
 

Så er HAM’eren nr.3 klar til at komme ”på gaden”. 

Først og fremmest en glædelig nyhed at OZ5HP på DDXG mødet har fået diplom for flest 

nye båndlande på SSB i 2014.  

OZ8JYL var godt repræsenteret på mødet med 4NA, 5HP, 7SG, 1LFI, 6ADL og 2CA. 

Kilde er Søren Poulsen OZ2CA på klubben’s ”fjæsside” 

 

 



Til den sweeper, VFO, Selektive Watt/dBm måler, SWR måler, og simpel Spektrum Analyzer 

jeg har skrevet om i sidste nummer der hedder NWT4000-2 og går fra 35MHz til 4.4 GHz, og 

som jeg købte på Carte100 (et kinesisk super marked), har jeg redigeret og forbedret den 

kinesiske brugermanual. Det er en ”moppedreng” på mere end 80 sider, men her kan man i 

detaljer, med eksempler, se hvad den kan. 

Der er også anvisning af hvad softwaren, der er udviklet af DL4JAL til et helt andet projekt, 

kan i samarbejde med NWT4000-2. Det er vigtigt at man bemærker det er den forbedrede 

udgave man skal købe. Jeg har ikke kunnet finde den på e-bay i den forbedrede udgave, 

der er kendetegnet ved at Signal- In og -Out SMA stikkene sidder inde på printet og ikke i 

kanten. Man får virkelig noget for pengene. 

Nogel billder og manualen er lagt op på OZ8JYL Yahoo gruppen, samt kan hentes på min 

hjemmeside http://hamcom.dk/NWT4000/sweep software,hardware NTW4000-2 USER MANUAL_UK.pdf 

Sig nærmer tiden hvor HAMRADIO 2015 i Friedrichhafen ved Bodensee løber af stablen. 

OZ5HZ, OZ5KM og undertegnede, sagde hunden, kører derned Torsdag morgen med en 

enkelt overnatning.  

Udstilling løber over 3 dage så vi vender snuden hjemad søndag eftermiddag. 

EDR har en stand på udstillingen for første gang. På udstillinger er der stande for rigtig 

mange amatør organisationer worldwide, så det er glædeligt at OZ nu også vifter med 

flaget. OZ vil også deltage på IARU konferencen dernede og ellers pleje vore interesser i 

forhold til de ”tunge drenge”.  

Undertegnede OZ7OU vil deltage i en række ”kloge Åge” workshops, der kører omkring 

DG8SAQ Vektor Netværk Analysatoren VNWA, der forhandles af SDR-Kits. 

 

HOT NEWS. 

Netop lige nu er annonceret at Gerfried Palme, der har skrevet en bog på tysk om SDR.Kits 

DG8SAQ VNWA’en, nu også har en udgave på Engelsk  

Jeg klipper ind den meddelelse som TomBaier DG8SAQ netop har udsendt 

  I am happy to announce that the VNWA starter book by Gerfried Palme is now also available in English 

language: 

"Measurements with the DG8SAQ VNWA2/3 Vector Network Analyzer" 

1st English Edition 

165 Pages, 247 Images, 9 Tables, 28 Measurment Examples 

The book is available from DARC-Verlag: 

http://darcverlag.de/Measurements-with-the-DG8SAQ-VNWA-2-3-Vector-Network-Analyzer 

and from SDR-Kits: 

http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?97&osCsid=ojerk0ukvl0a74q3k1lc3lqgu5 

A reading sample is available from Gerfried's web page: 

http://www.dh8ag.de 

Gerfried Palme er en af mine gode VNWA venner, som vi jo også mødes med i 

Friedrichhafen  

http://hamcom.dk/NWT4000/sweep%20software,hardware%20NTW4000-2%20USER%20MANUAL_UK.pdf%0d
http://darcverlag.de/Measurements-with-the-DG8SAQ-VNWA-2-3-Vector-Network-Analyzer
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?97&osCsid=ojerk0ukvl0a74q3k1lc3lqgu5
http://www.dh8ag.de/


HOT HOT News 

Klubben har anskaffet en ny Antenna Analyzer RigExpert AA-1400 der går til 1400MHz.  

Jeg er i gang, på vegne af instrument udvalget,  med at sammenstykke det der skal bruges, 

herunder nogle kalibrerings standarder (jeg selv fremstiller), der kun skal bruges når man 

”nørder”. OZ3KAP Klaus har sponseret en dejlig lille transport kuffert. Den er vanvittig 

meget simpel at bruge og jeg vil fremstille en manual på Dansk (som også kommer på 

Yahoo Gruppen OZ8JYL) og der vil blive afholdt kursus aften i klubben snarest muligt. 

 

MERE NYT…… 

OZ5PZ Poul, OZ3KAP Klaus og OZ5JBJ Jørgen har udarbejdet regneark/pdf filer over de 

komponenter vi har på lager (bestemt ikke alle endnu). Disse lister vil være tilgængelige på 

en af computerne i byggelokalet og vil også finde en plads på OZ8JYL Yahoo gruppen (der 

jo er en lukket gruppe) snarest. 

 

Så får I ikke mere i denne omgang   

73 de OZ7OU Kurt 

 


