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Redaktionen skriver:
Så er det endnu engang blevet den 1, og det er tid til et nyt nummer af RDE-Posten.
Solpletterne er på vej opad igen, efteråret står for døren, og dermed den mørke tid. Men der er lys i mørket!
Den mørke tid, giver mulighed for at køre noget radio. De højere bånd er stadig åben. Det er tid for årets FieldDay. Radioamatør klubberne er igen åbne for arrangementer og foredrag. EDR har fået en ny
”foredragsmanager” med intentioner om at der skal komme nye foredrag til EDR’s foredragsliste. Der er stadig
nogle fine radioamatør arrangementer rundt om i landet. Jo det er en ”lys” tid vi går i møde.
Amatørtræf Struer er lige overstået, og rigtig godt overstået, der var et rigtig fint fremmøde. Der var aktiviteter
hele weekenden, da der fredag aften var officielt indvielse af lokalerne, sammen med Sound Art Lab, lørdag var
der Amatørtræf Struer, eller HAMday Struer, og søndag var der åbent hus for alle interesserede, det gav for
øvrigt 2 nye medlemmer til klubben. Se omtalen andet sted i bladet.

Figur 1OZ3ZJ Hjalmar Roesen, formand i OZ3edr
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The K3NG Arduino Rotator Controller
OZ1OY, Jan Holm Jensen

Indledning.
Konstruktionen er et Arduino-baseret interface mellem en computer og en rotor eller en rotorkontroller.
Interfacet understøtter Yaesu GS-232A/B, Essycom og DCU-1 protokoller, som supporteres af mange forskellige
programmer til logning, contest og kontrolprogrammer. Man kan også med denne Arduinokonstruktion bygge
sit eget rotorsystem med relæ eller motorkontrol, samt et hav af forskellige sensorer til positionsaflæsning.
Der findes software til sensorer til azimuth og elevation-aflæsning til potentiometre, rotary-encodere og I2Cdevices. Desuden kan man opbygge et master-system med display, interface til computer og eventuelle
betjeningsknapper med forbindelse til en slave-enhed, som kan placeres oppe ved antennen med sensorerne.
Softwaren er udviklet af Anthony Good/K3NG, som nogen måske kender fra en anden Arduino-konstruktion,
nemlig hans CW Keyer. Han har opbygget softwaren i moduler og med et væld af settingsfiler, som tilpasser
funktionen.
På nedenstående link ses mere om konstruktionen:
https://blog.radioartisan.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Hvordan starter man?
Man skal nok starte med at optegne sine behov, fordi det bestemmer om man til en lille rotor-opgave kan nøjes
med en Arduino Uno, Nano eller lign. med begrænset programplads. Eller om man skal op i en stor Arduino
Mega med større programplads og flere UART-porte til computer, Arduino slave og GPS til tid og
lokationsbestemmelse.
Ønsker man en computerstyring med et 2-linie LCD-display med interface til f.eks. sin Yaesu G450C
kontrollerbox, således at man let fra et logningsprogram kan få antennen drejet til næste station i en contest.
Så er det en mindre opgave for en lille Arduino med et display. Nedenstående viser dog et simpelt 4 liniers
display med azimuth og elevation.

Hvis du ønsker at bygge et større rotorsystem med azimuth og elevationsstyring til satellit- eller EMEoperationer, eventuelt med sensorer placeret i en Arduino slave ved antenne/parabolen langt væk fra
masteren med en Ethernet eller RS232-forbindelse. Så skal du nok starte med en Arduino Mega, som
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masterkontroller, fordi der skal mange softwaremoduler med. Nedenstående foto viser en Arduino Mega til en
EME kontroller med indbygget Moon/Sun tracking.

Endelig kan du også vælge en færdig konstruktion med et smart Nextion TFT Touch Display fra:
https://vk4ghz.com/k3ng-rotator-controller-nextion-development/. Der findes også nogle fine Youtube videoer
https://www.youtube.com/watch?v=MAtDIJjBxO8
Desuden findes et par konstruktioner, hvor der kan købes færdige print og eventuelt kasser:
1.

https://ea4tx.com/products-page/ars-shield/

2.

https://remoteqth.com/order.php#rotator-interface

Konstruktionen:
Nedenstående diagram viser K2NG’s grundlæggende Arduino konstruktion. Men man kan selv tilpasse det
efter sin egen situation. Det er en opsætning med 2 analoge indgange fra potentiometre for azimuth og
elevation (øverst venstre), 4 trykknapper for clockwise (CW), counter-clockwise (CCW), UP og Down (nederst
venstre), LCD-display (øverst højre) og 4 transistorudgange til relæer (nederst højre). Der er desuden vist en
udgang til speedkontrol.
Man kan jo reducere interfacekonstruktion til ren azimuth ved at halvere indgange, knapper og udgange og
udelade alt til elevationsstyring. Arduino’en ses i midten, og forbindelsen (ikke vist på diagrammet) til
computeren er jo UART/USB-forbindelsen, som man programmerer Arduinoen igennem.
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Software.
Man finder softwaren på Github og downloader den fra:
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller
Desuden findes en omfangsrig Wiki, som det anbefales at læse grundigt (eventuelt flere gange), fordi man her
finder alle de mange funktioner, som kan konfigureres.
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller/wiki
Konfigurering.
Når man har downloadet den nyeste version, anbefales det at starte på en frisk Arduino IDE, hvis man ikke har
meget styr på Arduino’s libraries. Man kopierer ino-mappen til den almindelige bruger sketch-mappe, og man
kopierer alle K3NG’s library-filer til ens egen bruger-library. Så laver man en prøvekompilering med en
standard UNO-opsætning, og hvis man får cirka dette output:
“Sketch uses 28802 bytes (89%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.”
skulle opsætningen være lavet korrekt. Størrelsen af programmet afhænger lidt af hvilken version man har
installeret.
Når man har åbnet softwaren i Arduino IDE’en har man faneblade med ino-filen samt ca. 29 settingfiler. Dette
er ved første øjekast lidt uoverskueligt, men hvis man IKKE bruger een af de færdige konstruktioner, som er
omtalt ovenfor, kan man slette en del filer.
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Til konfigureringen af K3NG’s software skal man bruge 3 h-filer:
rotator_rotator_features.h ; hvor man udvælger de funktioner man vil bruge
rotator_pins.h
rotator_settings.h

; pin-benene man forbinder sin hardware til
; og de værdier man indsætter i funktionerne

Så man kan slette alle filer, som indeholder noget med:
rotator_*_m0upu.h

: 3 stk (_features.h, _pins.h og _settings.h)

rotator_*_w6kcn.h

: også 3 stk

rotator_*_test.h

: også 3 stk

Næste opgave bliver nu at tilpasse features.h filen, som default typisk er opsat til:
#define FEATURE_YAESU_EMULATION

// Yaesu GS-232 emulation on control port

#define FEATURE_AZ_POSITION_POTENTIOMETER // potentiometer måling 0-5 Volt
#define OPTION_DISPLAY_STATUS // drejer vi eller står stille
#define OPTION_DISPLAY_HEADING_AZ_ONLY // viser aktuel retning

I filen rotator_k3ngdisplay.h er typisk sat et standard 4*20 LCD-display:
#define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY

Support og hjælp.
Når man løber ind i problemer og har læst wiki’en gentagende gange uden at komme videre, kan man søge
hjælp på en Internet-gruppe. Det kan også være man bare er blevet så glad for softwaren, at man blot ønsker at
følge ved i hvad der sker og eventuelt vil hjælpe andre.
Man opretter sig som bruger på Radio Artisan Groups.io:
https://groups.io/g/radioartisan
Har læser konstruktøren af softwaren Anthony Good med, på både indlæg om rotor- og cw-keyer softwaren.
Man kan læse af teksten eller de tilføjede tags, f.eks. #arduinorotatorcontr eller #keyer, hvad indlægget
handler om. Ligesom man hjælper andre ved at tilføje et relevant tag, hvis man opretter et indlæg.

OZ1OY, Jan Holm Jensen
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Rigtige mænd tager ikke backup
Af OZ0J, Jørgen

… men de græder meget.
Jeg blev sidst i juni ringet op af en medamatør. Hans harddisk med loggen var stået af, og han mente, at jeg var
hans redningsmand ud i at få loggen læst ind fra Logbook of The World (LoTW), Clublog eller andre steder.
Her måtte jeg bedrøve ham med, at det ikke var muligt at få en komplet log retur fra LoTW, Clublog, eQSL eller
så vidt vides andre steder. Men samtalen har trikket mig til denne artikel, der dels beskriver, hvad man kan
hente hjem fra ”logbøger” på Internettet og dels hvordan man tager en backup af sine logbøger m.v.

Hvad kan man hente på Internettet?
Logbook of The World (LoTW)
Du kan via det ”almindelige” login på lotw.arrl.org/ hente de QSO’er, hvor andre har bekræftet din upload. Når
du er logget ind, så hent en ADIF fil på https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos?qsoscmd=adif

Sæt flueben som vist for at få flest mulige QSO detaljer med.
Filen, du henter, hedder lotwreport.adi og er som nævnt en ADIF fil. Den kan indlæses i de fleste
logprogrammer af nyere dato.
Det, der mangler med en fil, er at rapport sendt og modtaget (RST) ikke kommer med ned. Det betyder især
noget på FT8 o.l. modes, hvor man ikke lige har sendt 59(9).

En anden mulighed fra LoTW er at hente data fra K1MU, Rick Murphys hjemmeside. Den findes på
https://www.rickmurphy.net/lotwquery.html

Jeg udfyldte denne del, men jeg fik alligevel QSO’er helt tilbage til 1992.
Bemærk at filen her også hedder lotwreport.adi, og den skal ikke forveksles med den anden ovenfor. Det er
især vigtigt, at du ikke får læst den forkerte lotwreport.adi ind som bekræftede QSO’er fra LoTW.
Fordelen ved denne fil i forhold til den forrige fil, er at den også indeholder de QSO’er, der ikke er bekræftet via
LoTW. Men der er stadig ingen RST med, så tidligere afgivet RST kan ikke genskabes.
Konklusionen er, at loggen fra Logbook of the World ikke kan bruges, hvis du har behov for RST rapporterne.

Clublog
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Har du oprettet dig på www.clublog.org og uploaded din log, så kan du hente en ADIF fil. Den finder du under
Settings -> Callsigns og ”download ADIF” yderst til højre.
Filen vil hedde ”call-clublog-år-måned-dag” fx ”OZ1JSH-clublog-2021-07-07”
Jeg har i de nedenstående billeder indlæst min log fra Clublog i en separat DX4WIN logfil og sammenlignet et
par QSO’er med dem, jeg har i min originale log:

Til venstre er backup QSO’en fra Clublog og til højre er den oprindelige QSO.
Her kan man især se forskellen på RST sendt og RST modtaget.
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Her er så en QSO fra 2021, og her husker Clublog RST sendt og modtaget. Det er stadig backup QSO’en til
venstre.
Jeg må nu konkludere, at Clublog nu husker RST send og modtaget også på fx FT8 QSO’er.

eQSL
Jeg forudsætter, at du har en konto på eQSL.cc og at du har uploaded din log. Du kan selvfølgelig kun hente de
QSO’er, som du har uploaded.
Når du er logget på eQSL, så vælg ”Outbox” og allernederst
klik på den gule tekst

På næste side
HØJREklikker du på ADI file og vælger gem link som
Sådan hedder det i Firefox, og jeg har ikke testet i andre browsere
Du gemmer nu en ADI (tekst) fil, så du kan finde den igen. Den fil indlæser du i dit logprogram.
Du har du fået din log indlæst fra eQSL. Her mangler modtaget RST bl.a. i FT8. Jeg har indlæst ADIF filen fra
”Inbox” og fra ”Archive” og ingen af disse filer indlæser RST modtaget i mit logprogram. Jeg har kigget i ADIF
filen fra eQSL, og feltet ”RST_RECEIVED” er slet ikke med.

Konklusion
LoTW smider RST sendt og modtaget. ”backup” af log fra LoTW kan derfor ikke bruges til bekræftelse af
QSO’er, hvis du skal sende RST til andre logprogrammer (fx eQSL) eller papir QSL kort.
Clublog har – i hvert fald for nyere QSO’er – RST sendt og modtaget med. Jeg vil derfor anbefale, at du uploader
din samlede log til Clublog, og kontrollerer, at dine lidt ældre FT8 QSO’er har den rigtige RST sendt og modtaget
rapport i forhold til din normale log.
eQSL kan umiddelbart ikke indlæse modtaget RST, da feltet ikke findes i den ADIF fil, man kan hente. For den
avancerede bruger kan man kopiere ”Archive” fra eQSL til Excel og dermed udskille modtaget RST, der står
som vist i dette eksempel:

Ulempen er bl.a., at evt. hilsner også står i samme kolonne som RST. De skal derfor pilles ud manuelt, og
derefter skal din Excel fil konverteres til indlæsning i dit logprogram. Var der nogen, der sagde, at det var
bøvlet?
Kan du leve uden modtaget RST, så kan eQSL godt bruges.
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Ingen af de 3 ovenstående muligheder har bekræftede QSO’er på fx papir med.

Som udgangspunkt kan jeg ikke anbefale, at nogen af de ovenstående logprogrammer kan bruges som backup,
medmindre du kører 100% elektronisk log – både bagud, nu og ud i fremtiden. Har du papir QSL kort, som du vil
have med i loggen, så skal de tastet/bekræftes i din log igen.
Jeg har ikke erfaring med andre online logprogrammer, så om der findes et online logprogram, der har en
komplet log med, ved jeg ikke. Jeg har holdt mig til de nok 3 mest kendte programmer, der bruges verden over.

Hvad gør man så?
Min egen erfaring er, at jeg lægger mine logfiler i ”skyen” altså en såkaldt ”cloud” løsning. Løsningen er en lidt
generel løsning og mine eksempler er med de logprogrammer, som jeg jævnligt bruger.
Jeg vil som udgangspunkt anbefale ”Dropbox” (www.dropbox.com), som findes i en dansk udgave og med 2GB
gratis database plads. Man opretter en bruger på Dropbox med en e-mail og en adgangskode. Derefter
installerer man Dropbox på sin€ computer(e). Det er muligt at installere Dropbox med samme login på i alt 3
forskellige PC’ere. Jeg har ingen erfaring med Apple produkter, så de bliver ikke beskrevet her.
Dropbox har en standard placering af sin mappe, men den kan du ændre, hvis du fx har mere plads på en
sekundær harddisk. I din stifinder vil du have

vist, når programmet er installeret.

Jeg har fx DX4WIN som primært logprogram. Jeg har lavet en mappe
hvor jeg gemmer mine
logs fra DX4WIN. Ikonet her viser, at jeg har delt mappen ”dx4win”, fordi jeg gerne vil have mine logfiler på
mere end 3 PC’ere. Og så opretter man så en ekstra e-mail adresse, installerer Dropbox på PC 4 og deler mappen
mellem de 2 e-mail adresser.

Her er et uddrag af mine logfiler i DX4WIN. De 2 øverste filer er dem, jeg har testet ”backup” fra forrige sider
med. Det lille grønne ikon betyder, at filen er synkroniseret med Dropbox i skyen.

Tilsvarende har jeg oprettet en mappe
, som bruges når jeg fx kører contest, DX-pedition eller
QSO’er i modes SSB og CW. På denne måde har jeg hele tiden en løbende backup af min log fra wintest.

WSJT-X og JTDX har desværre den ulempe, at deres logfil ikke kan ligge andre steder. Og det bliver desværre
ikke nemmere af, at mappen, logfilerne ligger i, er en skjult mappe.
JTDX ligger i C:\Users\ditbrugernavn\AppData\Local\JTDX
WSJT-X ligger i C:\Users\ditbrguernavn\AppData\Local\WSJT-X
”ditbrugernavn” skal erstattes med det brugernavn, som din Windows installation har.
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Jeg tager efter dagens QSO’er i JTDX og WSJT-X en backup af de mapper, hvor hhv. JTDX og WSJT-X ligger.
De er som standard de stier, der er om talt ovenfor. Har du andre (ekstra) mapper i JTDX og/eller WSJT-X, så
skal de også med i din backup.
Jeg har i RDE-Posten, december 2020 (side 42 og frem) beskrevet, hvordan jeg har taget en backup af mine
JTDX og WSJT-X mapper og flyttet dem til OneDrive. Og om du flytter til Dropbox, OneDrive eller en anden
”sky”, er helt valgfrit. Det er kun et spørgsmål om plads nok på din ”sky” konto.
Jeg kan ikke anbefale OneDrive til Win-Test, da Win-Test hele tiden sender en update af logiflen, når Win-test
er åben. Det er OneDrive ikke så begejstret for, hvorfor jeg har valgt at bruge Dropbox til Win-Test.
Uanset om du vælger Dropbox, OneDrive eller noget andet, så kræver det, at din PC er på Internettet. Det er
mere reglen end undtagelsen.

Jeg har ikke prøvet backup af andre logprogrammer, så her skal du øve lidt selv. Især Ham Radio Deluxe kan
være en udfordring med det programs egne databaser. Spørg en erfaring Ham Radio Deluxe bruger om,
hvordan du bedst tager backup – inkl. backup af radiosetup.
Og RDE-Posten modtager gerne dine erfaringer med backup af dine logprogrammer.

Hendes Majestæt Dronningens 50 års regentjubilæum
Af OZ0J, Jørgen Rømming

Hendes Majestæt Dronningen kan 14. januar 2022 fejre 50 år som regent for Danmark. I den anledning er vi
nogle radioamatører, der vil fejre dette med en special event i januar måned 2022.
Kaldesignal er på plads, vi mangler ”bare” nogle aktive operatører i januar måned 2022.
Tilmelding som operatør kan ske til oz0j@oz0j.dk gerne med oplysning om de bånd og modes, du kan være
QRV på.
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Må jeg præsentere et godt værktøj til en aktiv radioamatør, nemlig Google
Oversæt
Temaet er oversæt Websider og dokumenter: Lazy Dog

Google har nu ændret softwaren til dette formål, så den nu er langt bedre, men er ikke helt fejlfri, idet visse ord
har flere betydninger, eller bruges anderledes i de mange sprog som programmet kan oversætte til dansk.
Selve programmet finder du i googles samling af hjælpeprogrammer se venstre side!
Start med at lægge Google Oversæt ind som et faneblad på din browser på din PC, så du hurtigt
kan få en oversigt frem over en side på Internettet.

Når ”Google Oversæt” er startet op, så indtaster du http adressen på til den side, som du vil have oversat til
dansk. Tryk på luppen og i løbet af få sekunder får du oversat Websiden.
Jeg har valgt FB NEWS som eksempel herunder.

Næste billede viser en søgning på HRD
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Såfremt du efterlader søgefeltet tomt, når du trykker på søgefeltet, kommer du i dokument mode.

Dokument mode

Du kan søge på din computers HD eller SD kort, USB memory kort eller ”One drive” eller lignende. Max 10MB

De formater som kan vælges, er nogle af de mest brugte.

Formater .doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls eller .xlsxX

Når nu har lagt filen ind i søgefeltet trykkes på oversæt.
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Til test af hvordan selve Web funktionen virker er her et link.
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=da&u=https%3A%2F%2Fwww.fbnews.jp%2Fworld%2F&sa
ndbox=1

Tips:.
PS: Foroven til venstre er der to muligheder for tekst hvor man vælge oprindelig eller oversættelse

Der er også et eksempel på en forkert oversættelse nemlig ”Tilbage problemer” her burde have stået ”Tidligere
udgaver”

kalder det.
Jeg kan i flæng nævne ordet Pigtail, som ordret betød grisehale oprindeligt, men siden er
anvendt om en fiberkabel med en konnektor i den ene ende, ordet bruges faktisk mange
flere steder.
Som det fremgår, er der en del ord der afviger fra betydningen af hvad vi fagligt

Programmet er ikke 100 % fejlfrit, men giver alligevel et godt overblik, men er der fejl i
oversættelsen betragt det som en bekræftelse på at du da er er klogere.
Men god fornøjelse. 73/OZ1BRL
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Styring af en magnetisk loop med Arduino
Skrevet af Torben Petersen OZ1BRL

Jeg havde længe besluttet, at jeg ville prøve at designe en magnetisk loop til 20 og 40 meterbåndet.
Så jeg startede med at etablere en loop med en drejekondensator.
Men da den skulle stå sin prøve, stod det mig klart, at jeg ikke var i stand til at tune kondensatoren
tilstrækkeligt præcist.
Krav
Så jeg startede med at lave en liste med krav.
Opstillingen skulle være billig.
Hastigheden skulle let kunne ændres med et potentiometer fra 20 sekunder til 5 minutter for en omgang
Retningen skulle kunne forandres ved hjælp af trykknapper
Den skulle være kompakt
Konstruktionen skulle være baseret på en Arduino, hvor virkemåden let skulle kunne ændres.
Valg af komponenter
Processor
Arduino Uno eller (Arduino Nano med Shield.)
Motor
Step motor 28BYJ48
Interface til motor
ULN 2003
Potmeter
Lineært 10 K ohm
Trykknapper
Vælg hvad du har på lager
Afbryder
”
Modstande
1 K ohm 1/4 W
Strømforsyning
5 Volt 1000 mA (Genbrug)
Diverse
hulprint, ledninger Letelektronik, montagekasse Biltema, sikring
Værktøj
Boremaskine, loddekolbe, afisolerer tang, pincet, og programmeringsværktøjet Arduino.ide
Projekt
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Her er programmet til en Arduino
//Magnetisk Loop Controller til OZ1BRL
//Drejekondensatoren har ingen endestop
//Der tilsluttes 5 Volt til UNO/NANO + føres gennem afbryder, Der tilsluttes LED efter afbryderen gennem 1
Kohm modstand
//Step motor 5 V 28BYJ-48 driver print ULN 2003
//Motor er tilsluttet til UNO/NANO digital ben 8 til 11 tilsluttes på ULN2003 IN1 IN2 IN3 IN4
//Motor forsynes med + 5V og GND
//Pin 2, 3 og 4 er knapper (4 er release) og pin 2 retning ur_ 3 er mod ur. Pin A0 er potmeter.
//Knapper er bundet til stel via 10KOhm på den ene side og +5V på den anden side. På benet på knap med
modstand går ledning til input på Arduino pin 2, 3 og 4. Potmeter har +5V på det ene ben og GND på det andet.
Midterben går til pin A0.
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 64;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
enum{FREE,FORWARD,BACKWARD};
int dir=FREE;
void setup()
{
pinMode(2, INPUT);//Trykknap grøn
pinMode(3, INPUT);//trykknap rød
pinMode(4, INPUT);//Sort trykknap frigiv
pinMode(A0,INPUT);//Hastighed
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int aRead, mSpeed;
if(digitalRead(2)&&digitalRead(4))
dir=FORWARD;
if(digitalRead(3)&&digitalRead(4))
dir=BACKWARD;
if(dir)
{
aRead=analogRead(A0);
mSpeed = map(aRead, 0, 1023, 1, 100);
if(mSpeed>0)
myStepper.setSpeed(mSpeed);
if(dir==FORWARD)
{
myStepper.step(1);//Retning
Serial.println("Frem");
}
if(dir==BACKWARD)
{
myStepper.step(-1);//Retning
Serial.println("Tilbage");
}
dir=FREE;
}
}
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Frontpanel til styring.
Knappen frigiv kan eventuelt udelades, i så fald etableres i stedet en lus fra plus til 4 på Arduino en.

Prototypen i drift med 10 Watt på 20 meterbåndet med PSK31
Link til INO fil til Arduino:

Link til download af Arduino programmet her
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Building an Over Voltage Protector: Part 1
Artiklen er bragt med tilladelse fra FB news Worldwide, Hiro JS3CTQ, Chief editor of the Monthly FB NEWS

Using an LM358 Op-Amp as comparator
Link til Google translate, hvor det er oversat til dansk, klik her

Over Voltage Protector (Right)
About two years before the new coronavirus spread worldwide, at an amateur radio event held in Osaka,
there were many junk items packed with operational amplifiers (Op-Amp) such as the LM358, 4558D and 5000series ICs. I paid 300 yen (about 3 US dollars) for them. I just bought them on impulse, which is my usual habit.
The 4558D requires two power sources for V+ and V-, but the LM358 operates with a single power source, and
is easy to use. So, this time I built an over voltage protector (hereafter called OVP) using that Op-Amp.
The article about building the OVP is divided into two parts. The first one uses an orthodox mechanical relay
for switching to shut off the power supply, while the second one uses a semiconductor which is slightly
advanced MOSFET instead of the mechanical relay.

Overview of the OVP using a relay
Figure 1 shows the configuration of the OVP. DC power is supplied to a load through the OVP device. No
modification is made to the DC power supply. It is simply an external device.

Figure 1. The OVP device between a DC power supply and a load
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This OVP is a device that prevents unexpected overvoltage to the load if the output of the DC power supply
exceeds the specified voltage for some reason. The device detects overvoltage using a comparator. Normally,
the DC power simply passes through the OVP. But when the voltage of the DC power supply on the input side
reaches around 16V, the relay turns ON and cuts off the power supply circuit.

Figure 2. Configuration diagram of OVP by a comparator

Two key parts used for the OVP
Figure 3 is a circuit diagram of the OVP. There are not many parts used, and there are no special parts. The
circuit operation is relatively simple.

Figure 3. Circuit diagram of OVP
There are two key parts. One is the triangular part drawn in the center of the schematic diagram shown in
Figure 2 above. This is the LM358 Op-Amp used as a comparator. The other is a relay with metal contacts. I
selected a relay that operates at 12V DC. Since current flows through the relay contacts under normal
conditions, it is necessary to select a relay according to its maximum current draw.
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Circuit operation description
Figure 4 is an internal block diagram of the LM358. Two Op-Amps are included in one package. An Op-Amp
operates as an amplifier when a negative feedback is applied to the amplifier. When it operates as a
comparator, no negative feedback is applied.
The comparator has a function that it compares the potential difference between the (+) and (-) input
terminals, and the output terminal goes LOW or HIGH depending on whether the potential difference is
positive or negative. I used this function to compare the reference voltage and the output of the DC power
supply with the LM358. If the output voltage of the DC power supply is higher than the reference voltage, the
output of the comparator becomes HIGH, and that signal drives the coil of the relay with a transistor and cuts
off the DC power line, colored red in Figure 3.

Figure 4. LM358 pin assignments
The voltage supplied to the (+) terminal of the comparator is obtained from the voltage that will cause a
malfunction to the external device if the output voltage of the power supply rises further. The voltage applied
to the (+) terminal is calculated by dividing the voltage between R1, R2, and R3, but set it just above the (-)
reference voltage.

Specifications of the OVP
The output voltage of the DC power supply in normal operation is 13.8V. If it exceeds 16V for some reason, the
OVP activates and cuts the circuit between the output of the DC power supply and the load with the
mechanical relay. I built this unit as an external device without modifying the DC power supply.

Main parts used for the OVP
(1) D1
Determines the voltage to be applied to the (-) terminal, which is the reference voltage for the comparator. I
used an 8V Zener diode for D1 from the parts I have in my parts box. Therefore, approximately 8V is applied to
the (-) terminal.
(2) R1、R2、R3
Since the OVP must cut off the output voltage of the DC power supply if it becomes 16V, I calculated the voltage
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applied to the (+) terminal from the divided voltage of R1, R2, and R3 so that it became the reference voltage of
8V. R3 is a variable resistor, so the threshold voltage of pin 3 can be changed slightly.
When even Vcc becomes 16V, the voltage applied to pin 2 is the Zener voltage of 8V. It can be seen that the
resistance value of the series connection of R2+R3 and the value of R1 are the same. Select the resistance value
so that R1=R2+R3. If the variable resistor of R3 is adjusted under this condition, 8V is applied to pin 3 similar to
that of pin 2.

Figure 5. Comparison between the reference voltage and the set voltage
(3) D2
I used an 1N4002, which is a silicone diode, for rectifying because I have it a lot of them in my parts box. When
the mechanical relay is turned ON or OFF, a counter electromotive force is generated at both ends of the coil, so
a diode is connected in parallel with the coil as a countermeasure against this electromotive force surge.
(4) D3
When the relay is turned ON, the positive line (red) in Figure 3 is cut off by the relay. At this time, Q2 drives a
red LED (D3) to indicate that the voltage has been cut off because of overvoltage.
(5) R3
I connected a 50kΩ variable resistor in series with R2 so that 8V is applied to pin 3 of IC1. The voltage applied to
pin 3 can be changed from 6.4 to 9.4V by adjusting R3.
(6) R4
I selected a resistor that allows the 8V Zener diode to operate at a constant voltage. Here, it is set to 22kΩ.
(7) RL1
A mechanical relay that switches the DC line. I selected a relay according to the current capacity to be used.
However, the electromagnet part of the relay must operate at DC 15-16V.

Assembling
I mounted the parts onto a universal board. As I had a DC 12V relay as shown in Figure 6, so I used it. The relay
is selected according to the amount of current that flows. For the IC-705, the current flowing at 10W full power
is about 3A. If you connect a 100W transceiver, a maximum of about 20A will flow, so it is of course necessary
to select a relay that can withstand a large current. It is also necessary to use thick wire where there is a large
current flow in wire that is used on the universal board.
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Figure 6. Inside view

Adjustment
Connect the DC power supply and a load to the OVP, as shown in Figure 7 below. Connect an appropriate load
and voltmeter to the output terminal of the OVP. For this article, I used two 10Ω cement resistors connected in
parallel as a load.

Figure 7. Connection diagram
Set the voltage of the DC power supply to 13.8V. Make sure that the output terminal of the OVP has a voltage of
13.8V. Gradually increase the DC power supply voltage and stop it at around 16V or your desired cutoff voltage.
Adjust R3 variable resistor to where the output of the OVP is zero. Since the comparator has a hysteresis

September 2020

23

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

september 2021, 2. årgang, nummer 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

characteristic, repeat this adjust R3 several times so that the relay makes a clicking sound and turns ON at
around 16V. When the relay is turned on, the red LED warning lamp lights up.

About the LM358 as a comparator
The LM358 was originally an operational amplifier (Op-Amp), but this time I used it as a comparator. A simple
operating principle of the comparator is explained in this WEB magazine article titled "Technical Trivia by Dr.
FB" Please read it when you have a chance.
I will continue to use the LM358 for overvoltage detection next time, but I will build a device with a P-channel

MOSFET for the switching part of the power supply cutoff instead of the mechanical replay.

CL

Rettelse til August nummeret
I artiklen om ”Hvad sker der under antennen” i sidste nummer af RDE-Posten, havde jeg glemt nogle informationer,
Jeg beklager dette. Der skulle have stået at:
Artiklen var skrevet af: Alex Rosenmejer Hansen, OZ7AM og Davis Skat Nielsen, OZ5DM
Samtidig skal jeg gøre opmærksom på at Tårnby Radioklub, OZ7AMG er en selvstændig forening/Klub, og ikke som
skrevet en ”afdeling”
Jeg skal endnu engang beklage manglerne og fejlene!
Redaktionen.

Ny EDR Foredragsmanager
Af OZ0J, Jørgen Rømming

Hovedbestyrelsen i landsforeningen EDR har foreslået mig til at være foredragsmanager for landsforeningens
foredragsholdere og jeg har takket ja til udfordringen.
Listen over nuværende foredragsholdere findes på https://www.edr.dk/ under ”Foreningen”. Jeg vil forsøge at
finde dels nye foredragsholdere og dels nye og spændende foredrag indenfor amatørradio og beslægtede
emner.
Er du en af de kommende foredragsholdere for danske radioamatører? Der er ingen krav om medlemskab el.l.
for at blive foredragsholder under landsforeningen EDR. Der udbetales et skattepligtigt honorar på DKK 400 pr.
foredrag. Derudover får du dækket dokumenterede rejseomkostninger med offentlig transport eller kørsel i
egen bil samt evt. udgifter til bro og/eller færge.
Send mig gerne en e-mail med dine forslag til foredrag. Og hvis du som lokalafdeling mangler et forslag, så
send også gerne en e-mail, så skal jeg se, om jeg kan finde (overtale) en foredragsholder til netop det emne.
Du kan sende din e-mail til foredrag@edr.dk, så vender jeg tilbage hurtigst muligt efter modtagelsen.
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EDR Struer, OZ3EDR – HAMday 2021
Oz0J Jørgen Rømming

Jeg blev sammen med OZ1IKY, Kenneth hyret til at aktivere OZ50SOUND under OZ3EDRs HAMDAY, så jeg
ankom fredag aften og tog hjem søndag formiddag.
Der var torsdag aften opsat en beam, men desværre kunne den ikke køre 12 og 17 meter. Det er formentlig en
defekt balun eller et defekt kabel. Det blev så 20 meter, der trak læsset, og planen var at køre SSB og CW. Det
blev så forpurret, da der kom et større aurora område i Asien, og så var der nærmest ingen forhold på SSB og
mest EU stationer på CW. Det blev så FT8, der trak læsset, og der kom da lidt DX i loggen via det mode.
OZ50SOUND var valgt som special event call bl.a. for at fejre, at OZ3ZJ, Hjalmar har været formand i OZ3EDR,
Struer i 50 år. Derudover er OZ3EDR flyttet til ny QTH sammen med bl.a. Sound Art Lab i B&Os gamle lokaler på
Peter Bangs Vej.
Det vurderes, at der i hvert fald har været 150 personer, og nogen mener endda, at der var været over 200.
Dagen igennem var det muligt at købe lidt mad i form af pølser og kartoffelsalat samt den meget annoncerede
P35 fra Struer Håndbryg. Der var også et par andre øl at vælge imellem.
Der var loppemarked, musikevent (udendørs), samt foredrag om at bygge PA-trin til 2M -> 23 cm (OZ1EYZ), om
at komme i gang med contest (OZ1IKY) og om udvikling af Radar-udstillingen (Christian Skjødt Hasselstrøm).
Sidste foredrag var om udstillingen Regelbau 411 andetsteds i Struer.
Derudover var der en arbejdende stand fra Coding Pirates og udstilling af lommeregnere.
Alt i alt en god dag, som helt sikkert tåler en gentagelse næste år. Vi er nogen, der gerne kommer, når datoen
kendes.

OZ3EDR er kommet Hjem
Af, OZ1DCZ, Carsten Kobborg

Den overskrift har jeg brugt ved flere lejligheder, men lørdag den 28-8, blev det slået fast at det er rigtig. Der var
nemlig til HAMday ”Amatørtræf Struer” fremmødt nogle af de ”Gamle” som var med næsten fra starten, og som
kunne berette om at OZ3EDR skam havde sit udspring i bygningen, OZ4BF, Bent Fuglsang, OZ9FJ, Filip Jensen,
OZ5KG Tommy Bay, kunne fortælle mange anekdoter.
Dagen var, set med OZ3EDRs briller, en rigtig fin og godt besøgt dag. Der var et fint fremmøde, som OZ0J, Jørgen
Rømming også skrev, 150+. Det var også dagen, hvor vi havde valgt at fejre foreningens formand, OZ3ZJ,
Hjalmar Roesen, for han 50 år som formand i foreningen, endnu engang stort tillykke med bedriften til ham.
EDR’s Formand OZ4vW Arne Fast Hansen, kom forbi og overrakte Hjalmar EDR’s højeste erkendtlighed, den blå
nål med egeløv, og samtidig gjorde Hjalmar til æresmedlem af EDR, uden mulighed for at udtræde (der findes
ingen beskrivelser i vedtægterne om hvordan et æresmedlem kan udtræde af foreningen
)
I dagens anledning, havde vi besøg af Helle Fuglsang, performans kunstner og Josephine Weber Hansen
Operasanger samt Per Buhl Ács, Komponist, der sammen med OZ1GAX, OZ4XF, OZ4BF, OZ5KR og OZ1IKY have
lavet en lille opførelse af et lydkunstværk kaldet ”QRZ-Jeg kalder dig”
En stor tak til alle der kom og var med til at gøre dagen til noget specielt, ingen nævn og ingen glemt

Tak til Dennis Christensen, formanden i Odense fotoklub for de mange fine billeder!
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Radcom august 2021
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Repeaterposition Torphøj, åbent hus 5. august 2021.
Af OZ1LN Lasse Kjærbro

OZ7CE og OZ1BMN inviterede til åbent hus via opslag i et par FaceBook grupper.
Det lød meget interessant, og derfor besluttede OZ1BPP og OZ1LN fra Esbjerg at køre derop.
Vi har fulgt det store arbejde der er gjort med at installere repeatere, og nu kunne vi komme til at se det i
virkeligheden.
Torphøj er en bakke på ca 138 meter over havet, ca 8 km nord-øst for Give og ca. 31 km vest for Horsens.
Adressen er Torphøjvej 2, 7323 Give.
Der er en kraftig gittermast og nogle bygninger som tidligere har været anvendt i NATOs ACE HIGH
kommunikationssystem.
Masten kan ses på lang afstand og står i et stort indhegnet område.
I toppen er der tre platforme hvor 2 parabolantenner tidligere sad.
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Der er nu monteret antenner til de mange repeatere.

I et lokale i den tidligere sendebygning står repeatere og antennefiltre.

September 2020

30

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

september 2021, 2. årgang, nummer 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billede af 2 afslappede radioamatører, Lars OZ1BPP til venstre og Bo OZ1BMN til højre.
Bagved ses de to paraboler med 3 meters diameter nedtaget fra masten, nu delvis fyldt med vand. De vejer ca.
200 kg.
De blev nedtaget med et snedigt system af tov og trisser, og med en rendegraver som modvægt.
Der ligger videoklip på Facebook.

Masten set fra toppen, med OZ7CE på vej op ad stigen.
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God udsigt til alle sider.
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Repeaterne herunder er i drift august 2021:
70.5000 / 69.9000 MHz OZ0RES FM ASR (OZ2BMN)
145.7750/145.1750 MHz OZ7CER FM ASR (OZ7CE)
434.7875/432.7875 MHz OZ12DMR DMRplus (OZ8ABB)
434.8125/432.8125 MHz OZ6REX C4FM+FM (OZ1BIN)
434.9250/432.9250 MHz OZ5REO FM ASR (OZ1BSL)
og der er planlagt en D-Star repeater:
434.5250/432.5250 MHz OZ7CER-B (OZ7CE)
Der er også en APRS node på 144.8000 MHz.
Flere af repeaterne er tilkoblet digitale netværk.
DMR repeater OZ12DMR blev i 2014 oprettet på Søndermarkens Vandtårn i Vejle med frekvens 434.9875 MHz.
I 2015 blev frekvensen ændret til 434.7875 MHz (den store frekvensrokade), og repeateren flyttede til Torphøj.
FM repeater OZ0RES 70.500 MHz blev oprettet i Torphøj i februar 2021.
FM repeater OZ7CER 145.775 MHz blev oprettet i Torphøj i marts 2021.
C4FM repeater OZ6REX 434.8125 MHz blev flyttet fra Vejle til Torphøj juni 2021.

FM repeater OZ5REO 434.925 MHz blev demonteret fra Søndermarken vandtårn i Vejle september 2020 og blev
juni 2021 installeret på Torphøj.
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Dækningskortet herunder viser den teoretiske rækkevidde for en repeater med antenne i toppen af masten.

Historien om Torphøj.

Arealet på Torphøj blev erhvervet af Forsvarsministeriet i 1959 med henblik på at anvende området som led i
en større NATO radiokædeforbindelse.
Der blev opført udstyrsbygning på 667 kvm, mandskabsbygning på 375 kvm med 10 dobbeltværelser,
fælleskøkken, spisestue og opholdsstue.
Desuden 4 stk 12 meter parabolantenner og en kraftig gittermast med 2 stk 3 meter parabolantenner.
Stationen var operationsklar i begyndelsen af 1961.
Senderne var på op til 10.000 watt. Der blev benyttet frekvenser i området 800-900 MHz og rækkevidden var
300-500 km.
Antennerne sigtede få grader over horisonten, og det meget kraftige signal blev reflekteret ude i troposfæren.
Næste station i kæden sigtede mod det samme troposfæreområde og kunne opfange de svage reflekterede
signaler.
De 2 små paraboler i gittermasten blev brugt til forbindelse til Lundebakke stationen, som havde forbindelse til
Karup.
Men lysledere og satellitter kunne efterhånden overtage kommunikationen i NATO forbindelsen, og
stationerne blev overflødige.
Torphøj blev taget ud af drift i 1992, antennerne skulle fjernes, og der skulle ryddes op.
En af teknikerne blev tilbage som opsynsmand, resten blev flyttet til andre områder.
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Foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører spurgte i foråret 1995 om det var muligt at overtage
stedet med antenner, bygninger mm.
Nedtagningen af antenner blev derfor sat i bero.
Ejendommen blev udbudt til salg ved offentligt udbud i maj 1996.
"Projekt Torphøj" skrev EDRs hovedbestyrelse om i OZ juni 1995, side 337, og det blev beskrevet hvordan det
økonomisk kunne lade sig gøre.
Der skulle tegnes anparter på kr. 1.000 pr. stk., og projektet skulle økonomisk holdes ude af EDRs regnskab.
Der blev tegnet rigeligt af anparter, og der blev planlagt udlejning af værelser og campingpladser til gæstende
radioamatører.
Planerne var store og flotte, og det kunne sikkert været blevet rigtig godt.
Men EDR meddelte forsvaret at man alligevel ikke ønskede at afgive tilbud.
Grunden var ifølge HBs redegørelse i OZ juni 1996 side 298, at flere ting var blevet trukket ud af det oprindelige
salgsmateriale.
Blandt andet var et skovareal på 5,5 hektar blevet solgt fra, og meget af det velholdte inventar var blevet sendt
til skrotning.
Ved fristens udløb var der kun indkommet 1 andet tilbud, som ikke opfyldte salgsvilkårene.
Der blev igangsat en undersøgelse af forureningen, som hovedsageligt stammede fra zink og cadmium fra
parabolernes overfladebehandling.
Der blev konstateret forurening ned til ca. 2,5 meter under overfladen.
Oprensningen startede i oktober 1999, og prisen forventedes at blive ca. 2,3 millioner kr.
Forskellige forslag til anvendelse af Torphøj har været i spil, blandt andet som base for Hjemmeværnet.
OZ7CE købte i 2016 området med mast og bygninger.
Se detaljer om repeaterne på D-Star4all og OZ1LN-Kort-og-Lister:
http://www.D-Star4all.dk
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/
Link til Facebookgruppe med video og info om Torphøj:
http://www.facebook.com/groups/230460628593678

September 2020

35

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

september 2021, 2. årgang, nummer 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QST september

September 2020

36

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

september 2021, 2. årgang, nummer 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amager HAM radio dag hos OZ7AMG.
Lørdag d. 11. september 2021, Kl. 10 -15

Årets store loppemarked i Tårnby Radioklub.
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. 11.00Foredrag
En støjinspektørs daglige arbejde mod forstyrrelser. Anekdoter, tips, tricks og lovgrundlag for
arbejdet.
OZ1DOX, Rene er foruden at være radioamatør, støjinspektør for Energistyrelsen - en garant for
hensigtsmæssig og kompetent behandling af forstyrrelses sager blandt radioamatører.
Kl. 12.00 –
Grillen er klar, med pølser af god kvalitet samt 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.
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Indholdsfortegnelse over RDE-Posten
Som noget nyt, har vi på hjemmesiden, lavet en oversigt over indholdet i tidligere udgivne numre af RDEposten. Funktionen har desværre ikke nogen søgefunktion, men det giver dog et nemmere tilgang til at finde
tidligere udgivne artikler.

På hjemmesiden http://rde-posten.dk under fanen ”mere” findes oversigten.
Der er med fra januar 2020 og frem efter. (de tidligere numre fra 2020 er OZ3EDRs nyhedsbrev)
Alle indholdsfortegnelser er lavet med et direkte link til det pågældende blad.
Håber i alle kan have lidt fornøjelse ud af dette tiltag.

Redaktionen.
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EDR Frederikssund, OZ6FRS – Hamday 2021
Af, OZ0J Jørgen Rømming

Figur 2Markedet udendørs på P-pladsen

Jeg var ligesom ca. 200 andre taget til Frederikksund til deres årlige HAMday og trailersalg. I 2020 var det i
Coronaens tegn med stor afstand mellem boderne og alt for varmt midt i en hedebølge, og i 2019 var det vist
ved at regne væk. I år var vejrguderne med os, idet det hverken var for varmt eller for vådt.

Der var, som skrevet, ca. 200
mennesker og alt, hvad hjertet
begærer af lidt nyere grej og især
meget gammelt grej samt diverse
tilbehør og andre dingenoter.
Fortæringen var øl/vand og/eller
kaffe og pølser med/uden brød til
frokosten. Ud fra flere
kommentarer på sociale medier, så
var pølserne gode.
Der blev handlet, og helt sikkert
snakket med en masse andre
radioamatører fra nær og fjern. Det
var også længe siden, der havde
været HAMday på Sjælland.
Figur 3Trailersalg i ordets bogstaveligste forstand

Alt i alt en god dag i Frederikssund, hvor den største pile-up nok var kampen om p-pladserne på vejen udenfor.
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Figur 8Pile-up’en – af biler. Der var lige så mange den anden vej

Figur 7Billedet af en del af pladsen og de mange mennesker

På gensyn
næste HAMday
2022
Figur
6Og de 2til
utrættelige
sælgere i Frederikssund d. 20. augustFigur
5Endnu en stand

Figur 4Pris på lotteri
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