3560 kHz plus/minus
QRM. Alle der har interesse i en CW QSO er velkomne. Her kan vi
udveksle informationer.
Da jeg også har ansvaret for kaldesignalet OZ7SWL, vil det perio
devis blive »luftet«.
Contest kalender
Jeg vil følge OZILO’s linie op og hver måned bringe en contestkalender der vil indeholde kommende contest-aktiviteter.
Meningen med kalenderen er naturligvis at du skal have mulig
hed for at planlægge. Det er min tanke at bringe en total-kalender
en gang om året, evt. i januar-udgaven af OZ.
Kalenderen vil indeholde dato (fra-til), tid (fra-til), mode contestnavn og endelig i hvilket OZ du finder informationer om den pågæl
dende contest.

23.-24. april 1988 USKA Helvetia C ontest 1988
Tid UTC 23/4 1300 UTC - 24/4 1300 UTC
Mode: CW og SSB
Frekvenser: CW 1.8 - 3 .5 - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 MHz.
SSB
3.5 - 7 -14 - 21 - 28 MHz.
Deltagere: Alle licenserede radioamatører og SWL.
Kategorier: Single-operatør, multi-operatører og SWL.
Opkald: (intet angivet i indbydelsen) opkald evt. CQ HB9 TEST.
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QSO-kode: RS(T) og QSO-nummer startende med nr. 001, de
schweiziske stationer sender desuden 2 bogstaver der indikerer
deres canton.
QSO point: 3 point for hver QSO.
En station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
Multiplier: Hver ny canton pr. bånd.
D.v.s. max 26 multipliers pr. bånd.
Resultat: Summen af QSO-point på alle bånd ganges med sum
men af multipliers på alle bånd.
Log infor. Benyt venligt separate log for hvert bånd.
Stationer med mere end 1 procent »duplicate« - d.v.s. gengan
gere - vil blive diskvalificeret. Loggens sammentællingsblad skal
indeholde total antal QSO’er og total antal canton’er pr. bånd, ka
tegori, navn og adresse.
Her som ved alle andre tester skal tilkendegives at de regler der
gælder for amatør radio er overholdt af deltagerne.
Sidste frist for indsendelse af log er den 31. maj 1988 (poststem
pel). Loggen skal sendes til: Walter Schmutz, HB9AGA, Gantrischweg 1, CH-3114 Oberwichtrach, Switzerland.
Forkortelserne for de 26 schweiziske cantoner er: AG - Al - AR BE - BL - BS - FR - GE - GL - GR - JU - LU - NE - NW - OW - SG SH - SO - SZ - TG - TI - UR - VD - VS - ZG - ZH.
Redaktionens bemærkninger: Denne contest kaldes ofte for H-26,
på grund af de 26 forskellige cantoner.
USKA står for: »Union Schweizerischer Kurzwellen Amateur«. Kra
vet om tilkendegivelse af overholdelse af regler m.v. kan efterkom
mes ved at skrive følgende på sammentællingsbladet: »I declare
that this station was operated strictly in accordance with the rules
and spirit of the contest«.

1. maj 188 AGCW-DL QRP/QRP party
Tid UTC: 1/5 1300-1900 UTC.
Mode: CW.
Frekvenser: 3510-3560 kHz og 7010-7040 kHz.
Deltagere: Alle licenserede radioamatører og SWL.
Kategorier: A) input max. 10 watt eller max. 5 watt output.
B) input max. 20 watt eller max. 10 watt output.
C) SWL.
Opkald: CQ QRP.
QSO-kode: Der udvekles RST, QSO-nummer og deltager-kategori.
QSO-nummer startende med nr. 001.
Eksempel: 579001/A (RST, QSO nr. 001 i kategori A).
QSO point: 1 point pr. QSO med eget land, 2 point pr. QSO med alle
andre.
QSO med stationer i kategori A giver dobbelt point. Hver station
må kontaktes 1 gang på hver bånd.
Multiplier: Hvert nyt DXCC-land giver multiplier.
Resultat: QSO point gange multiplier er lig båndresultat.
Total resultat fremkommer ved at lægge et to båndresultater
sammen.
Loginfo: Sidste frist for afsendelse af log er den 31. maj 1988 (post
stemplingsdato). Loggen skal sendes til: Fritz Bachjun, DK10U, Eichendorffstr. 15, D-4787 Geseke, W. Germany.
Redaktionens bemæ rkninger: Er du nybegynder, kører du QRP
kan du i denne contest få afprøvet din stations QRP-evner og samti
dig få lejlighed til at stifte bekendtskab med hvad der kræves af ope
rationsfærdigheder i en contest.
AG CW står for: »Activity Group Telegraphy«.

14.-15. maj 1988 RSF CQ-M contest
Tid UTC: 14/5 2100 UTC - 15/5 2100 UTC.
Mode: CW og SSB.
Frekvenser: 3.5 (3.6) - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 MHz.
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Deltagere: Alverdens radioamatører indbydes til at deltage, det
samme gæ lder naturligvis også alle SWL’s.
Kategorier: Single-operatør et eller alle bånd. Multi-operatører alle
bånd.
Opkald: CQ-M.
QSO-kode: USSR-stationerne RS(T) og OBLAST-nummer, alle an
dre sender RS(T) og QSO-nummer startende med nr. 001.
QSO point: Kontakt med eget land ingen point, men tæller som
multiplier. Kontakt med eget kontinent giver 1 point, med andre kon
tinenter giver 3 point. SWL får 1 point for den ene stations rapport
og 3 point for en komplet QSO.
Hver station må kontaktes en gang på hvert bånd enten CW eller
SSB.
M ultiplier: Hvert land giver en multiplier på hvert bånd. Der anven
des R-150-S landsliste, som er identisk med DXCC landslisten, dog
med følgende undtagelser: UA2 og UA9S-T tæller som Eu
ropa/USSR.
Følgende er separate lande: Vesttyskland og Vestberlin, Nordog Sydkorea, HR6 Swan Isl., VS9H Kuria Muria Isl., YVO Corn Isl.
UA1 NovayaZamlya, UAO Kuril Isl., UAO New Siberia Isl. Følgende
lande er IKKE på R-150-S listen: KG4 og 4X4.
Bemærk: QSO’er over RS-satelitterne fra 144 MHZ til 28 MHz (10
meter) giver en m ultiplier pr. nyt land.
Resultat: Summen af QSO-point på alle bånd gange summen af
multipliers på alle bånd.
Log info: Log og sammentællingsblade sendes senest den 1. juli
1988 til: CQ-M Contest Committee, RO. Box 88, Moscow, USSR.
Redaktionens bemærkninger: Når der tales om »Multi-operatører«
i forbindelse med kategorier er der normalt tale om KLUBSTATIO
NER hvor man skiftes til at betjene nøgle og mikrofon. CQ-M »Peace of the World« arrangeres af:
The Radio Sport Federation (RSF) og The E.T. Krenkel Central
Radio Club of the USSR.

Note: Man skal bruge formularen »CW test blinden OZ«.
Pointgivning: Et point pr. QSO.
Vinderen: Den der får det højeste antal point i Danmark i hver af føl
gende 10 zoner:
1 - græsk/latinsk, 2 - engelsk, 3 - slavisk,
4 - asiatisk, 5 - Australien/Newzealand,
6 - Sydamerika, 7 - Brasilien,
8 - Centralamerika, 9 - nordamerikansk/spansktalende,
10 - nordamerikansk/engelsktalende.
Tvivlstilfælde henvises til forelæggelse for den organisatoriske
kommission for denne konkurrence.
For at få præmie er det nødvendigt at have fået diplom.
Diplom og præmie: Der vil blive givet et diplom til de amatører, som
har opnået følgende points:
i zonerne 1, 2 og 3:
10 points
i zonerne 4 og 5:
3 points
i zonerne 6, 7, 8, 9 og 10:
5 points
Der uddeles 2 præmierfor hver zone.
Lister: sendes inden 30.6.88 til følgende adresse: Secretaria del
Concurso de Radioaficionados, ONCE 88, Apt. 175, 05080-Aviia,
Spanien.
Accept: For at deltage i konkurrencen skal man acceptere og over
holde ovenstående sæt regler.

21.-22. maj 1988 ARI Italian International Contest
Tid UTC: 21/5 1600 UTC - 22/5 1600 UTC.
Mode: CW og SSB.
Frekvenser: 1 .9 -3 .5 -7 -1 4 -2 1 -2 8 MHz.
De italienske stationer har tilladelse til at benytte området
1830-1850 kHz i 160-meterbåndet.
Deltagere: Alle licenserede radioamatører, velkommen også til alle
SWL. Formålet er at kontakte italienske radioamatører incl. San
Regler fo r Radio C ontest i anledning af Den spanske BlindeMarino, Vertikanet og SMOM (1AOKM).
organisa tions 50 års jubilæ um
Kategorier: Single-operatører CW, SSB eller CW/SSB.
Konkurrencen er verdensomspændende, og alle radioamatører er
Multi-operatør CW/SSB.
velkomne til at deltage.
SWL CW/SSB og her skal lytteramatøren bemærke at den samme
Dato: Fra kl. 00 GMT den 15. maj indtil kl. 24 GMT 31. maj 1988.
italienske station kun må registreres 3 gange CW og 3 gange SSB
Modulation: SSB eller CW.
på hvert bånd.
Bånd: HF (80, 40, 20, 15 og 10 m).
Opkald: (intet angivet i indbydelsen) »CQI TEST« vil sikkert give re
Anbefalede frekvenser til SSB: 3.666, 7.066, 14.166, 21.166 og
sultat.
28.266.
QSO-kode: De italienske stationer sender RS(T) og 2 bogstaver der
Anbefalede frekvenser til CW: 3.526, 7.026, 14.026, 21.066 og
indikerer deres provins.
28.066.
Alle andre sender RS(T) og QSO-nummer startende med nr. 001.
I alle modulationsformer anbefales det at respektere frekvens
QSO-point: Hver QSO giver 2 POINT. Hver station må kontaktes 1
området anbefalet i lARU’s rekommentationer.
gang på hvert bånd, CW og SSB.
Deltagere: 1. - Alle blinde radioamatører i alle lande i verden, som
Multiplier: Hver ny provins, samt San Marino, Vatikanet og SMOM
kan bevise, at de har dette handicap.
2.
- Alle danske radioamatører, som har licens. giver multiplier på hvert bånd.
Resultat: Summen af QSO-POINT gange summen af multiplier på
Forbindelser: Man kan kun lave en kontakt pr. dag og pr. bånd mel
alle bånd.
lem danske og ikke-danske stationer.

Contest kalender
Dato

MD

Tid (UTC)
fra-til

23.-24.
1.
1.
1.
14.-15.
21.-22.
28.-29.
28.-29.
11.-12.
18.-19.
27.-28.

apr.
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
jun.
jun.
aug.

1300-1300
0845-0945
1000-1100
1300-1900
2100-2100
1600-1600
0000-2400
0000-2400
1500-1500
0000-2400
0000-2400

mode

contest

CW/SSB
CW
SSB
CW
CW/SSB
CW/SSB
CW
CW
CW
SSB
CW

USKA
EDR
EDR
AGCW-DL
RSF
ARI
CQ-MAG
UBA
WWSA
JARL
JARL

Regler
se OZ
Helvetia contest
Månedlig aktivitet
Månedlig aktivitet
QRP/QRP party
CQ-M
Italian contest
CQWW WPX
UBA SWL CW trophy
WW south america
All Asia
All Asia

04/88
01/88
01/88
04/88
04/88
04/88
05/88
05/88
05/88
05/88
07/88

*) Bemærk venligst tiden er UTC. Deltagere i EDR’s aktivitetstest bør være opmærksom på lokaltid - nu har vi jo sommertid.
D.v.s. UTC + 2 timer.
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Log info: Loggen sendes senest 40 dage efter testen til: A. R. I. Inter
national Contest, Via Scarlatti 31, 1-20124 Milano Italien.
Redaktionens bemæ rkninger: Husk de begrænsede frekvensom
råder på 160 meter.
A.R.I. står for: »Associazione Radioamatori Italiani«.
R esultat European DX C ontest (WAEDC) 1987 CW
Allband
total
QSO
QTC
Callsign
108747
612
231
OY2J
High band
Callsign
OZ5KU
OZ1JYN
OZ4FF
OZ1DXX

35590
4048
84
70

Multi operator
Callsign
1392
OZ4CHR
OZ3FYN
80
Checklogs: OZ1JLX og OZ3Q

M ulti
129

191
88
4
7

346
0
10
0

70
46
6
10

43
10

15
0

24
8

R esultat 2. IARU HF WORLD C ham pionship
total
QSO
m ulti
kategori
Callsign
43658
174
84
OZ1APA
SSB/CW
44712
266
16
OZ1CAH
SSB
29248
153
64
SSB
OZ5EV
23736
206
43
SSB
OZ1ASP
40589
383
37
(OP: OZ1IOC) CW
OZ1ESB
30870
219
45
CW
OZ1JVN
21788
264
26
CW
OZ1DXX
17520
132
10
CW
OZ1DPW
15631
174
29
CW
OZ4CG
13547
149
31
CW
OZ8SW
2500
87
10
CW
OZ1JHM
Checklogs: OZ1EUO, OZ2JI, OZ4NA, OZ4RS og OZ5PA.
Hermed nåede jeg så til vejs ende med min debut, jeg håber du
får glæde af informationerne. Skulle du være i besiddelse af contestinformationer, resultater o.lign. er mit eneste ønske at du sender
mig en kopi. Tak for nu og på genhør/genskriv.
Vy 73 og god contest, OZ1IGT, E igil

HF-aktivitetstesten
V/OZ1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
R esultater fra marts
CW-klub
Call
OZ3FYN
1
OZ5ESB
2
OZ5EDR
3
OZ2NYB
4
OZ1SDB
5
OZ1ALS
6
OZ8ERA
7

QSO
48
46
50
43
40
41
10

Multi
27
24
21
20
21
20
9

Total
2592
2208
2100
1720
1680
1640
180

CW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

50
48
37
39
32
24
22
25
24
16
12

26
24
24
21
18
20
20
16
16
9
9

2600
2304
1776
1638
1152
960
880
800
768
288
216

OZ4FA
OZ3MC
OZ1BMA
OZ1DPW
OZ7XE
OZ1HQG
OZ8E
OZ9MM
OZ4QX
OZ1IVA
OZ4HW
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Fone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OZ3MC
OZ7UD
OZ1GX
OZ4NA
OZ1LDM
OZ7XE
OZ1BIG
OZ4FA
OZ8IE
OZ1LDX
OZ4DX
OZ1BJT
OZ1BMA
OZ8TE
OZ1IVQ
OZ8SA
OZ1EWT
OZ1HLR
OZ1AGO
OZ1HNY
OZ1KHB
OZ1EMY

117
102
102
94
95
77
74
73
82
84
72
73
68
58
51
44
43
44
50
40
39
40

44
42
40
42
38
45
45
45
40
39
43
40
39
35
35
36
35
32
28
27
25
22

10296
8568
8160
7896
7220
6930
6660
6570
6560
6552
6192
5840
5304
4060
3570
3168
3010
2816
2800
2160
1950
1760

Fone-klub
1
OZ3FYN
2
OZ5ESB
3
OZ1ALS
4
OZ1SDB
5
OZ5EDR
6
OZ8EDR
7
OZ6TST
8
OZ7TOM
9
OZ8EDR
10
OZ2NYB
11
OZ7RD

114
114
98
94
87
73
64
52
45
43
22

44
41
42
43
37
38
33
32
32
33
19

10032
9348
8232
8084
6438
5548
4224
3328
2880
2838
836

127
56

13
12

3302
1344

31

10
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SWL-fone
1
DR-2174
2
DR-2044
SWL-CW
1
DR-2044

Velkommen til nye stationer både enkelte og klubstationer. Det er
dejligt at se og høre nye stemmer på båndet. Det girjo også lidt træ 
ning til Field-day 1988. Jeg har leget lidt med tallene fra denne test.
I Fone deltog der 39 stationer, 34 sendte ind. 33 kom rettidigt, og
dem har jeg regnet lidt på. Der blev lavet 2328 QSO’er og 1211 multipl. eller et gennemsnit pr. log på 70 QSO og 36 multipl.
På CW var tallene: Der deltog 20 stationer, 18 sendte logs, og reg
nestykket ser sådan ud: 607 QSO’er og 345 multipl. Det gir’ et gen
nemsnit på 33 QSO’er og 19 multipl. pr. log.
På genhør i testen.
de OZ1BJTPoul

OZ- spot__________
Danish DX Group
Gruppen afholder sit årlige møde lørdag den 7. maj 1988 på Hotel
Nyborg Strand, kl. 10.30.
Efter generalforsamlingen vil Einar LA2EE og Kåre LA2GV for
tæ lle om deres tur til Peter I Isl. i jan .-feb. 87 (3Y1EE og 3Y2GV).
På gensyn i Nyborg
Medlemskab af gruppen kræver DXCC eller min. 100 lande bekræf
tet, og henvendelse om medlemsskab sker til OZ1ACB Allis Ander
sen, Kag såvej 34, 2730 Herlev
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MED DIREKTE INDTASTNING AF FREKVENS
ANTENNETUNER (EKSTRA) KAN INDBYGGES

Kompakt HF Transceiver med indbygget antennetuner (option) PA-Trin med 100 W output ★ 100 me
mory 0 til 89 simplex 90 - 99 split ★ i 10 områder full eller semi break-in CW. Hurtig RX-TX skift for amtor.
2 VFO’er A-B ★ T-F SET for split kontrol ★ FM er standard ★ Automatisk båndbredderegulering eller
manuel skift ★ 4 forskellige båndbredder (option CW 500/250 Hz - SSB 1.8 kHz) ★ AGC hurtig eller
langsom ★ Talesyntese (option) ★ Computer interface (IF 232 C option) ★ 13.8VDC20Amp. ★ RIT-XIT
★ Speech-processor ★ IF-shift ★ Notchnoise blanker ★ Meter: S-mtr., ALC-mtr., PWR-mtr., SWR-mtr.
★ Frekvenssøgning i 2 frit valgbare områder ★ Memory scan ★ Direkte indtastning af frekvens ★ Mod
tager: 100 kHz til 30 MHz ★ Ekstra tilbehør: AT 440, PS 50 eller PS 430 ★ Udstyr iøvrigt som til TS 430.

I! !4°| KENWOOD
1O

O Ö U

O

SAMME DATA + 6 METER

DANSK MANUAL

NY KOMPAKT LET BETJENT KORTBØLGE TRANSCEIVER
50 KH z-30 MHz ★ 10 Hz udlæsning ★ Fine storsignalegenskaber ★ Alle modulationsarter ★ Output
SSB 110 W - CW 100 W - FM 50 W - AM 40 W ★ Automatisk sidebåndsindstilling ★ CW filter (ekstra)
★ Hurtig TX RX skift for Amtor-Packet ★ 31 multifunktions memory ★ Scanfunktion ★ Splitfrekvens
★ Indb. Lithium batt. ★ Processor ★ Alc/Powermeter ★ 20 DB ant. att. ★ AGC hurtig/langsom ★ VOX
★ RIT ★ 2 Noiseblankere med niveau regulering ★ Semi ellerfull break in ★ Variabel output ★ IF skift
★ Squelch ★ Indstillelig moment på VFO knap ★ Computer forberedt ★ Forberedt for tone unit (ameri
kansk repeater 10 M, CTCSS) ★ Ring efter yderligere data ★ Ekstra tilbehør: PS 430-AT250-SP 430-YK
455C1 500 Hz - MC 43S - TU8-håndmikrofon. ★ Handelsfinans kontantlån og FINAX konto.

WERNER RADIO

OTTERUP, TLF. 09 82 33 33

ANTENNER - ROTORER - NØGLER - OMSKIFTERE - RTTY - PACKET
ALT MELLEM ANT. OG JORD
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W orked S candinavia on CW
Ovennævnte diplom blev omtalt i OZ for januar måned. Fra OZ5RM
Rick har jeg modtaget meddelelse om, at reglerne for diplomet er
blevet æ ndret. De æ ndrede regler er:
Dette nye diplom med et smukt nordisk landskab udstedt af
Scandinavian CW Activity Group (SCAG) tegner til at blive en suc
ces. SCAG arbejder allerede på en ny udgave (diplomantallet er
ikke længere begrænset). Diplomet er nu også åbent for SWL’s.
Yderligere er betingelserne gjort lidt lettere: For at opnå diplomet
skal nordiske amatører worke i alt 100 skandinaviske stationer fra 5
af følgende lande, LA, OH, OY, OZ, SM og TF. Alle kontakter skal
være efter 1. januar 1988. Mindst 10 af dem skal være medlemmer
af SCAG.

Endorsementfor 5-bånds DXCC fås også for følgende bånd: 160
m og VHF. Endorsement for DXCC-awards fås for forøgelse med 10
(ti) lande på 160 m, VHF og 80 og 40 m. (Og en een gang om året
udligning efter 150 kontakter).
Også Satelit-DXCC fås nu også med endorsement for 10 (ti)
lande. Der skal bruges specielle ansøgningsskemaer.
Ansøgningen om 10 m single-bånd og Satelit-diplomet starter 1.
juli 1988. Ansøgninger vil blive godkendt, hvis de modtages efter
15. juni, men vil blive behandlet efter 1. juli. For 10 m diplomet vil
den, der har det højeste antal lande, der er godkendt til DXCC, få di
plom nr. 1.
De næstfølgende numre vil blive tildelt efter antallet af lande.
Hvis nogle har samme antal lande, vil de få samme nummer på dip
lomet, således at hvis der f.eks. er 2, der får nummer 3 på diplomet,
vil diplom nr. 4 udgå, næste nummer vil så være 5.
80 m single bånd diplomet vil være effektivt pr. 1. november 1988.
Ligeledes her 14 dage før med godkendelse af ansøgninger.
40 m single bånd diplomet vil være effektivt fra 1. maj 1989. De
nye regler og nye godkendte lande vil blive offentliggjort i næste ud
gave af ARRL’s DXCC lande-liste, som snart vil blive udgivet.
Denne kan rekvireres direkte fra ARRL for 1 $.
Ø striske diplo m er
Følgende 4 diplomer udgives af Vienna distrikt af OVSV og søges
hos følgende adresse: Diploma Manager of the Vienna Society of
OVSV, A-1060 Vienna, Eisvogelgasse 4, Osterreich.
Diplomerne skal alle søges med GCR-liste og koster hver 10 IRC.
The Vienna-diplom a
Diploment fås i 2 klasser, klasse 1 kræver kontakt med alle 23 di
strikter i Wien, klasse 2 med 15 af dem. Alle bånd og mode er tilladt,
alle kontakter efter 1. april 1954 tæller. Kan også søges af SWL.
Hver station tæller kun een gang, enten stationær eller mobil i et an
det distrikt, hvilket må fremgå af QSL-kortet.
Sticker, der ændrer klasse 2 til klasse 1, søges med GCR-liste og
koster 2 IRC.
The WDRA - Worked Danube River Award
Der kræves følgende kontakter med lande langs med Danube flo
den: 15xDL, 7xO E , med mindst 1 station fra Wien, 2 x OK, 5 x HA,
3 x YU, 3 x YO, 1 x LZ og 1 x Y05. Alle bånd og mode er tilladt, alle
kontakter efter 1. januar 1958 tæller. Kan også søges af SWL’s. På
VHF kræves 4 lande med 4 prefixer i hver, ialt 16 prefixer.

l&sned by Semtåmmmn CW A etM ty Group (SCAG)
Send en liste med alle calls, dato, QTH og navn, og - for SCAGmedlemmernes vedkommende - deres medlemsnummer. Spørg
efter det under jeres QSO. Listen skal bekræftes af 2 andre amatø
rer. Samtidig med listen sendes gebyret, 50 DKK, via postgiro til:
DK-7192185, OZ5RM, Bavnestien 6, DK-2850 Nærum.
SWL’s må først sende en selvadresseret kuvert plus et frimærke
til SCAG award manager, så modtager de en liste over SCAGmedlemmer. Når 100 QSL kort er samlet, føres de på en liste som
ovenfor. Listen bekræftes af 2 amatører eller registrerede SWL’s.
SCAG Award Manager checker listen og sender diplomet.

Nye DXCC d iplo m er
På et møde i Farmington, Connecticut den 22.-23. januar 1988 har
ledelsen for ARRL vedtaget at udgive lettere fattelige regler for
DXCC.
Disse vil blive omtalt i OZ, så snart jeg modtager dem. Samtidig
blev vedtaget at udgive nye DXCC-diplomer således: Nye single
bånds diplomer for 10,80 og 40 meter for kontakter efter 15. novem
ber 1945.
OZ APRIL 1988

The WPX - Worked Prefix Zone 15 Award
Dette diplom kan fås i 5 forskellige klasser som følger:
Klasse 1: 15 forskellige lande med 50 forskellige prefixer
Klasse 2: 112 forskellige lande med 40 forskellige prefixer
Klasse 3: 8 forskellige lande med 30 forskellige prefixer
Klasse T: 3 forskellige lande med 8 forskellige prefixer
Klasse U: 4 forskellige lande med 10 forskellige prefixer
Klasse T (Top Band) er kun for 160 m, klasse U er kun for VHF.
Lande i Zone 15 er: OE, OH (undtagen OH 0 ) UA2, UR2, UQ2,
OK, YU, HA, ZA, 9HI, FC, HV, I, IS, IT, T7 (9A1, M1) SP og 4U1 VIC.
Kan også søges af SWL’s. Stickers koster 2 IRC.
The ACA - A ustrian C ities Award
Dette diplom kræver kontakt med østrigske byer. Hver by tæller 1
point, de såkaldte »frie byer« tæller 2 point.
Diplomet kan køres på HF og VHF i tre klasser:
HF klasse 1
100 point
VHF klasse 1
60 point
HF klasse 2
70 point
VHF klasse 2
40 point
HF klasse 3
40 point
VHF klasse 3
20 point
Alle bånd og mode er tilladt. Kontakter efter 1. januar 1970 tæller.
Liste over de østrigske byer og »frie byer« kan fås ved at indsende
frankeret svarkuvert til OZ1DXX.
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 02 40 42 70

DX-info: 3.675 kHz + - QRM
Lørdag 1400 DNT

Hvis du allerede nu er ved at planlægge sommerferien, er der mu
lighed for at møde andre DX’ere ved to arrangementer i Skandina
vien. I Norge holder LA-DX-GROUP international DX weekend, og
i Finland holder SRAL sommerlejr.
Norge
LA-DX-GROUP inviterer alle DX’ere til international DX weekend
4.-5. juni 1988 i Geilo. (Kendes fra Skandinavien VHF-UHF mee
ting). Geilo hotel og turistcenter ligger i midten af syg Norge, 4 ti
mers kørsel fra Oslo mod Bergen. Om vinteren er det et eftertragtet
skisportssted.
Til mødet vil være ON4UN og OH1RY, der fortæller om low-band
DXing. OH2BH skulle komme og fortælle om SØRASD operatio
nen og OH4NCR/OH7RS vil fortælle om multi-multi conteststationen OH7AB i Joensuu. Flere af de kendte finske DX’ere for
ventes at være til stede. Fra Norge vil LA5NM og LA4LN vise lysbil
leder fra Arctic ekspeditioner og 3Y2GV/3Y1EE video vil blive vist.
Tilmelding til mødet senest 1. maj til: LA4DCA, Bjørn-Henning
Bergheim, Nebbejordet 34, N-1266 Oslo 12, Norge, Tlf. +47 2
617385.
Danish DX-Group vil evt. forsøge at arrangere fælles transport,
mød op på 3675 Khz kl. 14.00 DST lørdage og hør om planerne.

Jarvis Isl.), tidligere var K6LPL/KH5 (1980), KP6AL (77) KP6KA (74).
Dette gør øen meget sjælden, især i Europa, QSL manager for DXditionen WA2MOE.
KH5K Kingm an Reef
DX-peditionen til KH5 planlægger at fortsætte herfra fra den 30.
april, så her gælder de samme forhold som under KH5. Ligger også
i Line Island grupper og under amerikansk administration, men da
den stadig er under US Navy, regnes der med særskilt administra
tion og tæ ller derfor som eget land til DXCC. Den ligger kun få hund
rede kilometer fra Palmyra isl. og ville derfor ikke opfylde DXCC kra
vet m.h.t. afstanden mellem øer. Der er rygter om, at revet eller
rettere sandbanken er ved at forsvinde i havet, så eventuel opera
tion kan godt gå hen og blive sidste aktivitet fra Kingman Reef!.

Finland
SRAL’s sommerlejr finder sted fra 20.-24. juli i Solvalla (30 km fra
Helsinki). Yderligere info kan fås fra SRAL, Box 22, SFA00441, Hel
sinki, Finland.
BY Kina
BTOZML er aktiv fra Mt. Qomolangma og BTOLS fra Lhasa, Tibet.
De skal være aktive til 30. juni og QSL sendes via BY1QH. Begge
stationer er i CQ-zone 23 og håber også på 160m aktivitet.
ET Ethiopien
ET3JEN er rapporteret på 15 m. Operatøren er japansk med QSL
via JA1BK, så måske er licensen OK.
KH5 Palmyra & Jarvis Isl.
Der er planlagt en større DX-ekspedition startende 23. april med
kaldesignalerne K9AJ/KH5 (VW) og WØRLX/KH5 (SSB). Operatø
rer vil inkudere DJ8NK, F6EXV, KP2A, WA2MOE, K9AJ, WØRLX
og JA5DQH. De vil benytte 2 kW stationer og en barefoot, antenner
vil være butternut verticals til 40 & 80 m og to TH3 tribander til 10,
15 & 20 m. Frekvenser: CW 5 kHz fra bunden af båndene, SSB:
3805, 7095,14155,21205,28505 kHz QSX ned!. De bedste chancer
for QSO skulle være på 20 m omkring 04-05z og igen 16-19z og må
ske 15 m omkring 12z. På de andre bånd er der ikke de store mulig
heder for QSO.
Solopgang på KH5 er 1638z og solnedgang 0445z (25 apr.). Pal
myra er en 10 km2 koralø, bestående af 50 mindre øer, beliggende
i Line Island gruppen, i det vestlige central Stillehav, ca. 1600 km
syd for Hawaii. De geografiske koordinater er 523’S 160 02’W, hvil
ket giver beamretning fra OZ på 350, og tidsforskel på 11 timer. Pal
myra blev opdaget 1802 og første gang besøgt i 1841 af en ameri
kansk forskergruppe, men først i 1898 gjorde Amerika krav på øen
og lagde den ind under Hawaii. 11940 blev øen sat under US-Navy
administration, men blev solgt til privat eje i 1959, da Hawaii blev
amerikansk stat. Siden har øen været på private hænder og er så
sent som sidste forår udbudt til salg. Prisen er ukendt, men inklude
rer en 2 km landingsbane, 100 m dok og diverse bygninger. Da de
fleste DX-peditioner til Kingman Reef, KH5K, desuden skal bruge
Palmyra som mellemlanding, kontrollerer ejeren hele to DXCC
lande!. Dette betød, at den sidste ekspedition til KH5K ikke fik god
kendt deres QSO’er fra Palmyra, da de ikke havde fået landingstil
ladelse fra ejeren. Amatøraktivitet: Øen er af og til aktiveret af gæ
ster på øen, men disse aktiviteter giver sjældent mange QSO’er.
Den seneste DX-ekspedition var i november 1983: AD1S/KH5 (fra
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W6RJ antenne farm 5 el på 100G 20 m. Bagved 3 el på 80 m. 850
eu Q S O ’s på 80 m fra oktober til marts, ikke dårligt fra Californien

12 Tu val u
4X6TT, Amir, var igang herfra som T25TT og JR2SCB som T22JJ.
T32 East K iribati
DX-peditionen til KH5 og KH5K starter herfra, så også mulighed for
stor aktivitet herfra midt i april. Efter KH5 vil Paul, F6EXV være aktiv
som T32BH fra 11.-18. maj.
VK9
De australske myndigheder udsteder nu to bogstavs suffix til VK9
kaldesignaler uden hensyntagen til stationens QTH. Man vil altså
for fremtiden ikke kunne se på kaldesignalet, om stationen er på
Nordfolk, Cocos-Keeling, Willis, Mellish, Christmas eller Lord
Howe isl. Senest har Jim Smiths, VK9NS, søn været i gang som
VK9AB fra Norfolk isl.
OZ APRIL 1988

VU A ndam ans & N icobar
ARRL bulletin nævner mulighed for en ny operation fra Nicobar Isl.
med VU2RBI.
ZK3 Tokelau Isl.
4X6TT, VK2EKY og VK2BCH planlægger alle operation herfra i lø
bet af sommeren.
1S S pra tly Isl.
Der har været rygter om både en amerikansk og en japansk opera
tion, men det er nok usandsynligt i øjeblikket. Kina har krævet og
begyndt at afpatruljere et større område. Dette resulterede i marts
til skudvekslinger mellem kinesiske og vietnatmesiske fartøjer om
kring Spratly Isl. gruppen.
3Y B ouvet Isl.
3YØFP kom alligevel igang, men kun en halv time den 11. marts.
Han kørte så vidt vides kun SM5BBC fra Europa.
5X Uganda
5X5GK, Gerry, har så vidt vides måtte forlade landet og skulle være
på vej hjem til Canada. Hvad der er sket vides ikke, men hans sta
tion skulle være blevet ødelagt, og loggen mistet, og mens dette
skrives, ventede han i Kenya på at få sin kone og børn ud af Uganda.
YASME
Iris og LI oyd Colvins har sluttet deres tur i det fjerne østen. De var
aktive fra 9N5QL, W6KG/4S7 og YBØAQL, mens planlagt opera
tion fra A5 Bhutan og S2 Bangladesh ikke blev til noget.
80 m eter
W6RJ Bob er nok kendt af alle, som kører 80 meter DX og ofte er en
3 element Yagi (KLM forkortet elementlængde ca. 26 m) i ca. 25 m’s
højde. QTH ligger på en 100 m bjergtop, så terrænet falder kraftigt
mod Europa, både short og longpath. Bob har fra oktober til marts
kørt over 850 europæere på 80 m, det er 50 flere end sidste vinter.
Senest har jeg kørt ham i ARRL DX CW contesten.
Operatører fra BY1PK og BY5RA besøgte i 1987 USA, (se QST ja 
nuar 88) og var også på besøg hos Bob, her fik de at vide, at dette
ikke var en typisk amatørstation.
Øvrige antenner er 5 element til 10 og 20 m i 30 meter crank-up
mast. Bob er for øvrigt indehaver af en af de største amatørradioud
styrs forretninger i USA. Ham Radio Outlet, og handler med hele
verden. Han var også med på Palmyra KP6PA og Kingman Reef
KP6KR samt andre som W6WX/KJ6, HKØAA og CR9AK. Desuden
er han director i North California DX foundation NCDXF.
Pacific
VE3IEO søger fotograf og andre besætningsmedlemmer til en 5
ugers tu rija n u a r 1989 til Kingman Reef, Palmyra og Central Kiribati
(T31). Der er chartret en 100 ft skonnert. Yderligere information fås
hos VE3IEO.

QSL info
C21NI (DL1VU op) via DL2MDZ R. Kuhnberger, Wackersberger Str.
28a, D-8172 Lenggries, FRG.
FOØVU viaDJ3HJ R. Knobloch, Box 1224, D-7814 Breisach, FRG.
FW7IK2GNW Adriano Premoselli, Via A Saffi 16,1-20080 Cisliano,
Italien
H44VU via DL1MCY K. Hein, Birkhahnstr. 30, D-8172 Lenggries.
KC6VU (East C.) via DL2MDZ (se C21N!)
KC6VU (Vest C.) via DF7CC Anna Bauer, Rain 3B, D-8172 Gaissach
KX67DL1 VU via DL4YAH H. Halfmann, Kolpinstr. 14, D-4358 Halten
KH07DL1VU via DK5EX G. Mannheim, Arzbacher Str. 7, D-8172
Lenggries, FRG
AH27DL1VU via DL1VU Karl Hille, Goetherstr. 3, D-8172 Lenggries,
FRG
N4GNR/*** via 4X6TT (Amir’s USS call)
N6EK7HC8 via N6EK Robert S. Fabry, 1175 Colusa Ave, Berkeley,
CA 96343, USA.
P40V via AI&V.
T22JJ via JR2SCB.
T22VU via DJ9ZB Franz Langner, Carl Kistnerstr. 19, D-7800 Freiburg, FRG.
T25TT via 4X6TT.
T30BC7T32BC viaZL2QW Pauline Carr, 21 Hardie Grove, Featherston, New Zealand.
T30JS via VK9NS, Box 90, Nordfolk Isl. 2899, Australien.
T53RC via I2JSB.
VK3ETT7VK9 via 4X6TT.
ZLØAFZ/9 via ZL1AMO (se marts OZ).
3D2VU via DB5UJ G. Conrad, Bogenstr. 40, 8500 Nurnberg, FRG.
2D2ZZ via 4X6TT.
4X6TT Amir Bazak, Box 1446, Ramat Hasheron, Israel.
Båndrapporter (call-tid utc fra 20/2-16/3 88
1 OM: SØRASD 1054, KG6DX0908(CW), FT5ZB 0805(CW), KH2D
0935(CW), BV2DA 0755(CW), KX6DS 0809(CW), VS6UN
0930(CW),
15M: N6EK/HC8 1635(CW), P40GD 1340(CW), W6KG/4S7
1225(CW), BTØLS 0955(CW), KX6DS 0932(CW), YBØAQL
1130(CW).
20M: SØRASD 0735(CW), P29PL 0750(CW), ZK1XH 0850(CW),
C21NI 0940(CW), AX9LF 1450(CW), 3D2VU 0840(CW), 3D2ZZ
0900, ZL7TZ 0645(CW), ZL7AA 0945, 4X6TT7FW 0818,
IK2CKR7FW 0800, VK9NS 0930(CW), FT2XE 1716(CW), KX6DS
0940, FK8FR 0950, T30BC 1205, T30JS 0920(CW), F05FO 0935,
H44MB 1005, A35SA 1815, T22JJ 1004 + 1204(CW), T25TT 0920,
K4EQY/KHØ 1000, FT5ZB 1705.
40M: V31TP 0725(CW), J52US 2300(CW), VP8BNO 0410(CW),
J6LTA 0620(CW), 4S7WP 2355(cw), T25TT 0612, KH6LJ 0607,
A92BE 1733, VK9LM 0646, 9Q5BG 2105, P40GD 2205(CW).
80M: P40V 0355, JT1BS 2058(CW), YS1ECB 0504, HKØHEU
0522, PJ9J 0650(CW), YN3EO 0530, ARRL CW TEST:
K8JF/7(WASH),
KJØG(COLO),
KØFX/7(UTAH),
KØNS(KS),
KSTT(MONT), AA7A(AZ), W6RJ(CA).
Tak for info til OZ2JI, OZ4MD, DXNS og W6RJ
God DX es vy 73 de OZ1FTE, Morten

G en era ld irekto rate t fo r
Post- og Telegrafvæ senet

Måned: maj
Solplettal: 73
Forventet højeste brugbare fre kvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Stræ kning
Japan
Sydl. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco
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km
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

pejling
44,4
85,0
90,0
171,3
181,0
225,4
291,4
313,6
324,5

1
15,9
16,8
16,6
11,2
13,6
18,2
14,9
15,0
15,4

3
17,1
19,2
18,2
8,3
13,2
16,7
13,2
13,8
15,0

5
19,6
23,2
21,5
14,7
16,0
16,0
13,5
14,0
15,5

7
21,5
25,0
23,5
24,9
18,6
14,1
12,4
15,5
15,7

9
22,6
23,0
24,3
25,2
19,1
24,2
13,9
18,0
13,5

tid/frekvens
11
13
22,2
21,6
15,7
18,1
24,1
23,5
26,0
26,4
19,2
19,1
23,2
23,2
17,5
18,0
18,8
19,0
12,7
15,2

15
21,3
15,4
23,1
26,6
19,0
22,9
18,7
19,1
18,7

17
19,5
16,5
23,6
22,5
20,5
23,8
18,8
19,3
19,5

19
18,2
14,8
23,1
16,5
21,0
25,4
19,5
19,5
19,4

21
18,1
13,5
18,6
13,0
18,3
23,4
19,1
18,8
18,4

23
16,8
17,5
16,8
11,2
15,5
20,1
17,1
16,9
16,7
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ALTID - hvor,
^og når som helst ■ YAESU

W

T

DANMARKS BILLIGSTE
MOBIL STATION

YAESU har gjort det igen!!!

FT 211 RH

144-146 MHz

DATA:
★ Sender effekt 45 Watt
★ 10 Memory
^ Tonecall 1750 Hz
* Indbygget Scanner
* Stor følsomhed

APRIL TILBUD

Kr. 3.385,Til og med 30/4 1988

BElAFON

Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V •T LF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, O Z1FXP Kim, O Z1EM Z Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg,
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'VHF - UHF - SHFj

2 m eter jubilæ um scontest
I anledning af amatørbåndet 144-146 MHz’ 40 års fødsels
dag den 1. maj 1988 arrangerer DAVUS en contest. Se
næ rmere herom i rubrikken contestrapporter.

Ny 10 GHz beacon i S ønderjylland
OZ1IN oplyser, at alle moduler til beaconsenderen OZ3SHF er
fremstillet, og at det har været muligt at lave en indendørs test, hvor
alt fungerede upåklageligt. Nærmere oplysninger om opstart og
test følger senere.
Beaconsenderens data er som følger:
Call: OZ3SHF
QTH: OZ1IN, Poppelvej 11, 6600 Vejen
Frekvens: 10368, 975 MHz
Power: ca. 0,5 W ERP
Antenne type: Waveguide slot
Antenne gain: 12 dB omnidirectionel
Antenne pol: horisontal
QTH-højde: 58 m over havet
Modulation: F2B
Identifikation: 5 gange efter hinanden: OZ3SHF--QSA, derefter en
pause i ét minut.
Følgende amatører har deltaget i projektet:
OZ5WK: tegning til waveguide slot antenne
OZ1ALF: print og tegninger til CW-generator
OZ6WL: step-recovery multiplier
Senderens opbygning er vist på blokdiagrammet.

VH F/U H F/SH F MÖTET 1988
P re lim in ä rt tidsschem a:
Fredag 10 juni

1200 Incheckning startar.
1900 Grill party.

Lördag 11 juni

0900 Föredrag och mätningar börjar.
1200 Lunch.
1300 Föredrag och mätningar fortsätter.
2000 HAM DINNER

Söndag 12 Juni

0900 Loppmarknad och resterande mätningar.
1200 Lunch.
1300 Allm änt Möte.

P relim inära priser (kan sjunka ):
Mötes avgift
Säng i rum
Ham dinner

50 SEK/Person
100SEK/Person (två nätter)
150 SEK/Person

B o kn in g a r fö re 31 M ars till:
Kent Rundgren, SM3GHW
Ny by 4634
830 30 LIT
Tel 0642 - 920 44 Hem
063- 11 11 16 Arbete
V äg b e skrivn in g :
Följ pilar till Östersunds camping.
För föredrag ko n ta kta :

'B««..

SM0FSK, Peter på tel 08 - 754 47 88.

O Z 1 IV

Ucrv
QRV på SHF
Vil du igang på mikrobølge, kan du hos OZ1FJJ og OZ1HDA købe
færdigætsede teflonprint til de fleste kendte konstruktioner.
Henvendelse OZ1HDA, Erik Sloth, tlf. 08 88 93 01. OZ1FJJ, Kurt
Andersen, tlf. 05 68 75 88.
Det nordiske VHF/UHF/SHF møde i ju n i 88
I »OZ« dec. 87 blev det nordiske VHF/UHF/SHF møde 1988 omtalt
her i spalten med et løfte om , at detaljeret program med tider, priser
og vejvisning ville blive publiceret senere.
Da spalteredaktionen ikke i skrivende stund har modtaget disse
oplysninger, må jeg i mangel af bedre nøjes med at gengive infor
mationer bragt i det svenske »QTC« fra jan. 88, som jeg via EDR’s
tidsskriftcirkulation havde til låns i begyndelsen af marts 88. Be
mærk at fristen for tilmelding var 31. marts!. Eventuelle interesse
rede kan jeg kun opfordre til at kontakte SM3GHW for at høre, om
der alligevel skulle være ledige pladser. Jeg beklager, at det ikke
har været muligt at informere i rette tid.
APRIL 1988

INFORMATION OM NORDISKA

OZ 50 MHz gruppe
I februar kom nyhedsbrev nr. 7 med bl.a. referat af gruppens årlige
møde, hvor det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent
20,- kr. (giro nr. 3 43 27 18) og hyppigere udsendelse af nyheds
breve. Videre omtales Solar Cycle 22 og forventninger til denne - 50
MHz DX i 1987 - Ny 50 MHz beacon (på Malta) - lister over 50 og 28
MHz beacons samt beskrivelser af 50/28 og 50/144 MHz convertere og en 50 MHz modtager. Da »Novice & Technicia^amatører i
USA nu må køre med SSB mellem 28,3 og 28,5 MHz, kan der foru
den 28,885 MHz, som omtalt i OZID O Q ’s indlæg på side 153 i marts
1987 »OZ« også blive tale om at holde ørerne »åbne« på 28,385 MHz
under sporadisk E!
OZ8T
4. internationale DX-contest
1»Region 1 News«, februar 88, er jeg faldet over en indbydelse til en
italiensk 144 MHz DX-contest, som jeg tror er til dels ukendt her i
landet, - i hvert tilfælde er der ingen OZ-kaldesignaler på resultatli
sten fra sidste års contest. Som det fremgår af reglerne fra »ARI«,
løber testen fra 1. maj til 30. september 88 og dækker kun 144 MHz.
Pointberegningen er lidt speciel: Der gives 1 point pr. km (QRB), den totale pointsum udregnes således: Total QRB (km) x totalt antal
storfelter x totalt antal lande x totalt antal udbredelsesarter = total
pointsum.
Udbredelsesarter, der anerkendes er Es, MS, FAI, aurora og
tropo (distancer over 800 km). Kun CW og SSB QSO’er anerken
des. Der benyttes ikke nummerering af test-QSO’erne, kun RS(T)rapport og WW-lokator udveksles.
Sidste års vinder blev IW6MIE med 322 Es-, 3 tropo- og 19 FAIQSO’ersam t 134 felter og 42 lande, total pointsum: 8799518700. Nr.
2 blev OH5LK med 128 Es-, 9 MS-, 2 tropo- og 130 aurora-QSO’er
samt 124 felter og 23 lande, - pointsum: 4699981920.
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dig er aktuel, i det mindste hvad angår mode B (up-link 70 cm,
down-link 2 m). Artiklen blev bragt i »OZ« i januar 1986, side 5.
Fig. er hentet i »ASR« nr. 169, februar 88. Den viser de 3 satelitter
raketten vil medføre ved dens første opsendelse.

Th® A.R.l. (./S s r jr o c fa x io n m S a t / i o a m a t o n i J t a J i a n f » h as th e
p l t a t u r * t o in v it« a l l m t m b tr » o f IARU Ragion 1 s o c i« ti« x t o
ta k «
p a r t in th « i
♦ T h IH TER H A TXO H A L BX COMTEST
TH E
C OH TEST
IS
ORSM USEB
BY
A .R .l.
IH
ORBER
TO
IH C R E A S E O B SE R V A TIO N S & REPORTS OF THE ANOMALY O P E H IH 6S
C E S » F A I,M S ,A U sTP> i h m h f b a h d .

BU6.S9
S> E L I6 IB L E ENTRANTS«
A ll lic e n s e d ra d io a m a t i u r s in Region l can p a r t e c ip a t e
in
th e
c o n t e s t . M u lt i o p e r a t o r
e n t r ie s
and
c lu b
s t a tio n
u iill
be
a c c « p t« d < singl« c a lls ig n m u s t ba a d o p ta d ). The c o n t e s t å n t s
can
o p a r a t a f r o m d i f f a r a n t lo c a tio n s .
S> BATE OF CONTEST»
T h a c o n t a s t «uill c o itm tn c a a t 60 .0 0 UTC/-6MT on t h a 1 s t MAY 1988
an d tu ill and a t 24.00 UTC^SMT on t h a 3 0 th SEPTEMBER 1988.
3 > C OH TEST SECTIOHS» OHLY 144MHr
♦ > T Y P E OF E M IS S IO N » CW (A1A> & SSB <J3E>
S> T Y P E OF PROPA6ATIOH» ES - MS - FAI - AU - TR0P0<qrb>-808Km>
C ) COHTACTS» Each ^ ta tio n can ba ra -u > o rk e d b u t n o t b e f o r « on«
h o u r . C o n ta c t s made via a c t iv e r a p a a t a r s , t r a n s l a t a r and
EME do
n o t c o u n t f o r p o in ts .
7>
C OH TEST
EXCHAH6ES»
Coda nu m b ars a x ch a n g as
d u rin g
e a c h c o n t a c ts s h a ll c o n s is t o f th a REAL RS o r
RST
re p o rt
<N0
NEE0 PROGRESSIUE CONTACTS SERIAL HUMBER) im m a d ia ta ly fo llo w a d by
t h « WW-L0CAT0R. Example» 53 JN616U o r 57 9 JN616U.
8> SC OR IN S <QRB>> P o in ts w ill ba s c o re d on t h a
b as is
of
ont
p o in t p a r k ilo m e tre .
9> TO TA L SCORES. Tha f in a l claim ed s c o r« u iill ba c a lc u la t e
ujith
fo llo u tin g f o r m u la i
TO T A L S C O R E -T O T A L QRB x T O TA L SQUARES x TOTA L COUNTRIES
x TY P E S 0 F P R 0 P A 8 A T I0 H WORKED.
16> L 0 6 S » The e n t r ie s m u s t b« s a t lo g s (A4 IARU FORM A T) p a r each
t y p e o f p ro p a g a tio n u iith f in a l claim ed s c o r« shouin on t h a
f ir s t
s h a e t . On s e p a r a t a s h e a t m u s t ba su m m arize t o t a l
claim ed
s c o r«
o f a a ch lo g and n u m b ar
of
c o n t a c ts
vuorked
on
ea ch
ty p e o f
p ro p a g a tio n .
11> AMARDS. Tha 5 la ad in g s t a tio n s w ill re c a iv e A.R.l. t r o p h ie .
S p e c ia l atuard m u s t ba assign t o t h a e n t r a n t t h a t u»ill s e n t
m ore
d a t a in fo rm a tio n a b o u t an o m aly opanings.
1£> T h a lo g m u s t ba s a n t t o fo llo u d n g a d d r o s i
M r . S a n te P a ro cc h i - I8PSK P.O. B05C 65 00050
Fiumicino
A ir p o r t Rom®- - I t a l y , p o z t n a r k a d n o t l a t a r t h a n 2 0 T h
OCTOBER 1 9 8 8 .
13 > F o r u n s p e c ifia d p o in ts r a f a r t o IARU Reg. 1 c o n t a s t
r u ls s .
T h a A.R.L hop as t h a t as
many
s t a tio n s
as
p o ss ib la
uiill- be
a c t iv e
p a r t ic u la r ly
d u rin g
I V IN T E R N A TIO N A L
9X
C O H T E S T ■»
'snd 1 p a r s o n a lly wizh a l l c o n t a s t a n t s t h e v a r y b e s t c o n d itio n s and
l o t o f e n jo y m a n t iv ith t h a ir hobby.
S a je t 7 J ' x
S a n t a F a n o c c t>/ - f&FS AT
A . S . I . V - V - S H F N a t i o n a l P f a n a -w o n

Båndrapporter
Aktiviteten på VHF/UHF/SHF har i årets første måneder tilsynela
dende været nær nulpunktet. I sidste udgave af VHF-spalten var
der overhovedet ingen båndrapporter, og til denne udgave er der
kun indløbet 2, begge omhandlende auroraåbningen den 22. fe
bruar.
OZ8RY skriver følgende: »Undtagelsesvis en rapport fra mig ang.
144 MHz aurora. Du får nok mange andre (!).
Under vort mandag-eftermiddags kaffesiaberas i Helsingør afde
lingen (vi er 7 - 8 stykker, der får et par hyggetimer i vinterhalvåret)
opdagedejeg, at dervar aurora, så jeg gik igang - glemte helt kaffen
og fik kørt en del, dog uden de store sensationer. Der var vældig ak
tivitet, særlig senere hvor folk var kommet hjem. Den bedste forbin
delse var til K059. Desuden K017, flere i Finland, svenskere i linien
fra Stockholm til Oslo, JP43 og JP41, England (I085) og Nordtysk
land«.
Vy 73 de 8RY, Aage
Fra OZ8UW (J046IX) er der kommet følgende rapport: I perioden
1352-1726 UTC den 22. februar blev kørt: GMØEXN (I088),
ON1CDQ (JO30), GMØHBK (XR), GW4SMW (YL), SM6MUY
(J067), PE1EBN (J023).

Satellitter
Fase 3C
Som omtalt i sidste »OZ« forventes OSCAR 10’s afløser, den så
kaldte Fase 3C satellit, opsendt ca. 1. juni 88. Den medfører, som
nævnt i »OZ« sep. 87, ialt 5 transpondere. Som svar på ganske
mange henvendelser til OZ6CX vedrørende, hvad man kan for
vente af denne nye satellit, og hvilke krav der stilles til udstyr, anbe
faler Arne en gennemlæsning af en lidt ældre artikel, som dog sta-
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For enden a f rakettens 3. trin er anbragt 3 satellitter: Meteosat, A M 
SAT Fase 3C og Panamsat.
AM SAT-DL

NYT - NYT - NYT
Som noget nyt er der i denne udgave VHF-spalten en lille
note med AMSAT-net-tider og frekvenser. Her kan du hente
inspiration til dit satellitarbejde.
Læg også mærke til, at der ved data for de enkelte satel
litbaner er anført beaconfrekvenser. Denne service er lige
ledes ny.
Det er vort håb, at de 2 ovenstående informationer kan
udfylde en del af det »hul‘, der er mellem en nyheds frem 
komst og til det tidspunkt, hvor det er teknisk muligt at
bringe den i »OZ«.

A m atørradio fra/via MIR
Gentagne rygter om aktivitet af ovennævnte art fra den beman
dede sovjetiske rumstation »MIR« har nu taget en så fast form, at
jeg vover at omtale projektet. Ifølge »Amateur Satellite Report«
(ASR) nr. 151 har man allerede navngivet projektet til »MAREX« el
ler MIR Amateur Radio Experiment. Artiklen i »ASR« antyder, at der
vil blive tale om VHF FM, og begrunder det med de problemer, det
meget store doppler-skift vil medføre for den ellers så almindelige
SSB (i forbindelse med satellitkommunikation).
I senere offentliggørelser om »MAREX« har jeg set, at AM SAT har
givet tilsagn om at levere en »Packet Mai Ibox1, og at russerne er
stemt for ideen. Meget tyder altså på, at »MIR« fremover vil blive af
stor interesse for radioamatørerne.
OZ APRIL 1988

Jeg må retfærdigvis her fortælle, at »MIFTs bane ændres ganske
ofte på grund af sammenkoblinger med andre moduler, hvorfor det
i praksis ikke vil være muligt at bringe banedata her i »OZ«. Man må
i stedet ty til informationer fra AMSAT’s net på HF. Men, nærmere
herom, når »MAREX« er QRV.
OZ6QX
Fase netvæ rk fo r cirkulær polarisation
Fra»AMSAT-UK«’s medlemsblad »OSCAR NEWS« har OZ6QX sak
set den viste løsning på at frembringe cirkulæ r polarisation af en
krydsbomsantenne til 70 cm. Bemærk, at balun D kun skal anven
des, hvis antennens to fødeelementer er balancerede og har en im
pedans nær de 200 ohm. Hvis fødeelementerne er ubalancerede,
50 ohm, udelades kabellængde D. De angivne længder gæ lder
endvidere kun for kabeltyper som RG-59, RG-8, RG-213 (alle 50
ohm), RG-11 (75 ohm) eller lignende. Anvendes kabel med isolation
mellem inder- og yderleder af »skum-typen« (foam polyethylene),
skal længderne multipliceres med 1,24.

LxB
37 x 37
37 x 37
37 x 74
37 x 74
37 x 111
37 X111
37 X148
37 X148
55.5x 74
55.5 x 74
55.5x111
55.5x111
55.5x148
55.5x148
74 x 74
74 x 74
74 x 111
74 x 111
74 x 148 ,
74 X148

H
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50

Pris
13.95
17.00
17.00
20.40
20.40
24.10
24.10
27.80
20.40
24.10
27.80
30.90
34.00
37.10
27.80
30.90
34.00
37.10
40.20
43.30

HF-TÆTTE
HVIDBLIKS
MONTERINGSKASSER

Køleprofiler for
LxB
37 x 74
55.5 x 74
74 x 74
74 x 111
74 x148
Se ctio n

Im ped ance

W a ve le n gth

D im e nsio ns

A

5 0 O hm s

'Å

any le n g th

B

7 5 O hm s

'/<

114 mm

C

50 O hm s

%

1 14 m m

D

50 O hm s

A

227 mm

E

50 Ohm s

A

227 mm

C/W
3.3
2.7
2.5
2.1
2.0

Pris
19.30
25.70
25.70
34.20
42.80

service
Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon 02 13 61 04
Også aften
OZ9FW

D im e n s io n s fo r P h a s in g H arness (4 3 5 M H z)

SHF-stævne i Nordsjælland
Igen i år indbyder 10 GHz arbejdsgruppe i Nordsjælland og EDR Frederikssund afdeling
ALLE GHz-interesserede radioamatører til orienterings- og foredragsmøde.
Mødet finder sted:

Lørdag den 11. juni kl. 12 til ca. 18
hos Siemens a/s, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Dagens program er følgende:
Velkomst og præsentation
DC0DA - »Simpelt 10 GHz portabelt udstyr«
En enkel, fuldt funktionsdygtig sende-modtagerblander for 10 GHz.
- eller et skridt i den forkerte retning.
Udveksling af deltagernes erfaringer, samt afprøvning/måling på deltagernes medbragte
udstyr.
DB6NT - 24 GHz SSB transverter
- nye muligheder DF7VX - Optimering af modtagerindgangstrin (HF-trin)
Afslutning/opsummering af dagens foredrag.
Mødet er naturligvis gratis og åbent for alle, men for at få et overblik over antallet af delta
gere er tilmelding nødvendig.
Tilmelding bedes foretaget senest 1. juni til:
OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
OZ9ZI, Steen Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse, tlf. 02 17 21 42.
Vy 73 de OZ1AKY, Jens

OZ APRIL 1988
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R eferenceom løb R S -satellitter og JO-12
RS-5
RS-7
RS-10/11
UTC
Oml.nr.
Oml.nr.
Oml.nr.
grd
UTC
grd
Dato
1:07
123
27963
1:01
130
4123
19.4.
27879
1:02
4137
20.4
123
27975
1:51
129
27891
1:57
123
27987
1:42
128
4151
21.4
27903
0:51
22.4
123
27999
0:32
127
4165
27915
0:46
0:22
23.4
27927
123
28011
126
4178
0:40
124
4192
0:13
125
24.4
27939
28023
0:35
124
124
4206
25.4
27951
28035
0:03
26.4
27963
0:30
124
28048
1:53
153
4219
0:24
124
27.4
27975
28060
1:43
153
4233
27987
0:19
124
28072
1:33
152
4247
28.4
0:14
124
28084
1:23
151
4260
29.4
27999
0:08
1:14
4274
30.4
125
150
28011
28096
0:03
125
28108
1:04
149
4288
01.5
28023
1:57
0:54
155
148
4302
02.5
28036
28120
1:52
28132
0:45
147
4315
28048
155
03.5
1:46
155
28144
0:35
146
4329
28060
04.5
1:41
156
05.5
28072
28156
0:25
145
4343
1:36
144
156
4356
06.5
28084
28168
0:16
1:30
156
0:06
144
4370
07.5
28096
27180
1:25
1:56
4384
156
28193
173
08.5
28108
1:20
156
28205
1:46
172
4398
09.5
28120
1:14
157
28217
1:36
171
4411
28132
10.5
1:09
157
28144
28229
1:26
170
4425
11.5
1:17
169
4439
28156
1:03
157
28241
12.5
0:58
157
1:07
168
4452
28168
28253
13.5
0:57
167
0:53
157
28265
4466
28180
14.5
0:47
157
28277
0:48
166
4480
28192
15.5
0:42
0:38
4494
28204
158
28289
165
16.5
0:37
158
28301
0:28
165
4507
17.5
28216
0:31
158
28313
0:19
164
4521
18.5
28228
RS-5: Oml.tid: 119,55264 min., incr.: 30,015148W. Beacon: 29,452 MHz.
RS-7: Oml.tid: 119,19289 min., incr.: 29,925125W. Beacon: 29,502 MHz.
RS-10/11: Oml.tid: 105,02405 min., incr.: 26,381812W.
Beacons: 29,357/145,857 MHz og 29,407/145,907 MHz.
JO-12: Oml.tid: 115,65331 min., incr.: 29,239347W. Beacon: 435,975/435,910 MHz.
Kredsløbsdata fo r OSCAR-10
orbit
3648
3649
3651
3653
3655
3657
3659
3661
3663
3665
3667
3669
3671
3673
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3688
3690
3692
3694
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dato
19.4
19.4
20.4
21.4
22.4
23.4
24.4
25.4
26.4
27.4
28.4
29.4
30.4
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
5.5
5.5
6.5
6.5
7.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5

UTC
06:22
14:57
14:09
13:22
12:36
11:51
11:06
10:22
09:38
08:55
08:12
07:29
06:47
06:05
05:25
19:21
04:45
18:01
04:07
16:58
03:34
16:03
03:13
15:11
03:49
14:21
13:32
12:45
11:58
11:13

AOS
az
55
271
265
259
253
246
239
232
225
217
209
200
191
181
169
303
156
298
140
293
119
287
91
282
60
276
271
265
259
252

MA
90
22
20
18
16
14
13
12
11
10
9
9
8
8
8
58
9
44
10
36
13
31
20
27
48
23
21
18
16
15

UTC
08:04
19:45
19:03
18:22
17:41
17:01
16:19
15:37
14:56
14:16
13:35
12:53
12:13
11:32
10:51
**
10:09
**

09:28
21:08
08:47
20:27
08:06
19:45
07:27
19:06
18:23
17:44
17:03
16:20

grd
019
028
037
047
030
039
048
031
041
050
033
042
7807
061
044
053
063
046
055
064
074
057
066
075
058
068
077
086
069
079

UTC
0:13
0:43
1:13
1:44
0:29
0:59
1:30
0:15
0:45
1:16
0:01
0:31
1:02
1:32
0:17
0:48
1:18
0:03
0:34
1:04
1:34
0:20
0:50
1:20
0:06
0:36
1:06
1:37
0:22
0:52

Apogæum
az
62
265
257
248
237
226
212
198
182
166
151
137
125
115
105
302
97
295
89
292
81
285
74
277
67
269
261
253
243
232

JO-12
Oml.nr.
7658
7670
7683
7695
7708
7720
7733
7745
7758
7770
7782
7795
7807
7820
7832
7845
7857
7870
7882
7895
7907
7919
7932
7944
7957
7969
7982
7994
8007
8019

UTC
1:05
1:12
1:16
0:24
1:27
0:35
1:39
0:46
1:50
1:58
0:06
1:09
0:17
1:20
0:28
1:32
0:40
1:43
0:51
0:54
0:02
0:10
1:14
0:21
1:25
0:33
1:36
0:44
1:48
0:55

grd
061
052
073
063
083
074
094
085
105
096
087
107
098
118
109
129
120
140
131
151
142
133
153
143
164
154
175
165
186
176

LOS
el
2
25
30
36
41
45
49
52
52
52
49
46
41
36
31
2
25
6
19
4
14
10
9
15
3
20
26
31
36
41

UTC
10:14
23:28
23:17
22:57
22:28
21:54
21:16
20:37
19:55
19:12
18:29
17:44
16:58
16:11
15:23
21:15
14:32
21:47
13:38
22:02
12:39
22:09
11:32
22:12
10:04
22:13
22:06
21:54
21:33
21:05

az
73
264
250
235
219
206
194
183
173
165
156
148
141
133
126
304
118
299
110
294
102
288
93
281
82
272
261
247
232
217

MA
175
209
220
228
233
235
236
237
237
236
235
234
232
230
227
100
223
127
219
147
212
165
203
181
185
196
209
219
227
231
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3696
3698
3700
3702
3704
3706
3708
3710
3712

12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5

10:28
09:43
08:59
08:15
07:32
06:49
06:07
05:25
04:43

246
239
232
225
217
209

200
191
180

13
12
11
10
9

8
8
8
7

15:41
14:59
14:17
13:36
12:56
12:16
11:33
10:51
10:12

220
206
191
176
160
146
133
122
112

46
49
51
51
50
47
43
38
33

204
192
182
172
164
155
148
140
132

20:30
19:53
19:13
18:31
17:48
17:04
16:19
15:33
14:45

234
235
236
235
235
234
232
230
228

Beacon: 145.810 MHz.
*: Den følgende dag
* *: Apogæum før AOS eller efter LOS
Benyttet elementsæ t 324
Beregnet af OZ8SL.
S atellitne t - AMSAT
Lørdage: 1000 UTC 14.280 MHz G3IOR
Søndage: 0900 UTC 3.740 MHz SK4TX
Søndage: 1015 UTC 3.780 MHz G0 AUK

Nederst på summary sheet underskriver 1, operatøren (ansvars
havende for det benyttede call), der sam tidig attesterer, at reglerne
for aktivitetstesten er overholdt.
Deltagerne udregner selv deres point.
Summ ary Sheet
Jeg må desværre igen bedejer om, sammen med log, at medsende
et korrekt udfyldt Summary Sheet. Specielt i de internationale og
Forbeholdt contestaanageren:

Contestrapporter
v/OZIFM B, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 B illund
Bem æ rkninger fra contestm anageren
Der er stadig alt for mange, der ikke tager det med at udfylde log ef
ter reglerne særligt bogstaveligt, så derfor er der ikke resultatliste
fra februartesten før næsten nummer af OZ.
En test kan fra testdeltagernes side siges at være opdelt i 4 faser,
forberedelsen, afvikling af test, kontrol og renskrivning af log og til
sidst, vurdering af resultatet. Det er, som jeg ser det, uden tvivl fase
3-kontrol og renskrivning - der for de fleste er den mindst attraktive,
en del lægger et samvittighedsfuldt stykke arbejde i denne del, no
gen bruger dataudskrift af loggen, og det gør heller ikke noget, men
man skal alligevel huske på, at formatet stadig skal være i overens
stemmelse med de generelle retningslinier for testlogudskrivning.
Halvanden meter sammenhængende log uden sideskift er be
stemt ikke noget, der fremmer loggennemgangen for testmana
gerne.
Kladde, ufuldstændig og/eller ureglementeret udført log med en
læsbarhed på 3 eller derunder er heller ikke godt. En af hensig
terne med testerne er træning i operationsteknik og operationspro
cedure. Et væsentligt punkt af dette er at tage imod en melding og
nedskrive den således, at den kan læses og forstås af andre.
Uddrag af testregler fo r aktivite tsteste ne 1988
9. log:
Det anbefales at bruge E D R ’s standard VHF/UHF/SHF Co ntestiog.
Log-format A4. Loggen skal minimum indeholde følgende kolonner
i nævnte rækkefølge (fra venstre mod højre): Dato/tid i UTC/GMT,
modstationens kaldesignal, sendt rapport, modtaget rapport, mod
stationens locator, point, m ultiplier/bonus sam t en tom kolonne. For
Microbølgeklassen skal der desuden være en kolonne m ed oplys
ning om den anvendte frekvens.
Endvidere skal der for hver indsendt log være en forside (sum
mary sheet), hvor der gives følgende oplysninger: Det benyttede
call, navn og adresse på 1. operatøren, klasse, (se pkt. 2), locator,
antal QSO, antal forskellige squares, sam t totalpointsum.
Hvis der køres som multi opr. da også kaldesignaler på m ed ope
ratørerne.

Cal 1

L o c a to r

S e c t i on

C la im e d

QSOs

C o r r e c t i on

SQRs

F in a l

scor

s c o re
EDR
REG 1
VHF CONTEST MANAGER
OZ1FMB
GEORG LANDBO
FASANVEJ 7
DK-7190 BILLUND

Udfyldes af testdeltageren:
S i_ im m ä
For

r- y

S S -s e e t

C o n te s t:

C o n te s t

d a te

QTH s t a t i o n

C a ll

S e c t io n :

1)

B an d

1 4 4 M H z _______ 2 . 4

:

F ir s t

used

L o c a to r

_____________ ___________________ __ _________________ _
s in g le

o p e ra to r

432

MHz

_______ 3 . 4

1 .3

GHz

______

o p e ra to r:

____ 2 )

GHz

_____

GHz

5 . 7 GHz

o th e r
10

GHz

24

GHz

____

____

N am e __________

____
____
____
C a ll

A d d r e s s _______________________ ______________________ ______________ _
□ th e r

o p e r a t o r s _________ _________________________________________

S ta tio n :

T X ____________________________________
RX

A n t e n n a ____________________________________ H i g h t

s c o r e _________________ _ B e s t

C la i m e d
N u m b er

o-f

c o n ta c ts

___

W

DX

asl

m tr.

__________________________

___________ C o u n t r i e s ______________ S q u a r e s

D e c la r a tio n
I h e rb y c e r t i f y t h a t t h i s
and s p i r i t o f t h e c o n t e s t
D a te

O u tp u tp o w er

______________ __________________ ________________ __________ _______ _

s t a t i o n was o p e r a te d
and w it h in th e te rm s

w it h in
of th e

th e r u le s
lic e n s e .

S ig n e d
(first operator)

maksimal
FT 1 30 0 l!l« !H lÉ É S ^ ^ B 3 S S B S I EL 245 sikrer
nøjagtighed
ELEKTRONIK LABORATORIET
Skiftevej 16, 2820 Gentofte, tlf. 01 67 94 56
Se dem hos: DOGPLACE Hillerødvej 29 . 3330 Gørløse . Tlf. 02 27 88 80
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 02 18 74 22
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nordiske tester er det vigtigt, at hensyn til de respektive testmana
gers behandling af loggen, at dette medsendes.
I vor egen nationale aktivitetstest, er det dog ikke nødvendigt
med et så fyldestgørende Summary Sheet som det her afbildede,
men for at jeg fortsat skal kunne nå at få månedsresultatet færdigt
til næste måneds OZ, må jeg kraftigt anmode om, at alle testdelta
gere indsender korrekt udfyldt (-og læsbar) log samt et Summary
Sheet, der i det mindste indeholder oplysninger om: Call, Locator,
Testdato, Testsektion, antal QSO, antal SQR, totalpoint og under
skrift af den ansvarshavende eller 1. operatøren.
Su m m a ry

Sh e et

-fo r

T e std a g/ d a to ;

: ______________________________- a k t i v i t e t s t e s t

Bånd: 144 MHz (efter gældende båndplan)
Klasser: Én samlet klasse
Testkald: Phone: CQ jubilæumstest
CW: CQ JU B test
Testmeddelelse: RS(T) + QSO-nr. + Locator
Endvidere sendes imellem danske stationer, det årstal hvor stati
onen blev QRV på 2 meter båndet. Eks. 559001/88/JO65HP
Point: 1 point pr. km og 500 points pr. kørt LOC felt.
Deltagerne udregner selv points og loggen skal være DAVUS
ihænde senest 21. maj 1988.
DAVUS/OZ1DOQ, Uffe Lindhardt, Østrigsgade 49, 2tv,2300 Kø
benhavn S.

_______________ _

T e s t s e k t i o n : ____________________________________________________________________

C a ll:

Q SO s:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L o c a t o r : ____________ _

144M Hz

4 3 2 M H z_

1, 3 G H z

2, 3G Hz

S Q R s:

5 , 7 G H z _________ 1 O G H z

T o t a lp o in t :

_______

E v t . b e m æ r k n i n g e r : __ ___________________________________ _

Det
er

a tte ste re s

h e rm e d ,

at

r e g le r n e

to r

a k t iv it e t s t e s t e n

o v e rh o ld t.

a d re sse :

Testindbydelse
SSA har hermed fornøjelsen at indbyde alle VHF/UHF/SHF amatø
rer i Finland, Sverige, Norge, Færøerne og Danmark til at deltage i
SSA’s maj con test 1988
Tidsrum: Fra lørdag den 7. maj kl. 14.00 UTC til søndag den 8. maj
kl. 14.00 UTC
Testsektioner: A -144 MHz single operatør
B -144 MHz multi operatør - og klubstationer
C - 432 MHz single operatør
D - 432 MHz multi operatør - og klubstationer
E - Microbølge single operatør
F - Microbølge multi operatør - og klubstationer
Regler/trafik: Respektive landes licensbestemmelser og Region 1
båndplanen skal overholdes. Alle modulationsarter er tilladt.
Brugen af aktive repeatere, translatorer samt krydsbåndsforbindel
ser er ikke tilladt.
Der anvendes normal RS(T) rapportering + QSO-nummer begyn
dende med 001 + Locator (Maidenhead).
Pointberegning: Der gives 1 point pr. km.
Multiplier pr. GHz (Microbølgebåndene): 1,2 GHz = point x 1, 2,3
GHz = point x 2, 5,6 GHz = point x 5, 10 GHz = point x 10, o.s.v.
Til slutresultatet lægges 100 bonuspoint pr. kørt locatorsquare (ex.
J045, J056). Har du f.eks. kørt 12 forskellige squares giver det 12
x 100 = 1200 point, som du lægger til dine km/point.
Log: Loggen skal være af Region 1 typen og skal indeholde: Dato,
tid, modstation, sendt/modtaget meddelelser, frekvensbånd,
point, bonus og en tom kolonne. Husk Summary Sheet, hvor det
klart skal fremgå, for hvilken sektion/klasse loggen gælder.
Indsendelse: Loggen sendes til SSA’s VHF Contest-manager Peter
Hall, SMOFSK, Timotejvejen 15/67, S-191 77 Sollentuna.
- og skal være poststemplet senest 8 dage efter testen
Testindbydelse
2M Jubilæ um stest 1988
I anledning af 40 året for 2 meter båndets åbning i Danmark, den 1.
maj 1948, indbyder DAVUS alle danske radioamatører til 2 meter
test.
Dato: 1. maj 1988
Tid: 9 -1 2 UTC
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R esultatet fra DAVUS juletest 1987
144 MHz single
QSO
Nr.
Call
Loc
82
OZ4VV
J046
1
69
2
OZ9PZ/A
J046
66
3
OZ1CTC
J045
OZ1ANA
J055
68
5
61
OZ1GEH/P
J055
6
30
7
OZ1LO
J055
J044
38
OZ1KVM
10
40
11
J046
OZ1BUR
36
16
OZ1LWZ
J055
36
OZ8SL
J065
18
J055
25
OZ6CE
20
24
J045
22
OZ5WK
20
OZ6HY
J045
23
26
J044
27
OZ1EQX
23
29
OZ9ZZ
J046
17
J046
OZ1JVX
31
15
J066
38
OZ8PI
14
OZ3IG
JQ65
39
Ialt 51 deltagende log i denne klasse.
144 MHz m ulti
Loc
QSO
Nr.
Call
1
OZ1FOW/P
J064
116
J044
95
2
OZ1ALS
67
3
OZ9EDR/P
J055
53
4
OZ6HR/P
J045
47
OZ8ERA
J066
5
39
OZ10HR
J055
8
40
OZ1KTE
J065
9
31
10
OZ7RD
J056
8
OZ3FYN
JQ55
11
Checklog 144 MHz: OZ3BI, OZ8MH
Ialt 11 deltagende log i denne klasse.
432 MHz single
Loc
QSO
Nr.
Call
29
1
SM7FMX
J065
20
J046
2
OZ1KLU
27
J054
3
OZ3ZW
22
4
OZ7IS
J065
J064
18
OZ1JPT
6
16
J065
7
OZ7TA
12
J045
OZ6HY
8
10
J066
9
OZ8QD
9
10
OZ1ASP
J055
12
JQ55
6
OZ6CE
Ialt 14 deltagende log i denne klasse.

SQR
33
26
20
24
22
15
16
12
11
8
9
8
8
7
6
6
5
2

Point
42844
31984
31073
25634
23383
15126
14208
13870
9265
7713
7553
7215
6942
6766
6283
5954
3870
1498

SQR
26
25
20
16
19
12
11
11
4

Point
44404
37556
20052
19130
17506
10878
10039
9218
3089

SQR
14
14
14
13
11
12
7
6
6
4

Point
11727
11081
11036
9807
8373
7809
5085
4195
3980
2711

432 MHz m ulti
Point
SQR
QSO
Nr.
Call
Loc
10032
22
12
OZ6HR/P
JQ45
1
5950
15
9
J065
2
OZ1KTE
Der sendes diplomer til de tre bedste og den bedste fra hvert land
i hver af de 4 klasser. Den komplette resultatliste kan som sædvan
lig rekvireres fra mig mod frankeret svarkuvert.
OZ APRIL 1988

Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.

E fterlysn ing
Jeg har via OZ7BW modtaget et brev fra en israelsk radioamatør,
der ønsker RTTY QSO med OX stationer. Han prøver at erhverve
Gold WSRY diplom, men vil være meget glad for en eller flere for
bindelser med OX stationer. Han kan være QRV på alle tidspunkter.
Arle Ben Moshe har kaldesignalet 4X6RA, og kan kontaktes på
adressen: RO.B. 2248 Tel Aviv, 61021 Israel.

40 M RTTY B ulletin
DL8CT sender hver søndagen RTTY bulletin kl. 11.00 MEZ på 7035
kHz med AMTOR.
SARTG
Spaltens læsere kender efterhånden denne forening. Og ikke
mindst det fortræffelige blad, SARTG NEWS, som jæ vnligt er leve
randør til denne spalte. SM6AEN Lennart gør et meget stort ar
bejde for at holde gang i bladet, men p.t. er manuskriptskuffen fuld
stændig tom.
Kan du hjælpe med stof? Ikke nødvendigvis med store artikler,
men meget gerne med små detaljer og tips, som gør en eksiste
rende konstruktion endnu bedre. Billeder, fotografier, tegninger
(helst sort/hvide), diagrammer osv. kan bruges, meget gerne udklip
fra udenlandske magasiner.
DX-rapporter, softwaretil RTTY/AMTOR/Packet. Hvordan bygger
man nemmest en digipeater? Eller en komplet NET/ROM digipeater? Der er uden tvivl mange konstruktioner, der er velegnede.
Skriv til Lennart Bjureblad, SM6AEN, Vadstenegatan 28, S 417 23
Göteborg. Du må også meget gerne ringe/skrive til OZ1AKD, adr.
øverst på siden, og jeg skal formidle kontakten.
SARTG NEWS no. 66 er netop udkommet, og af indholdet kan
f.eks. nævnes; Programbanken for Commodore/PC’er, SK6SA

Mailbox, Packet Bulletin Board System, NET/ROM Netværk for
AX.25, FSK modem for VIC 20, Hellspalten, Digitalteknik, modifika
tioner til MK III, billeder via Packet, valg af toner, mm.
Bladet bringer samtidigt en efterlysning, idet en bruger af TONO
5000E modemet kunne tænke sig at fjerne »split screen« funktio
nen, og dermed bruge hele skærmen til modtagelse. Kan du
hjælpe? Kontakt SM5EIT Erik Nilsson, Lundvägen 3, S 152 00
Strängnäs eller ring tlf. 0152/12001.
Fax info
DD4DZ Bernd har udviklet et FAX-program (Hamfax ST), der er be
regnet til ATARI-ST computeren. Der er også sendemulighed og
ved modtagelse kan der vælges en opløsning fra 640 til max. 2240
punkter pr. linie, så der er mulighed for at printe billeder i virkelig
god kvalitet. Som en selvfølge kan der under modtagelse skrives
en tekst ind i hukommelsen, klar til afsendelse. Interesserede kan
få nærmere info hos DD4DZ Bern Schmidt, Bergstrasse 40, D-4690
Herne 1, Vesttyskland.
Om bygning af 3M 603/2346
DJ1RV Heinz har ombygget disse maskiner til Fax brug, og der er
udarbejdet en ombygningsvejledning, der kan fåes ved henven
delse til DG3ZX Uwe.
Fax aktivite ter
Der er en ugentlig aktivitetsdag for Fax, og det foregår på 3605 kHz
hver onsdag kl. 18.00 DNT med efterfølgende snak på SSB kl. 19.15
DNT. De fleste weekends, dvs. 2., 3. og 4. i hver måned sendes en
Fax-bulletin med bl.a. vejrkort. Det sker efter følgende turnus:
Lørdage på 3605 kHz kl. 18.00 DNT og søndage på 14105 kHz kl.
11.00 DNT. Alle udsendelser sker med 120 linier/min. og modul 266.

OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Hvordan starter man
OZ1HMY skriver i sin leder i OZ 1988/03, at der fortsat er amatører,
der ikke ved hvordan man får begyndt med »packet«.
De amatører, der ikke måtte være fortrolige med denne nye kom
munikationsform, bør læse PACKET-spalten i OZ 1988/02.
Hvis nogen fortsat har problemer er de naturligvis velkomne til at
skrive til mig.
WA8DED
Der er ikke mange herhjemme der har afprøvet det multiconnect
software som WA8DED har skrevet og som fås på en EPROM til ud
skiftning med den almindelige TAPR-EPROM i de sædvanlige
TNC2-modeller.
Årsagen er formentlig, at forholdsvis få herhjemme anvender en
PC-løsning. Langt de fleste anvender DIGICOM-løsningen, og ,
endog temmeligt mange bruger vist nok stadig et TV som monitor
med den følge, at de normalt anvender 40 tegn på deres skræm.
DIGICOM-skærmen
Hvis man bruger DIGICOM-systemet til kommunikation med mailboxene er der adskillige der har ændret deres standardparametre
således, at de anvender ” :DIV 3 ” eller ” :DIV 2 ” alt efter hvilken ver
sion af DIGICOM de anvender. Denne kommando ændrer skærm
billedet således at der bliver mere plads på skærmen og som en
amatør for nogle dage siden fortalte mig, får han derved en langt
bedre mulighed for at læse hvad der kommer i en hurtig overførsel
fra en mailbox.
OZ APRIL 1988

Hvis man anvender packet til en almindelig QSO er der meget
delte meninger om, hvorvidt det er en fordel at anvende fuld duplex.
Nogle har den opfattelse, at man udmærket »kan tale i munden på
hinanden«. Andre finder det mest praktisk, at der skiftes, således at
en tankegang gøres færdig inden den besvares.
For dem der ikke anvender split-screen er det en ulykke, såfremt
den anden amatør anvender fuld duplex, idet amatøreren uden
split-screen får sine egne og den anden amatørs udsendelser rodet
sammen i én pærevælling på skærmen.
Hvis der ikke anvendes fuld duplex er det almindeligt, at man
bruger tre »hak til højre« eller tre ?-tegn og eventuelt et par CR
(carriage-return/enter etc.) som udtryk for, at man nu afventer den
anden stations besvarelse.
For sto rt sving
Uanset om der anvendes ombyggede taxa-stationer til packet eller
der anvendes noget dyrt, nyt og flot, er det ikke et ukendt fænomen,
at der ofte anvendes et alt for stort sving.
Resultatet er at modparten ikke kan læse de afsendte signaler og
kvitterer med et »ikke-forstået« hvorefter der sker gentagelse nogle
gange fra den afsendende station.
Da næsten al trafik afvikles på én frekvens medfører disse unø
dige pakker QRM for andre amatører, hvilket igen medfører, at alle
overførslerne sker langsomt til irritation for alle.
Prøv et par gange at spørge en med-amatør om han vil forsøge at
lytte på dit og andres sving for at sammenligne og for at du måske
kan få en rapport om, at du arbejder med for stort sving. OZ5SB har
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skrevet om dette fænomen og du kan sikkert finde den omtalte bul
letin som en del af subdirectory TECH (eller lign.) i din lokale mail
box.
M ulti-m ode TN C ’s
SARTG vil gerne i et kommende nummer anmelde og vurdere de
eksisterende multi-mode TN C ’ere og har bedt om, at alle der har ar
bejdet med KAM og PK232 fra AEA meddeler SM7NDQ oplysnin
ger om deres erfaringer med disse multi-mode TNC’ere.
Du kan lægge besked over mailbox-nettet til SM7NDQ med mail
box SK7DD som local-box. (SP SM7NDQ a SK7DD).

Internationale standarder
Desværre er ikke alle nationers amatører lige interesserede i at
skabe internationale standarder.
I den senere tid er det konstateret, at visse tyske mailboxprogrammer/brugere ikke anvender »a« (snabel-A) som identifikation
for en mailbox men i stedet et »&« (commercial at).
Det er synd for amatørernes samlede interesse i packetsystem,
at nogen absolut skal være »anderledes«. Den internationale stan
dard er den standard som WORLI har tilrettelagt, og vi bør være på
vagt overfor indførelse af forsøg på at gøre sig anderledes og må
ske »interessante«.
Packet på HF
Sålænge det europæiske UHF net ikke er fuldt udbygget og så
længe der ikke er tilstræ kkelig kapacitet over satelitterne til at be
fordre alt det der skal forwardes mellem kontinenterne, må vi »lide«
under de forholdsvis dårlige forhold der er betingelsen på HF.
Det er hverken sæ rligt godt for packet-brugerne eller for dem der
lader sig irritere over de mange nødvendige gentagelser af ufuld
stændige/forstyrrede pakker.
I virkeligheden er packet alt andet lige nok ikke det helt rigtige til
HF-mailbox-brug. Dette fremgår måske også af, at mange er gået
over til at anvende AMTOR i stedet.
Bøger om packet
For øjeblikket er der i det mindste to bøger om packet-radio på mar
kedet.
Den nyeste og derfor nok den mest interessante er en bog skre
vet af redaktøren af ARRL’s packet-radio newsletter GATEWAY,
WA1LOU STAN HORZEPA»YOUR GATEWAY to packetradio«. Det
forlyder, at vort eget forlag Radioamatørernes Forlag er på vej til at
hente bogen hjem.
Bogen har jeg selv bestilt i USA for nogen tid siden, og så snart
jeg har fået bogen hjem, kommer der en anmeldelse af bogen her
i spalten.
Packet i Spanien
Hvis du skal på ferie i Spanien har du masser af mulighed for at
bruge packet. Bl.a. i Barcelona og på Mallorca.
Ultimo december 1987 var der 222 spanske stationer på den
spanske QRV-liste og heraf 87 i Barcelona-området og 39 på Mal
lorca.
Begge steder er der såvel mailboxe som NETROM-noder.

N oder og digipeatere
NETROM-noder der opererer i AX25-protokollens level 3 har flere
faciliteter end almindelige digipeatere.
En almindelig digipeater repeterer digitalt hvad den modtager
men kvitterer ikke for modtagelsen af en pakke.
Noden i AX25 level 3 kvitterer for det modtagne og sender såle
des kun noget videre, såfremt det er modtaget korrekt.
Det er klart, at der med level 3-noder opnås en langt større m ulig
hed for at få kontakter over længere afstande, når en kvittering ikke
først kommer frem, når pakken har været over et antal digipeatere
og derefter kvitteres ad samme vej tilbage over det samme antal d i
gipeatere.
Hurtig kvittering fra det ene led til det andet giver sjældnere mu
lighed for pakkesammenstød.
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D igipeater antallet
Selv på VHF/U HF kan man ikke forvente at kunne bruge mere end
2 digipeatere som mellemled til en anden amatør uanset AX25 pro
tokollen giver mulighed for at anvende et langt større antal digipea
tere.
Med NETROM-noderne som mellemled kan meget lange kæder
opbygges, men da hver NETROM til tider skal holde styr på op mod
20 forskellige QSO’ere kan behandlingstiden over et antal
NETROM-noder bliver meget lang, og du skal derfor være op
mærksom på, at svartiden kan blive usædvanlig lang uden at dette
dog betyder, at du ikke er på vej gennem systemet med din medde
lelse.
At mange har fundet ud af dette og i stedet bruger mailboxenes
automatiske forward-system er ikke unaturligt.
UOSAT-C
Det forventes at den tredie UOSAT-OSCAR sendes op i slutningen
af 1988.
Satelitten forventes placeret i en 500 km høj omkredsningsbane.
De tidligere Oscar 9 og Oscar 11, er også hørte til i UOSATsystemet er stadig operationelle nu efter 6 og 4 års forløb.
UOSAR-C vil komme til at indeholde en mailbox med nyhedsbul
letiner og kommunikationsfaciliteter til brug for alle amatører.
Der er endnu ikke fremkommet endelige oplysninger om de mo
dems der bliver nødvendige og den protokol der skal anvendes,
men for interesserede vil det nok være praktisk, at de holder sig ori
enteret i mailboxenes subdirectories »UOSAT«, »AMSAT« og/eller
»SAT«.
Backbone i USA
Det vi i Danmark kæmper for, nemlig at få tilladelse til at have UPLINKog DOWNLINK til en NETROM-node på 2 m og et transmissi
onssignal mellem noderne på 70 cm er allerede »historisk«, efter i
amerikanske forhold, hvor man i stedet opererer med »STAGGE
RED BACKBONE« netværks koncepter, idet man lader transmitionslinkene mellem forskellige netværksnoder gå på forskellige fre
kvensbånd, således at man undgår pakkesammenstød og undgår
at skulle bruge power-splitters til den enkelte node.
Det er overraskende, at vi stadig kæmper med disse problemer
på et kravlegårdsstadium i Danmark.
IARU region 1
Det fremgår af region 1 NEWS oktober 1987, at man på det ufor
melle internationale møde blandt nationale repræsentanter til
IARU i Friedrichshafen juni 1987 har haft fat i packet-problemet
igen og at region 1’s formand tilsyneladende fortsat er interesseret
i en forbedring af mulighederne for at anvende packet. Til gengæld
synes den tyske repræsentant at være noget tilbageholdende med
at skulle drøfte packet-problemerne yderligere. Forhåbentligt gør
EDR sin indflydelse gældende på dette spørgsmål.
TNC 2 version 1.1.5
Tucson Amateur Packet Radio Corporation (TAPR) P.O. Box22888,
Tucson, AZ85734 USA, leverer den seneste TNC 2 version mod ind
sendelse af en tom eprom (27256) vedlagt adresseret svarkuvert
samt et beløb på US$ 2 tillige med det nødvendige portobeløb.
For TNC-ejere, der ikke har opgraderet deres TNC til 32-kbyte
RAM skal være opmærksomme på, at de skal have dette forhold i
orden af hensyn til anvendelsen af version 1.1.5.
TN C ’ere i Danmark
Det er beskæmmende at konstatere, hvor få TN C ’ere der annonce
res til salg i Danmark. Udvalget er meget beskedent, og der er tilsy
neladende heller ingen interesse fra importørerne for at få anmeldt
deres apparatur her i spalten.
I Tyskland og i Sverige er udvalget langt større. Se DL-QTC og
SARTG NEWS i din lokale EDR-afdeling.
TNC connect-alarm
OST februar 1988 p 37 har diagram til en simpel CONNECT-ALARM
til MFJ-1270 TNC (en enkelt 555 timer IC med en piezoelectric buzzer. Ialt 8 komponenter er brugt).
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OSCAR PHASE 3C
Den næste AM SAT Oscar (13?) vil formentlig få en PSK moduleret
digipeater der kan nås på 70 cm og med 2 m downlink (mode B).
Denne Oscar vil blive sendt op i en eliptisk bane med højeste
punkt 22000 miles og laveste 700 miles. Afstande som USA til Indo-

Redaktør: OZ9KE, Carl Em kjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,
Tlf. 01 56 45 74.

Nyt om SSTV
Da SSTV - Slow Scan Tele l/ision - efterhånden er blevet ret så ud
bredt i såvel ind- som udland, mener vi, tiden er inde til, at vi her i
OZ får lidt information om, hvad der foregår på SSTV fronten.
Der har været lidt stille om SSTV en overgang. Vi begyndte i sin
tid, (ca. 1972) med den velkendte »Grønne« skærm, d.v.s. en radar
skærm med lang efterglød, hvor man efterhånden var nået frem til
at kunne sende og modtage flotte billeder med stor opløsning. Det
var desværre et »lyssky« foretagende, da billederne helst skulle ses
i mørke.
De seneste års udvikling med digitalteknik o.s.v., har givet
SSTV’en et vældigt skub fremad, således at vi nu behandler signa
lerne digitalt og får billederne op på en ganske almindelig TV
skærm eller monitor. I mangel af monitor kan familiens TV benyttes
uden ændringer via en simpel extern modulator.
Københavns SSTV gruppes konstruktør OZ 9 AU, Allan, konstru
erede for ca. 5 år siden en SSTV omsætter, en konstruktion med far
ver og, efter datiden, alle tænkelige faciliteter. I sagens natur var
den desværre lidt kompliceret for begyndere og helt billig var den
heller ikke (ca. 3000 kr.), men den blev dog alligevel bygget i 8 ek
semplarer, der den dag i dag kører upåklageligt, og billeder fra den
er stort set nået frem til det meste af jorden.
Hvordan kom m er jeg igang?
Efter mange overvejelser med hensyn til pris, byggeteknisk kun
nen o.s.v. er OZ 9 AU fremkommet med en ny konstruktion, en rigtig
»husmandsconverter«, processorstyret, nem og billig at bygge,
meget driftssikker og med en rimelig hjælp og service i tilgift, idet
Københavns Hvidovre afdeling beredvilligt har stillet sig til rådig
hed, også med levering af tegninger, evt. print og printfilm.
Denne omsætter er opbygget på 3 europakort samt et mindre
print til keyboard, altsammen med connectorer, således at hvert
print kan afprøves for sig. Omsætteren kører digitalt, med en rime
lig stor memory, hvor man kan gemme 8 billeder, egne eller modta
get udefra, samt 8 sider med tekst, som kan kaldes frem efter be
hag, evt. oven i et forhåndenværende billede. Keyboard’et er
opbygget med tastatur ligesom en alm indelig skrivemaskine.
Standarden for SSTV er 8 sek/bill., men den nye teknik har gjort
det muligt at køre med andre tider, f.eks. har flere fabrikker produce
ret omsættere, der kører med 8 -16 - 24 - 32 og 36 sek/bill. De kan
dog alle køre standarden 8 sek/bill. Disse omsættere er dog næppe
noget for den almindelige danske amatør, idet prisen på disse lig
ger på 12.000 - 25.000 D.kr. alt efter hvor meget de kan.
9 AU omsætteren kan modtage alle disse former for billeder, men
af hensyn til de mange, der stadig kører med den almindelige gam
meldags »grønne skærm«, og alle andre med ældre convertere, kø
rer denne kun med 8 sek/bill. på sendersiden.
Vi har i denne konstruktion 16 gråtoner, hvilket giver en fin opløs
ning i billederne. Der er selvfølgelig tilslutning til kamera og lig
nende, således at man kan sende et billede af sig selv eller andre
motiver. For begyndere kan oplyses, at de frekvenser SSTV arbej
der med, ligger således, at de kan optages, gemmes (og senere ud
sendes) på en ganske almindelig båndoptager.
Hvor henvender man sig?
Københavns Hvidovre afdeling tager sig stadigvæk af at sende dia
gram og samletegninger plus film og/eller evt. borede print til kon
struktionen: 100 kr. for tegninger + film. 270 kr. for tegninger og
print.
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kina forventes at blive de længste afstande denne Oscar kan klare
i sin højeste position.
For dem der vil køre DX på packet, også med en »lille« licens synes der nu at blive gode muligheder.
O Z3R C a OZ5BBS/bro

SS7V&7V,
Henvendelse til: EDR Hvidovre afdeling, Postbox 14,2650 Hvid
ovre (mærket »SSTV«)
Har man, og det har de fleste amatører, lidt »stumper« i skufferne
og laver man kassen selv, kan konstruktionen bygges for under
1500 kr. Den er som nævnt nem at bygge, ukritisk i sin opbygning,
så alle interesserede, kom ud a f busken.
Som nye convertere pr. 24/1-88 er »i luften« kan nævnes: OZ 1
ACQ, OZ 1 ADW, OZ 1 AIM, OZ 1 AIQ, OZ 1 DOZ, OZ 1 ENM, OZ 1
GPB, OZ 1 HHW, OZ 3 WP, OZ 5 KH, OZ 5 OU, OZ 5 PB, OZ 6 AN,
OZ 7 EP, OZ 9 AU, OZ 9 KE, LA 9 RY.
A ktiviteten
Aktiviteten på HF-båndene har været lidt lav i vintermånederne,
men er nu stærkt stigende, navnlig på 20 meter. Du kan altid lytte ef
ter SSTV på følgende frekvenser: 3.730 - 7.040 -14.230 samt 28.680
MHz (+5 kHz) endvidere 144.500 og 432.500 MHz. (Det kan næv
nes, at IS 0 XRI stadig laver QRM på 20 meter). Den i OZ averte
rede aktivitetstime foreslås ændret til hver søndag fra kl. 15.00 til
16.00 på 3.730 MHz.
Tester
Der har til nu været afholdt 2 tester i år. DARC’s internationale
SSTV-test 19/3-88 samt IVCY’s DX contest, fra 2. til 10/4-88. Testre
sultaterne bringes i næste OZ. HA I ZH vandt testen i 1987.
Mere orie ntering
Er du i tvivl, eller har du problemer med SSTV’en, ring, skriv eller
call (gerne 144.500). Er der spørgsmål af almen interesse, skal vi
forsøge at hjælpe her i spalten.
Når dette læses, har der af OZ 9 AU været afholdt SSTV-foredrag
i Hillerød, Amager, København og Birkerød afdelinger med stor til
slutning.
Flere foredrag følger, se OZ afdelings meddelelser.
Det kan nævnes, at i Hillerød er 8 convertere nu under opbygning
under ledelse af Carl OZ 6 AN.
Vy 73 de OZ9AU, OZ1AIM, OZ9KE

Stof til OZ
senest d. 20.
Jeg sæ tter stor pris på d it hus!

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

Byrlund
0 2 941213
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Så kalder vi igen til det årlige
M arianelundsm esterskab i rævejagt 1988
- vi er i ræ vejagtsportens anden halvsekel, og det er sjette gang for
denne specielle sjællandske rævejagt
Det er EDR’s Hvidovreafdeling og nordsjællandske rævejægere,
der indbyder:
Tidspunkt: Lørdag den 14. maj 1988, kl. 13.30
Sted: Marianelund ved Gurre.
Område forjagte n: Krogenberg og Danstrup Hegn.
A ntal ræ ve: Hhv. 3 OG 5 ræve
D eltagerklasser:Som vanligt noget for alle: Begynderklassen med
3 ræve og de erfarnes klasse med hele 5 ræve.
Præ mier og trofæer: Beskedne præmier til de bedste hold i hver

klasse. Alle i de erfarnes klasse konkurrerer om Marianelundstrofæet og Hvidovre-afdelingens medlemmer konkurrerer også om af
delingens vandrepokal.
Fremmøde: Fremmøde for instruktion kl. 13.00 (obligatorisk).
Startgebyr: Vi har endnu ikke fundet den stenrige sponsor, så vi må
opkræve et startgebyr på bare 25 kroner pr. næse (resten af perso
nen er så til gengæld med helt gratis).
Deltagertal: I de sidste par år har Marianelundsrævejagten været
jagten med det største deltagerantal i hele Danmark. Vi kan jo ikke
slå den rekord, men der er stadig plads til endnu flere deltagere.
Frekvenser: Ja, det er selvfølgelig da på 160 meter, det foregår.
Men skulle nogen ønske noget andet bånd, så klarer vi også det.
På gensyn ved Marianelund!
Arrangørerne v/8 NJ

CW hjørnet

Redaktion: OZ8O, Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrupr

Telelegrafi på kassettebånd
Mens dette skrives få dage efter, at marts OZ er modtaget, er der
endnu ikke kommet nogen ønsker om bånd med træningstelegrafi;
men tilbuddet fra sidste måned står stadig ved magt.
SCAG
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe optager som medlem alle, der
vil støtte gruppens formål: at støtte og opmuntre amatørradiotele
grafi. Send blot årsafgiften, 35 svenske kroner til postkonto Stock
holm 83 61 33-9, SCAG c/o Börjesson, S-791 53 Falun.
SCAG’s næste årsmøde er nu bestemt til at afholdes i Hamar lidt
nord for Oslo den 6. august 1988 i tilslutning til NRRI’s 60 års ju b i
læum og årsmøde.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i gruppens arrange
menter, se OZ for februar side 97.
Langsom morse
Ud over det mere lokale tilbud om slow speed FMCW på 145225
kHz eller nærmeste højere ledige kanal for amatører omkring Kø
benhavn har SCAG nu foreslået, at interesserede mødes på 3560
kHz lørdag kl. 17 lokal tid til QSO i langsom takt. Alle er velkomne.
Skulle der blive trængsel, er der jo mulighed for at skifte til en ledig
frekvens i nærheden sammen med en eller flere af de øvrige delta
gere.
O Z80

RA D IO A M A T 0 RER N ES
FO RLA G
A PS
RTTY, AMTOR und Packet-Radio
kr.
Transistor Amateurfunkgeäte, 10 G H z .......................................... kr.
ARRL Anatenna B o o k ..................................................................... kr.
ARRL Satelite Experimenters H an d b o ok......................................kr.
Samlebind til O Z
kr.

184,50
141,00
76,00
179,50
28,00

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00.
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.
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Det nostalgiske hjørne

Old T im er Hams
OZ1Q, Børge Hilfred, Sønderborg

OZ1Q, Børge ved sin tidligere transceiver
Som licenseret radioamatør kan Børge gå 54 år tilbage,
idet han allerede som 16-årig fik sin licens. Det skete ved
velvillig hjælp fra hans mor, som dengang måtte skrive un
der som ansvarshavende. Forinden var »Vejen til sendetil
ladelsen« eller, som den dengang hed »Kortbølge Radio«
blevet grundigt studeret og samtidig blev 1Q medlem af
EDR som nr. 671.
Børges opvækst fandt sted i Haderslev, og på det tids
punkt var der kun 100 licenserede senderamatører i Dan
mark, og af dem var der kun to i hans område, og heraf var
den ene OZ7MP, Math. Paulsen, som smittede ham med
kortbølgebacillen. 7MP boede på en gård 4 km uden for
Haderslev og havde fået rejst to 20 m høje granmaster med
en 40 meters Zepp i toppen. Det virkede vældigt impone
rende på Børge, som boede i byen og måtte nøjes med en

Forbud mod radiom odtagning
I »gamle dage«, d.v.s. før 1926, var det som bekendt ikke tilladt at
være i besiddelse af en trådløs afsender eller bruge en sådan. At
det også krævede særlig bevilling for at eje en radiomodtager er
vist de færreste bekendt med. En af vor forenings første medlem
mer, nr. 131 Otto Ring med senere call ED70R, havde bygget en fin
kortbølgemodtager og søgte derfor Generaldirektoratet for Tele
grafvæsenet om tilladelse til at benytte den. Kort tid efter modtog
Otto Ring følgende skrivelse fra »væsenet«:
»I Deres skrivelse har De anholdt om Tilladelse til at opstille en
Radiomodtager.
Foranlediget heraf skal man tjenstlig meddele Tilladelse til Op
stilling af en Radiomodtager, der dog, da Spørgsmaalet om en Ord
ning af samtlige henhørende Forhold i Henhold til Lov 166 af 1. Maj
1923 for Tiden er Genstand for Overvejelse og Undersøgelse, kun
vil kunne gives foreløbig på følgende Vilkaar:
at Installationen til enhver Tid kan kontrolleres af Telegrafvæsenet,
saaledes at Udgifterne ved en saadan Kontrol godtgøres Tele
grafvæsenet af Ejeren efter Regning,

^

1/3 Hertz. Som sender havde han flikket en T.P.T.G. sam
men, og hans modtager var en O-V-2. Med dette grej kørte
han hele Europa med ca. 10 watt input, og glæden blev
ikke mindre, da han en skønne dag kom over »dammen« og
fik sin første QSO med en W1-station på 40 meter.
OZ1Q har altid været en ivrig CW operatør, og hans eks
pertise stammer fra drengeårene, da han trænede ivrigt
(efter avisen) sammen med ex-OZ3Y, Rolf Hansen, der se
nere emigrerede til Sydafrika og blev professor i matematik
dernede. En overgang tænkte 1Q på at blive professionel
radiotelegrafist, men det blev altså musikken, han satte sin
lid til og flyttede til København i 1935 for at studere på Mu
sikkonservatoriet. Desværre gik det så lidt ud over radioar
bejdet, og det blev jo ikke bedre, da han i 13 måneder krøb
1kongens klæder for at aftjene sin militærtjeneste.
Så nåede vi den 9. april 1940, og hans »fuglerede« blev
konfiskeret. Efter krigen fik Børge en erstatning på kr. 150,-,
og de blev sat i noget værnemagergrej, deriblandt en SK
10 og en Körting modtager.
I sommeren 1947 havde 1Q den glæde, at hans musikar
bejde og radiohobby kunne forenes i Svendborg, hvor
EDR’s sommerlejr fandt sted. Der var komponeret en EDR
march til lejligheden, og 1Q fremførte den med sit orkester
ved en middagskoncert i Statsradiofonien. Fem år senere
havde 1Q den glæde at medvirke ved EDR’s 25 års jubi
læum i København.
11963 kommer Børge så tilbage til Sønderjylland, og her
har han siden været QRV med sit radiogrej. I øjeblikket kø
res der med TS 430 S, Sloop antenne + en Huston vertikal.
2 meteren bliver heller ikke svigtet, og her hører man ofte
OZ1Q.
Inden vi slutter Børges lille kortbølgehistorie, vil jeg røbe,
at han i denne måned - den 16. april - fylder 70 år. Hjertelig
til lykke!

at Installationen udelukkende anvendes til Modtagelse og ikke un
der nogen Omstændigheder til Afsendelse,
at Tilladelsen til enhver Tid kan tilbagekaldes og Installationen for
dres fjernet - eventuelt fjernes ved Telegrafvæsenets Foranstalt
ning paa Ejerens Bekostning, samt
at Ejeren erklærer sig beredt til at efterkomme enhver Forskrift derunder ogsaa om Afgifts Erlæggelse - som i Henhold til for
nævnte Lov maatte blive given af Ministeren for offentlige Arbej
der eller Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet.
Deres Anerkendelse af foranstaaende Vilkaar for Stationens Op
rettelse bedes snarest tilstillet nærværende Generaldirektorat«.
Otto Ring fik sin tilladelse, og iøvrigt blev hans omtalte kortbølge
modtager præmieret med et diplom, da den deltog i Amatør
radioudstillingen i Industribygningen i 1925. Samme år blev der
indført licens for modtagning af radiofoni, med en årlig afgift af 10
kroner om året.

Generalagent for

YAESU MUSEN
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HF Buttettm

EDR nyt
CEPT R ecom m endation T/R 61-01
Nu da ferietiden begynder at nærme sig, er det vel på sin plads at
fortæ lle lidt nyt om udviklingen angående CEPT-licensen.
Efter sædvanlig pålidelig kilde oplyses, at Sverige nu pr. 1. marts
har accepteret recommendationen, dog kun klasse II, det vil sige,
at man kan arbejde på frekvenser over 144 MHz. Den 20. november
1987 blev CEPT recommendationen, ved kongelig dekret ophøjet
til lov i Belgien. Hvad Portugal angår, skulle man her tiltræ de afta
len inden udgangen af 1987, men jeg har ikke fået dette bekræftet.
Status ser nu således ud:
Østrig OE/, Belgien ON/, Danmark OZ/, Grønland OX/, Færøerne
OY/, Frankrig + Corsica F/, Guardeloupe FG/, Guyana FY/, Martiniqe FM/, Mayotte FH/, New Caledonia FK/, Fransk Polynesien FO/,
Reunion FR/, Saint Barthelemy FJ/, Saint Martin FG/, Saint Pierre
et Miquelon FP/, Antartica FT/, Wallis og Futuna FW/, Vesttyskland
DL/ - DC/, Lichtenstein HBO/, Luxembourg LX/, Monaco 3A/, Hol
land PA/, Norge LA/, Spitsbergen/Bear Island JW/, Jan Mayen JX/,
Bouvet Island/Antartica 3Y/ Schweiz HB9/, Sverige SM.
Referencer: Region 1 News, QTC.
OZ1HMY

Lokalafdelingsudvalget
Lokalafdelingsudvalget, der jo er et af de nyeste udvalg i EDR, har
som bekendt indtil videre kun en enkelt aktivitet, der i det daglige
gerne skulle være et vigtigt stykke værktøj for lokalafdelingen og
dens medlemmer - Afdelingsmappen.
Normalt bliver der årligt udsendt nye sider til erstatning for de for
ældede sider i mappen. Dette sker i slutningen af december må
ned, men sidste gang i starten af december. Der var rettelser til
mange af afsnittene, nogle som følge af ændret sammensætning af
HB, RM og udvalg, men 5.1, der indeholder regler for afholdelse af
morseprøver, bedes bemærket. Der er også udfærdiget formularer,
ansøgning til Handicapudvalget. Under afsnit 12 er der regler for 2
nye diplomer. I afsnit 14 og 15, der er nye, vises båndplaner og kort
over repeatere i Danmark. P&T’s »den blå«, er blevet forsynet med
hængsel, så der skulle være mulighed for at finde den i mappen.
Her i marts måned er der udsendt nye sider igen. Afsnit 4.1, revi
dere Field Day regler for 1988. Afsnit 6.5, fortegnelse over lokalafde
linger og deres kaldesignaler, dette er nyt - besluttet på RM-87. Af
snit 8.1, reviderede foredragsregler. Afsnit 9.1, reviderede regler for
QSL-service. Afsnit 10.1, Radioamatørernes Signaltjeneste - nyt.
Vi er i udvalget altid lydhøre for nye tiltag. I øjeblikket er der ved
at blive lavet en liste over begynderkonstruktioner, der har været i
OZ. Man kan så studere listen for derefter at finde artiklen i OZ,
dette er væsentlig billigere end et optryk af artiklerne.
Vores nye Contestmanager OZ1IGT, Eigil, har også udtrykt ønske
om, at få et afsnit i mappen, men indholdet er endnu ikke klart.
Såfremt I i lokalafdelingen har nogle ønsker, der ikke menes at
være rimeligt opfyldt i afdelingsmappen, kan I rette henvendelse til
redaktøren OZ1CRY eller undertegnede, vi vil så forsøge inden for
mulighedernes grænser at få »forbedret« indholdet, men husk det
skal gerne være noget, alle lokalafdelingerne kan have gavn af.
OZ1HMY

EDR’s frem tid
I rapporten fra HB-mødet i januar (OZ marts s. 156) omtalte jeg, at
der var blevet nedsat en arbejdsgruppe. Imidlertid var et af grup
pens medlemmer - OZ1DGP ikke kommet med i omtalen. Gruppen
består altså af 5 medlemmer nemlig: OZ1DGP, OZ5RB, OZ3BH,
OZ1DHQ og OZ1DYI.
På given foranledning skal jeg iøvrigt understrege, at gruppens
opgave ikke er at beskæftige sig med foreningens struktur, og HB
har således ingen intentioner om at gribe ind i det af RM nedsatte
strukturudvalgs arbejde. Mine bemærkninger om - »at tilpasse og
modernisere EDR« - går udelukkende på foreningens aktiviteter for
at skaffe nye medlemmer på foreningens nuværende grundlag.
HR
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Første søndag I måneden kl 12.10 ONT
Frekvens; 3700 kHz ± QRM
Adresse; Hestkø&vænge 4,3*80 Birkerød
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Fra KARL nr. 11 1987

EDR’s søsterorganisation i Korea, »The Korean Amateur Radio League« har meddelt os, at de i deres medlemsblad »KARL« vil op
rette en spalte med omtale af de forskellige landes amatørhistorie
og spurgt, om EDR vil deltage.
Svaret blev overladt til EDR’s PR-udvalg og resultatet ses her,
hvor vi som første bidragsyder fik offentliggjort en artikel om Einar
Dessau og hans eksperimenter i 1909.
For de af vore læsere, som er mindre kyndige udi de koreanske
skrifttegn, er her et kort resumé:
»Som verdens første radioamatør byggede Einar Dessau i 1909
sammen med skolekammeraten Johan Nyrup en modtager- og
sendestation og fik etableret to-vejs forbindelse mellem Tuborg og
Valdemar Poulsen i Lyngby (senere Lyngby Radio). De første ud
sendelser var illegale, men Einar Dessau fik snart en speciel sen
delicens udstedt i faderens navn. Den gamle licens er senere ble
vet ombyttet til en regulær amatørlicens under call: OZ9DES.
Efter Dessau’s historiske eksperimenter i 1909, blev der på grund
af studier ikke megen tid til radio og ved første verdenskrigs udbrud
i 1914, blev licensen inddraget, og Einar Dessau fik ordre om at de
montere sin radiostation. Den gamle buesender har - med undta
gelse af en enkelt gang i 1936 - ikke været i luften siden. I dag befin
der stationen sig på Teknisk Museum i Aalborg.
Einar Dessau (95) er æresmedlem af Experimenterende Danske
Radioamatører«
OZ1HJV
OZ APRIL 1988

Debat
EDR og EMC/BCI/TVI
Som lovet i sidste nummer, skal jeg her berette om foreningens
virke på området og samtidig oplyse om de tiltag, EDR har gjort og
vil gøre. Debatten har været gavnlig, idet vi indenfor foreningens
»arbejdende flok« har været nødt til at overveje sagerne grundigt,
og sam tidig får fortalt medlemmerne, hvad vi laver. Lov mig blot en
ting: læs hele indlægget igennem og prøv bagefter at vurdere sa
gen fra alle 4 parters side, nemlig din nabos, Teleinspektionens,
fabrikantens og radioamatørens. Hvis du herefter mener, at der er
noget, vi bør vide, så ring eller skriv.
EDR og Teleinspektionen
Der har på samtlige møder mellem Teleinspektionen indenfor de
sidste 6 år været emner om EMC. Emnerne har været bredt dæk
kende f.ex.: Indstråling i satellit-modtageres mellemfrekvens på ca.
1300 MHz, indstråling i VHF (s) kanaler i kabel TV anlæg, indstrå
ling i telefoner, udstråling fra computere i amatørbånd, forstyrrelser
fra radiolocationssendere i amatørbåndet, indstråling i videorecordere, indstråling (overstyring) af bredbåndsantenneforstærkere,
forstyrrelser fra industriapparater i amatørbånd, krav til minimum
nyttefeltstyrker ved TV, førend radioamatøren skal hjælpe, Telein
spektionens holdning til de danske standarder om indstråling og
selvfølgelig også teleinspektionens håndtering af indstrålings
problemer med udstedelse af sendeforbud.
På de fleste af punkterne har vi opnået gode løsninger for radio
amatørerne, mens vi på andre har måttet acceptere, at Teleinspek
tionen prioriterede andres ønsker højest. Det har altid været på
baggrund af saglige argumenter, at man har afgjort sagerne, og al
drig med »en lodret ordre«. Vi har på et møde, af dem jeg har været
med til, stået meget stejlt overfor hinanden, og her snakkede vi
åbent om vores mulighed for at gå til ministeren og derved opnå vo
res vilje. Vi undlod det af flere grunde. For det første var punktet al
vorligt, men ikke »livstruende«, for det andet ville det for ministeren
blive et valg mellem at tro på os, eller sin embedsmænd, og til sidst
ville vi afgjort skade vores fremtidige samarbejde med Teleinspekti
onen.
Man bør endvidere tænke på, hvilken rolle Teleinspektionen spil
ler i samfundet. De skal jo varetage alles interesser, og som de ud
trykte det i et brev: »bestemmelserne vil ved fremtidige revisioner
som hidtil blive udformet under vurdering af samtlige foreliggende
forhold, herunder særligt interferensmæssige, økonomiske og
samfundsmæssige betragtninger«.
EDR skal samtidig leve op til sin formålsparagraf med at varetage
radioamatørernes interesser, og disse to interesse-sfærer har ind
bygget en »konflikt«. EDR’s taktik overfor Teleinspektionen kan (og
bør) diskuteres, men ingen af os kan forlange alt opfyldt på alle an
dres bekostning. Det må nødvendigvis blive en balance. Der, hvor
medlemmerne (via repræsentantskabet) kunne hjælpe forhand
lerne, var ved klart at fortælle, hvor meget der må »ofres« for de en
kelte ønsker, for så kan man gå tættere på den »imaginære« grænse
i forhandlingerne.
Licensbestem m elser
Flere af indlæggene i debatten har nævnt, at vi i Danmark var dårli
gere stillet end andre landes radioamatører. Jeg har undersøgt sa
gen, og der er vidt forskellige bestemmelser på området fra land til
land. Landene kombinerer lempelige krav til amatørens afhjælp
ning af indstråling med direkte tekniske krav til amatørstationen
med begrænsninger på uønskede udstrålinger fra både sender og
modtager. Der er dog ingen lande, hvor bestemmelserne helt frita
ger radioamatøren for at skulle hjælpe. Til OZSRO’s indlæg kan jeg
fortælle, at det norske Teledirektorat ikke er enig med hans formule
ring, hvis den skal opfattes som helt håndfast. I mange tilfæ lde går
det som OZ8RO beskriver, men hvis tingene går i hårdknude, hol
der beskrivelsen ikke 100%.
I Tyskland har man krav til radio- og tv apparaternes immunitet,
men disse krav ligger meget lavt (1 til 3 volt/meter) i forhold til de fel
ter, en amatørsender kan lave hos naboen. Når en nabo til en tysk
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radioamatør klager til Bundespost, kommer der en støjinspektør
med et godkendt fjernsyn og prøver det hos naboen. Hvis dette ap
parat fungerer uden forstyrrelser, får brugeren oplyst, at han/hun
bør købe et godkendt apparat. Hvis også dette apparat forstyrres,
bliver radioamatøren pålagt at afhjælpe problemet.
De danske bestemmelser indeholder i dag ingen tekniske krav til
amatørstationerne ud over den maximale tilførte effekt og brugen
af amatørfrekvenser. Vi har de samme »gummiparagraffer«, der
alle indeholder frasen: »efter Teleinspektionens skøn«, ligesom
alle andre landes bestemmelser. Hvor det danske skøn ligger (i
volt/meter) er svært at svare på, men OZ5WF’s indlæg viser dog, at
skønnet bruges, at ikke at man accepterer hvad som helst. Hvis vi
kunne få dette skøn »højnet« ville mange være hjulpet. Det arbejder
vi også på. Vi har en mundtlig aftale med Teleinspektionen om, at
hvis en radioamatør føler sig dårligt behandlet af en af Teleinspekti
onens inspektører, kan EDR altid forhandle med Ti om problemet,
men det skal være straks ved problemets opståen. OZ8RY’s be
sværlige »ghettoblaster« ville efter min vurdering ikke kunne med
føre et sendeforbud, når han havde gjort en kraftig indsats, og im
portøren var afvisende. I en sådan sag kan EDR hjælpe jer.
Hvis jeg skal vurdere vore bestemmelser contra andre landes, er
min vurdering, at vore bestemmelser favoriserer den experimenterende radioamatør ved ikke at stille tekniske krav, men til gengæld
kræver, at man så er ansvarlig for løsningen af de problemer, der
opstår. Vore bestemmelser kan absolut blive bedre (læs: mere
amatørvenlige), og det arbejder vi fortsat for.
EMC krav til radio/tv
EDR har forsøgt at få stillet immunitetskrav på alle slags elektronik.
Ikke ved at kræve det, men ved sagligt at argumentere for det for
nuftige i at have krav. Den eneste grund til, at det ikke er lykkedes
endnu, er økonomi. Ingen har villet betale prisen, og myndighe
derne har ikke vurderet problemerne til at være af en sådan karak
ter, at man ville kræve det, og derved pålægge forbrugerne at be
tale. Du kan som radioamatør med god ret mene, at det er noget
frygteligt skidt, din nabo har købt, men kan du forvente, at din nabo
vil købe et 100 kr. dyrere TV, blot fordi du vil være radioamatør? Jeg
mener helt klart, at han får noget for de penge, men kan han selv se
det?
I alle de »expertgrupper«, der gennem tiderne har arbejdet med
problemet, harder medvirket radioamatører. Ikke altid som repræ
sentanter for EDR, men i egenskab af ansatte i berørte virksomhe
der. Vore synspunkter har altid været med, men måske ikke altid
med den ønskede vægt. Først i de senere år er der kommet gang i
sagerne, og det skyldes, at industrien er begyndt at være interesse
rede. Der er kommet en dansk standard (DS5106), som omhandler
forslag til EMC specifikation for elektronisk udstyr undtaget radio
og tv. Ikke fordi standarderne ikke kunne dække det, men fordi der
er krav på vej fil disse apparater. Når disse krav træder i kraft, hvil
ket ifølge et EF forslag skal ske senest 1. januar 1990, vil EF have
fæ lles krav, der sandsynligvis vil ligne de nuværende tyske. Sand
heden er dermed, at uanset om radioamatørerne gør noget eller ej,
så er der krav på vej. Det bør vi råbe et hurra for!
Nu skal man ikke tro, at vi ikke arbejder videre, for disse kom
mende krav er ikke gode nok. EDR’s tekniske udvalg har lavet et
indlæg til et europæisk EMC-symposium, hvor vi gør opmærksom
på tekniske mangler ved standarderne. Det er specielt standarder
nes krav til afstand mellem signal og det detekterede støjsignal, vi
er utilfredse med. Standarden kræver kun 40 dB mellem nyttesig
nal og detekteret støj, og det mener vi afgjort er for lidt.
Vi har også for ca. 1 år siden henvendt os til forbrugerrådet, og
bedt dem fremme sagen. Vi har foreslået dem at etablere varede
klaration og lave test’s som f.ex. den engelske forbrugerorganisa
tion har gjort. Der er dog endnu ikke kommet noget ud af henven
delsen. De danske standarder har mangler ved den måde, man
vejleder brugeren i at vælge en realistisk »miljøklasse«, og det har
vi skrevet til Danmarks Elektrotekniske Komité om.
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Jeg ved af egen erfaring, at det er et stort arbejde at lave brug
bare standarder, og selv om vi fik vedtaget at indføre nogen
»straks«, så ville indførelsen tage mindst 2 år. Det kan ikke lade sig
gøre hurtigere.
Praktiske problem er
Vi skal nødvendigvis klare vores nuværende problemer selv, og det
er helt klart en opgave for EDR at hjælpe den enkelte radioamatør
med at løse problemerne. Vores formand, OZ1DHQ, nævnte i sidste
nummer af »OZ« nogle tiltag, som vi straks vil gå i gang med. Vi vil
hjælpe lokalafdelingerne med at etablere støjkasser og assistere
med materialekøb og viden. Som jeg har fortalt ovenfor, kan vi også
hjælpe med kontakten til Teleinspektionen, men her skal vi altså tid
ligt ind i billedet, hvis vi skal have en chance.
A ndet
Som jeg skre vtilO Z IG E H ’s originale indlæg, opfordrede vien sam
menslutning, der hedder »Teleteknisk Selskab« til at lave en tema
dag omkring indstrålingsproblemer i husholdningselektronik, men
vi har indtil videre kun modtaget et henholdende svar. Vi har des
værre ikke selv økonomi til at stable det på benene.
SSA (EDR’s svenske søsterorganisation) har startet en undersø
gelse, idet man har udsendt spørgeskemaer til de svenske radioa
matører om deres indstrålingsproblemer. Man har fået 2050 ske
maer retur og er nu ved at gennemgå materialet. SMOCOP har lovet
at holde os underrettet om resultatet, og så kan vi evt. offentliggøre
det og overveje, om vi skal gøre noget tilsvarende.
Debatten har vist, at der er et behov for, at foreningen får fortalt
medlemmerne, hvad der arbejdes med. Det var før noget, der blev
nævnt kortfattet i HB-referaterne, hvor det var gemt under de for
skellige beretninger. OZ8XW’s mere journalistiske referater er må
ske bedre til at trække den slags frem i lyset. Det vil altid være en
vurderingssag, om vi hele tiden skal »fylde« OZ med ting fra udval
gene. Det jeg har fortalt i denne artikel, er jo indholdet af flere års ar
bejde indenfor emnet.
EDR’s tekniske udvalg
Normalt er det ikke sådan, at vi skriver curriculum vitae på os selv
her i spalterne, men jeg tror, at jeg derved besvarer en del af spørgs
målene omkring EDR’s viden om omfanget af indstrålingsproble
mer. Som nogen ved, er jeg på listen over foredragsholdere med
emnet indstråling. Min baggrund er mere end 11 års arbejde i en
halvoffentlig virksomhed, hvor indstrålingsproblemer er min
hovedopgave. Denne virksomhed har mere end 1 mill. apparater
spredt over størsteparten af Jylland. I den forbindelse har jeg dag
ligt EMC problemerne på nært hold, og har kontakt til andre virk
somheder/personer med samme arbejde.
EDR’s tekniske udvalg består endvidere af OZ8TV, der også som
del af sit arbejde har med indstrålingsproblemer at gøre, og
OZ1AKO der også har EMC som hovedarbejdsopgave. Vi kender
selvfølgelig ikke til alle indstrålingsproblemer i enkeltheder, men
jeg vil vove at påstå, at EDR er rimeligt godt orienteret. Jeg har ikke
sagt, at vi ikke har behov for jeres erfaringer og oplysninger, men at
vi også får oplysninger ad andre kanaler.
OZ1GEH og OZ8BZ foreslår, at vi indsamler statistik fra radio
amatørerne med det formål at få overblik over problemets omfang.
Vi ved, at man talmæssigt regner med, at halvdelen af de udstedte
radioamatørlicenser er aktive, og at hver amatør i gennemsnit laver
forstyrrelser hos fra 2 til 5 naboer. Altså ialt fra 10.000 til 25.000 po
tentielle steder. Jeg tror ikke, at dette tal er meget forkert, men det
kan måske vurderes, når vi ser resultatet fra den svenske undersø
gelse. Hvis man skulle prøve noget nyt, kunne det være at få spør
geskemaer sendt ud til alle husstande (eller et repræsentativt ud
snit) og høre, om de har oplevet indstrålingsproblemer. Vi ville
derved også få oplysninger om indstråling fra alle andre sendere
med, hvilket også kunne være interessant. Et sådant projekt er
imidlertid både dyrt og interessant. Et sådant projekt er imidlertid
både dyrt og arbejdskrævende, og vi må vurdere, om vi får valuta
for pengene. OZ8BZ foreslår oprettelse af en videnbank, og ideen
er god. Det kunne måske bygges op på packet-mailboxene, hvis ra
dioamatørerne, når de havde løst et problem, skrev deres løsning
ind i et specielt directory på mail-boxene. Jeg er lidt ked af, at
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OZ8BZ vurderer, at vi lader folk i stikken, for teknisk udvalg har
endnu ikke afvist at hjælpe nogen. Der er hver uge radioamatører,
der ringer og bliver hjulpet på den ene eller den anden måde.
EDR’s medlemsundersøgelse viste ikke, at indstrålingsproblemer
havde flere »ophør« på samvittigheden end mange andre faktorer.
Som et svar på de kommentarer, der har berørt ansvarsfordelin
gen i indstrålingstilfældene, synes jeg, man skal læse OZ5WF’s
indlæg igen. Han berører det konkrete problem, at selv om vi fik
ændret ansvarsfordelingen således, at det ikke var radioamatøren,
der skulle sørge for afhjælpningen af problemet, men klageren
selv, så ville det få negative konsekvenser for radioamatøren. Det
ville rygtes, at det var problemfyldt at bo nær en radioamatør, og an
tennetilladelser ville blive yderligere problematiske.
I flere af debatindlæggene har man tolket min holdning til tinge
nes tilstand, og Teleinspektionen som værende, »at jeg er godt til
freds med det hele«. Det er ikke sandt, men jeg skal medgi’, at man
godt kunne læse det sådan. Jeg var godt tilfreds med det resultat,
vi havde med fra forhandlingerne med Teleinspektionen, og det var
det, jeg gav udtryk for. Det var med andre ord det bedst opnåelige
på det tidspunkt og lå ikke langt fra vore ønsker. Vi både kan og skal
arbejde for endnu bedre forhold, og det gør EDR også.
Med hensyn til at vurdere om et problem er let eller svært at løse,
så ved vi godt, at der er alle grader af teknisk viden hos radioamatø
rer, og det er det, der gør det hulens svært at kommentere hinan
dens problemer. Det, der er let for den ene, er svært ... o.s.v.
OZ1GEH fortalte f.ex. ikke, at han har en god teknisk uddannelse og
arbejder på en radiofabrik.
Det kan godt være svært at overkomme at lave arbejdet og samti
dig holde jer informeret. Det er derfor udmærket, at nogen tvinger
os til at gøre rede for, hvad vi gør på amatørernes vegne. Hvis vi
hjælpes ad, kan vi gøre mange ting meget bedre. Tænk ikke »EDR«
skal gøre det og det for mig »men« jeg vil hjælpe radioamatørerne
og derved EDR ved at gøre det og det«.
Hvis I synes, vi løber den forkerte vej, så brug repræsentantska
bet i EDR til at sætte målene på plads.
Chr. M. Verholt, OZ8CY

Fra billedarkivet

Peters m useum
For mange år siden begyndte OZ1BZB, Peter Sørensen at samle på
gamle BCL-radioer. I dag er det blevet til en stor og enestående
samling, som Peter har anbragt i lokaler i forbindelse med sin QTH
i nærheden af Randers.
På billedet ser vi et lille hjørne af det interessante museum, som
byder på grej fra får århundreskiftet op til 1930. Alle de udstillede
genstande er funktionsdygtige og har været gennem Peters reno
veringsværksted, hvor mesteren med kyndig hånd har taget sig af
hver del.
For interesserede kan jeg oplyse, at OZ1 BZB Peters Museum
gerne modtager besøg - men ring først og aftal tid: 06-441908.
OZ1HJV
OZ APRIL 1988

ru Ut -Æ44%.
Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00 DNT.
Stof sendes ti! OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårnvej 159, 3 tv.,
2610 Rødovre, tlf. 01 70 82 29.

AMAGER - OZ7ÅMG
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tlf. 01 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.
Nu er foråret endelig på vej. Man bliver aldrig træt af at se alt spire
og gro. Det rykker i en for at komme udendørs i den endnu svage
sol. Solen får mere og mere magt, og is, sne og kulde forsvinder.
Der er et enkelt sted, hvorfra man har det allerbedste udsyn til alt
det spirende liv, og det er fra ens antennemast. Vi har nu HF, 2 me
ter og 1296 MHz antenner, men mangler stadig en GP til 2 meter og
en til 70 cm. Vi har stumperne, de skal blot sættes op, og nu er det
jo det helt rette tidspunkt til dette. Sådanne antenner er måske ikke
væ sentlige for at demonstrere vores evner til DX, men de er meget
væsentlige for at holde forbindelsen med de lokale radioamatører,
hvilket er overordenligt vigtigt. Det viser sig nemlig, at vi bliver sta
dig flere og flere, men for at fastslå Amagerafdelingen som sam
lingsstedet for øens radioamatører må den lokale radiokontakt hol
des ved lige. Så på genhør på 2 meter og på gensyn i afdelingen.
Husk, at det er din afdeling, og at den bliver nøjagtig lige så god,
som du gør den til.

Program:
Klubmøde hver torsdag.
28. april: The og varme hveder. Tag din familie med, det plejer at
være en hyggeaften af de store.
5. maj: »Pedersen tonajt, live«. OZ1FQ, Pedersen, fortæller om et
yderst aktuelt emne: Facsimiie. Dette har måske ligget i dvale rent
amatørmæssigt i de senere år, men mon ikke FAX skulle have en
fremtid? For at kunne udnytte den kommercielle teknologi, må man
kende de grundlæggende principper, og det er netop dette vor eks
pert på området, Pedersen, kommer og fortæller om. Sæt et kryds
i kalenderen med det samme.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

G L A D S A X E - Q Z2A G R
Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3, 2730 Herlev.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
2800 Lyngby, tlf. 02 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

HO VEDSTADSO M RÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen,
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde,
tlf. 02 94 75 98.

H V ID O V R E -

OZTHVI

Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 01 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.
OZ APRIL 1988

K risti Him m eifartsferien falder i år allerede i begyndelsen af maj
måned - nemlig fra den 12.-15. maj - men vi har da lov til at håbe på
godt vejr alligevel.
Ud over afdelingens medlemmer har vi i år inviteret radioamatø
rer fra Hvidovres venskabsby Sollentuna, der forhåbentlig møder
talstærkt frem.
Den traditionelle Marianelundsrævejagt vil blive afholdt om lør
dagen den 14. maj i samarbejde med Helsingør afdelingen. Nær
mere oplysninger om tid og sted vil fremgå af Ræ vejagtsspalten.
Program
19.4.88: Se Medlemsm eddeieiser.
26.4.88: Værstedsaften, hvor OZ1FBV vil være dig behjælpelig med
løsning af dine tekniske problemer.
3.5.88: Klubaften - Medlem sm eddeieiser.
10.5.88 og 17.5.88: Se Medlemsmeddelelser.
Vy 73 de OZ5ÖI Esther.

KØ BENHAVN - O Z5ED R
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. NV., tlf. 01 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Siden sidst
Traditionen tro afholdtes afdelingens ordinære generalforsamling i
marts måned, denne forløb også d. 14./3. Der var fuldt hus og den
blev afviklet med god og fornøjelig debat under kyndig ledelse af
OZ1DNN Frits som dirigent. Efter valget fik ledelsen følgende sam
mensætning:

Bestyrelsen
Formand OZ1FMU Carl.
Næstformand OZ9MM Palle.
Kasserer OZ1HFW Alex.
Suppleant OZ1ACB Allis.

Arbejdsudvalget
OZ6MK Mogens.
OZ1HZI Max.
OZ1ELZ Poul.
OZ1IVA Lars.
Suppleant OZ1BGP Volmer.

Revisorer
OZ6VP Verner, OZ5IH Ivan. Suppleant OZ1GLQ Kurt.

Program:
Mandag d. 18.-4.: Klubaften.
Mandag d. 25.-4.: Temaaften. Packet Radio. Mael-Box.
Mandag d. 2.-5.: Temaaften. Contester v/OZIIGT.
Torsdag d. 5.-5.: OLD—TIMER aften. For alle med licens i minimum
20 år.
Mandag d. 9.-5.: Afdelingens anliggender.
Mandag d. 16.-5.: Før Field-Day møde, vi lægger op til årets FD.
Tirsdag d. 24.-5.: Hvidovre afdeling besøger huset og museet.
Mandag d. 30.-5.: Klubaften.

Huski Årets Københavnerbegivenhed:
Københavns Afdelingens som m erstæ vne finder igen sted: Den 1.
week-end i juni. Reserver lørdag/søndag d. 4. og 5. juni og deltag i
det store amatørtræf. Nærmere program senere.
OZ1FMU Carl
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Kreds 2

Hoved bestyrelsesmedlem:

025R& Han« 8on ne$an,
Birkebakkert 25,3460 Birkerød,
tlf, 02 81 2369.

Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.

B IR K E R Ø D - O Z 5 B IR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
Hestkøbvænget 4, 3460 Birkerød.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9YO, Jørgen Olsen, O. B. Muusvej 12,
3520 Farum, tlf. 02 95 54 92.
Giro: 6 73 90 08.

F R E D E R IK S S U N D - O Z 6 F R S
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.

Kreds 2

Program:
Tirsdag d. 19. april: Field-Day møde.
Søndag d. 24. april: Rævejagt i Rude Skov.
Tirsdag d. 26. april: Byggeaften. Modem til Packet.
Søndag d. 1. maj: 80 M aktivitetstest fra OZ8ERA.
Tirsdag d. 3. maj: VHF test.
Tirsdag d. 10. maj: Byggeaften (lokaleudvidelse).
Lørdag d. 14. maj: Rævejagt »Marianelund« mesterskab se OZ
april.
Tirsdag d. 17. maj: Byggeaften (lokaleudvidelse), husk at tage
værktøj med hvis i har.
Tirsdag d. 24. maj: HF ant. til Field Day v. OZ8NJ Niels, andre afd.
er velkomne.
Rævejagter: Kontakt 8FG - Franz - vedr. fælles transport. Tlf. 02 10
04 09.
80 M aktivite tstest: OZ8ERA vil være bemandet til SSB-delen af
disse tester første søndag i måneden. Mødetid senest kl. 10.45 (te
sten foregår kl. 11-12). Til disse testersøges både logførere og ope
ratører, så hvis du gerne vil vide, hvordan man kører test, mød op og
prøv! Kontakt evt. 1CKN - Hans Peter - (02 22 43 93) for yderligere
info.
A fdelingsvim pel: Husk konkurrencen om en afdelingsvimpel. (Se
sidste program).
Vy 73 de OZ1CKN

H IL L E R Ø D - O Z 1 E D R
Program:
19.4.88: EDR’s landsformand kommer i Hillerød afdeling og fortæ l
ler om EDR, A pS’et og foreningens fremtid. De der er interesseret
i at høre herom er velkomne.
20.4.88: Principper bag PA-trin baseret på transistorer. Foredraget
er af generel karakter, men OZ3SW vil sikkert komme ind på et
egnet PA-trin til vort byggeprojekt.
27.4.88: Teoretisk gennemgang af CATALINA’ens VFO, LO-mix og
SSB-generator, herunder vil OZ3SW også komme ind på hvorledes
man undgår uønskede frekvenser.
4.5.88: Så er det tid til at få ryddet op efter vinterens katastrofer eller
falerede projekter. Sagt med andre ord denne aften holder afdelin
gen AUKTION. Så begynd hellere allerede nu at samle guldstøv.
11.5.88: Klubaften.
18.5.88: Så står der igen CATALINA på programmet, nu er vi snart
færdige og skal have diode-matricerne gennemgået. Hvad sker
der, når man aktiverer de enkelte omskiftere. Hvorledes foregår si
debåndsskift. Hvordan virker tælleren, tæller-preset o.s.v. det ved
OZ9ZI en hel masse om.
25.5.88: Klubaften.
Vy 73 OZ1AKY Jens

H E L S IN G E - O Z 9 H E L
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, TisviIdevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.

H E L S IN G Ø R - O Z 8 E R A
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1ELY, Mogens Sørensen, Sporegangen 12, 1. sal,
3000 Helsingør, tlf. 02 22 06 31.
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.
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Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tlf. 02 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3000 Hillerød.
Program
25/4: Alm. mødeaften.
3/5: Alm. aften 12 m test.
10/5: Teknisk aften.
17/5: Foredrag.
24/5: Planlægning af Field Day.
31/5: Planlægning af Festlig Fritid.
7/6: Introduktion af nye amatører / 2 m test.
14/6: Sommerafslutning.
Den næste måned i Hillerød afd. ser således ud:
Den 25/4 skal vi besøge antennefabrikken POCOM i Gørløse. Vi
mødes i klubben kl. 19.00 og kører samlet derned, så hvis du har
transport-problemer er der mulighed for et lift.
Den 3/5 har vi vores månedlige »snakke uden forud bestemt
emne aften«, der er desuden mulighed for at køre 2 m test.
Den 19/5 har overskriften teknisk aften, denne ligger i skrivende
stund ikke helt fast, men som overskriften antyder vil der blive be
handlet et emne af teknisk karakter.
Foredraget d. 17/5 vil blive omtalt i næste nummer. Til sidst er der
vist bare at sige 73 og på genhør.
73 de OZ1JMY Peter

STEN LØ SE
Mødelokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. 02 17 23 48.

S Ø L L E R Ø D -N Æ R U M
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.
OZ APRIL 1988

Kreds 3

Hoved bestyrelsesmedlem:
OZ1DGR Axel Jacobsen,
Brovangen 46, 3700 Ronne,
tff. 03 &5 05 07.

Kreds 3

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.

ØSTBQRNHQLM - OZ4HAM

BORNHOLM - OZ4EDR

Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.

Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, klubaften. Søndage 10-12, drop-in.
Fmd.: OZ4DZ, Rose Hansen, Sigynsvej 49,
3700 Rønne, tlf. 03 95 19 58.
Program:
Tirsdag 19. april: Stationsbetjening VKF v. OZ4YP, Poul.
Tirsdag 25. april: Idéaften - målsætning og finansiering, ved
OZ1DGP og OZ1LRC.
Tirsdag 3. maj: Tilrettelæggelse af aktivitetsweekend den 14.-15.
maj.
Tirsdag 10. maj: Stationsbetjening HF ved OZ1GDT Arne.
Lørdag-Søndag d. 14.-15. maj: AKTIVITETS-WEEKEND i klubhuset
på Nønne kås.
Tirsdag 17. maj: Computeraften.
Vi fortsætter med de igangværende projekter med bygning af div
erse udstyr under ledelse af OZ4YP i klubhusets værksted.
Hver tirsdag foregår CW træning i klubhuset kl. 19.00. Hver søn
dag benyttes 2 meter - nemlig 145.500.
Det er vort håb at de, der deltager om søndagen stadig vil checke
ind, sådan at OZ4CF, Søren, har en fornemmelse af hvor mange
der lytter med.
Hver tirsdag udleveret til de interesserede, en udskrift af det ud
sendte lektioner, således at man har mulighed for selv at afkontrol
lere sit resultat.
Kurset er målrettet mod såvel begyndere, som de der ønsker at
genopfriske deres telegrafifærdigheder.
Husk iøvrigt amatørnyt hver søndag kl. 11.00 over Bornholms repeateren.
Vy 73 de OZ4DZ, Rose

Kreds 4

Alle arrangementer i CQ er kl. 19.30.
Onsdag 20. apr.: COMPUTERAFTEN: OZ1AZQ, Carsten fortæller
om hvad man skal se efter når man ønsker at erhverve sig en kom
patibel PC.
Onsdag 27. apr.: Klubaften og diskussion før generalforsamlingen.
Onsdag 4. maj: GENERALFORSAMLING i CQ kl. 19.30.
Nærmere i den udsendte indkaldelse.
Den 17. marts gik OZ3BBS (ved OZ2JZ), Nexø i luften på 144.675
MHz (H24). Der er trafik udveksling 6 gange i døgnet med OZ4BBS,
Ringsted og nord på med SK7SSA (Øland). Indtil videre er jeg også
Stby på OZ3REO og OZ3REL.
73 de OZ2JZ/John

Hoved he^tyrelsesmedlem:
ÖZdGRLsifÖ teen,
Bocffmkevcj 7,4300 Nykøbing F
tff. 03 33 91 7&

HASLEV - OZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

HOLBÆK-OZ1HLB
Mødelokale: Labæk 29, baghuset, 4300 Holbæk.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, tlf. 03 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.

KALUNDBORG - QZ1KLB
Mødelokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg.
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, El ledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.
OZ APRIL 1988

Der afholdes
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i EDR Østbornholm
onsdag, den 4. maj 1988 kl. 19.30
Dagsorden: Iflg. vedtægterne.
73 de bestyrelsen

KØGE - OZ7HAM
Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Vordingborgvej 38, 4600 Køge.
Husk vor ugentlige nyhedsbulletin på 145.475 MHz hver søndag kl.
19.00 lokal tid.
Vores populære redaktør og oplæser af den ugentlige nyhedsbulle
tin, John, OZ1LBZ, gik i luften med bulletinen for sidste gang søn
dag d. 28.2. John havde ønsket at stoppe på netop denne dag, der
præcis var 2 års dagen for overtagelsen af redaktørposten. Det er
ialt blevet il 104 nyhedsbulletiner fra John’s side, og samtlige har
været spændende og aktuelle.
Der skal fra afdelingens side lyde en meget stor tak til John, og
der er allerede takket behørigt af med en lille gave til radioshacket.
De næste bulletiner vil primært blive redigeret og oplæst af
OZ1KCY, men der vil blive lidt rokeringer hen ad vejen. Det bliver
vanskeligt, om ikke umuligt, at finde en person, der kan påtage sig
at være på lokalfrekvensen de næste 104 søndage i træk ...
Når alt dette læses har der været afholdt ordinær generalforsam
ling, men pga. dead-line vil referatet fra generalforsamlingen først
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kunne bringes i næste OZ. (Der vil blive fremlagt et fyldigt referat i
afdeling um iddelbart efter generalforsamlingen).
Program fo r april 1988:
Onsdag 20/4: Demonstration af QSL-SYSTEM på computer v.
OZ1BIZ.
Onsdag 27/4: Alm indelig klubaften.
Onsdag 4/5: ???
Vi er i øjeblikket ved at planlægge forårets foredragsrække, og
yderligere info vil være tilgæ ngelig i afdelingen, eller i næste OZ.
Kig ned til os på en klubaften, i Vestergade 30, Køge, hver onsdag
kl. 19.00 - på gensyn!
Yderligere oplysninger hos undertegnede på tlf. 03 - 66 61 60.
(Evt. meddelelser til OZ7HAM kan på PACKET RADIO 144.675
MHz sendes til OZ1BIZ eller lægges i OZ4BBS’ mailbox).
l/y 73 de OZ1BIZ, Kenneth

LOLLAND - OZ1LOL
Mødelokale: Måge vej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødby.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 21. april kl. 19.30
Dagsorden iflg. lovene:
Beretning, regnskab, indkomne forslag, valg og eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages
skriftlig indtil 8 dage før generalforsamlingen.
l/y 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: »Kikko-Griil«, Lindholmcenteret, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.
A fdelingsm øde i april:
Mandag den 25. april kl. 19.30 på »KIKKO—GRILL«, Lindholmcentret, Nykøbing F.
Følgende punkter er på programmet:
QSL-kort gennem afdelingen eller ej?
OZ1LFA. Deltagelse i tester, Field Day HF/VHF, JOTA?
Radioamatøren af 1988. Kom og giv udtryk for din mening om alt
fra lokalafdelingen til EDR, fra lokal-QSO til DX, om regler, love, af
taler, båndplaner o.s.v.
Mød op til endnu en interessant aften i DIN lokalafdeling.
Følgende møder er planlagt:
Søndag den 29. maj: Aktivitetsdag. Nærmere i OZ.
Mandag den 20. juni: Generalforsamling.
l/y 73 de OZ1CMQ Erik

NÆSTVED ■OZ8NST
Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.
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Program:
26.4.: Ordinær generalforsamling. Ifølge vedtægterne.
3.5.: Almindelig klubaften.
10.5.: Opfølgning af måleinstrument, lær også at bruge det.
17.5.: Tilrettelægning af besøg fra Travemynde - Lubeck.
24.5.: Vi gør klar til modtagelse af vore tyske radioamatør-venner.
27.5.: Besøg fra Travemynde - Lubeck.
28.5.: Besøg fra Travemynde - Lubeck.
29.5.: Besøg fra Travemynde - Lubeck.
31.5.: Almindelig klubaften.
7.6.: Rengøring af vore klublokaler.
14.6.: Besøg på en lokal radio station, ikke endelig planlagt.
21.6.: Ferie, vi skruer ned for blusset, der vil dog være åben hver tirsdao, så kici bare op.
GOD SOMMER!
W de 73 OZ1EAW’ Alice

ODSHERRED - OZ1OHR
Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 18 57.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
Siden sidst:
25.2.88 var der ordinær generalforsamling i OZ10HR afdelingen
Nykøbing S. Følgende var på valg: Formand OZ1CME Otto blev ge
nvalgt. Sekretær OZ1KCS Svend blev genvalgt. Kasserer OZ1FIQ
Jørgen ønskede ikke genvalg og dermed forlod han bestyrelsen.
Nyt bestyrelsesmedlem blev OZ1FMN Karsten som overtog kasse
rerposten, et velkommen til Karsten, samt en ta k til OZ1FIQ Jørgen
for et godt kammeratskab samt veludført arbejde, til revisorposten
valgtes følgende: OZ1HSI Eigil samt OZ1CRC Jørgen. Bestyrelsen
består herefter af følgende:
Formand: OZ1CME Otto.
Næstformand: OZ1LRT Svend.
Kasserer: OZ1FMN Karsten.
Sekretær: OZ1KCS Svend.
Bestyrelsesmedl.: OZ1WM Peder.
Very de best 73 OZ1KCS Svend

ROSKILDE - OZ9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.
Program:
21. april: Klubaften.
28. april: Hvedeaften, husk familien!
5. maj: AUKTION.
19. maj: Antennearbejde. Så skal vores VHF og UHF antenner op.
26. maj: Antennearbejde, VHF og UHF.
2. juni: Klubaften. Aktivitetstest 70 cm.
CW -kursei:
Vores CW-kursus skrider godt frem og aktiviteten på 10 meter er i
fuld gang. Der er stadig plads til flere deltagere der lige vi! have op
frisket færdighederne inden FD. OZ1CDW, Jens, har bygget et fint
anlæg til CW-træning, så vi kan sidde og øve os i fred og ro, så mød
op og deltag i løjerne på klubaftenerne.
Auktionen:
Den 5. maj er det igen tid til Roskildeafdelingens store auktion. Så
inden sommeren er over os, var det måske en ide at få ryddet op i
alt det du ikke skal bruge, der er helt sikkert en anden der kan.
Den der store drejekondensator på 300pF/5KV du har liggende
kan helt sikkert finde plads i et QRO-trin der er under bygning, Hl.
Vy Best 73’s de OZ1KCP, Ole
OZ APRIL 1988

SORØ - OZ8SOR

SYDSJ/ELLAND-MØN - OZ8SMA

Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30-23.00.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, So røvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 54 40 25.

Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

S iden sidst:
Torsdag d. 3. marts havde afdelingen en auktion, hvor en særdeles
veloplagt OZ5IQ sørgede for afviklingen. Fra bestyrelsen skal lyde
en tak til OZ1DER, Flemming og OZ1AIW, Steen for velvillig assi
stance vedr. materiel.
Mandag d. 14. marts besøgte vi lang- og mellembølgesenderen
i Kalundborg. Efter en kort teoretisk gennemgang af »det store PAtrin« gikvi ud og så på sagerne. Vores rundviser OZ1HSB, Tom skal
have tak for en virkelig lærerig aften i Kalundborg.
Husk:
Torsdagd. 21. april kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsam
ling i lokalerne på Banevej.
73 de OZ3FC Finn

Program:
21.4.88: Foredrag V/OZ7HS.
28.4.88: Klubaften.
5.5.88: Virksomhedsbesøg.
12.5.88: Lukket.
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Mødelokale: Strandvejen 53, 4200 Slagelse
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.
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Der er amatørnyt hver tirsdag kl. 21.00 på Vissenbjerg R-4.
Stof som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1IZB, Bjørn, på tlf.
09 12 57 65, senest samme dag kl. 20.00.

NORDVESTFYN - OZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IYK, Kjeld Hansen, Kæret 20, Skåstrup,
5400 Bogense, tlf. 09 44 13 18.

NYBORG - OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 09 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.
Siden sidst:
Formanden har arbejdet flittigt på klubbens AMTOR-grej, således
vi nu er QRV ikke blot på RTTY, men også på AMTOR. For bedre at
kunne afstemme stationen under brugen af disse faciliteter, har
klubben købt et oscilloskop af OZ8JD til en rimelig pris. Pengene
hertil er taget fra kaffekassen.
Når dette læses, er klubbens nye program-bibliotek forhåbentlig
blevet oprettet. Ideen er, at der indsamles oplysninger om
computer-programmer, der på den ene eller anden måde har inte
resse for radioamatører. Det kunne f.eks. være programmer til be
regninger af antenner eller elektronikopstillinger. Eller det kunne
være flow-charts til et RTTY-program - kort sagt alt, der på en eller
anden måde forbinder computere og amatørradio med hinanden.
Materialet vil komme til at foreligge på flere måder: Medlemmer,
der selv har lavet et lille program, vil måske levere en programlist
ning og måske endda også et kassettebånd eller en diskette, så at
medamatørerne har nem adgang til at benytte programmet. Materi
alet kan også foreligge som henvisninger til fagblade eller bøger,
der indeholder relevante artikler.
Generalforsam ling
Der indkaldes hermed til ordinæ r generalforsamling.
Mødet finder sted torsdag d. 19. maj 1988 i klubbens lokaler på
Avlsgården.
OZ APRIL 1988

På foreningens vegne OZ6BU

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
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Dagsorden iflg. vedtægterne. HUSK: Forslag der ønskes be
handlet under pkt. »Indkomne forslag« skal afleveres senest 3 dage
før generalforsamlingen.
OZ1LDG, Eskil

ODENSE - OZ3FYN
Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lindved Møllevej 47,
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

Program:
11/4: Foredrag vedOZIHMY, Mads Peter og OZ1DHQ, Per »EDR og
EDR’s organer«.
18/4: Klubaften.
25/4: Klubaften/sommerlejr 88.
2/5: Filmaften bl.a. sommerlejrfilm fra 84.
9/5: Klubaften.
16/5: Auktion.
A ftenskolen:
CW kursus: Hver tirsdag kl. 19.00 v. OZ1FWY, Dres.
D-licens kursus: Hver onsdag kl. 19.00 v. OZ1EZG, Lars Sune.
A-licens kursus: Hver fredag kl. 19.00 v. OZ1HM, Ole.
Ny bestyrelse:
På generalforsamlingen d. 25. januar blev der valgt ny bestyrelse.
OZ1EZG, Lars Sune blev genvalgt som formand uden modkandi
dat. Resten af bestyrelsen kom til at se således ud: OZ1HZE Kai,
OZ1IA Knud, OZ1IZB Bjørn, OZ1HM Ole, OZ1LLC Arne og OZ4RD
Henning. Som suppleant valgtes OZ1LLS Maths. Ud af bestyrelsen
trådte OZ1 FEO Troels og OZ1ETP Lars. Sidstnævnte fortsætter dog
med at skrive til OZ en tid endnu.
Besøg hos flyvevåbnet i H øjstrup
Mandag d. 22. februar var ca. 30 af afdelingens medlemmer gæ
ster på flyvevåbenets Hawk-missil base i Odense. Kl. ca. 19.00
mødte 25 af udflugtsgæsterne op ved kasserneindgangen i Høj
strup, uvidende om at flyvevåbenet har sin egen indgang. Efter at
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have ventet i et kvarter i kulde, regn og blæst, blev det opklaret at
vores kontaktmand havde glemt at informere alle om hvilken hove
dindgang vi skulle ind af. Tak for hjælpen til vagthavende på kassernen.
Omsider fandt vi den rigtige hovedindgang. Efter kontrol af os al
lesammen blev vi med en halv times forsinkelse budt velkommen.
I løbet af de næste par timer fik vi ved foredrag, rundvisning og
spørgsmål næsten alt at vide om raketeskadrillens organisation og
virke.
Vi takker flyvevåbenet for gæstfriheden, OZ1IZB der arrange
rede besøget.
EDR-foredrag ved OZ7YY
Mandag d. 7. marts havde OZ1IZB shanghai’et OZ7YY, Finn Hoffmann til at holde et af sine berømte foredrag. Det var en veloplagt
OZ7YY der mødte op i afdelingen, medbringende det halve hjemmebibliotek og en masse inspiration. OZ7YY har tidligere holdt
foredrag om hvordan man jager DX’er. Denne gang fortalte han om
simple og effektive HF-antenner og hvorfor de virker. At det var et
godt foredrag kan bedst beskrives ved at den sædvanlige siven ef
ter øl og kaffe under foredraget, udeblev.
DX til Færøerne
Afdelingen har fået endnu et udlandsmedlem her i foråret. Det er
OZ1KGP, Fritz (tidl. TF3CC) der for en tid har fået arbejde på Færø
erne. Fritz har lovet at blive QRV hurtigst muligt, antageligt med kal
designalet OY3CC.
Afdelingen ønsker held og lykke i det nordatlandiske og håber
snart at få kontakt med dig.
Vy 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars & Lars

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1HFO, Jan Krogså, Møllergade 118,
5700 Svendborg, telefon 09 21 29 40.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.
VHF repeaterens giro: 8 01 56 94.
UHF repeaterens giro: 8 52 01 43.
Siden sidst:
Det har ikke været det helt store i afd., men lidt kan det altid blive at
skrive om. Vi havde et foredrag den 2. marts, det var Det Kriminal
præventive Råd, et ganske godt foredrag, men der var ikke så
mange der mødte op, der til skal der siges, at vi opfordrerat nogle
flere viser interesse for det, der sker i afd., det koster tid og kræfter
at arrangere disse ting.
OZ3H Hans er ikke blandt os mere, OZ3H var æresmedlem af
Svendborg afd. (læs nekrolog).
Der har været vist en del film, jo der hygges i afd. og der sker også
noget i nær fremtid.
På nuværende tidspunkt kan det oplyses, at der er planlagt en
sommerfest lørdag d. 25.6.88 kl. 18.00 i afd. lokaler med YL-XYL og
selvfølgelig er der musik og dans til den lyse morgen.
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Kalender april:
Onsdag 20.: Klubaften.
Onsdag 27: Klubaften, film (Bellacenter elektronik).
Kalender maj:
Tirsdag 3.: Aktivitetstest radiorummet, Port husvej 58 A.
Onsdag 4.: Klubaften.
Lørdag/søndag 7. og 8.: SSA’s Nordiske test, radiorummet Porthus
vej 58 A.
Onsdag 11.: EDR foredrag v/OZ20E Ole.
Lørdag 14.: Afd. UDFLUGT til Jernbanemuseet, Odense, afgang
Svendborg kl. 08.49.
Onsdag 18.: Klubaften.

HUSK!
Onsdag d. 11. maj 1988 kl. 19.30
EDR foredrag v/ OZ20E, Ole
VHF/UHF teknisk udbredelsesforhold.

Vy 73 OZ1IOW, Per

VE STFYN - OZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11,
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
EDR Vestfyns afdelingen indkalder til ordinær generalfor
samling onsdag den 25.5.88 kl. 19.30 med dagsorden ifølge
vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler Linien
2, Hårby.
Der vil blive udsendt en detaljeret dagsorden om, hvem der
står på valg omkring 1. maj.

Den 11.5.88 vil OZ1FMQ holde et foredrag om vejrsatellitter kl.
19.30.
Afdelingen er ved at have indrettet vores nye lokaler, så der nu er
gode muligheder for, at der bliver et aktivt klubliv. Vi har netop mod
taget tilladelse til at opsætte antenne, så vi også kan bruge vores
nye radiorum, som vi for første gang i afdelingens eksistens har fået
et særskilt rum til.
Der vil i tiden fremover blive afviklet en del aktiviteter i afdelingen
som ikke i skrivende stund er nærmere planlagt, men der vil blive
gjort opmærksom på, hvilke ting som sker i afdelingen på repeaternyt på 145.700, som i øjeblikket bliver afviklet tirsdag kl. 19.30.
Vy 73 de OZ1FMQ, Ib
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Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 pro. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT.

HUSK!
OZ

EDR’S Tenerife - rejse 1989

EA

- En varm impuls i vinterens kulde -

Ang. dette arrangement, se marts OZ, 1988, side 163
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HADERSLEV - OZ7HDR
Mødelokale: Klubhuset, Den gamle brandstation, Domkirkepladsen
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1JJR, Jørn Christensen - Koch, Fjelstrupvej 119,
6100 Haderslev, tlf. 04 58 65 87.
Giro: 7 09 84 48.

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Mødelokale: Stat ion svej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.

NORDALS - OZ1ALS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9,
Gudeup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 91 46.
Giro: 9 00 31 69.
Postadresse: Møllebakken 35, Guderup, 6430 Nordborg.

»Her ser man afdelingens contestoperatør OZ1LPR Peter blive be
handlet a f kosmetolog Hanne Jensen’s dejlige blide hænder«. (Og
hvor han dog nyder det).

G eneralforsam ling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR
Nordals afdeling den 21. april 1988 kl. 19.30 i afdelingens
lokaler i Guderup.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde se
nest 7 dage før)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Bestyrelsen

Program
Torsdag d. 21/4 kl. 19.30 - Generalforsamling (se dagsorden).
Lørdag d. 23/4 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZIKVF, Hans.
Torsdag d. 28/4 kl. 19.30 - Alm. møde.
Lørdag d. 30/4 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZIKVF, Hans.
Søndag d. 1/5 kl. 9.45 - HF-aktivitetstest på 80 meter.
Tirsdag d. 3/5 kl. 20.00 - VHF-aktivitetstest.
Torsdag d. 5/5 kl. 19.30 - Demonstration af afdelingens måleinstru
menter v/OZ9DT, Palle.
Lørdag d. 7/5 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZIKVF, Hans.
Torsdag d. 12/5 - Kr. Himmelfartsdag - vi holder fri.
Lørdag d. 14/5 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZIKVF, Hans.
Torsdag d. 19/5 kl. 19.30 - Foredrag om flyvemaskiner m.m. v/John
Vaupell Christensen.

A fdelingen om dannet til skø n hed sklin ik
Ja så skete det utrolige, afdelingen blev den 10. marts omdannet til
en skønhedsklinik, idet vi havde besøg af aut. kosmetolog Hanne
Jensen, Nordborg, og hun sparede ikke på kræfterne, idet hun efter
sin indledende teoretiske gennemgang af stoffet behandlede ialt 3
personer. Først blev afdelingens kendte contestoperatør OZ1LPR
Peter behandlet, idet han fik foretaget en ansigtsrensning, og han
skinnede såmænd også som en hel sol, da han var færdig med be
handlingen. At han nød Hannes blide og dejlige behandling frem
går jo med al tydelighed på billedet.
OZ APRIL 1988

»Som tak for sit fine foredrag med efterfølgende behandlinger får
kosmetolog Hanne Jensen overrakt blomster a f Nordals afdelin
gens formand OZ9HI Jørgen Hyldal«.

Herefter var det en af vore damers tur - Susanne - som fik lagt en
fuldstændig make up, og det kan nok være, det gav resultater. Da
men sad i ca. 5 -10 minutter og beundrede resultatet i et spejl, og
kunne ikke forstå, at det var hende selv, hun så deri, så fint blev re
sultatet, og det forlyder da også bagefter, at hun gik meget sent i
seng, for hun syntes, det var synd at vaske al den fine make up af.
Da Susanne var færdig, var det køkkenchefens kones tur til at få
samme dejlige behandling. Anton følte det næsten, som han fik en
helt ny kone med hjem denne aften.
Kosmetolog Hanne Jensen fik stort bifald for sin særdeles pro
fessionelle ekspertice, og fra OZ1ALS EDR Nordals afdeling skal
dertil Hanne Jensen lyde en stor tak, og måske må vi ved en senere
lejlighed have lov til at se videofilmen, som vi af tidsmæssige
grunde desværre ikke fik lejlighed til at se denne aften.

Mads Peter på besøg
Ja hvad gemmer der sig nu bag denne overskrift? - Jo sagen er, at
afdelingen den 18. febr. havde besøg af EDR’s sekretær og HBmedlem for kreds 6 Sønderjylland OZ1HMY Mads Peter.
Mads Peter holdt et særdeles fint foredrag om EDR’s virke, og
krydrede sit foredrag med små humoristiske bemærkninger, så af
tenen gik for os meget hurtigt, og vi fik i hvert fald et stort udbytte af
Mads Peters besøg hos os, og vi håber, at han en anden gang vil
tage imod en opfordring til at besøge os her på Nordals.
Tak skal du have Mads Peter for en fin aften!
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Vor 2-m eter transceiver syg
Vor 2-meter transceiver TS 700 har fået »strålesyge«, og har været
hos »doktoren«, men sygdommen er ikke helt overvundet endnu,
men vi håber da, at patienten snart kommer over det, så vi atter kan
køre normalt i forbindelse med vore VHF-tester m.v.

Program:
Tirsdag d. 26. april kl. 19.30: Vi fortsætter med vores antennestudi
ekreds, hvor vi snakker om antenner, tilpasning, udstråling m.m.
Tirsdag d. 10. maj kl. 19.30: Afdelingen viser en videofilm om
communication i gamle dage. Alle er velkomne til at se denne film.
Det foregår i vores lokaler på Elholm.
Vy 73 de OZ1KVB

CW -holdet har m istet en elev
CW-holdet er nu nede på 12 personer, idet der har været en fragang
på 1 person, og det er vi da egentlig kede af, for vi var da glade for
at have OZ1IAR Erik på holdet, men sagens rette sammenhæng er,
at OZ1IAR Erik, som kun har deltaget i undervisningen ganske få
gange, fornylig meldte sig til morseprøve og bestod prøven med
glans, hvilket vi da også regnede med. Erik har jo stor erfaring i morsetelegrafi i forbindelse med sin beskæftigelse førhen.
Der skal fra Nordals afdelingen og fra gutterne på CW-holdet lyde
et tillykke til dig Erik, og held og lykke med din HF-kørsel i den kom
mende tid.
l/y 73 de OZ1KVF, Hans

TØNDER - OZ5TDR

SØNDERBORG - QZ1SDB
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.

Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nød vejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Pose kær vej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.
Program
21/4: OZ6IC på »slap line«.
28/4: Filmaften (måleapp.).
Sommersæsonen begynder.
Månedlige maj-klubmøde:
19/5: Forberedende VHF Field Day møde.
l/y 73 de OZ1EQX, Jan

R oved b e s ty re ls e s m e d le m :

*

OZlDYl, Svend Larsen,
Skrænten 31,
6700 Esbjerg,

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96.
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1EEE, Erling Simonsen, tlf. 07 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Mødelokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 6840 Oksbøl
Postadresse: Postbox 94, 6701 Esbjerg.
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften
Onsdage kl. 19.00: Morsekursus
Onsdage kl. 19.30: Klubaften
Onsdag d. 20.4. kl. 20.00: OZ1EMY, Flemming vil fortælle om sin tur
sidste år til »Langtbortistan«. Reserver plads i god tid.
Onsdag d. 27.4. kl. 19.30: Klubaften.
Søndag d. 1.5.: HF-aktivitetstest.
Tirsdag d. 3.5.: VHF-aktivitetstest.
Onsdag d. 4.5. kl. 20.00: Medlemsmøde, om fremtiden og et kort re
ferat fra fortiden.
Onsdag d. 11.5. kl. 19.30: Klubaften.
Onsdag d. 18.5. kl. 20.00: Field Day møde. 2. halvleg.
S iden sidst:
er der ikke sket noget særligt.
Køkkentjans: April: Birgit, maj: OZ1GAQ.
Ify 73 de, OZ1DYI, Svend
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GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
G rene vej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 05 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.

HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Program
20.4.: Almindelig klubaften.
27.4.:
4.5.:
11.5.:
18.5.:
Så er vi ovre generalforsamlingen. Hvad kom der så ud af den?
- Ja det må vi vente med til næste gang vi får OZ, men referatet lig
ger til gennemsyn i afdelingen.
Programmet for den kommende måned ser lidt tynd ud, men det
skal du ikke lade dig narre af. Vi har masser af aktiviteter vi kan tage
fat på. Vi skal have ryddet op, antennerne skal renoveres, rotoren
skal repareres og vi skal have sat på plads i radiorummet for nu at
nævne noget af det vi skal bruge klubaftenerne til.
Kom og vær med.
Hvad får vi for det? vil nogen spørge. - Tja, et rart sted at komme
- møde vennerne til en hyggelig snak eller en kraftig diskussion - et
godt foredrag osv.
OZ APRIL 1988

Tænk lige på kassereren. Han vil så gerne se klingende mønt i
kassen.
Vi vil også gerne have emner og ideer til den kommende sæsons
aktiviteter.
Nu er rævejægerne gået igang med årets »pelsjagt«. Vi håber på
en god og spændende jagt i den rette sportsånd.
På gensyn i OZ8H - stedet hvor godtfolk kommer.
Vy 73 de dOZIGX Gunnar.

HOLSTEBRO - QZ9HB0
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, Griegsvej 178, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 95 21 27.

MORS - OZ7MQR
Mødelokale: Grønnegade 10 B, vær. 26.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 74 44 03.
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - O Z 7 S V R
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.
Program:
19. april: Alm. klubaften.
26. april: Printfremstilling.
3. maj: Alm. klubaften.
10. maj: Alm. klubaften.
17. maj: Alm. klubaften.
Den 26.-27.-28. febr. var OZ7SVR/A på messen i Skjern Hallerne.
Det blev nogle begivenhedsrige dage for klubbens deltagere. Stan
den var godt besøgt, så nu håber vi at flere har fået smag på ama
tørradio.
Vy 73 de OZ1UP

STRUER - QZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.
OZ APRIL 1988

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes i klublokalet, Kirkeg
ade 13, Struer, torsdag d. 19. maj kl. 20.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, til
stiles bestyrelsen senest d. 19. maj 1988.
Vy73 de OZ7CI, Flemming

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Thisted Elektricitetsværks bygning, Gasværksvej 14.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

VARDE - QZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9QL, Kaj Keller, Karinevej 2,
6800 Varde, tlf. 05 22 58 18.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup,
tlf. 05 58 18 23.
Den 25. februar havde vi filmaften. Vi så først en film om data
transmission, og der blev vist hvilke muligheder der i dag findes
inden for dette område. Derefter så vi en film om radiokommunika
tion mellem kystradiostationer og skibe/boreplatforme. Vi så hvor
dan de store skibe er udstyret med kommunikationsudstyr af en
hver slags, og hvordan kystradiostationerne arbejder. Til slut blev
der vist hvordan man hurtigt og præcist kan pejle sig frem til et skib
i havsnød, og med det moderne udstyr der i dag findes kan skibe
nes position fastlægges inden for ganske få meter.
Den 3. marts havde vi demonstration af oscilloskoper. Vi fik
denne aften lejlighed til at se hvilke muligheder der ligger i et så
dant instrument. Der blev foretaget forskellige test og sammenlig
ninger, og vi fandt ud af at selv om instrumentet er en lidt ældre mo
del, ja så kan de sagtens bruges til mange ting. En interessant og
lærerig aften.
Vi vil igen gøre opmærksom på, at vi den 28. april har et EDRforedrag om packet-radio. Det er OZ3TQ, Nick Plutte, som vil for
tælle om de muligheder der ligger i packet-radio. Mød op denne af
ten, alle er velkomne.
Vel mødt næste torsdag.
Program:
21. april: Byggeaften.
28. april: EDR-foredrag om packet-radio, ved OZ3TQ, Nick Plutte.
Alle er velkomne.
5. maj kl. 19.30: Ordinær generalforsamling på Det gi. Bibliotek, lo
kale 6, i Vejen. Dagsorden ifølge vedtægter.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes
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ØLGOD - OZ7JYL
Mødelokale: Lindealle 8,1, Ølgod.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JON, Svend Kristiansen, Åbrinken 62,
6900 Skjern, tlf. 07 35 33 53.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Åbrinken 62, 6900 Skjern.
Siden s id s t
Efter veloverstået generalforsamling blev bestyrelsens sammen
sæ tning følgende:
OZ1JON Svend, formand.
OZ1IOM Allan, sekretær.
OZ1EWT Andreas, best.
OZ4RW Erik, best.

Æ

OZ1LDN Karl Johan, suppleant.
OZ1GCC Søren, revisor.
OZ11N K Joh n, revisorsu ppIeant.
OZ1GQV og OZ1QQ er trådt ud af bestyrelsen og vi siger dem tak
for deres arbejde i afdelingen.
Lokaleproblemet er løst. Vores nye adresse er Lindealle 8,1. sal.
Vi har fået nogle dejlige lyse lokaler af kommunen og vores anten
neproblemer er også løst da vi har fået lov til at have vores mast til
at stå oppe hele tiden.
Vi vil sige Ølgod kommune tak for hurtigt og godt arbejde.
Vores klubaften er flyttet fra onsdage til torsdag i hver uge.

OBS

OBS

OBS

OBS

OZSCY, Chr> M, Vrnmh

FREDERICIA-OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00 i de lige uger - Computermøde.
Tirsdag kl. 19.00 i de ulige uger - Radiomøde.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

HORNSYLD - OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFP, Michael Otto, Dagnæs Boulevard 73,
8700 Horsens, tlf. 05 64 25 20.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens,
el. formanden.

OBS

OBS

å é T m g å k S ié *

r v r e o s

f K r e o s o ____________________________________
Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver man
dag kl. 20.00 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 06 29 51 74.

OBS

OBS

Klubaften hver torsdag kl. 19.30
Vy 73 OZ1IOM, Allan

JJ

o

★ Arrangementer markeret med ★ er fælles arrangementer for
Fredericia, Give, Hornsyld, Horsens, Vejen, Kolding og Vejle af
delinger.

HORSENS ■OZ6HR
Mødelokale: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 68 24 98.
Giro: 5 08 28 62.

KOLDING - QZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.
Torsdag den 5. maj kl. 19.30 afholdes
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i klublokalet på Set. Nicolaj Skole
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
6. Valg til bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Vi har haft generalforsamling, der var ikke de store ting. Bestyrel
sen blev genvalgt, som ny suppleant blev valgt OZ1HOY Benny.
Vores vedtægter er nu endelig godkendt af EDR. Kassereren fik
godkendt sit regnskab, kontingent for det kommende år vil være
uforandret.
OZ1BWP, Harry afholdt auktion til fordel for klub kassen.
Da generalforsamlingen var slut, havde W illy sørget for en let an
retning.
Onsdage kl. 19.30: Bygge- og klubaften.

RANDERS - QZ7RD

Siden sidst:
er vi nået langt med vores byggeprojekt RCL, de fleste har isat kom
ponenter, nogle har fået dem afprøvet og mangler nu kun skala og
indbygning i kasse - og så er der en der ikke kan få den til at svinge
rigtigt.
Vy 73 de OZ1JYF, Flemming

Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8,
8900 Randers, tlf. 06 42 00 28.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers. Program næste side.
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Forslag som ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt, og
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
MØD OP og gør din indflydelse gældende.
Vy 73 de OZ1GIX, Jes
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På grund af sygdom har afdelingsinformationerne ligget stille i et
par måneder, men nu skulle vi gerne være »back to normal«.
På.grund af den lange pause, først lidt ældre stof.
Afdelingen havde en aldeles givtig og udbytterig tur til B&O i
Struer. Vi kom på en meget seriøs rundvisning på virksomheden,
hvor man især lagde mærke til den automatiske produktion af TVapparater. En produktion, der kører i tre-hold-skift. Også produktio
nen af staelitmodtagere til indbygning vakte interesse. Det var
Hans P. Eggers og Lars Pultz Knudsen der forestod den professio
nelle og informative rundvisning, som tog henved en times tid.
Men der var flere B&O-folk på benene den aften. Sektionsleder
Uffe Jensen, besøgssekretær Gitte Hansen, sektionsleder Hans J.
Seekjær og produktionskonsulent Ronny Kaas Mortensen gjorde
deres til en dejlig aften.
På rundturen besøgte vi også fabrikkens show-room, og mest in
teressant var nok foredraget (illustreret med dias) om, hvad man
kunne komme ud for af forstyrrelser og hvad B&O gjorde ved den
slags problemer. Besøget sluttede med hyggelig komsammen over
de lækre forfriskninger, som firmaet serverede.
I forbifarten skal vi lige nævne, at afdelingens julefest - som sæd
vanligt - blev særdeles vellykket. Efter ombygningen i tårnet var der
en smule mere plads til deltagerne, men der var som sædvanligt
fuldt hus, så plads kneb det med alligevel. Vi kan ikke nævne julefe
sten uden samtidig at sige en stor tak til især OZ1BZB, Peter,
OZ8LS, Louis og OZ1LEG, Linda, der trak deres meget store del af
læsset så afslutningen kunne blive til noget.
OZ7RD’s afdelingsnyt på Randers-repeateren (145.725 mhz)
hver mandag har for få lyttere. Det tror redaktøren OZ3JY, Jens i
hvert fald, hvis han skal regne med de indchek, han får. For at lodde
interessen kalder han til indchek den første mandag i hver måned,
og har man lyttet opfordrer vi til, at man også lige giver lyd fra sig.
Skulle man være forhindret i at lytte den faste indchek-mandag,
kan man jo kalde ind efter een af de andre udsendelser.
Og så planlægger vi auktion onsdag den 4. maj.
Vy 73 de OZ1KSW, Henning

ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Lunden, Vestergade 74.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6ER, Erik Rytter, Sindbjerg Mosevej 26,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 61 71.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.
Program:
19/4: Byggeaktiviteter (- og så var det rart at se byggerne!!!).
26/4: Færdiggørelse af byggeprojekterne.
3/5: Klubaften.
10/5: Drøftelse af indretning af nye klublokaler.
17/5: Besøg på Field Day QTH.
Siden sidst:
Generalforsamlingen er overstået og den nye bestyrelse er klar til
at gå i gang med arbejdet - og håber naturligvis på stor opbakning
fra medlemmerne!!!
Frem tidige aktiviteter:
Der ligger store opgaver og venter forude med indretning af nye
klublokaler. Det vil være nødvendigt at alle medlemmerne kommer
med gode ideer og en hjælpende hånd, ellers når vi ikke frem til et
tilfredsstillende resultat. Vel mødt og god arbejdslyst!!!
Vy 73 OZ1LGI, Ole
OZ APRIL 1988

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JHN, Erik Bertelsen, Jellingvej 199,
7100 Vejle, tlf. 05 82 99 37.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.
Den 16. februar havde klubben besøg af OZ3TQ, Nick Plutte, som
fortalte om, hvordan Packet-radio startede, og demonstrerede og
forklarede, hvordan det virker i praksis. Det var meget interessant
og inspirerende.
Den 15. marts var der firmabesøg hos Civilforsvaret i Vejle. På
grund af mange aktiviteter i huset fik vi lov at komme ind i det aller
helligste, kommandocentralen, hvor inspektør Freddy Olesen for
talte om alle Civilforsvarets gøremål og aktiviteter og hvorledes de
holder styr på dem. Under den efterfølgende rundgang fik vi fore
vist Civilforsvarets udstyr og materiel. Jeg tror nok, de fleste af os
blev overrasket over, hvor mange ting Civilforsvaret tager sig af i det
daglige. Medens vi blev trakteret med kaffe og wienerbrød, havde
vi lejlighed til at stille spørgsmål. Det var en meget fin aften.
Program:
19. april: Bygge- og klubaften.
26. april: Firmabesøg hos DR i Århus v/OZIBIN Knud Erik Kofod.
03. maj: Bygge- og klubaften.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes i klubbens lokaler
tirsdag den 10. maj 1988 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand + suppleant herfor (2 år).
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem + suppleant herfor.
8. Valg af revisor + suppleant herfor (2 år).
9. Eventuelt.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen
Vy 73 de OZ2ACG, Bodil

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ3MC, Martin Mortensen
Igelsøvej 104, 7800 Skive, tlf. 07 54 53 81.
Medlemsm øde:
Tirsdag den 26. april. Klubvært OZ1KIG, Mac.
Vy 73 OZ5LD

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ1GVO, Jens Jørgen Kaa, Røgeskov Høvej 131,
8260 Viby J, tlf. 06 28 28 32.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
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ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Kreds 9
^

W

Program
20.4.: Trænings-rævejagt.
27.4.: Bygge/klubaften.
4.5.: Trænings-rævejagt.
11.5.: Packet radio principper v/OZ1KKB.
18.5.: Trænings-rævejagt.
Vy 73 de OZ1KKB, Torben

Kreds 9

9850 Hirtshals, tlf. 08 9? 74 75.

Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tlf. 08 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA

Nu er der igen tid for den årlige GENERALFORSAMLING nemlig
tirsdag den 26. april kl. 19.30.
Bestyrelsen ser gerne at alle kommer.
Vi vil også gerne takke alle der nu igen lytter til repeater nyt.
Efter generalforsamlingen er der klubmøde den 3. maj og den
sidste klubaften før sommerferien er den 17. m aj-hvor der afholdes
bankospil.
Vy 73, de OZ1IPR, Sten-Martin

Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1AZZ, Henning Larsen, Silkeborggade 17,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 29 31.

HOBRO - OZ4HOB

Program:
Tirsdag d. 19. april kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 3. maj kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 17. maj kl. 19.30: Klubaften.
Lørdag den 23. april kl. 14.00 afholdes der auktion i klublokalet.
Effekterne kan besigtiges fra kl. 13.00.
Henvendelser vedr. ting der ønskes solgt på auktionen til OZ1IPE
Poul Erik på tlf. 08 42 51 01 man., ons. og fredag efter kl. 18.00 se
nest tirsdag d. 19. april. Alle er velkomne.

Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

GENERALFORSAMLING
EDR Hobro afdeling indkalder herved til ordinær generalfor
samling d. 25. maj 1988 kl. 19.30, dagsorden ifølge lovene.
Et meget vigtigt pun kt vil være om vi skal holde vores fremti
dige klubaftener i Hobro Medborgerhus.

GENERALFORSAMLING
EDR - Frederikshavn afdeling indkalder hermed til ordinær
generalforsamling, tirsdag d. 3. maj kl. 19.30 i klublokalet.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Stemmeudvalg.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer gennemgår regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Tirsdag d. 26. april kl. 19.30: Foredrag om TVI og BCI, alle er vel
komne.
Vy 73 de OZ1IPK, Tonny

HJØRRING - OZ3EVA
Mødelokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring
Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.
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Frem tidige aktiviteter:
Vi vil igen i år deltage i en stor udstilling i Hobro Hallen først i okto
ber.
Vy 73 de OZ4NA, Bent

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2XM, Kurt Larsen, Landvadhøj 4,
9320 Hjallerup.
Giro: 5 44 47 99.
OZ APRIL 1988

DR OM
Hvis du har et godt emne tii et foredrag, et arrangement, et virksom
hedsbesøg eller andet, er du velkommen til at give bestyrelsen eller
foredragsudvalget besked - de bider ikke - i hvert fald ikke ret hårdt.
Program:
Lørdag 16/4: Rævejagt kl. 14.00 v/Poulstrup Sø.
Onsdag 20/4: Foredrag om packet.
Lørdag 23/4: Rævejagt kl. 14.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 27/4: Klubaften.
Tirsdag 3/5: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 4/5: Klubaften.
Tirsdag 10/5: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 11/5: Klubaften.
Tirsdag 17/5: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 18/5: Klubaften.
Og HUSK repeaternyt på 145.650 HVER mandag aften kl. 19.00
ved OZ1GGR, Bjørn.
Vy 73 de OZ1GMG, Kim

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3DZ, Erik Rasmussen, Maj avej - bygn. 6, lej I. 5,
3920 Julianehåb.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

NUUK ■OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidligere stenknuseri på Entreprenørpladsen
Mødeaften: Hver weekend ved klubhuset kl. .10.00
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172.
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

Silent Key
OZ7T - S ilent key
Med dette ord, menes der virkelig det ordet står for, idet far var af
den gamle skole, der startede med morsenøglen, jeg tror allerede
omkring 1926.
Jeg selv er opvokset i hans interessefelt, og jeg kan da takke ham
for at jeg fik mig en licens. Jeg har i de mange år jeg boede hjemme
truffet mange radioamatører, og har mange gode minder. Jeg har
uendelig meget at takke far for, og vil med glæde tænke tilbage på
hyggelig stunder vi havde sammen. Mange gode ideer er kommet
fra ham, og jeg vil med glæde give dem fra mig, i hans ånd. Tak far
for mange gode år, og længe levet mindet om dig.
OZ6OH, Ole
OZ7T
Med sorg må vi meddele, at EDR har mistet et af sine allerældste
medlemmer. Det er old timeren OZ7T, Steen Hasselbalch, som ef
ter længere tids sygdom døde den 4. marts.
OZ7T blev radioamatør i 1924 og fik sendelicens under ED7VA i
1926. Steen fik ret tidligt en radiotelegrafisteksamen samtidig med,
at han uddannede sig til ingeniør. Ved EDR’s start blev Steen med
lem nr. 39 og gjorde sig hurtigt populær med sine mange tekniske
artikler i vort medlemsblad samt talrige foredrag i lokalafdelin
gerne. Hans store arbejde med cw-optræning af nye medlemmer
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må her ikke forglemmes. Fra 1929 til 1937 sad Steen i EDR’s besty
relse.
I 1932 og 1934 deltog 7T i ekspeditioner i Nordøst-Grønland og
havde her nogle spændende oplevelser.
OZ7T’s illegale arbejde under besættelsen i samarbejde med
Duus Hansen og konstruktionen af »Telefonbogen« gjorde ham vel
kendt i mange kredse. Henved 60 illegale transceivere blev frem
stillet hjemme i Steens kælder i Hellerup. I det store projekt deltog
også hans gode ven OZ7BO. Efter befrielsen blev Steen kaldt til
SOE Home Station i England for at modtage The Kings Medal for
Courage in the Course of Freedom, som tak for sin indsats i det il
legale arbejde.
Typisk for Steen var det, at han aldrig pralede af sine bedrifter,
men altid var den beskedne og tilbageholdne. Karakteristisk var det
også, at når Steen var på radioen, af sine amatørkollegaer blev be
tegnet som en »udpræget gentleman operatør«.
Efter krigen var 71 en del optaget af sin forretning, men havde
dog ind imellem haft tid til at passe sin hobby på HF og skrive til OZ.
Med artikler og konstruktioner gjorde Steen sit til, at ESB (SSB)
blev indført i Danmark i begyndelsen af halvtredserne.
Steen var meget afholdt, så vi er mange hams, som vil savne en
god kammerat.
OZ4FT, ex-OZ2Q og OZ1HJV
OZ7T
Det er med sorg vi erfarer, at vor mangeårige medlem OZ7T, Steen,
ikke er mere. Steen var altid en fornøjelig og velkommen gæst i af
delingen og til dens Oldtimer aftener. Radioamatørernes Museum
glæder sig over de fine affektionsværdige ting han skænkede og
som i dag vidner, om den store interesse Steen havde som radioa
matør.
Æret være hans minde EDR Københavns afd. OZ1FMU, Carl
OZ3H
Det er med stor sorg, at vi må meddele at vores amatørkammerat
OZ3H, Hans M. Hansen, ikke er blandt os mere, 88 år gammel.
OZ3H var med til at starte Svendborg afd. første gang i 1941.
Hans fik licens i 1928 og til for få år siden var han meget aktiv på
CW. Han talte med hele verden via sin hjemmebyggede radio, bl.a.
lige efter krigen viste han stor hjælpsomhed ved at hjælpe en tysk
kvinde med at få medicin for at overleve, og blev faktisk verdens
kendt.
Kaptajn Kurt Karlsen (Flying Enterprice) havde han også kontakt
med fra Casablanca i Nordafrika efter det med det skæve skib. For
uden var OZ3H en glimrende instrumentmanager, han blev udlært
hos Hornung & Møller i København. Tillige var han en dygtig og al
sidig pianist.
OZ3H blev æresmedlem af Svendborg afd. i 1982.
Trods sygdom og sin høje alder var han QRV på Svendborg repe
aterens morgenring med en frisk vejrmelding.
Vore tanker går ikke mindst til hans XYL, Ellen som her har mistet
en hjertensgod mand.
Æret været OZ3H, Hans’ minde
EDR Svendborg afd., OZ1IOW, Per
OZ1ANY
Vi må med sorg meddele, at HELMUT er gået QRT og et stort savn
står tilbage. HELMUTH var en god amatørkammerat, altid hjæ lp
som og venlig mod andre. Vi ved, at der er mange her i Nordsjæl
land og i Spanien, der vil savne HELMUT. Vore tanker går til hans
xyl, for hvem savnet af en god og kærlig mand må være størst.
Ære være hans minde
OZ1DLJ, OZ1DPP, OZ1FXR
OZ 1ETU
Den 22. februar døde OZ1ETU, Alf blev 69 år, efter længere tids syg
dom.
Alf havde mange talenter, hvilket også prægede hans liv. Han fik
en håndværksuddannelse i København og kørte i de år cykelløb,
hvor han opnåede landskendte resultater. Herefter kom han til mili
tæret, hvor han fik en uddannelse som pilot. Han fløj bl.a. det be
rømte Catalina amphibie-fly med mange missioner på Grønland.
Han bestred også en periode jobbet som forbindelsesofficer på
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Sdr. Strømfjord basen. Senere var han flyveinstruktør ved flyvesko
len påAvnø. Civilt fløj A lfen kortere periode DC-4 ved Grønlandsfly.
Han havde også en årrække en radioforretning og fremstillede
en selvkonstrueret FM-tuner, da de i sin tid kom frem. Ved Radiome
ter var han også og lavede her målinger og justeringer på meget af
det finere målegrej. Alf fik først licens midt i halvfjerdserne, men in
teressen må have været der i mange år. Han tog den store prøve og
gik straks igang med at bygge sit eget grej. Han var meget alsidig
i sine talenter. Det mekaniske arbejde blev udført med utrolig akku
ratesse. Han drejede selv sine VFO-friktionsdrev.
Målegrejet blev selv fremstillet bl.a. en nøjagtig målesender, som
han anvendte til målinger på egne såvel som fabriksfremstillede
stationer. Hans målinger var helt på højde med dem, vi kunne finde
i QST, CQ-DL og lignende.
Da Catalinaen, 5 bånds transceiveren, blev færdig og dokumen
teret med en helt lille bog, må det have været en stor tilfredsstillelse
for Alf. Resultatet kan jeg bekræfte, da jeg prøvede den i en måned.
Den kan måle sig med mere komplicerede og meget dyrere opstil
linger.
Hans udgangside var: så enkel en opstilling med så stor udnyt
telse som muligt, bygget af almindelig tilgæ ngelige komponenter.
Alf byggede utrætteligt og øste gerne af sin viden, men han tålte
meget svært, at nogen pralede og gav udtryk for noget, der ikke var
gennemtænkt. Vi, der kendte Alf vidste, at han søgte helt tilbunds
i teoretiske såvel som praktiske opgaver.
Han blev afbrudt i en al for kort pensionisttilværelse, og vi har
mistet en stor kapacitet på amatørområdet. Størst er tabet for XYL
Dagny og familien, til hvem vore tanker går.
Æret været hans minde.
OZ8PG

L æ s e rn e s m e n in g
Under denne ru brik optages korte indlæ g, der er h o ld t i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
ho ld er sig ret til at forkorte og om form ulere et indlæ g.
Indlæ g, der frem sendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil no rm alt blive bragt i førstkom m ende
nummer.
Kære Hanne!
Du har altid været en pige med dine meningers mod, men med din
leder i OZ1/88 syntes jeg, du går lidt for tæt på overdrevet. Men det
kunne tænkes, at din leder var tænkt som en provokation, for at få
nogle reaktioner udenfor RM, så viljeg ønske dig til lykke, det er lyk
kedes her i området. Man er rasende på dig, vi stakkels RM’ere har
fået besked på, at vi ikke har gjort vores arbejde godt nok. Jeg har
måttet forsvare mig selv med næb og klør.
Dernæst viljeg så slutte dette brev med at ønske dig et godt Nytår
og venlig hilsen o.s.v.
MEN, der er også den mulighed, at du virkelig mener det, du skri
ver, ja så vil jeg begynde med at sige, at jeg desværre fortryder, at
jeg her i kredsen har talt for ikke at fyre strukturudvalget ved det sid
ste RM, jeg mente det arbejde, I havde gjort, var så stort og vigtigt,
at I fortjente at få en mulighed for at forsvare det.
Du sagde under RM, at de tilkendegivelser, der kom kun kunne
være vejledende for strukturudvalget.
For det første har du nedvurderet RM’s arbejde, ved at kalde de
batten en lunken kop te, det kan jeg dog bære. Men at du så samti
dig siger, at stemningen var for en strukturændring, så man skal
være medlem af EDR for at blive medlem af en lokalafdeling, ja så
overfortolker du det, der skete på RM. Jeg ved, at forslaget frem
kom under debatten, men forslagsstilleren sagde også, på et tidli
gere tidspunkt, følgende: »Det ville nemlig blive et spørgsmål om,
hvor mange medlemmer den ene eller anden part mistede«.
Hvis den medlemsnedgang vi har haft, på både lands- og lokal
plan skal standses, skal det ikke være på den måde, du har skitseret
Hanne, men ved, at der gøres noget mere for de radioamatører, der
ikke er medlem, så de kan se, det kan betale sig at være medlem,
dette er da også på et RM-møde blevet anbefalet HB at forsøge.
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Jeg har med vilje ikke brugt betegnelsen »husvennen«, det er en
nedsættende betegnelse for en person, vi gerne vil have som med
lem, kan vi være bekendt at benævne en medamatør på denne
måde, det er nedværdigende.
Hvis vi ser tilbage i tiden, har vi tidligere haft kravet om, at man
skulle være medlem af både EDR og en lokalafdeling, dengang var
Aalborg afdelingens medlemstal på ca. 25 medlemmer. Da kravet
bortfaldt, steg medlemstallet kraftigt, vi var en overgang over 200
medlemmer, hvoraf hovedparten var medlem af landsforeningen,
for det er her landsforeningens medlemmer blandt andet hentes.
Det skete dengang, hvad tror du , der vil ske, når man forsøger at gå
den modsatte vej? Jeg kan give dig svaret, det bliver det samme,
som du fik af mig på kredsens vegne fra RM’s talerstol; at fastholder
man forslaget, vil både landsforeningen og lokalafdelingerne blive
tabere, og det vil komme til at gøre meget ondt.
Hertil kan idag tilføjes, at alt det, der er blevet bygget op med ApS
og kontor i Odense vil være spildt, der vil ikke være råd til det,
Hanne. Vil du være med til at ødelægge det arbejde, jeg vil ikke!
Et medlem spurgte mig efter din leder i OZ: Hvorfor er HB idag
blevet magtfaktor indenfor EDR, som det menige medlem ikke kan
tale med, hvorfor tror HB, at de kan gøre, hvad de vil, og så stadig
forvente, at medlemstallet vil stige, for HB gør ikke noget for det me
nige medlem?
Tidligere har jeg altid kunnet forsvare HB og dets arbejde, men
efter din leder kan jeg ikke mere, for manden har ret, HBvil blive be
stemmende over lokalafdelingerne og deres medlemmer, når/hvis
dette forslag gennemføres, HB vil blive magtfaktoren med indstil
lingen: »Jeg alene vide, det er ligegyldigt, hvad medlemmerne si
ger«.
I al den tid, jeg har været radioamatør har jeg været medlem af
både landsforeningen og min lokalforening, og jeg har været glad
for det, det samme har du. Men det gør mig på dine vegne ondt, at
se at du i øjeblikket er inde på et forkert sport, et der vil ødelægge
vores fæ lles interesse stop det Hanne, du kan ikke sammenligne
radioamatører med FDM-medlemmer, radioamatører er sgu’ deres
egen, de er en speciel art mennesker, de er dejlige, men de vil ikke
finde sig i, at blive stavnsbundet af et HB, der vil være egenrådende
over både landsforeningen og lokalafdelingerne, radioamatører vil
blive ved med at være frie mennesker, der ikke er bundet til et tungt
arbejdende bureaukrati, der ikke arbejder for medlemmernes ve
og vel. Derfor har vi i dag en faldende medlemstilgang, vi er for
tunge at danse med, hvorfor vil du være med til at gøre det værre.
Til alle de medlemmer, der på grund af Hannes leder, tænker på
at melde jer ud nu, gør det ikke, mød op til de næste kredsmøder i
afdelingerne, I må også komme, selvom I ikke er medlem af afdelin
gen, få valgt nogle RM’er ind, der vil feje dette altødelæggende for
slag om tvungen medlemsskab af bordet, hvis I har jeres forening
kær, lad være med at opgive nu. Bliver forslaget vedtaget, må hver
radioamatør herefter klare sig selv. Jeg ved, hvad jeg vil gøre, min
personlige beslutning bliver, at jeg udmelder mig af landsforenin
gen den dag, denne vedtægt træ der i kraft. Jeg har det med vores
forening som med dyr, jeg kan ikke lide at se dyr pines, så hellere få
det overstået i en fart. Bagefter må vi så se, om der kan skabes no
get nyt og bedre af ruinerne.
Kære Hanne kom til fornuft, inden det er for sent!
Venlig hilsen Erik/OZ2VE

Kære Erik, OZ2VE
Det er da glæ deligt for os i Strukturudvalget, at ikke alene du Erik,
men også andre nu er »gået i blækhuset« efter lederen i OZ-januar.
Det var nemlig lige det, der var meningen med den. Jeg må dog lige
korrigere dig. Jeg skrev ikke, at stemningen på RM var for en struk
turændring, så man skal være medlem af EDR for at blive medlem
af en lokalafdeling, men at kun eet forslag fremkom desangående,
og eftersom vi på RM kom med et oplæg om, at man skulle melde
sig ind i en lokalafdeling for samtidig at blive medlem af EDR - husk
med en 5 års overgangsperiode - som heller ikke rigtig vandt gehør,
må vi jo nok se i øjnene, at det måske vil blive for stor en strukturom
væltning i denne omgang.
Igennem ca. en halv snes år er der dog mange medlemmer, der
er fremkommet med ønske om, at EDR’s struktur blev ændret, såle
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des at lokalafdelingerne ikke blot var nogle »frit« svævende afdelin
ger uden egentlig indflydelse på EDR«. Derfor fremkom vi med det
oplæg, som kun var et skelet, der kunne skiftes ribben ud på samt
fyldes køb på. Det videre arbejde ville for os blive meget stort, bl.a.
fordi der skulle findes løsning på kontingentsammenkørsel uden,
at det endelige resultat blev så stort som EDR’s og lokalafdelingens
kontingent sam menlagt. En slags kontingentudligning men med
mange yderligere aspekter. Vi var igang med dette arbejde, men på
et fornyligt afholdt telefonmøde besluttede vi - for nuværende - at
droppe denne del af strukturæ ndringen efter henvendelser fra
kredsmedlemsmøder, afdelingsbestyrelser, dit brev m.fl.
Erik, du ved udmærket, at jeg har lokalafdelingerne meget kæ rmen da også EDR som et hele, og jeg kunne ikke drømme om at
være med til at ødelægge et tidligere godt gjort arbejde. Ej heller
ville jeg bryde m igom , at HB skulle blive en m agtfaktor-tvæ rtim od.
Hvis det er den opfattelse, man har fået af Strukturudvalgets op
læg, så har vi udtrykt os forkert eller blevet misforstået. Såvel mit
som resten af Strukturudvalgets ønske er jo netop, at medlemmer,
lokalafdelinger, RM’ere og HB kunne blive en homogen tæ t samar
bejdende enhed, som ville være vor »gamle« forening EDR værdig.
Vy 73 de OZ1CID, Hanne
Kære Jørgen, OZ7JQ og Bent, OZ1KGY m .fl.
Tak for jeres reaktion på »lederen« i OZ-januar. Jeg mener, at mit
svar til OZ2VE giver rimeligt svar på jeres henvendelser i OZ-marts.
Dog kan jeg til dig OZ7JQ oplyse følgende facts, som desværre er
knapt et år gamle, men der er nok ikke så stor forskel i dag:
EDR-medlemmer ialt: 4997
Svar fra 60 lokalafdelinger ud af 68:
Ialt m e d le m m e r......................................................................... 2724
Heraf E D R -m edlem m er.................................................
1927
D.v.s. 70,7% af lokalafdelingernes medlemmer også var medlem
mer af EDR.
Hvis alle lokalafdelingerne havde besvaret vores henvendelse
om medlemstal og fordeling, »skønnede« vi følgende: Ca. 2184
EDR-medlemmer var også medlemmer af en lokalafdeling, og der
med var ca. 2813 EDR-medlemmer ikke medlemmer i en lokalafde
ling.
Vy 73 de Strukturudvalget v/OZICID, Hanne
RST
Først tak til OZ5XC, Steen fordi du har kommenteret nogle af de
ting, som jeg skrev i OZ feb. 88. Det er altid rart at få respons på de
ting, som man skriver om.
OZ5XC har fat i licensbestemmelserne, og der hersker IKKE tvivl
om, at det er forbudt at bringe meddelelser for tredjemand.
Men det forbyder os da ikke at arbejde på at få lempet dette for
bud. Det behøver ikke at være i form af en generel tilladelse her og
nu. Man kunne sagtens forestille sig, at der i særlige tilfæ lde kunne
gives tilladelse til den slags trafik. Dette kender vi bl.a. fra England,
hvor RAYNET (en underafdeling af RSGB) kan få den omtalte tilla
delse et antal gange pr. år.
Det er også den løsning som EDR’s P&T udvalg synes bedst om,
idet man i referatet fra mødet med RST gruppen udtalerat»... et øn
ske om RST medvirker i et større sportsarrangement kunne være
grundlag for forhandling med Teleinspektionen.«
OZ5XC skriver endvidere, at der ikke er plads på amatørbån
dene. Dette mener jeg er urigtigt, når det drejer sig om VHF & UHF.
Her er nemlig masser af plads, bortset fra enkelte frekvenser som
f.eks. repeater og packet. På almindelige simplexfrekvenser bety
der det INTET, hvis der kom et radiogram fra en RST amatør.
Endelig mener jeg at i vore dage, hvor 99,9% af alle amatører kø
ber deres stationer færdige, passer bestræbelserne med at få med
delelser igennem, på trods af store afstande, støj o.s.v. helt fint m ed,
at vi er eksperimenterende radioamatører.
Vy 73 de OZ1JQW

Åbent brev til EDR’s HB og RM
Fynske radioamatører samlet til opstillingsmøde i Ringe den 5.
marts 1988 henstiller til EDR’s ledelse snarest at fremlægge en
sammenhængende politiktil debat for foreningens medlemmer på
følgende områder:
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1. Omstrukturering af det nuværende rævejagtudvalg således, at
det nye udvalg får reference til HBogRM . Udvalgets medlemmer
skal være medlemmer af EDR.
2. Omstrukturering af det nuværende repeaterudvalg således,at
det nye udvalg får reference til HBogRM . Udvalgets medlemmer
skal være medlemmer af EDR.
3. Der nedsættes et båndplanudvalg med reference til HB og RM.
Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af EDR.
4. Digitaludvalgets sammensætning og arbejdsområde analyse
res og om fornødent omstruktureres udvalget med henblik på en
hurtigere sagsbehandling. Udvalgets medlemmer skal være
medlemmer af EDR.
Den ovenfor anførte politik skal kunne fremlægges til debat i den
kommende RM periode.
Således vedtaget Ringe den 5. marts 1988
Dirigent OZ1WL, referent OZ1HM
Ang. debatten om am atørforstyrrelser
I marts-OZ ser jeg til min glæde, at EDR nu har forstået, at der er
ganske store problemer for mange af os, og at 8 CY nu tager et godt
initiativ i stedet for at affeje problemet. Ikke et ondt ord om EDR, nu
er begyndelsen gjort.
Mit indlæg i denne forbindelse i marts-OZ har åbenbart været af
så ringe kvalitet, at redaktionen har følt det nødvendigt at rette i det.
Jeg ønsker dog ikke at stå i OZ som analfabet og må derfor erklære
mig uenig i de foretagne rettelser. Jeg vil påstå, at »håndbevægel
ser« kun staves med eet s. Ligeledes hævder jeg, at »licens« staves
med s og ikke med 2 c’er. Desuden påstår jeg, at når man taler om
lavfrekvensdelen i en modtager, så hedder det LF-delen og ikke LDeller LT-delen. Endvidere kan jeg godt stave til ordet reparation,
selvom redaktionen mener, at det hedder repration.
Jeg har tidligere overfor den foregående redaktør beklaget mig
over de utallige stavefejl i vort iøvrigt fornemme blad. Jeg kunne jo
passende gentage dette overfor den nuværende redaktør.
Vy 73 de 8RY

DR OM
Da du sikkert fra den tidligere redaktør har hørt, at O Z laves under
et tidspres, at arbejdet på redaktionen udføres i fritiden og diverse
andre bortforklaringer, skal je g skåne dig og læserne for sådanne
og blot konstatere, at sætteren ikke har været sæ rlig heldig med dit
indlæ g i marts OZ, og at hovedredaktøren åbenbart sad og halvsov,
da han læste korrektur herpå.
Undskyld.
HR
For sent! fo r sent!
Jeg var altså for sent ude med mine frygtsomme betragtninger ved
rørende packet-radio på »HF«. Ikke fordi jeg er så naiv at tro, at en
menig »HAM’S« mening i et godt bortgemt læserbrev nar nogen
som helst indflyd else
., men alligevel?
Siden sidst har jeg set 2 forskellige tilladelser fra P&T til brug af
HF-båndene til packet-radio, og jeg er vidende om, at endnu flere er
udstedt allerede. Det er vel i princippet i orden og kunne være
endnu en god platform at dyrke vor fælles hobby på. Bare det ikke
havde været sådan, at ingen af tilladelserne indeholder nogle krav
om: 1) frekvenser og 2) identifikation.
P&T anbefaler, som i vor »blå betænkning«, at man respekterer
lARU’s båndplaner. Fint - fint!
Bare det så ikke havde været sådan, at tilladelserne udstedes
»før« lARU’s møde om frekvens-beslutninger har nået resultater.
Som det er indtil da, gælder tilladelserne generelt til alle HF-bånd
fra den ene ende til den anden!
Måske er jeg naiv, eller også har jeg været »HAM« for længe, men
min erfaring er, at et a-socialt mindretal altid vil lade hånt om ethvert
he nsyn,... om der ikke indføres konkrete retningslinier fra starten.
Det er i sig selv beklageligt, for i princippet er jeg tilhæ nger af fri
hed under ansvar.
Vi har jo så bare nu at håbe, at det ikke går så galt, som jeg fryg
ter. .. for det er vel for meget forlangt at forvente, at packet-folket selv
indfører CW-identifikation og selv indfører stram justits med de »li
geglade«? eller er det?
Vy 73 de OZ1/F, Ib
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Atter i år er der pinsestævne på campingpladsen i Møgeltøn
der. Det er 11. gang, der arrangeres stævne i Møgeltønder, og
vi vil prøve at leve op til tidligere års succes.
Traditionen tro bliver der noget for både store og små »børn«.
Foruden de sædvanlige løb og jagter er der nogle radioamatø
rer, der vil underholde os lørdag og søndag aften.
Altså kort og godt - noget for hele familien. Lejrfrekvensen er
145.550 MHz.
Programmet bringes ikke i OZ, men udleveres i »Informa
tion« ved indgangen til pladsen. Altså saml familien - pak klude
huset og papvillaen - medbring det gode humør som altid - så
mødes vi i Møgeltønder den 21., 22. og 23. maj 1988.
Vy 73 de OZ1HMY og OZ1GO, hjælperne og XYL’er
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forfag ApsT Postbox 172,
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord,

mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og
medlemnummer skal skaf oplyses sammen med indsen»

delse af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Købes: Kvalitets målegrej til HF - VHF - UHF - SHF. Evt. kom
plet værkstedsudstyrl
OZ6ZN, tlf. 09 99 16 55, efter den 25. april.

Sælges: Yaesu FT221R 2 m transiver SSB CW FM kr. 3500,-.
Yaesu 726 2 m/70 cm, knap 4 år gammel med original embal
lage og manual, prisidé kr. 10500,-. Icom IC751E HF-tranjsiver,
0,1-30 MHz, 100 W, med original emballage og manual bord
mikrofon, talesyntese og nomerisk tastatur medfølger. Pri
sidé kr. 11000,-. Hjemmebygget transverter 10/70 cm 25 W ok
kr. 950,-. Hjemmebygget PA-trin med QQE06/40, lettere de
fekt, ekstra rør medfølger kr. 750,-. Hjemmebygget syvsekvens toneudstyr med kaldesignalsgenerator kr. 400,-. Tono
MR150W, 120 W på 2 m med preamp, kr. 2400,-.
OZ1BVK, tlf. 06 27 53 27.
Sælges: XP-404 HF-beam for 10-15-20-40 meter kr. 2500,-.
P1V HF-vertikalantenne 3.5-30 MHz kr. 2000,-. 70 cm Helican
for satellit 16 dB kr. 500,-. Electric Condenser bordmikrofon kr.
200,-. 2 meter PA-transistorer 2SC 1946A kr. 100,-.
2N5589-90-91 sæt kr. 125,-. 70 cm vertikalantenne 2x5/8 kr.
225,-.
Købes: 2 stk. 6SJ6c HF-PA rør. 1 stk. 12BY7 HF-PA rør.
OZ1HRQ, Peter, tlf. 08 24 18 60.
Købes: CW-filter til TS-520S.
OZ6TL, tlf. 05 25 80 54.

Sælges:

2 m transmitters: MULTI 8-DX (12/220 V) kr. 500,-.
Håndstation AR-240 (med nicad og bil adaptor) kr. 500,-. HF
transmitters: Yaesu FT-200, kr. 1000,-. Kenwood/Trio 599 Line,
kr. 2000,-. Computer: NCR Decision Mate V 128 KB, 2 x 360
KB drev, indbygget 12” skærm 24 x 80, grafik 640 x 400,
med separat 32 KB til grafik, stort slimline tastatur, software
samt Epson printer (par. & ser.) kr. 5000,-.
Ønskes: 20-30 Amp. 12VDC strømforsyning.
OZ1JKK, Jan, Fristrupvej 35, 4340 Tølløse, tlf. 03 48 68 17.

Sælges: Yeasu FT-7B HF transceiver, perfekt stand, kr. 3500,-.
PANASONIC farvevideokamera incl. psu. og forlængerkabel,
kr. 2000,-.
OZ1IXA, Jens, tlf. 08 37 39 73.
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Sælges: Kenwood aut. antenne tuner, AT 250, som ny, kr.
2600,-. Kenpro KR600RC, antenne rotor, incl. topleje og plat
forme, kr. 2700,-. Alt er excl. fragt.
Købes: Rør til Drake B-line.
OZ5WX, Jan, tlf. 05 53 10 32.

Sælges: Værktøjstaske, original ny BELZER elektronikværktøjstanske ny pris over 12000,-. Sælges for under Vi pris.
OZ1EQA, Ole, tlf. 09 74 18 46.
Sælges: ICOM IC-245 E 2 m mobilstation m/SSB incl. mobilog baseantenner (GP og 8 elm. Yagi) samt antennekabel
RG-213. Samlet pris. kr. 2700,-. STORNO CQL 600 2 m mobilTRX. incl. antenner og strømforsyning. 3 repeaterfrekvenser
og 1 simplex. Komplet servicemanual medfølger. Samlet pris
kr. 1200,-.
OZ1EXE, Thorsten, tlf. 09 17 42 52, efter kl. 16.30.

NY LEVERANDØR med fast
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213
Coaxkabel - Stik - Konnektorer
Krystaller - Rotorer - PA-trin
Strømforsyninger - Antenner
NiCd-batterier - Komponenter
og meget mere!
Ring og få en pris - vi er billigst!

r

Tlf. 02 - 23 55 55
efter kl. 16.00

DAM ATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: Kenwood kortbølgemodtager type R 300. Fra 170
kHz til 30 MHz i 6 bånd. Der er speciel båndspredt skala til
amatørbåndene, all mode - incl. manual, kr. 800,-. 1 stk. ny
groundplane antenne til 28 MHz, kr. 200,-.
OZ8KN, Knud, tlf. 03 65 30 35.

Sælges: HF-transceiver Kenwood TS-830 med to CW-filtre
samt ekstra digital VFO og håndmike. Kun samlet kr. 9500,-.
OZ1JNR, tlf. 02 25 06 99.
Sælges: TS430S m. ekstra filtre, PS30 strømforsyning,
SP-430 højttaler, autom. ant. tuner, MC-60 mikr. kr. 12500,-.
AT-keyboard kr. 550,-. XT-keyboard kr. 450,-. IBM-kompitabel
computer turbo m. 2 floppy, harddisk, Herkuleskort og
HAPN-1 kort for packet, BBS etc. Uden monitor, kr. 9500,-.
Matrixprinter 136 kar. med 3 interfaces, kr. 2750,-. PK-232 allmode modem, kr. 3500,-. TS711E 2 m trcvr. med bl.a. callsigndisplay og andre raff., kr. 8000,-. OZ fra 1981-86 kr. 135,-. Sie
mens T37 fjernskriver kan afhentes gratis. 2 mindre stereo
højttalere kr. 200,-. Philips grøn monitor næsten ny kr. 700,-.
Intersil data book kr. 20,-. Motorola Home Electronics data
book kr. 25,-. Texas TTL data book for Design Engineers kr. 35,Accukeyer-print kr. 40,-.
OZ5RM, tlf. 02 80 25 80.

Sælges: Fin HF-modtager, bygget af OZ1BP og beskrevet i OZ
juni og november 66. Fast pris kr. 1550,-. OZ4PB’s AM-CW
sender følger med oven i handlen.
OZ8IX.tif. 08 25 10 11.
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R E T T E L S E R O G N Y H E D E R Til 1987/88 kataloget - fortsættelse
Sidetal henviser til kataloget.

Side 60-62.
V®He-man byggesæt,
Varenr.
I
155.00
K 610
80.00
K 611
135.00
K 613
K 1682
. 855.00
90.00
K 1771
K 1798
. 259.00
55.00
K 1803
.
K 1804
. 299.00
79.00
K 1823
.
245.00
K 1874
K 2032
. 230.00
K 2532
. Udgået
145.00
K 2543
.
K 2545
. Udgået
K 2549
. 220.00
K 2550
. 259.00
299.00
K 2551
198.00
K 2553
.
K 2554
. 415.OO
K 2557
. 365.00
145.00
K 2565
.
K 2567
. 375.00
K 2568
. 375.00
115.00
K 2569
.

KONTAKT CHEMIE, spraydåser med

? 23

23 pol. i

A-Z og 2N bøgerne Udgår når vi ha«
DATATRANS Udgået.
SINUS GRUND- 8c KONSTRUKTION bog : :
Nye omsætnings bøger med
VRT 1 ........................ . .: Forveni
VRT 2 , ........................... : marts J
fcELEKTOR.
SOL 200
#800104
*TUV6

årsabonnement, 12 nr.
: 398,Udgået.
Printer box, m/4 udgange: 988.00
Eprom lampe öw/220v E27 : 298.00

Side 51-58.

I

M-3800 Metex universal in. KUN .: i
M-3530 Erstattet at M-3630.
#M-3630 Do m/20A område ........: f
DS 103 8c 11OA udgår når vi har udsolgt
DS TASKE tilbuds pris så længe haves :

FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE

23 ..:
25 ..:
27 ..:
37 ..:
51 ..:
52 ..:
73 ..:
75 ..:
77 ..:
8060A:

FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE
FLUKE

C20, Hylster f/25-27 ...... :
C25, Taske f/25-27 ........ :
C 50, Taske blød ...........:
C 70, Gummihylster ........ :
C 90, Taske blød, stor
Y8101, 150Amp AC tang .....:
801400, 400Amp AC tang
801410, 400Amp AC/DC tang . 11
A81, Batteriadap. for 8060A:
TL70, Ledn. f/20’ 8c 70’er .:
Y8I34 Deluxe testledn. sæt :

K 2582
K 2584
K 2587
K 2588
K 2592
K 2594
K 2598
K 2599
K 2602
K 2603
TR2603
K 2606
K 2620
K 2622
K 2625
K 2626
K 2636
K 2638
K 2644

ELL-KIT byggesæt udgår når vi

2873. 1<
3233.0'
2860. 9(
1409. O*

Termometer t

Tilbudene gælder så

pr isændr inge r:
Var enr.
K 2574
.
K 2575
,
K 2579
.
K 2580
.
K 2581

FLUKE 80TK, '

372.10 (305.-

Side 67-68.
Va r e n r .
*TILBUD 102
*TILBUD 103
*TILBUD 104
#TILBUD 105
*TILBUD 106
•X-TILBUD 110
*TILBUD 112
*TILBUD 114
*TILBUD 115
*TILBUD 116

I
768.00
248.00
110.00
Udgået
229.00
169.00

.
. Udgået
. 1995.00
. 345.00
155.00
.
.
187.00
. 205.00
159.00
.
. 325.00
. 1750.00
120.00
195.00
.
. 348.00
105.00
. 305.00
. 440.00
. 235.00
180.00
.
110.00
har u d s olgt.

TILBUD:
Betegnelse
470 0pf/250v 10 stk:
Pot. m/afb. 250kA :
Pot. m/a fb. 1MB
:
Ferr it m/1råd 10 .:
Automat.sikr. 0.8A:
250v/lA mi kroswi t c :
6 p o l . DIN vi nkel s:
lOOuF/150V lytter :
100g. 03*3 skruer :
lOOstk 820k l/3w
.
*

nr. 1

I

II

10.00
15.00
15.00
10.00
20. 00
12.00
15.00
5.00
9.85
2.00

7.50
10.00
10.00
7.50
10.00
8. 00
10.00
2.00

længe lager h a v e s !

Pr isgruppe I = 1-9 stk (ens)
**
II = 10-24 stk (ens)
* Foran v a r e n r . angiver nyh ed. Uden stjerne er rettelse til kataloget.
Sidetal henviser til 1987/88 ka t a l o g e t !

KRYSTALLER

Vi skaffer gerne alle andre frekvenser.
Leveringstid ca. 14 dage, priser fra kr. 88,00
på special-fremstillede krystaller.

VI har overtaget X-ÅGTÅ’s lager af kry
staller og kan nu tilbyde et stort udvalg
i lagerførte frekvenser, over 1500 forsk.
Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb forunder
60,- kr. tillægges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb for over 375,- kr. betaler
forud, sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke Grøn
land og Færøerne).

vejle R .C .E L E K T R O N IK

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, inde hold er p ris e r på
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, m odstande, kas
ser, tilb e h ø r m .m .m . R ekvirer et eksemplar.
l/y 73 OZ1CSN, Leon

Aps

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
ODENSE AFD.: f r e d e r ik s g a d e 15. t l f . 0 9 13 90 39
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NCERAMATBRANN0NCERAMA1BRANN0NCERAMA1BRAN
Sælges: VHF-UHF radiosystem bestående af Yaesu FT-48QR,
Yaesu FT-780R, tilhørende strømforsyningsmodul Yaesu
SC-1, Yaesu YM-38 bordmikrofon og 80 watt VHF PA-trin Ya
esu FL-2050, sælges kun samlet, pris kr. 9800,-.
OZ1HJQ, Ole, tlf. 01 51 51 09.

Sælges: 3 stk. VHF PA-trin ELH230E, 1-3 watt ind 25-30 watt
ud. UHF PA-trin ELH 730,1-3 watt ind 10 watt ud. Pris pr. stk.

kr. 500,-.
OZ1HJQ, Ole, tlf. 01 51 51 09.

Sælges: Radiorør til RCA BC-224-C VT65, VT93(6B8), VT86,
VT70, VT91, 41.
OZ9VO, Palle Olsen. Grundet udenlandsrejse henvendelse til
Osvald Simonsen, tlf. 02 98 44 12.

KATALOG NR. 2
ER UDKOMMET
Over 300 sider med masser af nyhe
der. Pris 50,00 kr., der dog kan fra
trækkes ved første køb af varer for
over 300 kr. Send 50,00 kr. + porto
9,00 kr. pr. giro eller check, eller vi
sender gerne pr. efterkrav.

Sælges: Drake R4C T4XC mange X-tals (160 m) nogle reserve
rør sælges samlet kr. 3900,-. Power LP-3005 10-15 V 5A kr.
400,-. AT FC707 kr. 800 alt i Ok stand, fast pris excl. forsen
delse.

OZ4RS, tlf. 02 16 52 78.

s 6 . Skive
Tlf. 07 52 61 77
Giro 9 35 33 21

Sælges: Kantronics UTU-XT all-mode modem, modificeret til
også at køre HF-packet af importøren. Sælges grundet over
gang til hjemmebyg. Pris kr. 2200,-.

OZ6QI, Karsten, tlf. 06 18 92 17.

Sælges: Call-bøger 1987. Samlet kr. 300,-.
OZ1ECG, Hans, tlf. 07 74 44 03.

Sælges: Icom 28E FM 5-25 watt ny pris 3995,- fejlkøb, ønskes
byttet med komplet FT290R der er i orden. Brugt SWR til 2 m
købes.

OZ2ABK, Bent, tlf. 07 92 12 64.

Telex-m askine sæ lg e s
GNT-model
Tlf.: 01 22 44 34 - Bøgelund

Sælges: 5 ele 3 bånds beam model Fritzel FB 53, kun opsat 1
år, som ny, fast pris kr. 3000,-. 4 stk. 23 ele Flexa ant for 70 cm
monteret i H-opstilling - alt medfølger, bl.a. stakke ramme i 38
mm galv stålrør, kombiner fasekabler med N-tilslutning, vel
holdt pris kr. 1800,-. Ny pris kr. 4500,-. Alle priser er excl. for
sendelse.

OZ1HDB, Ivan, tlf. 08 88 92 68, efter kl. 17.00.

Sælges: HF PA-trin Heathkit HA10 kilowatt, kr. 2500,- afhen
tet. 26-30 MHz PA-trin cte speedy kr. 1000,-. 70 cm BELCOM
SSB + CW tranceiver + JAYBEAM MBM48170 samlet kr.

Sælges: Ca. 100 stk. CONDOR pwr. supply. Ind 100 V AC. Ud

1500,-.

9 V - 200 mA. - incl. ledning med mini jackstik, pris kr. 10 kr.
pr. stk. OBS! store kvantumsrabatter. 2 stk. i serie og så hardu

Købes/byttes: Brugt HF vertikal GP - GP50 eller lignende
også gerne lettere defekt.

(3-benet hun), kr. 2.00 stk.

OZ1HUE, Bjarne, tlf. 03 78 2 4 81, efter kl. 17.00.

OZ8KN, Knud, tlf. 03 65 30 35. Dag tlf. 03 65 23 45.

Sælges: Kenwood TS 430 S HF tranceiver inc PS 430, SP 230,
MC-80 Bordmic. Pæn og velholdt med alle manuals og 1 års
gratis service hos Werner Radio 144.146 MHz PA ind 0-4 watt
ud 0-40 watt linear Mrk RFC 2-23 (NY). Prisen taler vi om. Helwett Pacard målesender 10 MHz-450 MHz Calibreret. 144-146

18 V at regulere på + 400 mA. Masser af apparatkabler

M edlem skab a f ED R - 1 2 nr. OZ om å re t
sa m t indflydelse o g m ed lem sfo rd ele
kun 3 8 5 kr. pr. år.
H enven d else ED R , tlf. 0 9 1 3 7 7 OO

MHz C avitifiltre delvis færdiglavet for repeater 8 stk.

Købes: 50 W PA linear for 432 MHz med transistor.
OZ6FH, Peter, tlf. 07 96 22 47, efter kl. 18.00 eller 049 57 980.

Sælges: Commodore computer 128 D med Phillips CBM 80
20 MHz monitor og div. disketter, kun 3 uger gammel sælges

særdeles billigt. Kenwood TS 430 s HF med DS 430 og SP 430
mc 80 bordmic incl. alle manualer, står som ny. RFC PA 2-23
med gasfeet forstærker 1-4 watt ind 40 watt ud i original kasse
til 144-146 MHz. Helwett-pacard målesender 10-400 MHz ka
libreret. HF-beam 10-15-20 m mrk. Fritzel MFB 23 i fin stand.

OZ6FH, Peter, tlf. 07 96 22 47, efter kl. 18.00 eller 049 57 980.
OZ APRIL 1988

Købes: 2 stk. PA-rør 6JS6C. 1 stk. QQE 06-40.
Sælges: 1 stk. Yaesu PA-trin FL 2010,10 W, ikke brugt, 100%
OK, kr. 750,-.
OZ1IDM, Ib, tlf. 02 90 75 35, efter kl. 16.30.

Sælges: HF-sfation mrk. Kenwood TS520, med MC50 bord
mic, GP40 vertikal antenne. Ekstra nye PA-rør, ca. 20 m RG8
kabel og manualer. Alt som nyt. Pris kr. 3000,- eller bud.
OZ1IUK, Bent, tlf. 02 30 30 58 eller 049 44 732.
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Sælges: 2 m Kenwood TR2600E med lade/base stand og mo

Sælges: Kenwood TH21E minihåndstation.

noton med DCS system kr. 3500,-. 2 m mobilstation FDK multi
750 E all-mode, kr. 2500,-. Eli. lyt 2500 ^F/360 V, pr. stk. kr.
80,-. 18 ell. Jay-beam UHF Vi år gammel, kr. 300,-. Standbølgemåler ToYo meter model YM-IIE 3,5 -145 MHz, kr. 300,-.
OZ1LIT, tlf. 01 52 05 31.

OZ8ZA, Peter, tlf. 06 15 68 58.

Sælges: 3 bånds 4 el beam, KLM KT34A, ny ikke samlet, 5KW
PEP, kr. 4200,- + fragt.
OZ4WI, Børge, tlf. 03 57 52 38 efter kl. 18.00.

Sælges: Mobil HF-tranceiver FT-77 m/mic og manual, kr.
5000,-. HF-tranceiver sommerkanp Soka 747. TX 560 W input.
Nye PA og driver rør + manual medfølger kr. 2600,-. IC-215
VHF portable. 15ch. 3W kr. 800,-. Hansen gitterdykmeter mrk.
F-1020,5-150 MHz, kr. 500,-. Yaesu lavpassfilter mrk. FF-501,
1.2 kW kr. 100,-.
OZ1HJX, Stig Frederiksen, tlf. 01 69 14 27, inden kl. 21.00.

Sælges: Trafo 18 V 8 A, kr. 50,-. Trafo 18 V 2,5 A, kr. 25,-. 16K

Vedrørende kataloget:
Prisændringer:
Incl. moms Samtlige mængdepriser er excl . moms
v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk. v/100 stk.
Gruppe 1:
SN 74LS02N
SN 74LS04N
SN 74LS86N
SN 74LS390N
4518B
7805CK
MBM 27C512
uA 741CP

4.06
4.06
5.28
8.72
8.57
34.62
222.65
5.31

3.33
3.33
4.33
7.15
7.03
28.38
182.50
4.35

2.49
2.49
3.24
5.36
5.27
21.28
136.98
3.26

2.09
2.09
2.72
4.50
4.43
17.88
114.98
2.74

2.00
2.00
2.60
4.29
4.22
17.03
109.50
2.61

1.93
1.93
2.51
4.15
4.07
16.46
105.85
2.52

1.19
4.15
20.59
91.38
12.35

0.98
3.40
16.88
74.90
10.13

0.73
2.55
12.66
56.18
7.59

0.61
2.14
10.63
47.19
6.38

0.59
2.04
10.13
44.94
6.08

0.57
1.97
9.79
43.44
5.87

Gruppe 5:
F40KERNE
R10 F40

1.83
1.83

1.50
1.50

1.13
1.13

0.95
0.95

0.90
0.90

0.87
0.87

Gruppe 11:
SFR25 ...

3.99

3.27

2.45

2.06

1.96

1.90

Gruppe 2:
BC 557B
BD 135
BU 407
MJ 15023
2SD 986

Udgåede typer:
Gruppe 1: MC 1353P, typen forældet, kan ikke skaffes mere.

4116 Ram chips 10 stk., kr. 25,-. 14” Sanyo farvemonitor, kr.
2000,-. Ny 12’ ’ Sanyo grøn monitor med lyd, kr. 900,-. Ny prin
ter CPB80 130 cps IBM kompatibel kr. 2400,-. Commodore
1541 disk, ny, kr. 1500,-. Commodore 128, kr. 2000,-.
OZ1ASH, Claus, tlf. 03 66 26 10.

Sælges: Matrixprinter, SEIKOSHA GP-250X, IBM-compatibel, med både parallel og RS232 interface. Kan også benyttes
som grafisk-printer. Specielle karakter kan »downloades«.
Meget lidt brugt, og i helt OK stand. Engelsk manual. Ej lyn
hurtig, men til gengæld BILLIG kr. 1100,- (+ evt. forsendelse).
OZ8MS, Jan Langevad, tlf. 02 95 42 61 efter kl. 18.30.

EDR din forening!

Annoncelndex

Gruppe 2: 2N 2492, typen kan skaffes, men kun i større antal.
Gruppe 3: 0.8 mm BOR, 2.0 mm BOR, 2.7 mm BOR, M3 x 40.
Gruppe 4: C&K 7105, brug FTG 01.
Gruppe 5: 2.2UH IM4. Typen kan skaffes, minimum ordre 100 stk.
Gruppe 6: 2k2UF-10VA, brug 2K2UF-10VA, 10K-35V P.
Nyheder på programmet:
Gruppe 1:
MM 80C97N Hex Three State buffer CMOS
15.40
12.63
9.47
Z 8440AB1 Z80A S.I.0.-0 4 MHz
82.17
67.35
50.51

7.95
42.43

16pin Dil
7.58
7.32
40pin Dil
40.41
39.06

Gruppe 2:
BF 471 Si. NPN Video power 250V 0,03A 2W Ft 300 MHz
case 29
9.42
7.73
5.79
4.87
4.64
4.48
BF 472 Si PNP Video power 250V 0,03A 2W Ft 300 MHz
case 29
9.88
8.10
6.08
5.10
4.86
4.70
BUV 47 Si. NPN Switchmode power 400V 9A
case 30
31.78
26.05
19.54
16.41
15.63
15.11
MJ 15024 Si. NPN power 250V 16A 250W
case 12
120.51
98.78
74.06
62.23
59.27
57.29
2SD 1590 Si. NPN power darlington m. int. diode 150V 8A 25 W case 28
46.24
37.90
28.43
23.88
22.74
21.98
Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører, serviceværksteder og
industrivirksomheder inden for elektronikbranchen.
Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 8.00
Mandag til og med fredag lukkes kl. 16.30
Lørdag lukket
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Ib’s Radioservice V/OZ5ID
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby
Tlf. 08 17 39 09. Giro 1 22 19 57

Betafon 180, 214, 225, omsi. v. bagsiden
B y rlu n d .............................................. 223
Bøgelund............................................247
Damatic..............................................245
Dogplace............................................201
Electronic .......................................... 248
Elektroniklaboratoriet........................ 219
Elektroniklageret................................ 247
FC-Trading A /S .................................. 203
ILN-service ........................................ 217
Instrutek.................................... bagsiden
No r a d ..........................omsi. v. forsiden
Radioamatørernes Forlag A p S
224
Vejle RC-Elektronik............................ 246
Werner R a d io ...............
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Altid - hvor, og når som helst - YAESU
YAESU - NYT

Verdens mest avancerede VHF-UHF Transceiver

YAESU FT 736 - Frekvensområde:
50 53.99999Mhz* {kræver særlig tilladelse)
144 146.00000 Mhz
220 244.99999 Mhz* (måikke benyttes i Danmark)
432 438.00000 Mhz
1240 - 1299,99999 Mhz* {kræver særlig tilladelse)
Stationen kører som standard 144 -146 Mhz / 432 - 438
Mhz. Der er plads til 4 moduler ad gangen.
Sender effekt: 60 Watt.
* løse moduler

YAESU FT 212
NY 2 M mobil FM Station - 144 - 146 Mhz

YAESU FT 712
Ny 70 cm mobil FM station - 432 - 438 Mhz
Sender-effekt 35 Watt.

YAESU FT 2311
Ny 23 cm mobil FM station -1240-1300 Mhz

YAESU ANTENNE ROTORER
Yaesu har opkøbt KHNPRO-antenne rotorfabrikken,
og vi lagerfører nu alle modellerne.
Ring eller skriv efter udførlig data og priser på alle YAESU NYHEDER!

BEIAFON

Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V • T LF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50

902?

90 016

00

EDR F R E D E R I C I A AFD
C/0
LEO HEINO
N Ø R R E B R O G A D E 93
7000
F R ED ER IC IA

- køber du med størst
sikkerhed
hos Instrutek.

Ring og få tilsendt
gratis oversigt
over m åleinstrum enter
med priser på
alle digitale og analoge
multimetre.

IIM S T R U T E K
Christiansholmsgade • 8700 Horsens
Telefon 05 61 11 00 • Øst: 01 41 34 00

