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RDE-posten, Radioamatører Der Eksperimenterer 

RDE-posten er et månedsblad for alle elektronik interesserede 

 
RDE-Posten udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.  
RDE-Posten udkommer omkring den 1. i hver måned. 

Ansvarshavende redaktør: 
OZ1DCZ / 5P1CK, Carsten Kobborg,  
Ringkøbingvej 35, Idom, 7500 Holstebro. 
Tlf: 23341085, Mail: info@rde-posten.dk 
 

Materiale til brug i RDE-Posten: 

Materiale der ønskes bragt i RDE-Posten, sendes til: info@rde-posten.dk, Deadline bringes i 
hver mdr. i denne kolofon. Alt modtages med tak. 
Det er den enkelte forfatters ansvar at han eller hun har alle rettigheder til billeder brugt i 
artiklerne  

Simple rettigheder 
Husk uddrag, billeder eller andet fra RDE-Posten, må gerne bruges/offentliggøres, med 
undtagelse af udenlandske artikler, på betingelse af at: 

- Der er klar kildeangivelse. 
- At det tydeligt fremgår hvem der har skrevet originalartiklen. 

- Hele artikler må kun bruges efter indgået aftale med forfatteren. 

Udenlandske artikler, brugt i RDE-Posten, hvad enten de er oversatte eller originale, må under 
ingen omstændigheder genbruges, heller ikke dele heraf, uden personlig aftale med 
forfatteren. 

Redaktionen er på ingen måde ansvarlig for indholdet i artiklerne, ej heller evt. fejl, som kan 
forårsage ødelæggelse af andet udstyr. Alt efterbyg eller brug af beskrivelser sker på eget 
ansvar. 

Deadline for næste nummer: 

24-8-2020 
Alle udgivelser er gratis og kan downloades fra RDE-Posten.dk 

Der tages forbehold for: 
 trykfejl, stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl, kommafejl,, manglende solpletter, dårlige forhold på båndene, 

atmosfæriske forstyrrelse og/eller alle andre former for fejl       
samt hvad der ellers måtte stå med småt. Kortsagt redaktøren kan ikke drages til ansvar for noget som helst 

 

mailto:info@rde-posten.dk
mailto:info@rde-posten.dk
http://rde-posten.dk/
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Redaktionen skriver, August 2020 
Ja så blev sommerferien overstået, for de fleste. 
De fleste EDR lokalafdelinger er så småt startet op igen, Både efter ferien, men også efter Covid-19 
nedlukningen. Det samme gælder mange andre elektronikgrupper rundet omkring i det ganske land. 

Det er nu nøjagtig 4 år siden at det første nyhedsbrev så dagens lys, og der er sket rigtig meget siden da       
Som du kan se i dette nummer, så har nyhedsbrevet udviklet sig fra at være et lille klubprojekt for OZ3EDR, til 
nu at være et selvstændig internet magasin for alle danske elektronik interesserede og radioamatører, men 
stadig med mest indhold for radioamatører. Dette håber jeg at kunne ændre lidt på fremadrettet, så det bliver 
mere ligeligt fordelt mellem alle former for elektronik. Dette kan selvfølgelig kun gøres hvis der er interesse for 
det og at der løbende kommer artikler med relevant indhold. 

Grunden til at ”Nyhedsbrevet” har ændret sig fra kun at være på et par sider, og til det magasin du nu sidder og 
læser, skyldes udelukkende den kæmpe interesse der har været, fra alle dele af landet, for at få lov til at læse 
med og for at bidrage til indholdet. Det er jeg selvfølgelig dybt taknemmelige for, det er altid sjovest at lave 
noget som andre også kan have glæde af.  
Nyhedsbrevet har nu ændret navn til RDE – Posten, Radioamatører Der Eksperimenterer. Den er samtidig 
blevet selvstændig, og er nu ikke bare et klubblad for OZ3EDR, Men et blad for alle med interesse i Radio, Data 
og Elektronik. Jeg håber at i fortsat alle vil læse med og bidrage til, at det fortsat kan være attraktivt og 
læseværdigt. Tanken er ikke, at der i hver måned skal udkomme et bestemt antal sider, det er heller ikke 
tanken at den skal deles op i bestemte temaer i hver måned. Men fra tid til anden vil der sikker være fokus på 
et bestemt område, som så går igen i det meste af bladet. Jeg lover heller ikke noget om hvor længe den 
fortsætter, men så lang tid der er nogen der gider læse og bidrage, og jeg ellers kan få tiden til at redigere 
indholdet, ja så længe udkommer den. 
Det er også mit håb at jeg kan bidrage med viden til nye og kommende radioamatører, Via information i bladet 
og senere via en hjemmeside, som p.t. er under opbygning. Jeg mener nemlig, at der mangler lidt info til 
mange af de nytilkomne radioamatører. Jo bevares de kan finde rigtig meget info på internettet, hvilket de 
sikkert også gør, men en gang imellem er det sikkert meget rart at hører lidt om hvordan andre har gjort, og på 
den måde blive inspireret til selv at prøve kræfter med det at være radioamatør. 
I dette nummer, der primært henvender sig til radioamatører med D-Licens, eller dem der primært er på 
frekvenser højere end 50MHz, er der også et par indslag der omhandler HF. Dette for måske at kunne være med 
til at skubbe i retning af et B, eller A-certifikat. F.eks. er der noget fra DDXG omkring mulighederne for at være 
medlem i den gruppe af radioamatører, som har haft QSO med mere en 100 forskellige lande på HF eller færre 
antal på frekvenser højere oppe. 

Velkommen til et nyt blad og velkommen til et nyt år med masser af muligheder. 

Vy 73, Redaktionen  
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British Amateur Television Club 
Af, OZ1DCZ, Carsten 

 

Jeg ved ikke om der er ret mange radioamatører i Danmark der kender denne web side ”British Amateur 
Television Club” men ellers kan jeg anbefale at kigge lidt på den Batc.org.uk 
De udgiver et blad, CQ-TV både i papir udgave og PDF udgave, 4 gange om året. Hvis det har interesse, så kan et 
medlemskab med bladet til download som PDF fås i DK for £8 om året, ca. 66 Kr, det er overkommeligt for de 
fleste. 

Blade der er over 2 år gamle, kan frit downloades på deres hjemmeside, men da der først rigtig er sket noget, på 
området de sidste par år, så er det nok ikke de ældre blade der er mest interessante. Efter opsendelsen af QO100 
satellitten, er der for alvor kommet gang i ATV, da det jo er muligt at transmittere via QO100. 

ATV-eksperimenterne finder sted på næsten alle bånd fra 50MHz og op til 34GHz, så der er rigtig mange 
muligheder for radioamatører, der er til de højere frekvenser frem for HF. Der køres også aktivitets test og 
contester, så den del kan du også prøve kræfter med. 

På BATC hjemmesiden er der også en web shop, hvor det er muligt at købe ældre udgivelser af blade, diverse 
reklameartikler og lidt hardware. 
Der er også en forum del på websiden, her kan man selvfølgelig stille spørgsmål og få hjælp til sine 
eksperimenter. Der er også en del, hvor mange af repeaterne i UK og NL er listet, og man kan se de udsendelser 
der PT kører på repeaterne. Så man kan jo via web se om der er gang i noget. Det gør det jo lidt nemmere når 
man eksperimenterer at vide at der faktisk er et signal. Der er et link til en SDR modtager for QO-100 satellitten, 
så man kan se om der er gang i noget ATV, men også følge med i alm. SSB trafik. Det direkte link til den del af 
side er her: https://eshail.batc.org.uk/  

Det er også på BATC websiden, at RSGB udsender deres ugentlige udsendelse ”Tonight @8” Det er et nyt tiltag 
RSGB har lavet her under COVID-19 pandemien. Hvis man er logget ind som medlem på siden, kan man aktivt 
deltage i udsendelserne og stille spørgsmål. Er du ikke medlem, så kan du dog stadig deltage aktivt med et 
NickName. Nåde du ikke at se udsendelsen online, så kan de findes på YouTube efterfølgende. 
https://www.youtube.com/user/TheRSGB 

Jeg kan anbefale de amatører der lege med Raspberry Pi, eller måske gerne vil prøve at komme i gang med en 
Pi, at de prøver at kigge udsendelsen fra 15-6-2020. https://www.youtube.com/watch?v=iaHLraCyDN8 Det var 
den første udsendelse, men der var meget fint information om Raspberry. Det er en udsendelse på lidt over 1 
time, så afsæt god tid. Da det er en ”live” udsendelse, og det er lavet af amatører, skal man bære over med at det 
jo ikke er professionelt, men ellers meget interessant. For dem som ikke er alt for stærk i de engelske sprog, er 
YouTube kanalen nok den bedste at bruge, for der kan man jo stoppe udsendelsen eller spole tilbage, hvis der 
er noget der skal gentages, for bedre forståelse. Men til speakerens ros skal siges at, de taler klart og tydelig og 
i en rimelig hastighed. 

BATC udgiver og vedligeholder også en WiKi side, hvor der kan findes et hav af informationer, om hvordan 
man kommer i gang med ATV og hvilket udstyr der kræves. https://wiki.batc.org.uk/BATC_Wiki 

Der er en WiKi ” Easy ATV on 5,6GHz” den beskriver hvad der skal til for at komme i gang på 5,6 GHz og det 
skulle efter sigende kunne laves for under £20 eller ca. 165kr så bare kom i gang       

https://wiki.batc.org.uk/5.6_GHz 

https://batc.org.uk/
https://eshail.batc.org.uk/
https://batc.org.uk/live/RSGB
https://www.youtube.com/user/TheRSGB
https://www.youtube.com/watch?v=iaHLraCyDN8
https://wiki.batc.org.uk/BATC_Wiki
https://wiki.batc.org.uk/5.6_GHz
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DX nyheder på RDEforum 
Af OZ1DCZ, Carsten 

 

Desværre er der igen i august ikke de store muligheder for at finde DX-peditioner, de er stadig stoppet pga. 
Covid-19, MEN MEN der er da ILLW weekenden den 22-23 august. Se omtale andet sted i bladet. 

På det udmærkede radioamatør forum, RDEforum har OZ7C Boye en tråd kørende omkring DX-nyheder. 
Her holder OZ7C tråden opdateret jævnligt med nyheder omkring forskellige DX-Peditioner. 
RDE-forummet er offentlig tilgængelig, men hvis du vil kommentere på noget, skal du oprettes som bruger. Det 
er der heller ingen problemer i at blive, du ansøger bare, så kører det helt automatisk.  

OZ7C henter sine informationer fra flere forskellige internet sider og samler dem i denne tråd. Fra tid til anden 
er der også andre der byder ind, med DX relaterede nyheder. OZ0J plejer f.eks. at skrive, når han igen skal til 
Tyskland. Det er en mulighed for danske radioamatører, at sende QSL kort med OZ0J, som så sender fra 
Tyskland, og på den måde spare en hel del i porto.  

https://rdeforum.dk/viewforum.php?f=6
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The RadioToday, Guide to the Icom IC-9700 
Af OZ1DCZ, Carsten 

 

Til de af jer der ikke mener at Lasses OZ1LS, beskrivelse af Icom IC-9700 (se andet sted i bladet) er nok, kan jeg 
varmt anbefale denne fine guide skrevet af ZL3DW, Andrew Barron. Bogen kan købes hos RSGB’s forlag, 
https://www.rsgbshop.org/acatalog/Online_Catalogue_What_s_New_26.html 
Alternativt kan den også købes i EDR’s webshop, (den er på lager nu) Hvis man ikke gider bøvle med at skulle 
have den hjem fra UK. Prisen hos RSGB er £ 16 (ca. 132,00 Kr) for ikke medlemmer, + forsendelse. Hvad prisen 
er hos EDR vides ikke på nuværende tidspunkt. (i skrivende stund virker webshoppen ikke, men ring til Lone 
på kontoret, hun svare gerne på prisforespørgsler) 

Bogen er et fint opslagsværk og supplement til manualen. Den giver en fin forklaring til de mange forskellige 
funktioner, som denne radio har. RSGB skriver følgende om bogen: 
Andrew Barron, ZL3DW, an acknowledged SDR expert, sets out in this book to highlight the myriad of options 
available to the users many of which have never been available on VHF/UHF transceivers before. As usual this 
book does not duplicate the manuals which describe each button, function, and control but is a "how to do it" 
book with easy to follow step by step instructions. 

Starten af bogen giver en hurtig indførsel, i de forskellige features som den transceiver har. Bogen er heldigvis 
skrevet i et let forståeligt engelsk, så man behøver ikke side med en ordbog for at slå svære or op. ZL3DW er fra 
New Zealand, det forklarer sikkert at det ikke er ”britisk engelsk”, bogen er skrevet i.  

Jeg har brugt noget af min sommerferie, til at lære bogen at kende, ja du læser rigtig, jeg har ikke læst bogen 
slavisk, da det ikke vil give nogen mening, specielt ikke hvis du ikke har IC-9700 foran dig. Det havde jeg ikke i 
ferien, så derfor har jeg kigget i bogen og fundet ud hvordan den er opbygget og hvad man kan finde hjælp til. 
Så når jeg igen er tilbage fra ferie (sommerhuset) så skal jeg da i gang med af udforske IC-9700 radioen. Jeg har 
nemlig fundet ud af at den kan MEGET mere, end det jeg egentlig troede, og at der er rigtig mange menuer, som 
jeg indtil nu ikke kendte til. Specielt den del i bogen om D-Star, har givet mig blod på tanden, så det skal helt 
sikkert afprøves når jeg er tilbage.  
Alt i alt en rigtig fin bog, som fuldt ud er pengene værd og varmt kan anbefales til alle der har investeret i 
denne fantastiske radio. 
God læselyst. 

https://www.rsgbshop.org/acatalog/Online_Catalogue_What_s_New_26.html
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MagPi 
Nummer 96 af slagsen er på gaden og kan som sædvanlig downloades gratis her: 
https://magpi.raspberrypi.org/issues/96/pdf 

 

Af indholdet I dette fantastiske blad kan nævnes: 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/96/pdf
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HACKSpace 
Magasinet HACKSpace nummer 32 er på gaden, som sædvanlig kan den downloades gratis her 
https://hackspace.raspberrypi.org/issues/32/pdf 

 

 

 

 

  

https://hackspace.raspberrypi.org/issues/32/pdf
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Direkte QSL kort 
Har du QSL kort, der skal sendes direkte til andre radioamatører i udlandet, så har du muligheden for 
samsending til en overkommelig pris. 
PostNords priser for at sende et brev (lukket kuvert) til en adresse uden for Danmark er for tiden DKK 30,00 
(ændret i 2019) for et brev op til 100 gram (ca. USD 5,00 afhængig af vekselkursen) Til sammenligning kan et 
brev fra Tyskland sendes til samme adresser i udlandet for EUR 1,10 (ca. DKK 8,50), så længe du kan holde dig 
på max 19 gram. Prisen i Tyskland blev senest justeret 1. juli 2019.  
  
Hvis du vil være med, så kan du læse lidt mere om regler på https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/  
BEMÆRK at det er et krav, at du tilmelder dig tilmeldingslisten, som er omtalt inkl. vejledning nederst i denne 
artikel. 
  
Øvrige betingelser for at få sendt kuverter er følgende: 

• Du sørger selv for pakning af kuvert med modtagers navn, egen kuvert, evt. betaling osv. osv. Du skal 
også sikre, at din kuvert ikke vejer mere end 19 gram. Det eneste, du ikke skal, er at sætte porto og A-
prioritaire mærke på. 

• Du sørger selv for aflevering af kuverter til mig evt. på et amatørtræf, loppemarked el.l.  
• Du kan evt. aflevere dine QSL kuverter hos OZ1ACB efter aftale med Allis 
• Du afregner portoen ved aflevering selv om kuverterne måske kommer senere af sted 
• OBS Sætter du selv frimærker på, så skal du også huske et prioritaire mærke ved siden af frimærket. 

Disse kan fås i en dansk postbutik 
• VIGTIGT Din adresse skal skrives på BAGSIDEN af kuverten, og der skal være X over din adresse, så 

man ikke er i tvivl om, at du er afsender. 
• OBS! Jeg skal bruge øverste HØJRE hjørne til porto. Du skal derfor holde et område fri på 36 mm (lodret) 

og 70 mm (vandret) fra øverste højre hjørne af kuverten 
 
Mangler du Green Stamps (USD 1 sedler) så er jeg leveringsdygtig i disse til DKK 6,50 for hver USD 1,00 
seddel.  
QSL kortene forventes at blive sendt ca. hver anden/tredje måned, når jeg eller andre tager til Tyskland 
i anden anledning. Næste aflevering kan normalt ses på http://www.qrz.com/db/oz0j Kuverterne kan 
komme hurtigere afsted, hvis andre tilbyder at være tysk “postbud”. 
Der er ingen garanti for, at dit brev når frem, og tjenesten er for din egen regning og risiko. 
Tilmelding til listen sker via vejledningen QSL via Tyskland. (PDF fil). Det er et krav, at jeg kender dit 
navn og dit call.  
Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på oz0j@oz0j.dk 
  
Denne artikel opdateres løbende på https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/ herunder evt. 
prisændringer i Tyskland. 
  

Jørgen, OZ0J 

Foredrag om Clublog 
Af OZ0J, Jørgen 

Jeg skulle have holdt foredrag om Clublog i EDR Ringsted i april. Grundet COVID-19 så lykkedes det ikke, så nu 
er der fastsat en ny dato. Jeg er siden fratrådt som EDR foredragsholder, så foredraget er ikke længere et EDR 
foredrag. Gæster er dog stadig velkomne. Foredraget holdes 

2. september 2020 kl. 19.30 i EDR Ringsteds lokaler 

Vi kommer hele vejen rundt og ned i detaljen på Clublog. Forvent at foredraget tager 1½ - 2 timer afhængig af 
spørgelysten. 

Foredraget annonceres også på diverse sociale medier og forumsider, når vi nærmer os. 

https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/
http://www.qrz.com/db/oz0j
https://oz0j.dk/wp-content/uploads/2016/09/qslviatyskland.pdf
mailto:oz0j@oz0j.dk
https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/
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Artiklen er bragt med tilladelse fra RSGB og Radcom. Originalartiklen har været bragt i Radcom oktober 2016 
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EDRs Medlemsblad OZ 

EDRs medlemsblad udkommer 6 gang om året og kan fås i papirudgave eller som PDF hvis du er medlem af 
landsforeningen EDR. 
August nummeret er udkommet når du læser dette. Nummeret indeholder b.la. stemmeseddel til det 
forestående valg til RM og meget mere. 

Læs om: 

Danmarks yngste radioamatør 
TEMAevent 30. august 2020 
Nyt fra EDR 
Interessegrupper søges 
VHF – UHF contest med portabelt set-up 
Automatic Packet Reporting System 
Rejseinfo 
Corona for radioamatører 
Hvor har du været i verden? 
Valg til EDRs repræsentantskab 
Kandidatliste 
Valgregler for EDR 
Den første rørteknik 
Internationalt 
Contesting 
CW-hjørnet 
HF-aktivitetstest 
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ICOM IC-9700.  (Omtalen er stadig under arbejde). 
Skrevet af OZ1LN, Lasse H.P. Kjærbo. Originalartiklen findes på www.oz1ln.dk og udvikles hele tiden. Besøg hjemmesiden for sidste nye 
version 

Jeg fik i fødselsdagsgave den 29. december 2019 en IC-9700, købt hos MWE. 

Jeg har lavet en kodefil til IC-9700. Filen kan hentes på hjemmesiden www.D-Star4all.dk : KLIK HER  

 

IC-9700 har en 'fætter' IC-7300, som kan bruges på alle radioamatørfrekvenser mellem 160 meter og 4 meter. 
De to transceivere ser meget ens ud, og deres betjening og funktioner ligner hinanden meget. 

IC-9700 har 3 modtagere, 2 m, 70 cm og 23 cm. Der kan lyttes på 2 modtagere samtidigt, hvert sit 
frekvensområde. 
Modtageren øverst i display kaldes MAIN og modtageren nederst i display kaldes SUB. 
Den frekvenslinje der lyser hvid, er den man kan indstille. Den anden linje er grå. 
Man skifter mellem hvid og grå ved at berøre linjen med de grå frekvenstal. 
Man vælger frekvensområde ved at berøre MHz-tallet og vælge på de felter som kommer frem i display. 
Man bytter modtagerne mellem MAIN og SUB ved at trykke 1 sekund på den øverste volumenknap. 
Senderen er koblet sammen med MAIN modtageren 
Når man tænder radioen, husker den hvordan den var indstillet da den blev slukket. 

 

 

http://www.oz1ln.dk/
http://www.d-star4all.dk/dstar4all_kodninger_frame.html


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  15 
 

 

Specifikationer: 
Modtager/Sender frekvensområder ( EUR Version ) 
144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz, 1240 - 1300 MHz 
Modulation former: USB/LSB, CW, RTTY, AM, FM, D-Star, og DD (D-Star Data) 
Frequency resolution: 1 Hz (minimum) 
Sender udgangseffekt (regulerbar) : 
144 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 100 W, AM: 0.125 - 25 W 
430 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 75 W, AM: 0.125 - 18.75 W 
1200 MHz SSB/CW/FM/RTTY/D-Star/DD: 0.1 - 10 W, AM: 0.025 - 2.5 W 
Memory kanaler: 297 kanaler (99 kanaler i 3 frekvensområder) 
Program scan kanaler: 18 channels (6 kanaler i 3 frekvensområder) 
Kalde kanaler: 6 kanaler (2 kanaler i 3 frekvensområder) 
Satellit kanaler: 99 kanaler 
DR repeater listerne: 2500 kanaler 
Power forsyning: 13.8 V DC (±15%) 
Power forbrug: Standby 1.2 A, Max audio 1.8 A, Transmit Max power 18.0 A 
Dimensioner (projections not included): 240 (B) × 94 (H) × 238 (D) mm 
Vægt (cirka): 4.7 kg 

 

Blokdiagram. 
IC-9700 anvender RF Direct Sampling i 144 MHz og 430 MHz modtagerne. 
Signalet på 36 kHz fra samplingen føres til en ADC (Analog til Digital Converter) 
I 1200 MHz modtageren nedblandes indgangssignalet til en mellemfrekvens på 311-371 MHz. 
Dette signal behandles med Direct Sampling og føres også til ADC-kredsløbet. 
Det digitale signal føres fra ADC til FGPA (Field-Programmable Gate Array) 
I FPGA og DSP behandles signalet med digitale filtre, detektorer, AGC, Squelch mm. 
Resultatet konverteres fra digital til analog (DAC) og føres til højttaleren. 
Denne metode eliminerer forvrængning og andre ikke-lineære elementer og giver en klar og ren lyd. 

 

Som det ses på blokdiagrammet, er der 3 separate modtagerindgange. Der kan lyttes på 2 modtagere samtidigt. 
Sendersignalet dannes digitalt efter samme princip som modtagerne. 
ICOMs brochure (pdf) kan ses ved at klikke her: KLIK 

 

 

 

http://www.oz1ln.dk/radioinfo/ic-9700/download/ic-9700_brochure_eur.pdf
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Tilslutninger på bagsiden. 
Tallene efter p. henviser til brugsanvisningens afsnit og side. 

1: 144 MHz antennekonnektor. (50 ohm PL-259) p. 13-3 
2: Ethernet (LAN) konnektor. p. 13-2 
3: Input for 10 MHz reference signal. p. 13-3 
4: Forbindelser til og fra ekstra udstyr. p. 13-1 (8-polet stik) 
5: Forbindelser til og fra ekstra udstyr. (2,5 mm stereo stik) p. 13-2 
6: Forbindelse til computer. (USB-type B) p. 13-2 
7: Forbindelse til morsenøgle. (3,5 mm stereo stik) p. 13.2 
8: Forbindelse til fjernbetjening eller en anden transceiver. (CI-V) p. 13.3 
9: Forbindelse til udvendig højttaler 4-8 ohm til SUB-modtageren. (3,5 mm mono stik) p. 13-2 
10: Forbindelse til udvendig højttaler 4-8 ohm til MAIN-modtageren. (3,5 mm mono stik) p. 13-2 
11: Stel skrue. Forbindes til jord for at undgå elektrisk stød, TVI, BCI og andet. p. 2-1 
12: 1200 MHz antennekonnektor. (50 ohm N-type) p. 13-3 
13: DC stik 13.8 Volt. p. 2-1 og p. 13-1 
14: 430 MHz antennekonnektor. (50 ohm N-type) p. 13-3 
15: Køle-ventilator. 

Jeg bruger en lodret antenne til 2m, 70cm og 23 cm, som er koblet til radioens 3 antennebøsninger ved hjælp af 
en 3-bånds Triplexer Diamond MX3000-N. 

Frontens knapper. 
De mest brugte knapper omtales herunder. Billedet er sammensat af billederne i brugsanvisningen. 
Tallene efter p. henviser til brugsanvisningens afsnit og side. 

1: POWER. Tænd. Sluk med et tryk på 1 sekund. p. 3-1 
3: CALL/DR: korte tryk skifter mellem de indkodede CALL-frekvenser og Memory/VFO-mode. Langt tryk åbner 
DR repeaterlisterne, som indeholder (næsten!!) alle D-Star repeatere i verden. 
Se nedenfor om memory og DR mode. 
9: AF. Volumenkontrol for MAIN (øverst) og SUB (nederst). p. 3-1 
14: RF/SQL. HF gain og Squelch for MAIN (øverst) og SUB (nederst). Se detaljer længere nede. p. 3-9 
20: Speech/Nøgle. Ved et kort tryk får man læst frekvens og modulationsmode op. Ved 1 sekunds tryk låser 
man        skalaknappen elektronisk. 1 sekund tryk låser op igen. 
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22: Skalaknap bruges til frekvensjustering af VFO. p. 3-3 Ved kort at berøre kHz-tallene på skærmen kan 
virkningen af skalaknappens drejning ændres. 

Hvis der vises en lille trekant over kHz-tallet, skifter skalaen på kHz-tallene. 
Ved 1 sekunds tryk på kHz-tallene kan frekvensspringene i kHz vælges. (1 og 2) 
Ved 1 sekunds tryk på Hz-tallene får man spring på 1 Hz. Tryk 1 sekund igen for at annullere. 
Ved at berøre MHz-chifrene kan man vælge et andet frekvensbånd ved at berøre en af de knapper som vises. 

 

 

23: Tone/RX->CS. I FM mode sendes 1750 opkald til repeater, når sendetasten er trykket ind. I DV mode 
gemmes modtagne stations call ved 1 sekund tryk på knappen. 
25: V/M. Skifter imellem VFO og Memory. p. 3-1 
31: Multi/CLR har flere funktioner, afhængigt af hvilken mode radioen står i. 
VFO-mode: Ved at dreje på knappen skiftes frekvensen med det valgte frekvensspring. 
MEMO-mode: Ved at dreje på knappen skiftes mellem de indkodede hukommelseskanaler. 
Kort tryk på knappen: åbner for flere indstillinger, se billedet herunder til højre. 1 sekund tryk på knappen: 
nulstiller RIT eller PBT. 
10: MENU, 11: Function og 13: Quick åbner for mange indstillinger. Prøv selv ;o) 
12: M.Scope åbner vandfaldet. Det ses bedre hvis man lukker SUB. (Tryk nederste volumenknap i 1 sek) 
18: EXIT bruges til at komme ud af menuer og indstillinger. 

Knappen RF/SQL har flere funktioner. Når den er drejet helt ned (mod uret) er HF forstærkningen mindst. Til 
venstre for S-meter skalaen vil der så stå RFG. Skruer man op slukker RFG lidt før midten (klokken 12). HF-
forstærkningen er nu max. 
I FM mode virker knappen fra 'klokken 12' og til 'klokken 1' som støj-squelch. Fra klokken '1' til helt rundt med 
uret virker knappen som bærebølgestyret squelch. På S-meterskalaen ses en lille hvid firkant, som viser hvor 
kraftigt signal der skal til for at åbne modtageren. 

Se billedet herunder til venstre, som viser disse ting. 
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Multiknappen. 

Ved et kort tryk på knappen åbnes for mange indstillingsmuligheder. Billedet herover til højre. Afhængigt af 
hvilken modulationsmode man har valgt kan mange ting justeres, for eksempel 
-FM/AM/DV: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain og Monitor. 
-SSB: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain, COMP og Monitor. 
-CW: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), KEY SPEED OG CW PITCH. 
Hvis Monitor er ON kan man høre sin egen tale. Skift mellem ON og OFF ved tryk på feltet. 
Pas på med for meget MIC GAIN. Det lyder ikke godt.  ;o( 

Skema over alle funktioner i brugsanvisningen på p. 1-7 

MEMORY-mode 

 kigger vi lige på først, og længere nede på denne side er der en omtale af DR mode. Jeg har lavet en kodefil 
med alle danske FM og D-Star repeatere på 2m, 70cm og 23cm. Der er også simplex kanaler.  
Repeaterne ligger i (nogenlunde) rækkefølge, Jylland fra nord til syd, og over Fyn og Sjælland til Bornholm. Der 
er et par svenske og tyske med også. Kodefilen kan hentes i Hovedmenuens undermenu 'Kodning og 
kodefiler'.     Memory-mode åbnes ved korte tryk på V/M (knap 25) indtil der står MEMO til højre for 
frekvenstallene. 
Man vælger en repeater ved at dreje på MULTI/CLR (knap 31). 
Frekvens, modulationsmode, repeaternavn og hukommelsesnummer vises på display. 
Toneopkald, D-Star kaldesignaler og spacing er kodet for hver repeater, så det er bare at taste og tale. Kun hvis 
det er en repeater som kræver 1750 Hz opkald må man trykke på TONE (knap 23) for at kalde op. 
Nemmere kan det vist ikke laves ;o) 

DR mode  

vælges ved at trykke 1 sekund på CALL/DR (knap 3) Det er mest praktisk at åbne DR mode i den øverste 
modtager, ellers kan man ikke sende på DR kanalerne. 
I radioen er indkodet en liste med flere tusinde repeatere, fortrinsvis D-Star. Den originale DR repeater liste er 
lavet i Japan, og der er mange fejl og mangler. I den tilrettede kodefil jeg har lavet, er de danske analog FM 
repeatere også med.  

Der vises en lille ramme med 2 linjer: TO og FROM. 
Radioen husker den indstilling den havde sidst man brugte DR mode. 
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Med skalaknappen eller multiknappen kan man bladre i listen. Bemærk at repeaterne i det frekvensområde 
som er valgt i den anden modtager IKKE kan vises. Når man har fundet en repeater som man mener er inden 
for rækkevidde kan man taste og kalde op.  
Alle de repeatere som man ikke kan nå behøver man jo ikke at spilde tid på ;o) 

Et tryk i TO feltet åbner en ny skærm (kun ved D-Star). Her kan man vælge opkaldstype. 'Local CQ' betyder at 
opkaldet kun går ud over den lokale D-Star repeater. 'Gateway CQ' betyder, at man kan vælge en repeater fra 
repeatergruppe-listerne som modtager. 
'Your Call Sign' kan vælges et kaldesignal på en bestemt person som modtager. 
'Reflektor' sender opkaldet til den reflektor som repeateren er koblet til. 
'Use Reflector CQCQCQ' er nok det valg de fleste bruger. 

Ved at dreje på Multiknappen kan man finde funktioner til Link, Unlink, Echo, Info og de indkodede 
reflektorer.  
Et tryk i FROM feltet åbner en ny skærm. Tryk på 'Repeater List' åbner for hele listen. 
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DR repeaterlisterne er delt op i regioner. Danmark ligger i Europe-Norther. 

 
Der kan bladres i listerne, og man kan taste og kalde op på repeatere som er inden for rækkevidde. 

 

Hvis man i stedet for 'Repeater List' vælger 'Near Repeater' kan man vælge på en anden og lidt smartere måde. 
(Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS indstillinger)  
 

Der kan vælges mellem Alle, DV (D-Star), FM eller DD (D-Star Data). 
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Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst, og der vises kompasretning og km-afstand til hver 
repeater. 
Kun de repeatere der er kodet i listen med position bliver vist. Trykker man på en linje kan man taste og kalde 
op. 

Hvis man havde valgt TX History får man en liste over de repeatere som man har benyttet.  
Min mening er at hvis man bruger radioen på en fast QTH er DR-mode ikke så smart som Memory-mode. 
Hvis man flytter meget rundt til ukendte steder, kan man have nytte af at mange repeatere ligger i DR 
repeaterlisterne. 

Visning af kaldesignal, navn og besked fra en anden radio. 
Når man modtager signal fra en D-Star radio kan man se denne radios indkodede kaldesignal og meddelelse. 
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Hvis den anden radio udsender GPS data kan man se dem, sammen med kompasretning og km-afstand. 
(Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS indstillinger) 

 

 

GPS indstillinger 

For at radioen skal kunne vise nærmeste repeater og hvor langt der er til en station man modtager, skal 
radioen vide hvor den selv er. 
Hvis radioen er stationær, er det nok at indtaste koordinaterne manuelt. Dette gøres nemmest i ICOM 
kodeprogrammet. 
GPS Select sættes til Manual (klik i feltet og vælg Manual). 
Længde, bredde og eventuelt kote (meter over havet) indtastes i de felter der kommer frem når man klikker i 
ruden. 
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Vil man hente positionen fra en udvendig GPS vælges External GPS. 

 

Indstillinger af GPS og fast position kan også gøres direkte i radioens menu. 
Tryk menuknappen, vælg menu 2. 

 
Tryk GPS-ikon, tryk GPS SET. 
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Tryk 'GPS Select' Her kan vælges om man vil bruge Extern GPS' eller fast indkodede koordinater. 
Vælg 'Manual' 

 

Tryk på 'Manuel Position' 

 

De aktuelle positionstal vises. 
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Tryk på tallene ud for LATITUDE (bredde) åbner en mulighed for at taste positionen ind. 
Afslut med ENT. 

Tilsvarende for LONGITUDE (længde) og ALTITUDE (jordhøjde over havet). Slut med WRITE. 

 

Spectrum Scope 

IC-9700 har et fint Spectrum Scope. Det aktiveres ved at trykke 'MENU' og 'SCOPE' i skærm 1. Det kan også 
åbnes ved tryk på M.SCOPE, men med en lavere visning. 
Tryk på EXPD/SET udvider eller formindsker højden på visningen. 
Tryk på CENT/FIX ændrer om display skal have den aktuelle frekvens som midtpunkt eller ikke. 

Her er vist et par 'nærbilleder' af repeatere med forskellig modulationsart. 
Skærmens bredde er fra - 25kHz til +25 kHz, 5 kHz mellem hver linje, og lodret opløsning er 10 dB mellem hver 
linje. 
Alle skærmskud er taget med samme indstillinger og samme signalstyrke, 2 pinde over S9. 

Esbjerg 2 meter FM analog repeater. De korte streger lidt under midten af vandfaldet er et pause-dyt. 
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Esbjerg 70 cm analog repeater. Billedet til højre viser slutning af en QSO. Pilottonen slukkes mens 
kaldesignalet morses. 

Til venstre spektrum og vandfald på Esbjerg D-Star repeater. Bemærk den karakteristiske runde form. De små 
spidser i bunden af vandfaldet er den tone som sendes i starten af alle D-Star udsendelser. 
Til højre Esbjerg DMR+ repeater. 

Hvis man laver frekvensområdet større, kan man se op til 1 MHz. Tryk på SPAN vælger fra 2 x 2,5 kHz til 2 x 
500 kHz. 

Billedet til venstre viser nogle af de 'LowPower' Devices, der breder sig omkring 434 MHz med store 
signalstyrker. De fleste er pulserende på forskellige frekvenser. Den på 434,4125 MHz er konstant S 5-8 og 
breder sig over ca. 40 kHz.  
Det er nok ikke LowPower det hele ;o( 

Billedet til højre viser repeaterudgangsområdet. Esbjerg D-Star (434,550) og Esbjerg DMR (434,650) har lige 
været aktive. Ses på skyggerne og de gule striber i vandfaldet. DMR+ repeateren er meget kraftig på min QTH, 
derfor den røde midterstribe. 
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Billedet herover til venstre viser lavfrekvens vandfald og scope. Åbnes med knap MENU og tryk på ikon 
AUDIO. Billedet til højre viser HF spektrum samtidigt med LF spektrum og scope. Esbjerg DMR repeater 
modtaget i FM mode.  
Med LEVEL og TIME kan man ændre indstillingerne. 

Billedet herunder viser en skrækkelig forstyrrelse, som ses jævnligt på 70cm båndet. 

Billedet er stykket sammen af 2 skærmbilleder, og dækker 2 MHz fra 433.0 til 435.0 MHz. De små vandrette 
streger i vandfaldet hopper hurtigt frem og tilbage over frekvensområdet 433.200 til 434.750 MHz. Det kan vare 
flere timer, og stammer fra en ny type (lovlig?) krandirigering. 
Denne kran var på en byggeplads ca 2 km fra min QTH. Store signalstyrker, kan høres over store dele af byen. 
Den gul-røde streg er Esbjerg DMR-repeater. 

 

 

 

 

Dette er kun et udpluk af hele Lasses manual. 

På Lasses hjemmeside www.oz1ln.dk/ kan du finde meget mere omkring denne fantastiske radio og OZ1LN 
udbygger hele tiden manualen. (medens August nummeret af RDE-Posten har været undervejs, er manualen 
blevet opdateret 3 gange) Så kik ind på hjemmesiden for at få de sidste nye informationer med.       
Der ligger også en manual til Icom IC-7300, skrevet på samme måde og med lige så gode illustrationer. 

Lasse OZ1LN, har lovet at der også kommer noget til den nye Icom IC-705, lige så snart han får hans eksemplar. 
Det glæder vi os til at se 

Redaktionen. 

 

 

 

 

 

http://www.oz1ln.dk/
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IC-9700  WSJT-X Setup 
Artiklen er bragt i RDE-Posten, med tilladelse fra Robin Moseley, G1MHU 

There is a lot of old information on how to make IC-9700 work with WSJT-X , a  lot of it  will degrade your 
station performance, so I have decided to write a guide to help.  It is not going to be perfect, PM me or comment 
in the thread and I will add your advice.   

Firstly – Purchase  a very  good quality USB cable,  this one is one of the best you can get,  Tripp Lite USB 2.0 
Hi-Speed A/B Cable with Ferrite Chokes (M/M), 1.8 metres (U023-006) https://www.tripplite.com/usb-2-0-
high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006 This saves many EMC issues.  Shop around, they 
are not expensive,  buy a few of them, gift them to your ham mates that get EMC USB issues.   
Secondly – and very important, if you skip this bit – you may need to re-install windows to resolve the 
issue.   
DO NOT CONNECT THE RADIO TO THE PC UNTIL YOU HAVE INSTALLED THE DRIVERS  
(silicon labs claim they have fixed this issue,  but I am not convinced yet)   

Download the latest driver from the Icom Japan web page 
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/  

The latest version is shown here, but it may be replaced by a later version  

  

Once you have downloaded the driver, you MUST unzip (unpack) it ..  if you don’t unpack it, then it won’t fully 
install and it is a big issue to fix.  

Go to your downloads folder find the file, click on it, then right click – extract all  
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https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
https://www.tripplite.com/usb-2-0-high-speed-a-b-cable-ferrite-chokes-male-6-ft~U023006
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/
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When the new window opens with the unpacked files, select the Driver folder   

 
  
then select the correct folder (Win 10 users – always select the win 10 one)  

 
  
Run the installer that matches the version of your operating system, 32  or 64 bit IF THERE IS ANY 
DOUBT THEN CHECK AS THIS IS VERY IMPORTANT https://support.microsoft.com/en-
gb/help/827218/how-to-determine-whether-a-computer-isrunning-a-32-bit-version-or-64  

  

 
   
Once the drivers have installed, now you may connect the USB cable  from the PC to the radio, wait until the 
drivers have installed.. then reboot the PC.    

Now you have installed the drivers. in windows control panel, you should now see 2 new serial ports (one for 
rig control, the other is for PTT/CW/FSK keying)  and in the Audio device list -  a USB CODEC (this is the rig’s 
audio to USB system) (if you have more than one Icom USB rig connected  then you will see multiple devices 
from the windows Audio control panel, you can rename them (right click on the speaker  icon in the system 
tray – open sound settings.  

  

Then   select the device > device properties. rename.    

Windows default audio device – set to the PC’s speaker/mic   - to prevent mic audio and windows sounds from 
being transmitted  

About CI-V ports      
(it is pronounced SEE EYE FIVE .. it is not SEE EYE VEE by the way)  

https://support.microsoft.com/en-gb/help/827218/how-to-determine-whether-a-computer-is-running-a-32-bit-version-or-64
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Each Icom radio has a default CI-V address the default CI-V address for the IC-9700 is A2    The most up 
to date list of rig CI-V default addresses is at  http://www.plicht.de/ekki/civ/civp31.html  

Older software may not have IC-9700 in the supported rig list,  so  then you may need to change the address in 
the rig’s connectors menu to be that of an older rig such as IC-7300, but be aware that many of the more 
detailed CI-V commands   will not work.   

The IC-9700 has 4 CI-V ports, they can all be used at the same time.   

Controlling the radio requires the computer to connect to the CI-V port address of the rig.     

4 CI-V ports.    

One is the direct CI-V port    remote  3.5mm legacy socket, the “legacy socket”  next is a CI-V port that is 
connected to a USB serial converter inside the radio – that you then connect to    using your USB cable 
(the most useful one)  

Next is a switchable  2.5mm socket   - the Data socket can be used for data or CI-V (useful  to connect an 
external amplifier or transverters)   

Next is the virtual CI-V port that is used by RS-BA1 V2  over the LAN connection. So far – Icom have not 
released any information to alow 3rd party developers to use this port)   
The USB socket  carries  both USB CODEC audio and  connects to a virtual USB Silicon Labs serial port,  so   for 
most users, just a single USB cable can be used to connect the radio to the PC   to provide  TX, RX audio and rig 
control.    There is a serious issue here though.  Icom’s designers  decided to only provide one CODEC chip,  and 
they decided to only connect the CODEC chips dual inputs to the one RX feed.  So..  although there is a stereo 
CODEC,  but it is only connected to the audio input and output of the main band.     They could have connected 
L  to Main RX  and R to Sub RX,  but they did not do this.  This is why you cannot   access sub band audio  and 
use remote satellite mode.  This is why  RS-BA1 V2  can only access the main radio- it cannot listen to the 
second RX.   

(there is a work around for those that want to so remote sat working,  use alternate rig control software  such 
as Win4Icom,  and  feed the sub audio  speaker output  to a PC sound card – with a suitable  attenuator)   

Rig Configuration  
Select the Connectors menu (Menu > Set > Connectors)  

USB AF/IF Output   must be set to AF  

MOD Input  - levels 50%,    

DATA OFF MOD – MIC (or acc if using the rear socket for mic input)  

DATA MOD – MUST BE SET TO USB  
USB SEND – set all to OFF, Inhibit Timer set to  ON   

CI-V  

Unlink From REMOTE - (we want maximum CI-V data speed over USB – it is needed for all software that 
plots the bandscope (RS-BA1V2,Win4Icom,  HRD, N1MM etc)  USB Baud Rate – set to MAX  115200  

CI-V Address A2h  

CI-V Transcieve ON (some software needs this to be OFF) USB CI-V Echo 
Back -  ON   - most software needs this to be ON  CIV-DATA Echo Back   - 
does not matter..   

http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
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Put the rig into USB.. then select Data mode –USB-D press the filter 
button – select FIL1 …   

Press and hold FIL-1   set to max bandwidth  3.6K   and SOFT  

Press and hold the FIL1 button to exit the filter menu  

Menu> set > Tone control /TBW  

TX>  SSB-D    bandwidth  set to – 100hZ to 2900Hz  

PC/Software setup  

WSJT-X configuration  

Create a new configuration  using the current configuration – call it HF.. then make a new one  for VHF if you 
already have HF up and running..   

  

The software has an audio level meter – left side..  

RX Levels- aim for  15% to 30% across all 3 bands.  – use the MIC level to set this   

   

Set the TX level,    use the rig’s built in ALC meter to help set the TX audio level,     
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TX from WSJT-X   set the  TX (speaker) level so that you have between 20-50% showing on the ALC meter.   
Use the audio mixer or the TX level of WSJTX to set the level  should  use the PC’s  sound card  levels   - select 
the input/output devices and adjust the levels.   
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WSJT-X Settings  
Select Rig – Icom IC-9700  or use Omnirig (correct ini file)        or try feeding from Win4Icom   
Mode – Data/PKT   
Split  - RIG  
(Do not use HRD rig control – the mode/split feature is broken)   

Select audio source  

  

You may need to reset   or add frequencies, here in EU  we use the following  for FT-8  

2m  144.174  

70 cm 432.174  

23cm 1296.174  
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CQ DX på 50 MHz / 6 meter 
Af OZ0J, Jørgen 

Hvis du gerne vil have noget DX uden for EU i logget på 6 meter FT8, så skal du kalde i periode 1. periode 1 er 
tidsintervallet, der starter med 00 eller 30. Du kan finde ud af, om du kalder i den rigtige periode, når du ser 
tiden på RX vinduet slutter med 15 eller 45 i de sidste 2 cifre 

 

 

 

Stationer uden for EU kalder normalt i periode 2, dvs. tidsintervallet, der starter med 15 eller 45. I JTDX ser du 
det nemt, da TX perioden er vist enten i blå (periode 1) eller gul (periode 2) 

 

 

 

I WSJT-X skal du sætte flueben i  for at kalde i periode 1. 

Du kan sagtens kalde i periode 2 (15 og 45 sek.), men du skal så ikke forvente den store aktivitet uden for EU.  

 

Fejl i WSJT version 2.2.2 
Af OZ0J, Jørgen 
I WSJT-X version 2.2.2 (p.t. den nyeste version) er der en fejl i logfilen wsjt_log.adi Har du ingen wsjt_log.adi 
logfil fx hvis du laver en ny genvej/setup, så dannes wsjt_log.adi filen ved første loggede QSO. 

Fejlen i wsjt_log.adi består så i, at der mangler et bogstav i første linje. En ny wsjt_log.adi logfil ser sådan her 
ud i første linje 

WSJT-X ADIF Export<eh> 

Den korrekte linje 1 skal være 

WSJT-X ADIF Export<eoh> 

Det manglende o kan give udfordringer med at importere logfilen til andre logprogrammer. Du retter det 
nemmest som følger: 

Åbn din log via WSJT-X. Det gør du via ”File -> Open Log Directory”  

HØJREklik på wsjt_log.adi og åbn den med Notesblok (standard i Windows) 

Indsæt det manglede o i linje 1. LAD VÆRE MED AT RETTE NOGET SOM HELST ANDET!! 

Gem filen i Notesblok via ”Filer -> Gem” eller genvejen CTRL+S 
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Nyeste versioner til FT4/FT8 
Af OZ0J, Jørgen 

Der kommer hele tiden opdateringer til FT4 og FT8 programmerne. I skrivende stund er seneste version (til 
Windows) 

JTDX – version 2.1.0-rc151 

Hentes på https://jtdx.tech/en/ 

WSJT-X – version 2.2.2 

Hentes på https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html 

JTAlert – version 2.16.10 

Hentes på https://hamapps.com/JTAlert/ 

Locator / grid kort til VHF 
Af OZ0J, Jørgen 

Jeg er nok ikke den eneste, der gerne vil se, hvilke grid locatorer, jeg har fået kørt. En ting er at få en liste i 
alfabetisk orden, en anden ting er at se locatoren på et kort.  

I min søgen på at finde et egnet kort støtte jeg på http://wg7j.reinalda.net/gridmapper/gridmapper.php 

Kortet fungerer på den måde, at du uploader en ADIF fil til siden og vælger det/de bånd, du vil have en oversigt 
over. Der er lidt forskellige justeringer, som du selv kan lege med. Hvis du sætter flueben i ”Show Gridsquare 
Labels "DM33", så får du locatoren (de første 4 karakterer) vist på kortet.  

Kortet kan du zoome ind og ud via musen, og du kan flytte kortet fx som i Google Maps. Du kan også få kortet 
op i fuld skærm, så der vises lidt mere.  

Kortet kan desværre ikke gemmes, så det forsvinder, når din PC lukkes ned. Jeg har så valgt at tage et 
øjebliksbillede af mine kørte locatorer. Det har jeg gjort via knappen ”print screen” ofte forkortet ”prt sc”. Når du 
trykker på denne knap, så gemmes dit skærmbillede i din udklipsholder, og du kan fx sætte billedet ind i et 
billedprogram. Jeg bruger paint.net, som kan hentes på https://www.getpaint.net/, så jeg kan printe billedet ud 
forhåbentlig få et overblik. 

Et overblik over mine kørte locators i Europa ses her 

De grønne er bekræftede, og de røde er de ikke bekræftede. De blanke er de locatorer, som jeg ikke har kørt. 

https://jtdx.tech/en/
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
https://hamapps.com/JTAlert/
http://wg7j.reinalda.net/gridmapper/gridmapper.php
https://www.getpaint.net/
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Mine få 50 MHz / 6 meter erfaringer og setup 
Af OZ0J, Jørgen 

Da jeg i sin tid startede som aktiv radioamatør boede jeg i lejlighed. Opsætning af antenner var ikke en 
mulighed, og det blev til mange ture til EDR Ballerup for at være radioaktiv. For at være nogenlunde sikker på, 
at der var lidt at køre, så blev det HF under 30 MHz, der blev mine foretrukne bånd. Dog kørte jeg hos EDR 
Ballerup en del med i 144 MHz aktivitetstesterne, og siden kom jeg med et par andre VHF hajer med i en 
contestgruppe, hvor vi var /p fra forskellige steder på Sjælland og på 144 og 432 MHz. Det blev også til en del 
VHF/UHF/SHF Field-Days mest fra Røsnæs. 

Jeg HAR derfor kørt VHF/UHF gennem årene, selv om jeg aldrig har sat mig ind i det med MUF, sporadisk E, 
Meteorscatter, flyplaner og hvad man ellers bruger af hjælpemidler. Derudover er højsæsonen gerne fra 1. maj 
og nogle måneder frem, og det er gerne der, hvor jeg har allermest travlt med årsregnskaber og selvangivelser. 

Efter at jeg i 2012 fik permanent mast med fundament, så kom der en HF beam op. Jeg valgte en Mosley TA-
63N, hvor der er 3 elementer til 50 MHz. Og så blev min Yaesu FT-1000MP MKV skiftet ud med en Elecraft K3. 
FT-1000MP havde ikke 50 MHz indbygget, og det med at finde en Yaesu 50 MHz transverter blev opgivet, ikke 
mindst på grund af prisen.  

Nu var jeg nogenlunde kørende, så der er blevet til lidt på 50 MHz hen over årene. Men det er først efter, at FT8 
er kommet frem, at 50 MHz har fået min interesse. Langt de fleste QSO’er er kørt med FT8, herunder et par 
japanske tsunamier, hvor det vælter ind med JA stationer i en kortere periode.  

Min meget sporadiske erfaring med 50 MHz er, at der er forhold til AS fra kl. 7 til 11 dansk tid, normalt max 30 
min ad gangen og gerne i flere bølger. Og der kommer åbning til NA nogle gange fra sidst på eftermiddagen, 
men ofte fra kl. 19 dansk tid og nogle timer frem. Og så dukker der indimellem overraskelser op, fx 28. 
december 2019, hvor der pludselig var en åbning til EU mellem 17 og 18 dansk tid.  

Min HF beam (med 50 MHz) blev i 2018 skiftet ud til en Ultrabeam UB-50, fordi jeg manglede lidt på 10 og 7 
MHz. Den antenne kan du læse mere om på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev (august 2019). Den antenne har også 
3 elementer på 50 MHz, men af endnu ikke opklarede årsager har jeg et SWR på 1,7-1,8 på den antenne. Mit PA-
trin klarer det, men det kunne være bedre. 

Nu skulle jeg alligevel have lagt min mast ned for at skifte pot-meter i min Yaesu rotor (det kommer der nok 
en artikel om ved en senere lejlighed), og så gravede jeg en gammel traver af og taget over garagen. Jeg købte 
for år tilbage et par nye antenner hos https://www.i0jxx.com (husk at skifte til engelsk, når du besøger siden), 
så på ”lager” lå der en 6 elementet monoband til 50 MHz og jeg har til senere opsætning også 2 X 12 elementet 
til 144 MHz. I0JXX har en stand på HAMRADIO i Friedrichshafen, og papkasserne fylder ikke mere, end at de 
kan ligge i en stationcar (medmindre den er fyldt op med personer). 

Jeg har hele 2020 oplevet, at jeg modtog væsentligt bedre end jeg sendte, så når jeg nu alligevel havde mast i 
arbejdshøjde, så kom min 6J6XX op ovenpå beamen. SWR er p.t. 1,3, hvor producenten angiver 1,2. Bommen er 
7,35 meter lang, så den er ikke helt nem at balancere med. Beamen er inkl. en snor til at holde enderne oppe. 
Det gør, at der skal være noget oprør over beamen, for at denne snor kan monteret. Snoren er inkl. ”øjer” i 
bommen og beslag til at spænde om toprøret.  

Montering af elementer på den 6M beam har jeg aldrig rigtig været fan af. Beslaget i plastic spændes rundt om 
den runde bom, og det er kun en skrue, der holder det hele. Det kunne godt have været lavet bedre. Nu må vi se, 
om de holder til lidt blæsevejr i efteråret, eller om masten må ned og antennen må forbedres. 

Du kan læse mere om min 6J6XX beam til 50MHz på https://www.i0jxx.com/gb/home/35-6jxx6.html og der er 
også en manual på 4 sider i PDF på 
https://www.i0jxx.com/gb/index.php?controller=attachment&id_attachment=147  

 

http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
https://www.i0jxx.com/
https://www.i0jxx.com/gb/home/35-6jxx6.html
https://www.i0jxx.com/gb/index.php?controller=attachment&id_attachment=147


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  37 
 

Er antennen for stor, så findes den også i en 5 elementet beam, og er den for lille, så er der en 7 elementet beam 
på 9,4 meter bom.  

Jeg vil ikke udelukke, at jeg en dag kaster mig over 70 MHz, men det kræver bl.a. en radio at køre på. Og skulle 
jeg gøre det, så bliver beamen sikkert byttet ud med en hjemmelavet duo band antenne. Nå den tid den glæde – 
og dermed materiale til endnu en artikel. 

Jeg kiggede lige min log igennem (Clublog længe leve), og statistikken gave følgende resultat: 

40 forskellige DXCC kørt i 2019 

83 forskellige DXCC kørt i 2020 

Og 34 nye DXCC kørt i 2020, 14 nye DXCC i 2019.  

Jeg har til dato kørt 106 forskellige DXCC’er på 50 MHz, og jeg er stadig et mulehår foran OZ1IKY, Kenneth, som 
ellers har boet i radiorummet hos Tårnby Radio Klub i disse COVID-19 tider.  

Jeg fik bekræftet DXCC # 100 på LoTW for et par uger siden, og DXCC diplom nr. 9 er netop bestilt (betaling er 
trukket 24/7, så der er også liv hos ARRL). Hen over vinteren håber jeg at få jagtet DXCC diplom nr. 10, idet jeg 
”kun” mangler 160 meter til min samling. DXCC på 144 MHz og op er nok utopi, og DXCC på 60 meter har vist 
lange udsigter hos ARRL. 

Hvis du har fået mod på at jagte lidt på 50 MHz, så kræver det nok en beam og gerne et PA-trin, i hvert fald hvis 
du skal ud over EU også med FT8. Og så kræver det en masse tid i radiorummet især i perioden maj – august.  

 

 

Min 6J6XX 6 elementet beam til 6 meter / 50 MHz. Den ser lidt ”klein” ud i forhold til min Ultrabeam UB-50 
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Finjustering af JTDX 
Af OZ0J, Jørgen 

Fra og med JTDX version 2.1.0-rc150 er der kommet et par informationer mere i JTDX.  

 

Hvis din JTDX skriver på engelsk, så skal du under Sprog vælge dansk og genstarte JTDX.  

Avg er den gennemsnitlige afvigelse i tid på de signaler, JTDX dekoder i forhold til din tid.  

Lag er dekoderforsinkelse. Er tallet negativ, har din PC flere kræfter til at dekode dybere, og omvendt ved 
positivt tal.  

Tallet EFTER skråstregen er antal af dekodede linjer for hver 15 sek.  

Bånd aktivitet Viser antal mistede dekodninger for hver 15 sek. Et tal på nogle få stykker kan nok ikke undgås, 
men et større antal over flere perioder viser, at der er noget galt. Problemet er størst med Windows styresystem 
(jeg har ikke testet JTDX i andre styresystemer end Windows) 

 

DB6LL og ES1JA har sammen lavet et skema, hvor man gennemgår en finjustering af JTDX for bedre 
modtagelse. Skemaet er en PDF side på engelsk og den ligger bl.a. på den danske FT4/FT8 Facebook gruppe. 

Jeg skal her forsøge at gennemgå justeringerne. 

 

Bør blive stående i Auto. Hvis du vil ændre til et antal, skal du først finde ud af, hvor mange ” Hyperthreading 
cores”, din PCs processor kan klare. 

 

Undermenuerne gennemgås herunder 

 

Kan sættes til 3 forskellige niveauer. Jo dybere niveau jo mere kraft fra din PC. ”Dybt” anbefales kun til PC’er 
med minimum Intel I7 eller tilsvarende.  

 

Er filter for dekodning omkring din RX frekvens (den grønne bjælke i vandfaldet). Sættes normalt til dybt 

 

Niveau 2 eller 3 anbefales kun til PC’er med minimum Intel I7 eller tilsvarende, for øvrige sættes niveau til 1. 
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Sættes som i ”dekoder gennemløb” 

 

Dette er en justering i forhold til den QRM, du har på de enkelte bånd fx fra industri, tæt bebyggelse o.l. Sætter 
du niveauet højt, så vil du sandsynligvis få mange falske dekodninger. I så fald skal du sætte niveauet lavere. 

 

Justeres efter kræfterne i din PC. ”Brug subpass” bør kun bruges på PC med minimum Intel I7 eller tilsvarende.  

 

 

Med flueben her og DX call sign angivet i  vil søgning af det ønskede call blive intensiveret.  

 

De vigtigste indstillinger er  og  for at få det bedste resultat. 

 

 

Afhængig af dine indstillinger vil dit Lag niveau måske stige. I så fald skal du justere følsomheden ned, så Lag 
niveauet er under 1. 

 

 

Kører du med JTALert version 2.16.8, så KAN JTAlert give mange mistede dekodninger. Jeg har netop 
installeret JTAlert version 2.16.9, men jeg har ikke haft tiden til at teste, om det har hjulpet.  

 

Får du mange mistede calls over flere perioder, så prøv at lukke JTAlert for at se, om det hjælper. 

 

God fornøjelse med at justere din dekodning – forhåbentlig til det bedre. 

 

 

 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  40 
 

Opdeling af FT8 logs 
Af OZ0J, Jørgen 

Jeg er en af dem, der ikke fra starten fik delt min FT8 log(s) op i en HF del under 30 MHz og en VHF over 30 
MHz. Jeg er i de senere år blevet mere aktiv på 50 MHz (6M) bl.a. fordi der er lidt længere mellem snapsene på 
HF, selv om jeg jager på 9 bånd og 3 modes. 

 

Jeg har besluttet fra starten af min FT8 tid, at jeg ikke ville jagte nye calls og nye felter (grids) på HF. Til 
gengæld vil jeg gerne have nye grids på VHF, p.t. 6M og med tid også højere oppe i frekvenserne. 

 

EFTERFØLGENDE VEJLEDNING ER UDEN ANSVAR FOR FORFATTEREN – og HUSK backup af dine data, FØR 
du går i gang. 

 

Først skal du have sat din WSJT-X eller JTDX op, så der er 2 af dem. Jeg har gjort det på den måde, at jeg har 
en OZ0J HF og en OZ0J VHF genvej til JTDX, som er mit favoritprogram til FT8. 

 

   

 

Hvis du ikke ved, hvordan du ”kloner” JTDX eller WSJT-X, så kan jeg anbefale min artikel fra maj 2020 i 
OZ3EDRs nyhedsbrev. Den kan du hente på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev og det er fra side 16. 

Du har nu 2 nye genveje men ingen QSO’er i dem. Det vil vi så lave om på i det efterfølgende.  

Du skal nu have fundet din oprindelige log. Den finder du (i Windows) under 
C:\Users\<brugerid>\AppData\Local hvor <brugerid> skal erstattes med dit bruger id til Windows. Hvis du ikke 
kan se mappen ”AppData”, så skal du i Windows Stifinder ændre, så du kan se skjulte elementer 

Mappen ”Users” vil i Windows stifinder ofte blive kaldt ”Brugere”. Det er for at forvirre fjenden, da stien hedder 
”C:\users”  

 Vælg ”vis” i menuen og sæt flueben som vist. 

Mappen ”AppData” vil være svagere end andre mapper i Windows Stifinder, fordi mappen normalt hører under 
skjulte mapper og filer 

 

http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
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Når du har fået rettet din Windows til at vise skjulte elementer, så burde du have en oversigt som denne i 
mappen ”Local” 

 

 

 

Bruger du WSJT-X så er de der også 

 

Der ligger en masse andre mapper, som du ikke skal pille ved. 

I hver af disse mapper ligger der bl.a. følgende filer: 

JTDX.ini som er en konfigurationsfil til JTDX 

WSJT-X.ini som er en konfigurationsfil til WSJT-X 

wsjtx_log.adi som er din logfil (gælder begge programmer) 

ALL.txt som er modtager/sende filen når du har været aktiv med WSJT/JTDX. I JTDX er denne fil fra 2019 delt 
op i en fil pr. måned og de hedder så 201901_ALL.txt, 201902_ALL.txt osv. osv. 

BEMÆRK at filerne hedder det SAMME uanset hvilken mappe af JTDX, du vælger. Tilsvarende er gældende 
for WSJT-X. Jeg kan derfor anbefale, at du opretter dine genveje med call, radio, bånd el.l., så kun kan 
genkende mappen ud fra det navn, du har angivet. Fx har jeg oprettet mine genveje som ”OZ0J-HF” og ”OZ0J-
VHF” (se først i denne artikel). 

For at rette/flytte QSO’er i din WSJT/JTDX log, så skal du bruge filen wsjtx_log.adi Tag en KOPI af denne fil og 
læg den i en mappe, hvor du kan finde den igen. HUSK i øvrigt hvilken mappe, du tager din kopi fra. 

Din wsjtx_log.adi kopi kan du nu åbne med Notesblok / Notepad, som er en del af Windows. Det anbefales 
IKKE, at du åbner filen med Microsoft Word el.l. tekstbehandlingssystemer, da de kan finde på at sætte nogle 
koder, som vil påvirke logfilen. 

Din oprindelige wsjtx_log.adi fil vil se nogenlunde sådan her ud i de øverste linjer, når du åbner den. 

WSJT-X ADIF Export<eoh> 

<call:5>G1BLO <gridsquare:4>IO90 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+21 <rst_rcvd:3>+03 <qso_date:8>20171020 
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Linje 2 er her beskåret, da linjen fylder en del mere, end der kan være på en A4 side på højkant.  

Hver QSO består af nogle ”felter”, hvor hvert felt oplyser om, hvor feltet hører hjemme og hvad feltet indeholder. 
En QSO i min log er her vist i tre linjer, men den skal være en linje i logfilen til WSJT/JTDX 

<call:5>G1BLO <gridsquare:4>IO90 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+21 <rst_rcvd:3>+03 <qso_date:8>20171020 
<time_on:6>161145 <qso_date_off:8>20171020 <time_off:6>161245 <band:3>30m <freq:9>10.137435 
<station_callsign:4>OZ0J <my_gridsquare:6>JO55wf <eor> 

QSO’en er opbygget i formatet Amateur Data Interchange Format (forkortet ADIF). Formatet er lavet, så de 
gængse felter i en log fx call, bånd, mode, dato, tid, RST osv. osv. er ens i de forskellige logprogrammer verden 
over. Der vil være feltet, der er forskellige fra logprogram til logprogram, men en rigtig oprettet ADIF fil vil 
kunne importeres i alverdens logfiler inkl. LoTW (TQSL), Clublog, eQSL etc. 

Hvis du vil vide mere om baggrund, opbygning m.v. af ADIF filer, så kan jeg anbefale 
https://www.adif.org/310/ADIF_310.htm Siden er på engelsk.  

Det var lidt om ADIF filer, nu tilbage til det med at flytte QSO’er. 

DET EFTERFØLGENDE KRÆVER STOR DATADICIPLIN OG ER FOR EGEN RISIKO 

Din wsjtx_log.adi kopi har du nu åbnet med Notesblok.  

For at flytte QSO’er fra den ene fil til en anden, så kræver det en wide screen skærm og gerne 2 skærme på 
samme PC, hvis det er muligt.  

Det kræver også, at du har Notesblok åben 2 gange. Her skal du søge efter ikonet til Notesblok og HØJREklikke 
på ikonet. Herefter vælger du ”Åbn” og så har du 2 Notesblok åbent, en blank og en med den oprindelige log (i 
kopi). 

I den blanke Notesblok vælger du nu ”Filer -> Gem som” og giver filen et navn, så du ved, hvad den indeholder. 
Gem også filen et sted, hvor du kan finde den igen. Filen skal senere omdøbes, men det vender jeg tilbage til 
længere nede. 

Linje 1 hedder ”WSJT-X ADIF Export<eoh>” uanset om du bruger WSJT-X eller JTDX. Linje 1 skal kopieres til 
den tomme fil i den anden Notesblok, så den står i øverste linje.  

 

Her er det vist, dog har jeg ikke givet filen et navn (vist med den gule markering) 

Du skal nu have flyttet de QSO’er, du ønsker flyttet. I mit tilfælde var det nemmest at flytte mine 6M QSO’er 
over i en ny log.  

I QSO’en ovenfor er der angivet <band:3>30m.  For 6M vil det være vist som <band:2>6m 

https://www.adif.org/310/ADIF_310.htm
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Nedenfor vises et eksempel med at finde og flytte 6M QSO’er. Du skal åbne den oprindelige log i Notesblok 
(husk det skal være din kopi!!). 

1. vær sikker på, at din cursor står i toppen af loggen, dvs. på den linje, hvor der står ” WSJT-X ADIF 
Export<eoh>” 

2. Vælg ”Rediger -> Søg” eller tryk CTRL+F (genvejen kan være noget andet i ældre udgaver) 
3. Søgeboksen skal være som vist her 

 
4. Klik på ”Find næste” og du vil nu komme til første QSO på 6M 

5.  
Linjen (QSO’en) med 6M vil være markeret med blåt. 

6. Tryk i nævnte rækkefølge: Home -> Hold Shift nede -> End (-> viser næste step, det skal ikke tastes) 
 

7.  
gør du det rigtigt, så vil hele linen være blå (her er kun vist en del af linjen) 

8. Tryk ”Rediger -> Klip” eller genvej CTRL+X 

 
Der vil nu være en blank (tom) linje 

9. I den anden Notesblok fil (den tomme) stiller du din cursor på linje 2 og vælger ”Rediger -> Sæt ind” 
eller genvej CTRL+V. Linjen er punkt 6 er nu flyttet.  
Har du gjort det korrekt, så skal linjen starte med <call: og slutte med <my_gridsquare:6>JO55wf <eor> 
(her er vist min gridsquare, mens dine QSO’er skal vise din gridsquare) 

10. Du skal nu have slettet den blanke linje fra punkt 8, og derefter kan du fortsætte fra punkt 3 
 

Når du er færdig med at flytte, så går du tilbage til toppen og søger igen. Det anbefales, at du gemmer de 2 filer 
løbende, så du har en backup undervejs, hvis noget går galt. Evt. kan du gemme filerne i fx Dropbox og hente 
tidligere versioner, hvis noget går galt undervejs.  
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Husk at CTRL+Z er en god ven, når du laver en fejl. Det er ”undo” knappen, hvis du ikke kender genvejen. Den 
har reddet mig mange gange. 

Nu har du 2 nye logfiler i stedet for den gamle. Den gamle, oprindelige wsjt_log.adi fil kan du lade ligge. De 2 
nye logfiler skal begge hedde wsjt_log.adi, og de skal kopieres over i de nye mapper, som du har oprettet i 
starten af denne artikel.  

Hvis dine filer i Notesblok IKKE hedder wsjt_log.adi, så skal du gøre som følger: 

1. åbn logfilen i Notesblok 
2. i Notesblok vælger du ”Filer -> Gem som” 

 
3. Windows vil ikke acceptere 2 filer i samme mappe med samme navn. Du skal derfor placere filen i en 

anden mappe, da filen SKAL hedde wsjt_log.adi 
4. I den box, der kommer op, skal du angive filnavn og filtype som vist her 

 

klik derefter på  
5. Har du gjort det korrekt, skal din fil se sådan her ud 

 
Ikonet til venstre for filnavn kan se anderledes ud på din PC. Jeg har valgt at angive Notesblok som 
standard program til at åbne ADIF filer, derfor har min fil ikonet fra Notesblok som standard.  
Det vigtige her er, at der står ADI-fil som vist til højre i billedet. 

6. Jeg vil her anbefale, at du tester din ADIF fil, før du lægger den ind i dit JTDX/WSJT program. Har du et 
logprogram, så lav en tom, ny log og indlæs din ADIF fil i den. Tjek derefter, at call, dato, tid, bånd, mode 
og RST er med.  
Har du fx flyttet dine QSO’er på 6M og op i en separat log, så skal der (helst) ikke være QSO’er fra HF. Det 
kan du tjekke via en liste over DXCC’er pr. bånd i dit logprogram. 

7. Når alt er testet, så mangler du kun at kopier din ”nye” logfil wsjt_log.adi over i din ”nye” mappe i JTDX 
eller WSJT. Husk at kopiere den rigtige fil over i den rigtige mappe, så du fx ikke får byttet om på fx HF 
loggen og VHF loggen.  

Når alt er på plads med logfilerne, så skal du huske at sætte din JTDX/WSJT op, så det kun er VHF delen, der 
viser nye grid locatorer. Tilsvarende kan du lave genveje til JTAlert og sætte det program op, så der kun vises 
nye grid locator i VHF loggen.  

 

Tilbage er ”kun” den daglige data disciplin med at bruge JTDX/WSJT VHF genvejen, når du er QRV på 6M og 
op, og JTDX/WSJT VHF genvejen til resten. Og har du JTAlert kørende, så skal alt lukkes ned, før det andet 
program startes op.   
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Amatørradio via satellit 
Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com 

 
At kommunikere over satellit er en spændende og udfordrende del af amatørradio. Satellitter har været en del 
af radioamatørernes verden siden OSCAR 1 blev sendt i kredsløb om Jorden i 1961. Radioamatørerne udvider 
rækkevidden ved satellittens hjælp. Når en radioamatør sender via en LEO (Low Earth Orbit) satellit, som 
befinder sig 800 km over Jorden, får han/hun et kæmpe dækningsområde!   
 

 
Figur 1. AO-91 i kredsløb omkring Jorden. 

 
Næsten alle satellitter, som kommunikerer på amatørbåndene, har et kommercielt formål foruden amatørradio. 
Det kan være et universitet, hvor de studerende bygger en cubesat, som indeholder et videnskabeligt 
eksperiment. Den lille satellit sender telemetri ned til Jorden og har en 2m/70cm transponder indbygget. I den 
anden ende af skalaen har vi QO-100, som er en stor og dyr TV-satellit, hvor radioamatørerne har fået stillet en 
transponder til rådighed. 
 

 
Figur 2. QO-100 er en geostationær satellit. 

 
 
 

mailto:oz1bxm@pobox.com
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Satellit generationer 
Denne tabel viser de forskellige satellit generationer, som også kaldes for phases. 
 

Generation Beskrivelse Eksempel 

Phase 1 LEO, kort levetid OSCAR 1, OSCAR 2 

Phase 2 LEO, lang levetid OSCAR 6, OSCAR 7, OSCAR 8 

Phase 3 High Altitude satellit OSCAR 10, OSCAR 13, AO-40 

Phase 4 Geostationær satellit QO-100 

Phase 5 Kredsløb om andre planeter (Mars) nil 
 
OSCAR: Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio 
 
LEO: Low Earth Orbit. Satellitten kredser om Jorden i 500-1200 km højde, se figur 3. Hvert omløb tager 90 min. 
En LEO passage varer 15 min. og nogle gange kortere. Set fra Jorden er en LEO satellit i konstant bevægelse. 

Figur 3. Satellit i LEO kredsløb. 
 
En High Altitude satellit har et kredsløb, hvor den det meste af tiden befinder sig langt væk fra Jorden. AO-40 
var aktiv fra 2000 til 2004. Når den befandt sig 60.000 km fra Jorden, kunne satellittens signaler nå halvdelen 
af Jordens overflade. AO-40 var 800 km fra Jorden, når den var tættest på vores planet. Det daværende 
kredsløb for AO-40 er vist på figur 4. 
 

Figur 4. Dengang AO-40 var i kredsløb. 
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En geostationær satellit kredser omkring vores klode med samme rotationshastighed som Jorden selv. Den 
geostationære bane befinder sig 35.786 km over Ækvator som vist på figur 5. Set fra ethvert punkt på Jorden 
står satellitten stille. Dette princip har i mange år været anvendt til distribution af satellit-TV. Geostationære 
kommunikationssatellitter anvendes også, når en journalist i USA taler med studiet hjemme i Danmark – både 
lyd og billede går via en geostationær satellit. OB-vogne, som bruges til direkte TV-reportage uden for studiet, 
har ofte en satellit-antenne på taget. Her anvendes den samme teknik, bare inden for landets grænser.    

Figur 5. Satellit i geostationært kredsløb. 
 

LEO satellitter 
Der er mange LEO satellitter i kredsløb, som radioamatørerne kan bruge. Tabellen viser et udvalg. Man skal 
have D-certifikat for at benytte LEO-satellitterne.   
 

Satellit Modulation Uplink/Downlink Info 

AO-91 FM U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=43017 

AO-92 
FM U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=43137 

FM L/V Hver onsdag 

AO-27 FM AFSK V/U https://www.n2yo.com/satellite/?s=22825 

SO-50 FM V/U https://www.n2yo.com/satellite/?s=27607 

RS-44 SSB/CW V/U https://www.n2yo.com/satellite/?s=44909 

IO-86 FM APRS V/U https://www.n2yo.com/satellite/?s=40931 

AO-73 FM BPSK U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=39444 

AO-7 (*) SSB/CW U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=7530 

XW-2A SSB/CW U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=40903 

CAS-4A SSB/CW U/V https://www.n2yo.com/satellite/?s=42761 
 

V: 145 MHz   U: 435 MHz  S: 1268 MHz   FM-satellitter skal tilføres en pilottone for at åbne. 
 
(*) AO-7 blev opsendt i 1974 og virkede indtil 1981 hvor batterierne kortsluttede. I 2002 begyndte satellitten at 
køre direkte på solpanelerne. AO-7 kan kun bruges, når den befinder sig i sollys.    
 
På https://www.amsat.org/status/ kan du se den aktuelle status på alle amatørsatellitter. 
 
 
 
 

https://www.n2yo.com/satellite/?s=43017
https://www.n2yo.com/satellite/?s=43137
https://www.n2yo.com/satellite/?s=22825
https://www.n2yo.com/satellite/?s=27607
https://www.n2yo.com/satellite/?s=44909
https://www.n2yo.com/satellite/?s=40931
https://www.n2yo.com/satellite/?s=39444
https://www.n2yo.com/satellite/?s=7530
https://www.n2yo.com/satellite/?s=40903
https://www.n2yo.com/satellite/?s=42761
https://www.amsat.org/status/
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QSO over en LEO satellit 
 

 
Figur 6. Kommunikation via LEO-satellit. 

 
 

Figur 6 viser konceptet for QSO via en LEO-satellit. De to stationer befinder sig begge i satellittens 
dækningsområde, også kaldet ”footprint”. De kører begge med en håndstation, som kan duplex (sende og 
modtage på samme tid, dog på forskellige bånd). Alternativt kan hver station anvende to håndstationer, hvor 
den ene kører på 70 cm og den anden på 2 meter. Det er vigtigt at lytte samtidig med at man sender, ellers 
kommer man nemt til at sende oven i andre stationer. 
 
Uplink er den frekvens, hvor man sender til satellitten, mens downlink er den frekvens, hvor man modtager 
satellittens signal. Satellitten kan høres, selv om den er 800 km væk og kun sender med 400 mW. En satellit-
antenne behøver ikke være særlig stor. På 2 meter er en 3-element yagi fin, og på 70 cm er en yagi med 6-8 
elementer brugbar. Jeg vil fraråde at bruge håndstationens indbyggede antenne – den har ikke nok 
forstærkning. 
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Figur 7. AO-91 dækker et område på størrelse med Europa. 

 
Når en LEO-satellit passerer hen over min QTH tager det max. 15 min. Det giver pressede forhold for den 
enkelte bruger. Der er pile-up, og på en FM-satellit kommer kun 1 station igennem. Det minder om en FM 
repeater, hvor mange brugere prøver at komme over repeateren på samme tid. Et godt råd er derfor at finde 
tidspunkter, hvor trafikken ikke er så intens, eller at finde en satellit, som ikke er så populær. Figur 8 viser et 
eksempel på en kort QSO over en LEO-satellit. 
 

Figur 8. Eksempel på QSO over LEO-satellit. 
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Figur 9. Håndholdt antenne 2m/70cm (Arrow). 

 
Udstyr til LEO satellitter 
Hvis du befinder dig udendørs, kan en antenne (se figur 9) holdes med hånden og rettes mod satellitten. Man 
kan også ændre polarisation ved at dreje antennen om sin egen akse. Denne form for ”manuel tracking” er 
faktisk rigtig god! 
 

Figur 10. Manuel korrektion af doppler-skift. 
 

Doppler-kompensation på en FM satellit kan opnås ved at ændre frekvensen i spring på 5 kHz, da FM er 
tolerant over for afstemningsfejl på nogle få kHz. Man kan godt forstå en FM-station selv om frekvensen er 2,5 
kHz ved siden af. Figur 10 viser, hvordan man manuelt kan korrigere for doppler-skift, når der køres FM via 
LEO-satellitten Fox-1D (AO-92). 
 
De lineære LEO-satellitter er helt anderledes. Båndbredden er 20 kHz eller mere, og det giver plads til mange 
samtidige QSO'er på SSB eller CW. Ulempen er, at alle stationer skal kompensere for doppler-effekten. Det 
kræver computerstyring af transceiveren. En frekvensafvigelse på 2,5 kHz er acceptabel på FM, men er en 
katastrofe på SSB, for stationen er ulæselig! 
 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  51 
 

 
Figur 11. SmartPhoneApp'en ”Amsatdroid” viser XW-2F's bane. 

 
Figur 11 er et skærmbillede fra Amsatdroid (APP) som viser satellittens bane over himlen. AOS: Acquisition of 
signal (der hvor signalet kan høres første gang). LOS: Loss of signal (der hvor signalet ikke kan høres længere). 
Den gule prik markerer det sted, hvor satellitten befinder sig lige nu. Den yderste hvide cirkel er horisonten, den 
inderste cirkel markerer 45 graders elevation. 
 
Et populært tracking-program til PC er Orbitron, som jeg har benyttet i mange år. 
  
PstRotator er et PC-program, som styrer elevation/azimuth rotorer og udfører doppler-korrektion på 
transceiveren. Jeg bruger selv programmet. Efter prøveperioden koster det 20 EUR (engangsbeløb). 
Sådan startede QO-100 

http://www.stoff.pl/
https://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
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Figur 12. Es'hailSat fra Qatar står bag satellitten Es'hail-2. 

 
Lige nu findes der én geostatonær satellit, som medfører amatørradio. Det er Es’hail-2 som blev opsendt den 15. 
november 2018 fra Kennedy Space Center i Florida. Satellitten finansieres af Es'hailSat, som er et satellitfirma 
fra Qatar (figur 12). Det var SpaceX, som stod for opsendelse og styring af satellitten op til den geostationære 
bane, hvor den nu er parkeret på position 25,9 grader øst. Hovedformålet med Es'hail-2 er spredning af satellit-
TV til Mellemøsten. 
 
Den del af satellitten, som benyttes af radioamatørerne, kaldes for Qatar Oscar 100 og forkortes QO-100. Det er 
AMSAT-DL (den tyske satellitforening), som har det tekniske ansvar for amatørradiodelen på Es'hail-2. 
AMSAT-DL kontrollerer de to transpondere og sørger for, at de udsender beacon-signaler. Radioamatører, der 
anvender for stor sendeeffekt på uplinken, får et hørbart advarselssignal fra LEILA. Dette system blev også 
brugt på AO-40. 
 
QO-100 er et vidunderbarn 
QO-100 er et vidunderbarn fordi satellitten kan så meget og gør det rigtig godt. Det er en satellit, jeg vil anbefale 
alle begyndere at prøve. Klik ind på Narrowband Web-SDR og lyt selv til trafikken! For at sende over QO-100 
kræves B-certifikat, da satellittens uplink er på 2,4 GHz. 
 
Fordele ved QO-100: 
 

• QO-100 er åben døgnet rundt 
• Alt udstyr til QO-100 kan købes færdigt 
• Antennen (80-100 cm parabol) kan anbringes på en altan eller terrasse 
• Antennen rettes mod satellitten og skrues fast (ingen rotor) 
• Der er ikke doppler-effekt på satellittens signal 
• Der er plads på satellitten til mange QSO'er på samme tid 
• Man kan have lange QSO'er -  brug al den tid du ønsker på NB transponderen! 
• På bredbåndstransponderen kan radioamatørerne sende digital video 
• Satellitten dækker Europa, Afrika, Mellemøsten og dele af Asien. 

 
Ulemper ved QO-100: 
 

• I Danmark kræves der B-certifikat for at sende over QO-100 
• Satellitten dækker ikke Amerika, Østlige Kina, Japan og Australien 
• Uplink på 2.4 GHz og downlink på 10 GHz kan afskrække nogle radioamatører 

 

https://eshail.batc.org.uk/nb/
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Figur 13. QO-100's dækningsområde (footprint). 

 
Figur 13 viser dækningsområdet for QO-100. Den røde streg markerer, at her skal antennen have 5 graders 
elevation mod satellitten. Den grønne streg viser grænsen for 10 graders elevation. 
 
Bemærk, at QO-100 dækker lidt af Antarktis. Den tyske forskningsstation ”Neumayer III” på Sydpolen er aktiv 
på satellitten! Der er også aktivitet fra Island. 
 
Transpondere og båndplan 
QO-100 medbringer 2 transpondere: 
 

Transponder Båndbredde Brugersignal Uplink Downlink 

NB  
Narrow Band 

500 kHz Max. 2,7 kHz 
2400,000 MHz –  
2400,500 MHz 

10489,500 MHz –  
10490,000 MHz 

WB  
Wide Band 

8 MHz 
Max. 2 MS DVB-

S2 
2401,500 MHz –  
2409,500 MHz 

10491 MHz –  
10499 MHz 

 
International nødfrekvens (SSB): 2400,360 MHz (uplink) / 10489,860 MHz (downlink). 
 
For begge transpondere gælder, at brugerens signal på uplinken 2.4 GHz bør være cirkulært polariseret (RHCP). 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  54 
 

Downlink-signalet fra NB transponderen på 10 GHz er polariseret vertikalt (V), mens downlinken fra WB 
transponderen er polariseret horisontalt (H). 
 
Værd at bemærke: NB transponderens båndbredde er større end hele 20 m båndet (350 kHz)! 
 

Figur 14. QO-100 båndplan (NB transponder). 
 

 

 
Figur 15. QO-100 båndplan (WB transponder). 

 
Udstyr til QO-100 
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Denne artikel er ikke en byggevejledning til QO-100 udstyr. Jeg gennemgår forskellige muligheder uden at gå 
alt for meget i detaljer. 
 
Tekniske udfordringer 
QO-100's uplink er på 2,4 GHz og downlink på 10 GHz. Med så høje frekvenser er det en udfordring at få 
radioudstyret til at køre stabilt og ikke drive i frekvens. Dette har ikke noget med satellitten at gøre; det er et 
generelt problem på mikrobølge-båndene. 
 
I februar 2019 monterede jeg et almindeligt mikrobølgehoved med PLL oscillator på min 80 cm parabol. Jeg 
ville lytte efter NB transponderen 10 GHz. Der var betydelig frekvensdrift de første 10-20 minutter. Derefter var 
frekvensen rimelig stabil, men en station kunne stadigvæk drive væk i løbet af ½ time. Det samme skete, hvis 
en sky gik for solen! Et mikrobølgehoved er slet ikke beregnet til de smalle båndbredder, som radioamatørerne 
anvender. Et TV-signal har en båndbredde på flere MHz, og i den sammenhæng betyder en afvigelse på 5-10 
kHz ingenting!     
 
Nogle radioamatører udskifter oscillatoren i mikrobølgehovedet med en TCXO (Temperature Controlled X-tal 
Oscillator). Men den mest brugte løsning er at købe en GPSDO (GPS Disciplined Oscillator) med programmerbar 
output-frekvens og 2 udgange. Den løsning her jeg selv valgt. Den ene udgangsfrekvens bruges til at stabilisere 
mikrobølgehovedet, mens den anden frekvens stabiliserer 13-cm transverteren.   
 
Et mikrobølgehoved beregnet til QO-100 kan købes færdigt. Det samme gælder en 13 cm transverter. Jeg kan 
anbefale 13 cm transverteren fra sg-lab.com som jeg selv kører med. Den har 2 W output og det er nok til CW, 
når der anvendes en helix-antenne. Jeg har anskaffet et 20 W PA-trin fra samme leverandør - så er der nok 
effekt til at køre SSB.    
  
Jeg vil kun lytte 
Her klikker du ind på Narrowband Web-SDR og lytter til SSB/CW trafikken på QO-100. Denne SDR virker døgnet 
rundt, og den er gratis! 
 
Jeg vil lytte og sende med simpel uplink antenne 
Her anvendes Narrowband Web-SDR som modtager. Senderen er en 70 cm SSB/CW transceiver med 
efterfølgende 13 cm transverter fra sg-lab.com. Antennen er en lille helix-antenne fra Wimo (figur 16). 

http://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
https://eshail.batc.org.uk/nb/
https://eshail.batc.org.uk/nb/
http://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
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Figur 16. Udstyr til QO-100 uplink på min terrasse. 

 
Min 70 cm transceiver er ikke synlig på figur 16 - den står inde i huset. Med transverterens 2 W output kunne 
jeg køre forbindelser med CW via QO-100. 
 
Du kan selv bygge en sender til 2.4 GHz uplink. Det har OZ2OE Ole skrevet om i denne artikel: 
https://vushf.dk/qo-100-eshail-uplink/ 
 

https://vushf.dk/qo-100-eshail-uplink/
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Figur 17. Parabolskærm med POTY element. 

 
Jeg vil sende og modtage med en parabol-antenne 
Denne type station er populær blandt radioamatører. Parabolantennen udnyttes maksimalt, da den bruges ved 
både sending og modtagning. Det er også en fordel, at senderens effekt ikke behøver at være særlig stor fordi 
parabolen forstærker over 30 dB. Et output på 5 W ved 2.4 GHz er nok til alle modulationsarter på NB 
transponderen. 
 
Antennen ses på figur 17. Den består af en almindelig parabolskærm plus en POTY, som er anbragt på 
parabolens arm. 
 

 
Figur 18. POTY element til QO-100. 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  58 
 

 
Figur 18 viser et POTY element. Det består af en cirkulært polariseret patch-antenne til 2,4 GHz uplink (de 2 
metalplader forrest). Downlinken på 10 GHz modtages ved at spænde et mikrobølgehoved (Octagon) fast i 
forlængelse af et kobberrør, der fungerer som bølgeleder. Den hvide ”dims” forrest er en dielektrisk linse, som 
skal sidde i parabolens brændpunkt. Linsen opfanger det modtagne signal og sender det gennem kobberrøret 
til mikrobølgehovedet, som er den rigtige modtager. I mikrobølgehovedet konverteres signalet ned til en 
mellemfrekvens på 739 MHz. 
 
OZ5WU Michael har skrevet en artikel om denne type station. Titlen er QO-100 Es'hail2 Terminal: 
https://vushf.dk/qo-100-eshail2-terminal/ 
  
Danske videoer om QO-100 
QO-100 Radioamatørernes geostationære satellit 
Videoen gennemgår de grundlæggende ting omkring QO-100 og viser, hvordan man indstiller en parabol, så 
den peger mod den geostationære satellit. 
 
QO-100 Radioamatørens modtager og sender 
Videoen beskriver udstyr til sending og modtagning.   
 
Links 
AMSAT hovedside 
https://www.amsat.org/ 
 
Britiske AMSAT 
https://amsat-uk.org/ 
 
AMSAT-DL 
https://amsat-dl.org/en/ 
 
AMSAT-OZ 
https://www.amsat.dk/ 
 
AMSAT-SM 
https://www.amsat.se/ 
 
N2YO satellit-tracking - virkelig god side 
https://www.n2yo.com/satellites/?c=18 
 
3D-tracking af alle slags satellitter 
http://www.satflare.com/ 
 
AMSAT Live OSCAR status page 
https://www.amsat.org/status/ 
 
Facebook gruppe: OSCAR-100, QO-100, Es'hail, satellite operators and experimenters 
https://www.facebook.com/groups/252645695661305/ 
 

https://vushf.dk/qo-100-eshail2-terminal/
https://www.youtube.com/watch?v=TJxELL5Q93M
https://www.youtube.com/watch?v=uOheu-IeUXU
https://www.amsat.org/
https://amsat-uk.org/
https://amsat-dl.org/en/
https://www.amsat.dk/
https://www.amsat.se/
https://www.n2yo.com/satellites/?c=18
http://www.satflare.com/
https://www.amsat.org/status/
https://www.facebook.com/groups/252645695661305/
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OZ3EDRs sommerudflugt 2020 
En uge efter at OZ3EDR havde åbnet for klubsammenkomst, kunne foreningen så tage på den årlige 
sommerudflugt, og derefter lukke klubben igen for sommerferie. 

Hjalmer og Inger havde traditionen tro strikket en fremragende natur tur sammen som bragte en lille flok 
rundt i den Thylandske natur. Tak til dem for tilrettelæggelsen. 
Helt konkret var det den 20-6-2020 At en lille flok af klubbens medlemmer samlede sig på testcentret for 
vindmøller i Østerild. https://www.testcentre.dk/ 

 

 Der var fremmødt ca. 14 personer da undertegnede ankom til centret ca. ½ time forsinket, (bedre sent end aldrig). 

Derefter var vi 18 personer, som med behørig afstand og passende mængder sprit, drog på en meget spændende 

rundtur på testcentrets arealer og bygninger. Det er altså imponerende at se en vindmølle der er 150m høj, med 

vinger der er 94m lange og en Narcelle (selve generatorhuset) på vistnok 14m i højden. Det giver total 236.5m fra 

jord til øverste vingespids. DET ER ALTSÅ STORT. Møllen er en 10MW havvindmølle, det skulle ca. svare til 10.000 

husstandes elforbrug. Tv midtvest har lavet et indslag omkring møllen i november 2019. indslaget kan ses her. Der er 

selvfølgelig flere andre møller på testcentret og også andre fabrikater, men så vidt vides er denne Simens Gamesa 

den største lige nu. Efter møllebesøget gik turen til Tovsig sø, hvor frokosten blev indtaget i det fri. Efter en lille gåtur 

til søen og hyggeligt samvær, gik turen videre rundt i naturen omkring Hjardemål. Her fandt vi et fint sted med ”sø” 

kig og bænke. Eftermiddagskaffen blev indtaget og det blev besluttet at dem der havde lyst kunne køre i samlet flok 

til Hotel Vildsund strand og spise en schnitzel til aftensmaden. Der var dog nogle der valgte at køre hjemad. Så det 

var en noget mindre flok der igen med Hjalmer og Inger som Guider drog på tur fra Hjardemål over Vesløs ud til 

Amtoft og videre over den gamle dæmning over Østerild fjord til Hov (Hjalmar og Ingers fødeegn) og videre til 

Thisted og Vildsund. 

Efter indtagelsen af en udsøgt Schnitzel, sagde vi god sommer til hinanden og drog derefter hjemad. 

Tak til alle der deltog og igen tak til formanden og frue, for en fin tilrettelagt dag. 

Opstart i klubben efter sommerferien, er den 6. august, til sædvanlig tid       

https://www.testcentre.dk/
https://www.tvmidtvest.dk/thisted/kaempe-nacelle-blev-vist-frem-vindmolle-bliver-pa-hojde-med-storebaeltsbroen
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Kære DX'er!  Du inviteres hermed til  
  

  

DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde lørdag den 29. august 2020  
Ravnebjerg Forsamlingshus - Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst.   

  
Kl. 10.00  Ankomst (og morgenmad)  
  Deltagere der ankommer tidligt, kan få morgenmad.  
Kl. 10.45   Generalforsamling i DDXG ifølge vedtægterne  
  På valg er i år kasserer OZ1ACB og sekretær OZ1LO.  
  Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i  
  hænde senest den 20. august 2020.  
Kl. 12.00   Frokost.  
Kl. 13.15   Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten.  
Kl. 13.30   DX-møde:  
  - OZ7AM og OZ7AKT fortæller om Contest-turene i 2018 og 2019 som OX7A  
  - E44CC - Palestina.  
Kl. 17.30  Foredragene forventes afsluttet.  
  Der bliver god tid til hyggesnak før, imellem og efter foredragene.  
Kl. 18.00   Middag samme sted for deltagere, som har lyst til at blive lidt længere.  
  
Vy 73 og på gensyn  

Bestyrelsen  

  
Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest d. 21. august 2020 Allis, OZ1ACB tlf. 44 85 25 30 - 
mail: oz1acb@wiland.dk  

Menu!  

Den sædvanlige til den sædvanlige pris! Kræver tilmelding og forudbetaling til OZ1ACB ! Morgenmad består af: 
Kaffe/the med rugbrød, rundstykker, ost, spegepølse, rullepølse og syltetøj. Kr. 40,-.   

Frokostbuffet består af: Fisk, fiskefilet, 2 lune retter, pålægsfad med rullepølse, spegepølse, leverpostej med 
bacon, ost og frugt, div. tilbehør samt brød. Kr. 150,- excl. drikkevarer.   

Middag består af: Skinkeschnitzel m/stegte kartoffelbåde og grøntsager. Pris kr. 105,- excl. drikkevarer.   

Drikkevarer som skal købes i forsamlingshuset: Øl kr. 25,-, vand kr. 20,-, kande kaffe kr. 35,-, og krus kr. 10,-  

Årskontingent for 2020 kr. 150,-, bedes indbetalt inden den 1. april 2020 iflg. vedtægterne på DDXG's konto i Den 
Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3209296.  

Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved indbetaling. Girokort, det reviderede regnskab samt indbydelse 
pr. post sendes kun til de få medlemmer, der har tilkendegivet, at de ikke har e-mail og netbank.  

  
Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet  
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ILLW International Lighthouse Lightship weekend 
Af OZ1DCZ, Carsten 

I weekenden 22-23 august afholdes der traditionen tro International fyrtårns weekend  

Det er en contest hvor der er etableret midlertidig amatørradio i et fyrtårn eller et fyrskib som så i løbet af 
weekenden forsøger at få så mange kontakter til andre radioamatører over hele verden, som muligt. Det er 
ikke bare en sædvanlig contest, men en hvor der også er tid til at udveksle almindelig small talk. 
ILLW weekenden skal ikke forveksles med den Amerikanske Pang dang, US national Lighthouse weekend, 
som er den første weekend i august. Den er mere baseret på at de radioamatørstationer der midlertidig er opsat 
i fyrtårnene, skal forsøge at få kontakt til hinanden. Altså ikke så meget run på almindelig radioamatør 
contest trafik. 
I Danmark er der rig mulighed for at deltage i denne weekend, hvis ellers man kan få adgang til et fyrtårn, eller 
kan få lov at stille op i umiddelbar nærhed af et tårn. Listen af godkendte fyrtårne er rimelig lang. Men selv om 
du måske ikke kan få adgang til et fyrtårn, så kan du stadig godt deltage hjemmefra og se hvor mange fyrtårne 
du kan få i logge hen over weekenden.  
Den godkendte danske liste: 

DK0003=Kegnes (DK0003) 
DK0004=Knudshoved (DK0004) 
DK0005=Lodbjerg (DK0005) 
DK0006=Nordborg (DK0006) 
DK0007=Lyngvig (DK0007) 
DK0008=Romsø (DK0008) 
DK0009=Sejerø (DK0009) 
DK0010=Fornæs (DK0010) 
DK0011=Albuen (DK0011) 
DK0012=Tunø (DK0012) 
DK0013=Årø (DK0013) 
DK0014=Sæddingstrand Mellumfyr (Range Middle) (DK0014) 
DK0015=Hammeren (DK0015) 
DK0016=Ballebro (DK0016) 
DK0017=Sletterhage (DK0017) 
DK0018=Nakkehoved Øst (DK0018) 
DK0019=Nakkehoved Vest (DK0019) 
DK0020=Helnæs/Lindhoved (DK0020) 
DK0021=Stevns/Stevns Klint (New) (DK0021) 
DK0022=Stevns Klint (Old) (DK0022)  
DK0023=Keldsnor/Kjelds Nor (DK0023) 
DK0024=Lohals (DK0024) 
DK0025=Dueodde (DK0025) 
DK0026=Grisetåodde (DK0026) 
DK0027=Frankeklint (DK0027) 
DK0028=Hov (DK0028) 
DK0029=Bovbjerg (DK0029) 
DK0030=Dueodde Nord (DK0030) 
DK0031=Strib/Strib Odde (DK0031) 
DK0032=Bågø (DK0032) 
 

Grisetåodde fyrtårn v/Oddesund Limfjorden 
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Yderligere information kan findes på ILLW internationale hjemmeside https://illw.net/index.php  

 
Rygtet sige at det faktisk er en dansk opfindelse. Således stod der at læse på hedengangen OZ9HBO 
hjemmeside i 1999. Hvorvidt om det er sådan det forholder sig kan jeg ikke udtale mig om men dette er hvad 
der stod: 

Det startede i 1997. Ja egentlig startede det hele nogle år før, da Fyrskib XXI kom til Æbeltoft. Her så 
OZ3AE fyrskibet med de mange "dejlige antenner", som hun udtrykte det. Det blev dog ikke blot ved 
synet, men et stort stykke arbejde med at få alle tilladelser, til at måtte bruge amatørradio ombord. 
OZ3AE forsøgte i 1997 at starte en aktivitet op, hvor danske fyrtårne og fyrskibe skulle deltage. Hvad 
der måske var tænkt som en lille dansk afveksling bredte sig som ringe i vandet, der kom faktisk 
tilmeldinger fra alle verdenshjørner, hvilket resulterede i, at det meste af verden var repræsenteret 
sidste år, altså 1998. 

Det er da en god historie, og måske der sidder en læser der kan verificere at det virkelig var sådan det forholdt 
sig. 
På den internationale side kan man finde hele historien om starten af ILLW den er ikke helt identisk med det 
der står på OZ9HBO hjemmeside, men næsten, under alle omstændigheder, så er Anne-Grethe OZ3AE igen i 
deres historie, her er en lille udpluk af den. Resten kan findes på hjemmesiden. 

The following year the Scottish clubs were involved in a weekend activity with the theme of 
Scottish Firths (river estuaries), so two years elapsed before the next Northern Lighthouse Activity 
Weekend. During this period Anne-Grete OZ3AE enquired through a letter to Practical Wireless if 
there was any lighthouse activity on amateur radio. Following discussions with her it was decided 
that Danish stations could join in the fun of the weekend. Quickly Germany, South Africa and France 
asked to join, so the name of weekend was changed to The International Lighthouse/Lightship 
Weekend. It was at this time that John, GM4OOU, due to pressure of work, had to cease his 
connections with the event. The weekend became an annual event taking place over the third full 
weekend in August and has slowly grown in popularity and in 1999 there were 204 
lighthouse/lightship stations in 36 countries until now when some 450 stations in over 50 countries 
take part. Full statistics and guidelines for participation can be found elsewhere on this web site. 

Historie eller ej, så er hele formålet med weekenden at lave reklame for radioamatører, men også at 
være med til at sætte fokus på bevarelse af fyrtårne og fyrskibe over hele verden. Det er jo 
efterhånden sådan at mange fyrtårne ikke er i brug mere. GPS’s indtog har jo gjort dem overflødige. 
Man kan jo sagtens sejle i dag uden at gøre brug af fyrtårne og fyrskibe. Men der knytter sig jo rigtig 
mange spændende historier og ikke mindst skæbner til mange af fyrtårnene, rundt omkring i 
verden. Har man interesse i disse historier, så kan jeg da varmt anbefale en tur til Thorsminde på 
vestkysten, hvor strandingsmuseet SCT. Georg ligger. Her fortælles virkelige historier om 
strandinger på vestkysten både før men også efter at der kom fyrtårne til på kysten. 

Er du interesseret i informationer om de mange danske fyrtårne, så findes der faktisk en 
hjemmeside, hvor du kan finde næsten uanede mængder af information om disse stolte 
bygningsværker.  
Se http://www.fyrtaarne.dk/  

 

 

 

https://illw.net/index.php
http://www.fyrtaarne.dk/
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Videoer og hjælp til certifikatprøven 
Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com 

 

D-certifikat 
I 2010 fik jeg den ide at indspille videoer på dansk, som handlede om amatørradio. Målet var, at folk kunne 
gennemgå stoffet til D-certifikat ved at kigge på Youtube videoer.   
 
Vejen til Sendetilladelsen indeholder 120 sider, og det er en ordentlig mundfuld for en ny person. Stoffet til D-
certifikat skal ”graves frem” blandt de mange sider. Ideen med mine videoer er at hjælpe nye folk til 
udelukkende at arbejde med det relevante stof. Indsatsen bør koncentreres om at bestå D-prøven, og intet 
andet. 
  

 
Figur 1. Logo for operatorlicens.dk 

 
Videoerne er annonceret på operatorlicens.dk hvor man også kan finde tidligere prøver fra Erhvervsstyrelsen. 
Når et prøvespørgsmål er besvaret, får man straks at vide, om svaret er korrekt. Jeg håber, at operatorlicens.dk 
kan være en hjælp til at bestå D-certifikat! 
 
B-certifikat 
Senere gik jeg videre med at optage videoer til B-certifikat prøven. Jeg skrev også nogle huskeark, så stoffet 
blev gjort overskueligt. Vejen Til Sendetilladelsen er en god lærebog, men den kan godt suppleres med 
tegninger og eksempler. Det er hvad et huskeark indeholder. 
 

 
Figur 2. Logo for b-certifikat.dk 

 
Videoerne til B-certifikat er annonceret på b-certifikat.dk. På siden findes tidligere prøver fra 
Erhvervsstyrelsen. Også her gælder det, at når et spørgsmål er besvaret, så får man straks at vide, om svaret er 
rigtigt.   

mailto:oz1bxm@pobox.com
http://operatorlicens.dk/
http://operatorlicens.dk/
http://operatorlicens.dk/
http://b-certifikat.dk/
http://b-certifikat.dk/
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A-certifikat 

 
Figur 3. Logo for a-certifikat.dk 

 
Hjemmesiden a-certifikat.dk består af tidligere prøver til A-certifikat samt en forklaring til alle spørgsmål. Ofte 
består forklaringen af en henvisning til Vejen til Sendetilladelsen. Andre gange viser jeg ved beregninger eller 
tegninger, hvordan man finder frem til svaret.   
 
YouTube kanal 

 
Figur 4. Logo for min YouTube kanal. 

 
Min YouTube kanal er her: https://www.youtube.com/user/OZ1BXM/. Kanalen indeholder andre videoer end 
dem om certifikatprøver. Der er videoer om opsætning af antenner, om micro:bit som morsetræner, om 
nanoVNA og om satellitten QO-100. Velkommen til at kigge indenfor! 
 

 

 

 
 

http://a-certifikat.dk/
http://a-certifikat.dk/
https://www.youtube.com/user/OZ1BXM/videos
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En nem duo-band GP til 20 meter og 70 cm? 
Af Kenneth OZ1IKY 

Ja jeg sætter spørgsmålstegn ved overskriften, for jeg fandt ud af at det ikke var så let alligevel. Det kommer 
jeg ind på ved justeringen af de 2 bånd. Selve opskriften til den her antenne fandt jeg på Det Store Internet. 
DL5DBM havde en gang for lang tid siden lagt en opskrift ud på nettet med en lille vaks antenne til en duo-
band håndstation.  Det lignede til forveksling en af de der små antenner til mobilt brug på en magnetfod. Det er 
en 1/4 på 2 meter og en 5/8 bølgelængde på 70 cm. 

 

 

 

Så jeg tænkte sådan ved mig selv, det må da også kunne laves til en lille nem antenne jeg kan have siddende 
ud af vinduet her på Vesterbro i København. Lige præcist hvad der var brug for til den lokale 70 cm repeater og 
145,225 MHz (i daglig tale blot 225, Verdens vigtigste frekvens). I første omgang besluttede jeg mig for at lave 
det i noget halv-stiv kobbertråd, så jeg havde justeringsmuligheder. Han beskriver nemlig at han lavede det i 
en type rustfrit stål. Det kan man ikke justere ret meget på, når det først er bukket tilrette. 
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Så jeg gik frejdigt i gang med at klippe og bukke noget kobbertråd med 1,5 til 2 mm diameter, samt klippe lidt 1 
mm tråd til radialerne. Jeg valgte i første omgang at nøjes med 2 radialer til hvert bånd.  

Jeg skal hilse at sige at bukke den der spole, på en bare nogen lunde pæn og korrekt måde, ikke var helt så let 
som jeg troede. Men det lykkes da til sidst. Radialerne var på 49 cm henholdsvis 16,4 cm. 

 

Nu kommer det bøvlede arbejde med at få begge bånd til at spille samtidigt. Som altid har jeg med vilje lavet 
antennen for lang - det er nemmere at klippe af, end at sætte på (eller starte helt forfra). Jeg fik så også 
mulighed til at lege lidt med min nyindkøbte NanoVNA der kan gå helt op til 900 MHz, i modsætning til min 
gamle trofaste miniVNA der kun klare op til 200 MHz. Men jeg skal lige lære den at kende, da den da godt nok 
kan lidt mere end jeg troede. 

 

Her de 2 screen-dumps fra første målinger af 145 og 435 MHZ, der var mit mål for resonans på de 2 bånd. 

 

 

 

 

Flotte grafiske gengivelser med Rune's NanoVNA Saver software, som gør det lidt lettere at se hvad der sker. 
Og i øvrigt en tak til Kurt OZ7OU, der har skrevet lidt om NanoVNA'en i OZ december 2019 side 51-54 og igen i 
april 2020 side 51-59.  
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Første skud på begge bånd viser mig selvfølgelig hvad jeg havde regnet med. Antennen er for lang på begge 
bånd. Ud fra SWR, ligger den på 2 meter helt nede på omkring 137 MHz og på 70 cm helt nede på omkring 420 
MHz. 

Så egentlig burde det være simpel matematik herfra?  

Udregne længden på en 1/4 bølgelængde på137 MHz og trække det fra en 1/4 bølgelængde på  

145 MHz og så bare klippe det af? Altså 52 cm minus 49 cm = 3 cm.  NEJ, er svaret, fandt jeg ud af. Jeg havde 
glemt at tage den der forbistrede spole med i mine betragtninger.  Fordi da jeg, belært af tidligere erfaringer, 
blot klippede 1,5 cm af - så målingerne noget anderledes ud end forventet? Hvad var der lige sket her, nu lå 
resonanserne pludseligt over de 145 MHz henholdsvis 435 MHz. Jeg funderede meget længe over det her. Ind 
til det slog mig at jeg havde måske trukket eller presset spolen en anelse. Jeg målte efter, og rigtig nok, den var 
ikke de 10 mm i afstand som DL5DBM havde angivet i sin opskrift. 

Så efter en rum tids grublen og eksperimenter med den spole (og afklipning af 1 cm mere til sidst) var jeg i mål. 
Så hvis du vælger at lave den her lille vakse GP til 2 meter og 70 cm, skal du være opmærksom på hvad den 
her spole laver af "sjove" ting. Den kan flytte dit resonanspunkt på begge bånd rigtig meget i begge retninger, 
og så sandelig også antennens impedans på begge bånd (også forskelligt på hvert bånd!) 

 

 

Til sidst var den så dog hjemme på begge bånd. Ikke præcist der hvor jeg gerne ville have haft centret til at 
ligge, men alligevel med fint SWR hen over begge bånd. Ikke højere end 1:1,6 noget sted inden for 144-146 MHz 
og 432-438 MHz. 

God fornøjelse med at bygge den, og hav en kande kaffe stående så du lige kan holde en lille pause når (ikke 
hvis) det skulle drille dig. Den har efterfølgende været afprøvet med en IC-910 med fuld effekt på. Både radio og 
antenne har det fortsat udmærket. 

 

NanoVNA Saver softwaren finder du her: 

https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases 

 

https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases
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Amager HAM radio dag hos OZ7AMG. 
 

Søndag d. 16. august 2020, Kl. 10 -15 
Årets store loppemarked. 

 
Entre / lod for konkurrence kr. 20.- Der kan betales med Mobilepay. 

Mad og drikkevarer kan erhverves til amatørvenlige priser dagen igennem. 
Gratis parkering. Indkørsel via Sneserevej 10. 

 

DAGENS PROGRAM: 
 

Kl. 8.00 -10.00 
Kræmmere ankommer via Englandsvej 290, med bil, trailer, eller andet. 
Der kan lejes borde til kr. 50,-pr. stk. så længe lager haves. 
Tilmelding på mail: info@oz7amg.dk eller i klubben om torsdagen ml. 1900- 2300. 

 
Kl. 10.00 
Dørene åbnes for gæsterne. 
Loppemarked og målelaboratorium åbner. 
 
Kl. 10.00 –15.00 
Målelaboratoriet er åbent. 
Der tilbydes: 
•Kontrol af multimetre på nykalibreret sporbar kalibrator, Spænding og strøm AC/ DC samt 
modstand. 
•Måling af følsomhed, blokering, IP3, udgangseffekt, intermodulation m.m.,op til 1GHz •Måling af 
gain og støjtal på LNA’s op til 1,8GHz. 
•Få graveret dit callsign i navneskilt med magnet eller sikkerhedsnål. 
 
Kl. 10.30–12.00 
Afholdelse af certifikatprøver i Klublokalerne 
Tilmelding foretages her: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer 
Prøverne gennemgås efterfølgende. 
 
Kl. 11.00- 
Foredrag ved Bo OZ2M: WSPR i en coronatid. Brug ventetiden til noget fornuftigt. Studér 
udbredelse på HF med beskedne midler. 
 

Kl. 12.00 – 
Grillen er klar, med pølser af god kvalitet + Finn´s udsøgte flæskestegs sandwich. 
 
Kl. 13.30– 
Lodtrækning med præmier fra vores gode sponsorer. 
 
Kl.15.00 
OZ7AMG siger tak for denne gang. 
 
Vel mødt i OZ7AMG, vi glæder os til at se jer på: 
Tårnby skole Sneserevej 10/ Englandsvej 290, 2770 Kastrup. 

mailto:info@oz7amg.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer
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Radiosport for masserne 
Af George A. Tranos N2GA  
Oversat og bearbejdet af Henning Andresen OZ2i 

Alle licenserede radioamatører har lov til at deltage i amatørradio-
konkurrencer, uanset deres tidligere erfaring, færdighedsniveau eller udstyr. 
Tænd for radioen, send et signal, lav en kontakt, og du er en del af 
arrangementet! Selv den mindst erfarne nybegynder kan komme i kontakt 
med de bedste af de bedste. Faktisk vil de bedste operatører interagere med 
alle nybegyndere på en hensigtsmæssig måde. 

Så hvorfor konkurrerer alle mod alle?  
En del af det, der skræmmer nogle mennesker fra at konkurrere, kan være siderne med regler og den 
tilsyneladende kompleksitet af top-notch-stationer. Det kan også holde en begynder væk at høre fine 
ord om operationsfærdigheder, beslutningstagning og ubesværethed som findes hos de bedste 
operatører.  
Ville det ikke være befriende at se og høre forskellige operatører i verden direkte fra deres shack?  
Kan dette gøres på en måde, som gør det muligt at gøre radiosport til en vellykket tilskuersport? 

Du kan sammenligne en amatørradio konkurrence (også kaldet radiosport) med en større 
sportsbegivenhed. Fans over hele verden bruger mange timer til at følge sport på tv og internettet. 
Disse begivenheder tiltrækker store annoncører, der betaler store formuer for at få deres reklamer 
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spillet under udsendelserne. Major sport er dækket af medier verden over og producerer nogle af de 
største seertal. Spændingen skabt, op til tilskuersportsarrangementer, appellerer til en stor 
procentdel af verdens befolkning. Radiosport bør ikke være anderledes, da det også indeholder sin 
egen del af spænding. 

 
Ligheder 

En amatørradiokonkurrence foregår i en begrænset tid, konkurrenceperioden. Dette svarer til et spil i 
enhver anden sport. Der er en tydelig vinder, sammen med anden, tredje og fjerdeplads. Reglerne er 
tilgængelige for alle at sætte sig ind i. Der er perioder med stor aktivitet, som for eksempel en periode 
med mange aktive deltagere hvilket fører til høje kontaktrater. Der er teknologiske udfordringer, der 
ligner andre sportsgrene, såsom bobslædekørsel eller sejlads, hvor sofistikeret software bidrager til 
at maksimere ydeevnen af det nødvendige udstyr. 

Radioamatører fra alle kontinenter og hundredvis af lande deltager i verdensomspændende 
konkurrencer. Tilskuere ønsker måske at juble over operatører fra deres eget land (eller stat eller 
radioklub osv.), ligesom fans vil få en ”hjemmebane”. Radioamatører kan personligt kende nogle af 
deltagerne, og det kan også danne en vinkel for tilskueren. 

I de fleste konkurrencer opererer operatører fra mange forskellige kategorier på samme tid, men 
konkurrerer kun mod rivaler i deres egen kategori. Dette ligner nogle typer autorace, hvor forskellige 
bilklasser kører på samme racerbane, men kun kæmper for stillinger i deres egen klasse. 

Forskelle 

Contests er geografisk fordelte og kan være overalt i verden. Når konkurrencen er forbi, kan de rå 
scoringer sammenlignes til at kåre vinderen, men den rigtige vinder er ikke kendt, før logkontrol er 
udført. Det kan være godt nok til tilskueren, men de endelige resultater kan vise en anden 
rækkefølge end rå score, og processen tager flere måneder. 

Ingredienser, der er nødvendige for succes 

Når du kigger på dit yndlingssportshold, vil du så ikke gerne kende baggrunden for spillerne?  
I en konkurrence ville det ikke være fantastisk, hvis en tilskuer kunne vide, hvem radiooperatørerne 
er og nogle baggrundsoplysninger om dem personligt såvel som deres stations informationer?  
Tilskueren skal kunne se konkurrencen som den finder sted i realtid, som om de så konkurrencen 
på hvert deltagersted. Der bør være en måde at sammenligne hver operatørs score og aktivitet med 
andre lignende stationer. 

En nødvendig del at kunne observere og analysere som tilskuer ville være en resultattavle. Den 
aktuelle konkurrence og resterende tid skal vises. Uden muligheden for at se hele arrangementet på 
en gang, skal en seer kunne se et Leader-board med deltagende konkurrenter, der er anført i 
rækkefølge fra højest til laveste. For at gøre tingene mere interessante, skal denne resultattavle vise 
information direkte fra operatørernes logningsprogrammer. Kaldesignalet, den indtastede kategori 
og den aktuelle score er det grundlæggende. Andre data, der kan gøre visning mere interessant, 
inkluderer den aktuelle QSO-rate for de sidste 10 og sidste 100 kontakter; tidsfordeling af score, antal 
kontakter og multiplikatorer, nuværende aktive bånd, station og frekvens af sidste kontakt. 

Der findes eksisterende websteder som http://getscores.org, http://cqcontest.net, 
http://contestonlinescore.com, http://clublog.org og andre, der danner grundlag for en sådan 
resultattavle. Computerprogramgrænseflader eksisterer allerede mellem de fleste contest logging 
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programmer, og nogle af disse websider som opdaterer resultattavlen, så tilskuere kan se den 
seneste score. 

Virtuelt besøg 

En god mulighed for en tilskuer ville være at kunne klikke på et af kaldesignalerne for faktisk at se 
og høre den igangværende operation fra den pågældende station. Video og lyd kan derefter vises for 
den valgte operatør. For CW og RTTY contester, kunne et visuelt display af lyden på internettet vise 
contest operationen som den finder sted. Både sendt og modtaget information skal vises, så 
tilskueren kunne se konkurrencen i sin helhed. Andre logvinduer som vist på operatørskærmen 
skal også være tilgængelige for at tillade tilskueren at se operatørens display og være i shacket med 
operatøren. Tilskueren skulle så have mulighed for at skifte til en konkurrents station. Alle de 
samme muligheder vil være tilgængelige. Andre operatører bør have mulighed for at afgøre, om de er 
i logfilen. Dette ville give andre i konkurrencen mulighed for at deltage og være tilskuere på samme 
tid!  
Andre ting, som kan skabe spænding, ville være muligheden for at sammenligne kaldesignaler. 
Seeren kunne vælge, lad os sige op til tre stationer, og aktuelle data ville blive vist på skærmen side 
om side. Denne information i realtid ændres hver gang en kontakt logges. 
Sammenligningsstatistikker viser, hvilken station der har fremgang med sit QSO-antal, og hvilke 
deltagere som kører langsommere. 

Andre interessante ting for seerne kunne være stationen og antenneopsætningen. Hvor er stationen 
placeret? Er det på en bjergtop med udsigt i alle retninger eller er den placeret midt inde i en by?  
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Station setup er en stor del af konkurrencen. Dette er nøglen til real-time score rapportering. Nogle 
store operatører gør et fantastisk arbejde fra en lille station, men kan ikke konkurrere med lederne, 
fordi hardwaren ikke er der. At kende dette hjælper tilskueren med at sætte stationens ydeevne i 
perspektiv. 

Statistik er andre områder, hvor fans opsamler oplysninger og kan diskutere om sporten. Contests 
har historier, der er tilgængelige til sammenligning. Hvordan gik det for denne station sidste år eller 
året før i samme konkurrence? Hvordan sammenligner det med den anden eller tredje operatør? Jo 
mere information der er til rådighed, desto mere interessant kan konkurrencen blive for en fan. 

Resumé 

Contest er en spændende sport, men det er svært at vise spændingen til ikke-contestere. Hvis vi kan 
finde en måde at fremhæve vores sport på og faktisk vise den i realtid, kan vi måske få flere 
radioamatører interesseret i at konkurrere. Vi kan også være i stand til at lokke offentligheden til at 
blive radiooperatører og konkurrenter. Unge i dag er virkelig interesserede i spil og online 
konkurrence, og amatørradio konkurrencer ligner meget. Hvis vi kunne finde en måde at vise dem, 
hvor spændende amatørradio sport kan være, så vil de måske involvere sig. 

Kan vi komme til det punkt, hvor radiosport bliver behandlet som andre sportsgrene?  
Det kan være en udfordring, men vi har i øjeblikket teknologien til at give et mere fan-venligt miljø. 
Alt hvad vi kan gøre for at fremhæve resultaterne og aktiviteten hos deltagerne, vil være med til at 
fremme vores sport og give nyt blod til fremtidige konkurrencer. Mens radiosport allerede er en 
voksende aktivitet i amatørradio, kan det vokse endnu hurtigere, hvis selv ikke-contestere kunne se 
den udfordring og spænding sporten har at byde på. 

 

73, George, N2GA 

 

 

Pile-up på ARRL DXCC certifikater og opdateringer 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Grundet COVID-19 har papirarbejdet hos ARRL ligget stille nogle måneder. ARRL har 20. juli meddelt, at de nu 
er gået i gang med at mindske puklen af ansøgninger. 
 
Køen gælder ansøgninger modtaget hos ARRL i perioden 1. marts til 20. juli 2020, og listen findes på 
http://www.arrl.org/dxcc-applications-received i call orden. Og jeg skal hilse at sige, at den er lang … 
 
Jeg har netop modtaget papiroversigt på min DXCC opdatering fra 5. maj, så lidt liv er der overthere. 
 
Tak til OZ1AXG/OU2X, Flemming for tippet. 
 

 

 

 

 

http://www.arrl.org/dxcc-applications-received
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ALERT - SPECIAL EDITION 
 

We are please to be able to confirm that we have just released the special July edition of RadCom Basics – for 

beginners, newcomers and those who want inspiration or even to just brush up on some of the basics. 

This special edition is open to all so you are welcome to circulate this email to friends and family as as a little 

taste of this normally members' only service. Just click on the the link below to start reading.  

This edition of RadCom Basics contains the following articles 

• Welcome to the latest edition by Lee, G4EJB, the RadCom Basics Editor.  

A mention of the new Beyond Exams programme and a look at GB2RS News and the wealth of 

information made available to us all every week. 

• Sporadic-E 

Getting an appreciation of Sporadic-E to make use of Jim Bacon, G3YLA’s propquest. 

• Morse code 

Is Morse code for you? A listen at the bottom end of most HF bands tells you it is surprisingly 

popular - the original weak signal mode and can be fun. 

• RSGB Band Plans and information 

All you need to know about the amateur band allocations for the UK. Is that stating the obvious? 

• Index of RadCom Basics articles, editions 1 to 17 

Help you find recent articles in RadCom Basics (updated this month). 

To read RadCom Basics now click here 
https://rsgb.org/radcom-basics 

We hope that you are pleased with this bi-monthly RadCom Basics membership benefit.  

 

Best Regards 

Mark Allgar, M1MPA 

RSGB Commercial & Membership Manager 

Radio Society of Great Britain 

 

  

https://www.rsgb.org/radcom-basics
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DANISH DX-GROUP (DDXG) består af en række danske DX-interesserede amatører i ind- & udland. 
Gruppens formål er at fremme DX-arbejdet ved at foretage DX-peditioner, ved at støtte andres DX-peditioner til 
særligt sjældne steder, ved at assistere med QSL-kort og ved at informere og støtte hinanden med vigtige 
oplysninger om aktiviteter og udbredelsesforhold. 
 
DDXG søger at øge interessen for DX-arbejdet, samt opmuntre til deltagelse i contests, for at skabe en bedre OZ 
deltagelse. På opfordring, holdes der også foredrag om DX og DX-arbejdet rundt i landet. 
 
Ved DDXG's årlige generalforsamling er der også deltagelse af en eller flere radioamatører, der har været på DX-
pedition. De fortæller om deres ture og viser billeder derfra. DDXG har altid været åben over for at ikke-
medlemmer har mulighed for at overvære foredragene, mod forudgående tilmelding. 
 
Der udsendes en e-mail til de medlemmer, der ønsker det, som informerer om deadlines for QSL-samsendinger, 
forespørgsler om evt. samsendinger, modtagne QSLs til vore medlemmer, samt andre aktuelle informationer. 
 
DDXG har som medlemsservice indført, at vi samler QSL-kort for vore medlemmer for DX-peditioner, hvilke 
bliver oplyst i samme email  (hovedindholdet af denne mail bliver også lagt på DDXG's hjemmeside). DDXG har 
altid været åben over for at ikke-medlemmer har mulighed for at kunne deltage i disse samsendinger, som en 
særlig service. 
 
Gebyr for denne ydelse er kr. 20,- for første QSO til en DX-pedition og kr. 3,-/QSO for efterfølgende QSO's, dog max. 
kr. 35,-til samme DX-pedition. Både QSL og gebyr skal være hos OZ1ACB til deadline. 
 
DDXG har herved opnået en hel del good-will verden over og ønsker at fortsætte dette arbejde. DX-peditionerne 
får et yderligere støtte-bidrag på denne måde. 
 
DU kan blive medlem af DDXG, hvis du har DXCC eller har 100 entities bekræftet på HF (færre på 50 MHz og 
opefter, se http://ddxg.dk/kontakt.htm). Årligt kontingent er kr. 150,-. Ved indmeldelse modtager man en 
medlems- & telefon/e-mailliste, og man får tilladelse til at anvende gruppens logo på QSL-kort. 
 
Yderligere oplysninger samt indmeldelse hos: 
 
Allis Andersen, OZ1ACB 
Gyngemose Parkvej 11 2th 
2860 Søborg 
 
Tlf.:  44 85 25 30 
e-mail: oz1acb@wiland.dk 
 

 

  

http://ddxg.dk/kontakt.htm
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QRV på mikrobølgebåndene 
AF OZ1FF, KJELD BÜLOW THOMSEN © 

Siden tidernes morgen har radioamatører været interesseret i at udforske højere og højere frekvenser. Under 2. 
verdenskrig udvikledes radarsystemer, som arbejdede på centimeterbølgelængder. I dag er det uden videre 
muligt at blive QRV på millimeterbølgelængder, da den teknologiske udvikling af radar, satellitter, GPS, 
mobiltelefoni, laser m.m. har givet os komponenter, som kan arbejde på virkelig høje frekvenser. 

Radioamatører har i dag tildelt områder i frekvensspektret fra jævnstrøm til lys. Den del af frekvensspektret, 
som ligger over 1.000 MHz eller under 33 cm bølgelængde, har man siden 1930-erne kaldt for mikrobølge.  

For at vi kan beholde vores rettigheder til frekvensspektret er det nødvendigt, at vi aktivt bruger de tildelte 
frekvensområder, da der specielt i mikrobølgeområdet er pres på at få plads til kommercielle tjenester som 
biltelefoni, 5G etc.  
 
På det sidste har vi i Danmark mistet en væsentlig del af 13 cm båndet og inden længe kommer 9 cm båndet 
til. Det eneste mikrobølgebånd, hvor radioamatørerne har primær status er 1,2 cm. Denne status beskytter 
delvist mod angreb. Sidste år så vi dog et angreb på vores primærstatus til 2 m båndet. Angrebet blev heldigvis 
afværget af en effektiv indsats fra vores tyske og engelske venner i IARU. 

Myter 
Gennem de sidste 20 år har jeg i ind- og udland holdt en lang række foredrag om hvordan man kan blive aktiv 
på mikrobølge. Her har jeg mødt gode gamle myter: 

◆ Der kommer kun støj ud af højttaleren på mikrobølgebåndene 

◆ Der er ingen stationer QRV på disse bånd 

◆ Kun for selvbyggere 

◆ Blikkenslagerarbejde 

Disse myter vil jeg med denne artikel forsøge at aflive! 

Hvad er mikrobølger? 
Det er frekvenser over 1.000 MHz = 1 GHz eller bølgelængder mindre end 33 cm. Teknikken her er ikke specielt 
forskellig fra den, som vi kender fra HF-området. Dog skal man vide noget om komponenternes egenskaber. 
F.eks. vil en 5 pF traditionel keramisk skivekondensator med 2 x 2,5 mm tilledninger ved over 1.000 MHz 
opføre sig som en spole på grund af selvinduktionen i tilledningerne. 
 

Hvilke frekvensbånd/bølgelængder 

1240-1300 MHz = 23 cm 
1296-1298 MHz - normalt trafikområde 

2300-2450 MHz = 13 cm - indtil 31.12.2018 
2400-2450 MHz = 13 cm 
2400-2402 MHz - normalt trafikområde 
2400-2400,5 MHz - QO-100 satellittens uplink 

3400-3410 MHz = 9 cm – vil snart blive inddraget til 5G 
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5650-5850 MHz = 6 cm 
5760-5762 MHz - normalt trafikområde 

10000-10500 MHz = 3 cm 
10368-10370 MHz - normalt trafikområde 
10489,5-10490 MHz - QO-100 downlink 

24000-24250 MHz = 1,2 cm 
24048-24050 MHz - normalt trafikområde 

47000-47200 MHz = 6 mm 
47088-47090 MHz – normalt trafikområde 

Samt 76/122/134/241 GHz. 

Se detaljerede båndplaner på https://vushf.dk. 

 

Udbredelsesforhold på mikrobølge 
Lige meget hvilken frekvens, HF eller VHF, UHF, SHF, EHF, man vil arbejde på, så er det vigtigt at vide noget 
om udbredelsesmuligheder for at få fornøjelse ud af investeringen i tid og penge. De fleste af de mekanismer, 
som påvirker udbredelsesforholdene på HF og delvist VHF/UHF gælder ikke på mikrobølge. F. eks. har 
solpletterne ingen indflydelse. 

Generelt kan man sige, at mikrobølgesignaler udbredes som lys som vist i figuren: 

  

Hvis det var hele sandheden, så var der ikke noget sjovt ved at give sig i kast hermed. Men heldigvis er dette 
ikke hele sandheden. En lang række forhold påvirker udbredelsen i positiv retning. 

I praksis hjælper følgende effekter til med at signaler kan følge jordens krumning, så vi kan række meget 
længere end optisk sigt. Nævnes skal også, at mikrobølgesignaler kan reflekteres eller spredes fra genstande 
og overflader. Mere herom senere. Desuden har vi også fået mulighed for at arbejde via en geostationær satellit 
med navnet QO-100 siden februar 2019. Og så har vi altid haft månen, der som passiv reflektor nærmest kan 
sammenlignes med den lokale 2 m repeater. 

 

 

 

 

https://vushf.dk/
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Troposfærisk udbredelse 

 

Troposfærisk udbredelse er udbredelse i jordatmosfærens nederste lag – op til ca. 16 km. 

Ved direkte sigt forbindelser (LOS=Line Of Sight) er rækkevidden typisk 0 – 30 km. 

Ved diffraktion forstås, at signalerne har tendens til at følge jordens krumning – rækkevidde 30 – 100 km. 

Ved refraktion forstås, at signalerne bøjes mod jorden på grund af, at luften bliver tyndere - rækkevidde 30 – 
100 km. 

Superrefraktion opstår når inversionslag dannes i overgangen mellem høj- og lavtryksområder – rækkevidde  
> 200 km.  

Inversionslag medfører, at der kan dannes kanaler (ducts), som 
kan transportere radiosignaler over op til flere 1.000 km. Billedet 
viser en typisk temperaturinversion registreret over 
Sydengland 2012-03-14. Denne resulterede i at der dannedes en 
duct (kanal), som gik fra min QTH ved Blåvandshuk og til 
Cornwall, ca. 1.000 km. Jeg kunne høre radiofyr fra Cornwall, 
men stationer under ducten i Sydengland var ikke hørbare. 

 

 

 

 

Inversionslag          Duct 
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En anden spændende form for refraktion optræder kun over hav 
og kaldes Seaducting. Denne kan dannes, når varm og tør luft 
blæser hen over havoverfladens køligere og fugtige luft . 

Det optræder typisk i perioden maj – juni og kan kun udnyttes 
af kystnære stationer, som ligger <10 km fra havet. Er 
kendetegnet ved ekstremt kraftige signaler. 

 

 

Vanddamp og ilts indflydelse på strækningsdæmpningen 

På de højere mikrobølgebånd har luftens indhold af vanddamp og ilt stor indflydelse på 
strækningsdæmpningen. 

 

Gælder ved 1013 HP lufttryk, 15 °C og 7,5 g/m³ vanddamp 

Ikke noget problem på 3 cm/10 GHz, men på 24, 47 og 76 GHz har vanddamp og ilt i atmosfæren specielt stor 
indflydelse på strækningsdæmpningen. I praksis kan man opleve, at stationer, som modtages 59+++ over 500 
km på 10 GHz overhovedet ikke er hørbare på 24 GHz. 

 

Scatter 

Scatter betyder at sprede eller tvære signalet ud over et større spektrum, som f. eks. Troposcatter. 

 

Dette kan ske hvis signalerne f. eks. rammer urenheder i den underste del af troposfæren. Rækkevidde op til 
>800 km. 

Stor sendeeffekt og/eller antennegain er nødvendig. 
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En anden form for scatter er Regnscatter (RS).  

 
 

 

 

Regnbyger, og kaldet regnceller kan være 
særdeles effektive til at sprede (scatter) 
radiosignaler i mikrobølge-området, både 
bagud- og fremad-rettet, når de rammes 
heraf. Dette kaldes back – og forward scatter. 
Regnscatter påvirker mere eller mindre alle 
GHz båndene, men 5,7 og 10 GHz er de 
optimale bånd. Dette skyldes, at vand i 
atmosfæren kan have vidt forskellige 
dråbestørrelser.  Dråberne I tropiske regnskyl 
ligger omkring 3 mm i størrelse, hvilket gør 
10 GHz = 3 cm til det bånd, hvor 
scattereffekten er størst. På 5,7 GHz er 
scattereffekten ca. 10 dB lavere. På 24 GHz er 
effekten påvirket af luftens indhold af 
vanddamp. RS signaler er typisk kraftigt 
forvrængede, så CW er den foretrukne 
kommunikationsform. 

Scatter   Volume 

Forward

- scatter 

Back-

scatter 

Horisontal 

polarisation

10 GHz ODX 1099 km 
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Skal der køres DX på regnscatter, skal 
regnskyen, som kan bruges til scatterpunkt 
(SCP) være placeret højt. Dette er tilfældet for 
tordenskyer, som i ekstreme tilfælde danner 
såkaldte superceller, der kan nå op i 10 – 15 
km højde. Billederne viser øverst en RS QSO på 
10 GHz over 1.099 km. SCP i JN09 blev af 
meteorologerne karakteriseret som en 
supercelle og luftfarten advaret om at undgå 
området. Billedet nederst viser RS QSO på 24 
GHz, som kun blev gennemført fordi 
luftfugtigheden til SCP var ekstrem lav. 
Billederne viser, at SCP ikke ligger på den 
direkte linje mellem stationerne, hvorfor det er 
nødvendigt at opsøge SCP ved at se på 
regnradar og opsøge punktet med størst effekt. 

 

 

 

    
Lydfiler fra de to RS-forbindelser: 

https://www.oz1ff.dk/Pages/News/f6ape.mp3   
https://www.oz1ff.dk/Pages/News/PA0BAT_24GHz.mp3 

 

Dette billede viser 
DB0GHZ beaconen på 10 
GHz i en afstand på 160 
km. Fordi regnskyen 
bevæger sig er der plus 
1,4 kHz dopplerskift. 
Signalet er spredt over 
flere 100 Hz, hvilket er 
karakteristisk for RS, 
hvor det modtagne signal 
er summen af alle 
signaler fra regndråber, 
som bevæger sig med 
forskellig hastighed. 

 

 

 

 

 

24 GHz  ODX 418 km  

DB0GHZ beacon med regnscatter og dopplerskift 

https://www.oz1ff.dk/Pages/News/f6ape.mp3
https://www.oz1ff.dk/Pages/News/PA0BAT_24GHz.mp3
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Refleksion 

Mikrobølgesignaler reflekteres på overflader primært af metal. Overflader med et lille areal i forhold til 
bølgelængden reflekterer ikke ret meget. Rute- og fragtfly har store overflader og er derfor velegnede som 
reflektorer.  

 

 

 

 

Maksimum rækkevidde ved fly i FL400 (40.000 feet) i den rette position, direkte sigt (LOS) på strækningen og 
inkluderet refraktion i atmosfæren, er 1.040 km. I praksis er rækkevidden op til 850 km. 

Bedste bånd til flyreflektion er 1296 MHz. På 10 GHz er det også muligt, men man skal skynde sig, da tiden, 
hvor der er signal igennem, er meget kort, 20 – 30 sekunder, på grund af antennernes lille åbningsvinkel. 

Militære stealth fly, som er malet med en speciel maling, som absorberer højfrekvensstråling, er ikke brugbare 
som reflektorer. Boing 787 Dreamliner, som indeholder masser af kulfiber er en udmærket reflektor. 

   

Station 
I de europæiske lande er de fleste mikrobølgestationer i dag stationære. I USA og UK er det stadig meget 
almindeligt at tage i felten på høje positioner for at køre /P. Sådan var det også tidligere her. Formålet var at 
komme i højden for at opnå direkte sigt (LOS) til modstationen. Nu hvor det er nemt at lave moderat til høj 
sendeeffekt, er dette ikke længere nødvendigt, hvis man forstår at udnytte de forskellige former for udbredelse. 

Båndprioritering 

Ud fra andres og min egen erfaring er 1296 MHz – 23 cm det bedste og nemmeste bånd at starte 
mikrobølgeaktivitet på. Der er god aktivitet, og det er let af få fat i det nødvendige udstyr. Operationsteknikken 
ligner meget den fra 144/432 MHz. 

Hvis 1296 MHz har givet blod på tanden, så vil jeg anbefale at vælge 10 GHz – 3 cm. Her vil man opleve god 
aktivitet, teknik, som man ikke tidligere har set og helt andre og spændende udbredelsesforhold. 

Derfor vil jeg i det følgende koncentrere mig om 23 og 3 cm. 

 

 
Hovedkomponenterne i en mikrobølgestation er følgende: 
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HF/VHF/UHF-radio 
 

Til 1296 MHz - 23 cm findes i dag køberadioer, som f. eks. den populære ICOM IC-9700.  

Hvis man ønsker at anvende andre HF- eller VHF/UHF-radioer er vejen til mikrobølgebåndene at anvende 
Legometoden, d.v.s opbygge stationen med diverse byggeklodser - moduler, som transvertere (XVTR), som kan 
omsætte mikrobølge til en mellemfrekvens på HF, VHF eller UHF, forforstærkere, PA m.m. Tidligere tiders 
selvbyg fra komponentniveau finder stort set ikke mere sted. 

XVRT-ere kan være selvbyg, købes som byggesæt eller færdige. Her er DB6NT, Kuhne Electronic, en pålidelig 
leverandør. En anden leverandør er SG-Labs fra Rumænien, som leverer færdige XVTR-ere og PA til 23 og 13 
cm. En vigtig egenskab ved en XVTR er frekvensstabilitet. De færdige XVTR-ere har i dag som standard 
mulighed for at låse lokaloscillatoren til en 10 MHz standard. Dette kan være en Rubidium std. eller en Leo 
Bodnar GPSDO. Dermed er tidligere tiders søgen efter modstationen elimineret. 

Hvis man ikke vil starte med at købe nyt, så er loppemarkeder på amatørtræf som HamRadio i 
Friedrichshafen, UKW Tagung i Weinheim, GHz Tagung i Dorsten, Nordic VUSHF Meeting gode steder at finde 
radioer, moduler, komponenter etc. 

 

 

23 cm XVTR blokdiagram  

 
 

  



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  84 
 

Eksempel på opbygning af 1296 MHz station med XVTR 

 
1296 MHz stationsopbygning med Kuhne MKU 13G4 XVTR 

MKU 13 G4 kan programmeres til mellemfrekvenser på 28, 50, 144 eller 432 MHz. Man skal dog være 
opmærksom på, at de to laveste mellemfrekvenser kan kræve filtre på sendersiden til undertrykkelse af 
spejlfrekvensen. 

Stationer til de andre mikrobølgebånd opbygges efter samme princip, som det her viste. 

Antenner, rotor, kabler og konnektorer, relæer og filtre  
Antenner 

Gode antenner, hvad dette så end er, er forudsætningen for at man kan udnytte mulighederne på 
mikrobølgebåndene. Ud over en god forstærkning skal de helst kunne arbejde i regn og frostvejr. På 1296 og 
2400 MHz kan der anvendes yagiantenner. Jeg kan anbefale SHF yagier fra Wimo, da de næsten holder de 
lovede værdier for gain og stort set er upåvirkede af regnvejr. Der har ikke været problemer med holdbarheden 
i Vestkysten klima. 

En anden mulighed er at anvende parabolantenner, som også er eneste 
mulighed på de højere bånd. Parabolen kan også nemt anvendes på flere 
bånd ved at anvende multibånds fødesystemer.  

Billedet viser nederst en 1,5 m centerfødt parabol med fødehorn til 1296, 
2400 og 5760 Mhz. Parabolen er købt som et byggesæt hos RFHamdesign i 
Holland. Bag på parabolen sidder en boks med forforstærkere (Low Noise 
Amplifier - LNA) til 1296/2400 MHz samt XVTR og 7 W PA til 5760 MHz. 

Parabolen øverst er en modificeret TechniSAT 65 cm offset parabol 
oprindelig beregnet til SAT-TV. Den har overlevet klimaet i mere end 19 år 
og er stadig i god stand. I den øverste boks sidder et W1GHZ 10/24 GHz 
fødehorn samt XVTR, LNA og 4 W PA til 24 GHz. I den nederste boks 
sidder det samme til 10 GHz, dog med et 12 W PA. 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  85 
 

 

DD7MH 2-3-4-5 bånds ringfeed  

Multibåndfeeds har lav dæmpning mellem de enkelte fødeelementer. Derfor er det nødvendigt, at LNA eller 
XVTR RX-indgange kobles væk under sending for ikke at ødelægge indgangstransistorerne, som absolut 
maksimalt kan tåle 10 mW. Dette gøres nemmest ved at aktivere alle antennerelæer under sending. 

 

Rotor 

De fleste rotorer med planet- eller snekkegear kan anvendes. Det er nødvendigt, at rotoren ikke har for meget 
slør og retningsvisningen er nogenlunde nøjagtig, da mikrobølgeantenner har små åbningsvinkler. Det er også 
en fordel, hvis rotoren har variabel hastighed. På en 65 cm parabol er åbningsvinklen på 10 GHz ca. 4 grader og 
på 24 GHz ca. det halve. Normalt er det ikke nødvendigt at kunne elevere antennen, da det meste DX køres 
med 0 graders elevation. Af hensyn til flyreflektion på 1296 MHz kan det dog være en fordel at have en fast 
elevation på et par grader. 

 

Kabler og konnektorer 

RG58 og PL-stik er ikke anvendelige på mikrobølge undtagen til 10 MHz referencesignalet. Som kabler er kun 
de bedste gode nok, hvis længderne holdes så korte som absolut muligt af hensyn til kabeltabet. Dette kan 
gøres ved at montere LNA, XVTR og PA-trin direkte ved antennen, så kun mellemfrekvensen skal føres til 
antennen f.eks. med et Ecoflex 10 kabel. QRO PA-trin er dog ofte så tunge og strømforbruget så stort, at de må 
placeres i shacket. Her er det nødvendigt at rulle det tunge skyts i kabel frem, som f.eks. 1/2” eller 7/8” Cellflex 
eller lignende med tilhørende N- eller 7/16 konnektorer. Til kabling i bokse anvendes 2,4, 3,5 eller 6,3 mm 
semirigid kabler, som kan anvendes op til 40/26 GHz. Som konnektorer hertil bruges APC 3,5 eller SMA. På 24 
og 47 GHz kan de nævnte kabler og stik anvendes, men hvor det virkeligt komme an på at reducere tab 
anvendes der bølgeledere, som er rektangulære rør, som forbindes ved hjælp af flanger. 

Relæer og filtre 

Til at skifte mellem RX og TX anvendes mekaniske coaxialrelæer, hvor to egenskaber er vigtige. 
Gennemgangsdæmpningen skal være så lav som mulig for at undgå signaltab og overhøringsdæmpningen 
mellem RX- og TX-porten skal være så høj som mulig for at undgå at brænde RX-indgangen af under sending. 
Til de lavere bånd anvendes relæer med N-konnektorer eller 7/16 ved QRO. På de højere bånd anvendes SMA-
relæer med APC 3,5 eller SMA-konnektorer. Af hensyn til tab, så bør en LNA anbringes direkte ved antennen 
og som følge deraf også antennerelæet. Hvis man vil spare et kabel op i masten, så kan LNA-en monteres på et 
transferrelæ, som er et 4-portsrelæ, der kan bypasse forforstærkeren under sending. 

W1GHZ 10/24 GHz feed, SMA 10 GHz - Waveguide 24 GHz 
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Til bølgeledere anvendes en speciel bølgelederomskifter, også kaldet en WG-switch. 

For at undgå afbrændte relækontakter og modtagerindgange er det nødvendigt at omskiftning mellem RX og 
TX times rigtigt. Dette gøres med en ekstern eller indbygget sequencer på eller i XVTR-eren.  

Nye relæer er kostbare, så derfor er loppemarkedet et godt sted af finde NOS eller surplus relæer. Dog er det 
altid en god idé at teste nyindkøbet på gennemgangs- og overhøringsdæmpning inden relæet tages i brug. 

I dag er det næsten umuligt ikke at bo i nærheden af en biltelefonmast. Dette medfører i mange tilfælde 
forstyrrelser i form af spurioussignaler, løftet støjgulv fra bredbåndsstøj eller direkte overstyring af 

modtageren. Dette kan skyldes fejl på mobiludstyret, 
som man kan bede Energistyrelsens støjinspektører om 
at tage sig af. Hvis dette ikke er tilfældet, så må man i 
gang med at montere filtre. På 1296 MHz har et 
højpasfilter, som det viste monteret foran LNA-en, fjernet 
de fleste forstyrrelser, som stammer fra 2G systemerne. 
Resten af støjen er fjernet ved at montere et surplus 6-
kreds helix båndpasfilter mellem LNA og XVTR. 

Jeg bor midt imellem to master. Fra den ene er der ingen 
problemer. Fra den anden kan jeg høre bredbånds 
senderstøj, som filtre ikke kan fjerne, helt op på 24 GHz. 
Dog kun hvis jeg beamer direkte på masten, så det er 
ikke et praktisk problem. 

På 1296 MHz er der også permanent radarstøj. Mod dette hjælper kun en effektiv noise blanker i radioen. 

Lydklippet er fra en dag med gode troposfæriske forhold, hvor radiofyret OY6BEC på Færøerne kunne høres på 
1296 MHz over 1124 km. I følgende lydklip er knakkene radarstøj og interferensen er fra radiofyret LA4SHF i 
Stavanger. 

https://www.oz1ff.dk/Pages/News/oy6bec_la4shf.mp3 

 

LNA og PA 

Færdige stationer og XVTR-ere har ikke specielt følsomme modtagere. Derfor er det en god idé at forlænge 
”stationens ører” med en LNA – Low Noise Amplifier. Dermed får man meget bedre mulighed for at kunne 
drage fordel af mikrobølgebåndenes lave baggrundsstøj og fiske svage DX-stationer ud af støjen. Dette virker 
kun hvis LNA-en anbringes direkte ved antennen, så kabeltabene undgås. LNA-ers egenskaber måles i støjtal 
(NF) og forstærkning. På 23 cm kan støjtal <0,2 dB og forstærkning 12 – 25 dB opnås. Til 3 cm fås LNA med 
støjtal <0,6 dB. Hvis nogen tilbyder noget meget lavere end denne værdi, så er det svindel. En let måde at 

1200 MHz højpasfilter  

 

https://www.oz1ff.dk/Pages/News/oy6bec_la4shf.mp3
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checke sin modtagers følsomhed på, er, at dreje antennen mod solen, som er en fin støjgenerator. Med en 65 
cm parabol skal der kunne modtages 3 – 4 dB solstøj på 3 cm. Med en 2,4 m parabol 13 – 15 dB. 

Færdige stationer, og XVTR-ere i særdeleshed, har lave sendeeffekter. Til lokalforbindelser eller når der er 
gode forhold kan QRP sagtens bruges. Et eksempel herpå er OZ8ZS’s nylige forbindelse på 23 cm over næsten 
1.700 km med F2CT, hvor Henrik kørte med en IC-9700, 10 W og en lille antenne. 
På 23 cm kan man med 50 W let deltage i løjerne på flyreflektion. Typisk XVTR-output på 3 cm er godt 200 
mW. Dette er lige i underkanten. Med 1 W eller mere kan man deltage i alt det sjove.  

Tidligere tiders PA-trin med rør er så småt ved at være historie. I dag kan man få SSPA (Solid State Power 
Amplier) med op til 1KW til 23 cm. På 3 cm er der en del stationer, som kører med nedenfor viste 50 W PA. Nu 
har parabolantenner stor forstærkning, så de 50 W bliver til en udstrålet effekt på omkring 1 MW på 3 cm. Dette 
rækker fint til EME-forbindelser med hele verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdige PA-trin kan findes hos DB6NT, DL2AM, PE1RKI, SG-Lab, I3OPW o. a. Og så er der selvfølgelig EBay og 
de tidligere nævnte loppemarkeder. 

 

Computer(e)/Internet 

Vi lever i den digitale verden. Derfor er computer og internet uundværlige værktøjer, hvis man vil dyrke 
amatørradio. Internettet giver adgang til en masse online information om teknik, vind og vejr, 
udbredelsesforhold, aktivitet m.m., som kan være til stor nytte i det daglige arbejde på båndene. 

Gennem de seneste år har digimode, som FT8, vundet stor udbredelse på båndene også på mikrobølge. Det kan 
man mene om hvad man vil, men uden computer ingen digimode og langt færre QSO-er. 

 

QTH 

Tidligere var næsten al mikrobølgeaktivitet /P fra høje punkter for at have optisk sigt. Det har vist sig, at dette 
ikke er nødvendigt. Derfor er langt de fleste stationer i dag stationære. Jo højere QTH-en ligger desto bedre. 
Min QTH ligger i JO45BO ved Vesterhavet kun 5 m ASL (Above Sea Level), og mine antenner sidder i toppen af 
en 18 m kipbar gittermast, så de er lette at servicere. Bygninger, træer eller hindringer i terrænet har jeg ikke 
nogen af inden for de første 100 km. Selv mod Nordøst går det fint op til Sverige over den Jyske højderyg, da 
denne ligger under min radiohorisont. Hvis der er mere end 10 km til nærmeste forhindring, så er 
mulighederne for at køre mikrobølge tilstede. 

Indmad 10 GHz PA 50 W  
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Operationsteknik 
Operationsteknikken på mikrobølge adskiller sig ikke ret meget fra den, som udøves på HF. Der køres SSB, CW, 
FM og digimodes. Sidstnævnte har på nogen områder givet bedre muligheder for at høre signaler, som ligger 
dybt begravet i støjen. FT8 kan fint anvendes på 23 cm. Dog er CW dog stadig den foretrukne mode. 

Der, hvor operationsteknikken adskiller sig fra det, som de fleste kender, det er måden at opnå kontakt. Under 
normale forhold forekommer mikrobølgebåndene at være døde. I contester eller under gode forhold er det til en 
vis grad muligt at køre Run eller S&P. Grundene hertil dels den korte rækkevidde, dels antennernes små 
åbningsvinkler. Hvis stationernes antenner ikke peger direkte mod hinanden, så er der ingen signaler. Trods 
dette, så laves der masser af forbindelser, fordi det er en anerkendt praksis at kommunikere via andre medier 
om at prøve at opnå kontakt.  Kontakten er kun gyldig, hvis de nødvendige informationer, som begge 
stationers kaldesignaler og rapporter, udveksles via radio. Her kan der snydes, men dette er ikke et praktisk 
problem. Når troposfæriske forhold falder sammen med en aktivitetscontest på 23 cm er det en fornøjelse at 
afvikle en pile up med mere end 50 G/GM-stationer. 

Forberedelse af aktivitet 

Som DX-jæger, samler af WWLs og DXCCs, er det ikke morsomt, at en mulighed forpasses. Derfor holder jeg 
løbende øje med hjemmesider, som viser forudsigelser for troposfærisk udbredelse en uges tid frem. Her er der 
to muligheder, som ikke altid er enige, hvorfor det er en god idé at kigge på begge:  

F5LEN Tropo Forecast 
Hepburns Tropoindex 

Billedet er fra F5LEN, som viser, at der natten til fredag den 31. juli 2020 er chancer for troposfærisk udbredelse 
til Færøerne, hvor der er 23 cm stationer og et 10 GHz radiofyr. 

  

http://tropo.f5len.org/forecasts-for-europe/
http://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
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Næste trin er at se, om der overhovedet er andre stationer QRV. Dette gøres bedst ved at logge på ON4KST 

chatten på internettet og registrere sig som bruger. 

Under contester er trafikken så stor, at der er lange ventetider på svar, så derfor anbefales det at bruge 
programmet KST2Me, som har direkte kontakt med serveren i Paris og derfor næsten ingen ventetid. En 
anden fordel ved dette program er, at det har to vinduer, et hvor den løbende trafik vises og et, hvor de 
meddelelser, der er adresseret direkte til en selv, vises. 

På ON4KST kan ses, hvem der er logget på og må formodes at være QRV. Spots fra DX-clustrene ses i et separat 
vindue, og man kan i chatvinduet følge med i, hvad andre har gang i. 

Hvis disse indledende øvelser har motiveret til at tænde for stationen, så er næste trin at lytte efter radiofyr – 
beacons. Disse er i alle mikrobølgebåndene efter aftale placeret i området .800 - .999 MHz. I Danmark har vi 
OZ7IGY, OZ5SHF, OZ1UHF og OZ9GHZ (kun 3 cm), som normalt kan høres på et eller flere bånd. I nabolandene 
er DB0GHZ (kun 3 cm), DB0VC, SK6MHI og LB2SHF, som normal er hørbare under normale forhold. 

Alt efter hvordan beacons høres, så kan mulighederne for forbindelser i forskellige retninger vurderes. Synes 
de lokale beacons at være kraftigere end normalt, så er en afsøgning af beaconbåndene en god idé. Har man en 
SDR-modtager med panoramadisplay, kan man stille ind på .900 i midten af båndet og dreje antennen 360⁰. Så 
vil de forskellige beacons poppe op, når antennen drejer forbi. Skulle der være ukendte beacons imellem, så er 
hjemmesiden Beaconspot UK normalt til stor hjælp. 

Billedet på næste side viser, hvordan et sådant skærmbillede kan se ud.  Det er taget en tidlig sommermorgen 
med meget kraftig troposfærisk udbredelse mod sydvest, så det var ikke nødvendigt at dreje antennen. Der 
kunne modtages 10 forskellige 3 cm beacons fra 5 forskellige lande. Maks. distance var til GB3KBQ – 904 km. 

http://www.on4kst.info/chat/login.php?band=3
http://www.on4kst.info/chat/login.php?band=3
http://www.rudius.net/oz2m/software/kst2me/
https://www.beaconspot.uk/index2.php
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Hvis der ikke er troposfæriske forhold, så er der 
andre muligheder. I sommerperioden er der 
muligheder for tordenvejr med kraftige regnskyl, 
som kan give fantastiske muligheder for at køre 
DX på 6 og 3 cm via regnscatter. Det er 
nødvendigt at afsøge diverse regnradar efter 
tordenskyer mellem 300 og 400 km væk. Derefter 
drejes antennen i skyens (Scatter Point - SCP) 
retning, og der kaldes CQ. Det samme gør de 
andre aktive stationer. Det er en fordel at 
annoncere frekvens og SCP på chatten, så de 
andre stationer kan søge på frekvens og retning 
til SCP. 

PA5DD/OZ1DOQ, Uffe har lavet forskellige Rain 
Scatter Tools, hvor man ved at pege på en sky 
kan få vist afstand og antenneretning til skyen. 

Regnscattersignalerne er i de fleste tilfælde 
kraftigt forvrængede (lyder lige som 
aurorasignaler på 2 m) på grund af den mere eller 
mindre store spredning. Der kan også 
forekomme dopplerskift på adskillige kHz, d.v.s. 
at signalet høres på en anden frekvens end den, 
hvor det udsendes. 

https://home.hccnet.nl/uffe.noucha/
https://home.hccnet.nl/uffe.noucha/
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Billedet 
viser CW-
signaler 
med 
kraftig 

forvrængning. Ofte er forvrængningen ikke ret stor ved forward scatter, og så går det nogenlunde at køre SSB. 
Hvis signalerne er kraftige nok, så kan der fint køres FM. Det lyder næsten lige så godt, som over den lokale 2 
m repeater, dog med en svag hvislen i baggrunden. 

Hvad gør man så, hvis der hverken er tordenvejr over Tyskland eller troposfærisk udbredelse? 

Hvis 
ellers 
der 
ikke 
er 

vulkanudbrud på Island eller coronapandemi, så er der flytrafik, som kan bruges. Ovenstående billede viser et 
skærmbillede fra programmet AirScout, som er udviklet af DL2ALF. Jeg har valgt at se om der er muligheder 
for at lave forbindelse med DK1PZ i JO41TN – 488 km. Strækningsprofilen nederst i billedet viser, at det er 
problematisk, da DK1PZ har bjerge mod nord i vejen. Det optimale reflektionspunkt er normalt midt imellem 

DL6NAA Direct path 

PA0BAT Side scatter 

http://www.airscout.eu/
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stationerne. Her ligger det tæt på modstationen. Dog krydser et fly strækningen i den zone, hvor begge 
stationer antenner kan se hinanden, så mulighederne for en QSO skulle være gode. 

En anden mulighed i AirScout er at overvåge flere stationer, som man gerne vil kontakte. Dette vises i 
nedenstående billede. Her overvåges DF9IC, G3XDY, G4CLA, SK0EN og RA2FGG, som alle ligger inden for det 
område, som er muligt at arbejde på flyreflektion. Der er ingen fly til SK0EN og G4CLA, men der er fly på vej til 
DF9IC og G3XDY. Her og nu er der fly til RA2FGG – RYR93MB Boeing 737 i 11590 m og 3 km fra at krydse linjen, 
hvor reflektionen er optimal.  

 

Ved 

flyreflektion er ON4KST vigtig, da man har mellem 20 sekunder og op til et par minutter, hvor flyet befinder sig 
i den optimale position for at lave en forbindelse. Da programmet viser hvornår et fly er på plads, så kan man 
advisere modstationen, så denne er klar på rette tidspunkt. 

 

Når QSO-en er kørt, så hører det til god operatørpraksis at logge QSO-en. Hvis det er en contest QSO, så giver det 
sig selv, da man jo altid indsender log. 

Som dagligt logprogram bruger jeg Tucnak, som meget ligner det gode gamle Taclog, som ikke kan køre 
Windows 10. Tucnak har en masse faciliteter, som Taclog ikke har. Det kan køre i netværk, hvilket er en stor 
fordel, hvis man skulle forvilde sig ud i en contestgruppe. Og så har det indbygget kort, hvor der kan vises 
antenneretning, reflektionsområde, fly(pilespidser) og regnskyer. På den måde har man overblik over alle 
muligheder i kampens hede, inklusive ON4KST, når der køres contest. 

http://tucnak.nagano.cz/download.php
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Efterskrift 
Jeg har bestræbt mig på at give en kort introduktion til mikrobølgebåndene. Jeg har med vilje sprunget over de 
bånd, som er i fare for at blive lukket eller har lav aktivitet. Samme gælder QO-100 satellitten. Dette skyldes 
ikke manglende aktivitet, men den kendsgerning, at der i dette blad har været artikler herom. 

Ligeledes har jeg ikke skrevet noget om amatørradioens ekstremsport – månereflektion (EME) – hvor der 
laves forbindelser over 700. – 800.000 km, da det kan udfylde en hel artikel i sig selv. 

Læsning af artiklen giver helt sikkert anledning til en lang række spørgsmål, som jeg gerne besvarer pr. mail. 
Eller jeg kommer gerne ud i de lokale klubber, holder foredrag og demonstrer, hvordan man gør. 

 

 

 

Nyttig litteratur 

http://www.trpub.net/html/dx_book.htm 

http://www.wa1mba.org/10grain.htm 

http://www.mike-willis.com/Tutorial/propagation.html 

http://www.df9ic.de/doc/2006/sletten_2006/sletten06_airplane_reflection.ppt 

 

 

 

Tucnak logprogram  

http://www.trpub.net/html/dx_book.htm
http://www.wa1mba.org/10grain.htm
http://www.mike-willis.com/Tutorial/propagation.html
http://www.df9ic.de/doc/2006/sletten_2006/sletten06_airplane_reflection.ppt
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger:  
PA-trin 

Lineært PA fra 20 til 500 MHz med 10 watt ud ved -10 dBm input 24 volt drift spænding, input via SMA hun 
stik. 

Pris 250,00 kr / stk. plus evt. forsendelse 

Dæmpeled  
Huber & Suhner dæmpeled SMA hun -> SMA han i følgende konfiguration: 
20 dB, 10 dB og 3dB kan benyttes op til 18GHz og maks. 2W.  

Datablad: 
https://ecatalog.hubersuhner.com/product/E-Catalog/Radio-frequency/Passive-
components/Attenuators/6603_SMA-50-1-199_NE 
 
Alle modeller sælges til 50 kr pr. Stk. + evt. porto 

Vinkelstik. 
90 grader vinkel SMA hun -> SMA han. Pris 10Kr. pr stk. + evt. porto 

 

Begge dele sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest 
været sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

https://ecatalog.hubersuhner.com/product/E-Catalog/Radio-frequency/Passive-components/Attenuators/6603_SMA-50-1-199_NE
https://ecatalog.hubersuhner.com/product/E-Catalog/Radio-frequency/Passive-components/Attenuators/6603_SMA-50-1-199_NE
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                    August 2020, 1. årgang, nummer 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August  95 
 

 

 

rsgb | July 24, 2020  
The objective of the AMSAT-UK OSCAR Satellite QSO Party is to encourage all radio amateurs to make contacts 
via satellites during northern hemisphere summer. Whether you are a seasoned operator or a newcomer, all 
are welcome. Although points are given per QSO, this isn’t a contest. The QSO party will be supported by an 
online leaderboard that will be available from the start of the event, which runs from 0000UTC on 1 August 
2020 until 2359UTC on 22 September 2020. Prizes will be awarded to the leading entries—full details at amsat-
uk.org. 

The RSGB’s Tonight @ 8 webinars continue on Monday, 27 July 2020 with a presentation by Dom Smith, 
M0BLF Getting Started on QO-100. You can watch the live stream and ask questions on the RSGB YouTube 
channel or the special Tonight @ 8 channel on the BATC website. The webinar series takes a break in August, 
then will be back on 7 September with James Stevens, M0JCQ who will be talking about Portable Adventures 
with Summits on the Air. You can find out more about all the webinars at rsgb.org/webinars. 

NZART—New Zealand’s national amateur radio society—has published an update on its 60m band page 
indicating that the current New Zealand 60m trial period, which was due to have concluded on 24 July 2020, 
has been extended for a further three months until 24 October 2020. Go to nzart.org.nz/info/60m for more 
information. 

The European Space Agency has released a new video How to Get Pictures from the International Space 
Station via Amateur Radio that features radio amateur David Honess, 2E0XDO. It also has a collection of 
tutorial videos explaining how to receive ISS slow scan TV pictures for different computers and mobile 
devices. 

The RSGB has uploaded two more 2019 Convention lecture videos to its YouTube channel. In the first one, 
Richard Banester, G4CDN talks about 2m ionoscatter and using digital modes to open up paths that are usually 
unworkable. The second presentation is by Dean Pesnell from the Solar Dynamics Observatory who explains 
more about the observatory and how studying the Sun helps us understand the Earth and amateur radio. 

 

https://rsgb.org/main/blog/author/rsgb/
http://amsat-uk.org/
http://amsat-uk.org/
https://rsgb.org/main/blog/tonight-at-eight/2020/07/21/27-july-getting-started-on-qo-100-by-dom-smith-m0blf/
https://www.youtube.com/TheRSGB
https://www.youtube.com/TheRSGB
https://batc.org.uk/live/rsgb
https://rsgb.org/main/blog/tonight-at-eight/2020/07/21/7-september-portable-adventures-with-summits-on-the-air-sota-by-james-stevens-m0jcq/
https://rsgb.org/main/blog/tonight-at-eight/2020/07/21/7-september-portable-adventures-with-summits-on-the-air-sota-by-james-stevens-m0jcq/
http://rsgb.org/webinars
https://www.nzart.org.nz/
http://nzart.org.nz/info/60m
https://www.esa.int/
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/07/How_to_get_pictures_from_the_International_Space_Station_via_amateur_radio
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/07/How_to_get_pictures_from_the_International_Space_Station_via_amateur_radio
https://rsgb.org/main/publications-archives/video/rsgb-convention-lectures/rsgb-2019-convention-lectures/
https://youtu.be/han2k8HIsg4
https://youtu.be/GuSR6v_AOY0
https://sdo.gsfc.nasa.gov/

