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22-03.2021. 

6FRS-Posten no.3 
 

Denne måneds overskrifter. 

En “Corona” WSPR modtager. (OZ1AAB) 
Et spændende projekt som er værd at studere. Indeholder tillige  en  omfattende litteraturliste. 
 
Månedens tilbud. (OZ1AKY / OZ3AV Allan). 

……………………………………… 

 

Formanden har ordet. 

Vi mødes ca. 10 stykker hver Mandag og Onsdag kl 19:00, og der også andre mødesteder på radioen, og i 
nogen gange mødes vi på skype gruppen "OZ6FRS chat". 

For os hver især er det vigtigt at vi plejer sociale netværk og her kan radioen være en naturlig del, - igen en 
fordel man har som radioamatør !. 

Hvis du af en eller anden årsag skulle være "løbet tør" for radio og antenner er jeg sikker på at lagerchefen 
OZ1AKY, Jens har noget der for små penge kan klare det. 

EDR's lokale repræsentant for region hovedstaden - Ole Püschl, OZ1OP - har holdt skype møde med de 
lokalafdelings formænd der havde tid - det var vældig inspirerende og jeg håber at der kommer noget ud af 
det - også denne gang.  Min umiddelbare opfattelse er at EDR er gået fra ingen ændringer i rigtig mange år, 
til at alt skal gentænkes/reevalueres/genstartes når der er nyt flertal i HB/RM  - Jeg håber at EDR snart 
finder en arbejdsmåde der ligger mellem disse to yderpunkter, også så igangsatte aktiviteter kan 
videreføres over et HB skift mere gnidningsløst. Det er derfor mit håb at vi snart får genoplivet/beskrevet 
aktiviteterne omkring dokumentet "radioamatører og antenner" der er rettet imod tekniske forvaltninger, 
samt aktiviteterne omkring at lave vores egen "støj-identifikation", der på ensartet måde kan dokumentere 
problemer som relevante myndigheder efterfølgende kan tage sig af.  

Arbejdet omkring en isoleret modtager loop antenne fortsætter, ligesom at idriftsættelsen af den ny 
WEBSDR - men det er ikke let at lave "service" på et system der forventes at virker 24-7. Klubbens 3D 
printer kører ude hos OZ1CBW, Peter - så hvis der er noget der skal printes, så drop en mail til ham. 

Hvornår kan vi ses igen - jeg har ingen anelse. Jeg er sikker på at der er rigtig meget der skal hentes op på - 
både formelle aktiviteter  - Generalforsamling, Auktion, Loppemarked, FieldDay, Møder og contest i 
klubben - og alle de mere uformel aktiviteter.   

Vi vil løbende åbne i det omfang det er muligt. 

Hvis du har forslag, spørgsmål eller input så sig til, eventuelt via oz6frs@hotmail.com 

Joakim 
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“Corona” WSPR modtager. 

Min Corona HF modtager, Quick & Dirty.  (OZ1AAB) 

Dette er en Zero-IF modtager, også kaldet Direct Conversion, eller DSB double-sideband. 

Jeg elsker det simple.  
Jeg taler kun i radio når der er JOTA med spejderne. Men ellers leger jeg mest med digitale former,  
som fx WSPR.  
Jeg havde en balanceret blander liggende, fra AliExpress, og jeg har tanker om at lave en dedikeret 
modtager ude ved antennen, og med nedføringen blot som LF. Så slipper jeg i tilgift for coax bøvlet, og kan 
nøjes med et billigt netværkskabel.  
 
Her i beskrivelsen laver jeg det hele på bordet, uden print.  
Modtageren er fin til alm samtale lytning, hvad enten det er LSB/USB.  
Her vil jeg dog snakke om WSPR, med signalet direkte ind på mikrofon/line-in stikket.  

 
WSPR:  
WSPR udsendelser er smalbånds transmission med +/- 100 Hz omkring 1500 Hz, når tunet ind med USB på 
de officielle frekvenser, som ses på https://wsprnet.org/  
https://en.wikipedia.org/wiki/WSPR_(amateur_radio_software) 
 

 

 

 

Billedet (næste side) er med denne modtager i drift.  
I eksemplet her tuner jeg ind på 80m, hvor man tuner 3.568.600Hz, og dertil benytter jeg en $33 VFO fra 
QRP-labs med en Si5351A chip. Jeg har frekvens justeret den med en GPS, og så kender jeg også min egen 
lokator, JO65CS.  
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Radioen: 
Dette er en Zero-IF modtager, på den måde at mellemfrekvensen er 0Hz.  
På den måde lytter med til USB signaler som positive frekvenser, og LSB som negative frekvenser.  
Men lytter man gennem hovedtelefonerne, så kan man ikke høre forskel på LSB og USB.  
Benytter man SDR modtager, så kunne man godt udtage I+Q dele, og se forskel. 
 

Radioen er blot denne mixer plus en VFO 

 

Alt dette kan i dag kan fås i en enkelt 6-benet kreds.  

   

Godt jeg ikke skal tråde de kerner. 

 

Signalets vej er  
- Antennen igennem en forstærker, for at få nogle dB allerede her 
- Ind i ADE-1 balanceret mixeren, på ben 3+4 
- VFO ind på ben 1+6, med DC fjernet med en ca 56nF i serie 
- Med LF ud af ben 2+5, med en lavpas på 47 ohm + 47 nF 
- Og LF er alt jeg ønsker. Jeg prøvede dog unødvendigt med en transformator for galvanisk adskillelse 
 
Jeg har valgt ADE-1, da den går ned til 0,5MHz, mens den der er monteret på mit købte print kun gik 
 ned til 5MHz.  
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Dette print har teksten noget omvendt af at jeg vil have, nemlig LF ud på ben 2+5, og ikke gennem de små 
spoler. Den kalder de for RF-IN.  
Jeg putter HF signaler ind på spolerne i enderne (ben 1+6 og ben 3+4) og tager LF ud på midterbenene 2+5.  
 
Jeg ønsker det der ses på denne mixer, som jeg dog ikke lige kan finde igen.  
Sig til hvis nogen finder den i Kina   

 
 

 
Men uden noget aktiv forstærkning undervejs, så bliver lyden ret så tynd.  
Jeg har puttet en MiniCircuits PGA103 forstærker i antennen. Den kører fint på HF, selvom specificeret til 
50+ MHz. Se www siden.  
 
På LF siden satte jeg en LF transformator (60 -> 180 ohm), mest for at fjerne noget brum fra fælles stel. 
Men den giver da 3 gange mere spænding på PC’ens indgang.  
Nu har jeg dog fælles stel igen, uden de store problemer.  
 
 
Antenne forstærkeren  
med PGA103, og 5Volt via 7805 

          

                                                       Mixer printet: 
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- VFO ind fra venstre, gennem kondensator, og spændingsdelt, her med 100 / 68 ohm, for at komme 
fra 3V p-p, ned til specificeret 7dB signal, der er 1,5V p-p sinus, men her er der firkanter fra VFO, så 
hvad er korrekt? Jeg ser max 1V p-p firkanter på scop billedet med disse valg.  

- Antenne ind fra antenne forstærker øverst 
- LF ud fra højre side. Jeg kunne lave et 1500Hz båndpass filter til WSPR brug, men jeg fjerner blot de 

værste ”diskanter” med 47nF (og 47 ohm i serie) 
 

   

     Hele konstruktionen, oppefra: 

Antenne-forstærker med PGA103 
Antenne kabel ned ADE-1 mixer 
VFO nederst  
LF transformator midt på bordet (60:180 ohm havde jeg lige liggende) 
 
God fornøjelse 
 
Selv skal jeg lege med båndpass filter på antennen for at få mindre støj med den smule signal 
jeg nu ellers får ind.  
 
PS:  Jeg har et par løse ADE-1 og RMS-11 liggende. Klubben har dem ikke.  
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Litteratur etc. 
WSPR rx: https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html 
VFO:  https://qrp-labs.com/vfo 
PGA103: https://www.g8jnj.net/activeantennas.htm 
ADE-1:     0.5MHz…… https://www.minicircuits.com/pdfs/ADE-1.pdf 
RMS-11: 5MHz…… https://www.minicircuits.com/pdfs/RMS-11X+.pdf 
RMS-11 print https://www.aliexpress.com/item/4000167770218.html 
ADE-1 hos Alihttps://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ADE-1 
Med spoler: https://miscdotgeek.com/building-a-direct-conversion-receiver-part-3/ 
Fra 1968: http://kortlink.dk/1968/2as39 
 
En lille antenne, der ligger i skuffen og skal testes en dag, når jeg finder den igen:  
https://www.aliexpress.com/item/1005001704010425.html 
 
Her bruges mixeren til elektronisk musik   
https://electro-music.com/forum/phpbb-files/hughdaviesringmod_140.pdf 
 
 

73 de OZ1AAB,  Christen Fihl,  Ølstykke. 

https://www.facebook.com/ChristenFihl 

 

20m lytning, i 24 timer, 9-marts 2021 

 

……………………………………… 
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Marts måned 2021’s tilbud fra OZ3AV, Allan. 
 
Jeg har lovet OZ3AV Allan at sætte noget han har i overskud fra boet efter OZ9DL på Tilbudsavisen, derfor 
skal al henvendelse vedrørende denne avis rettes direkte til Allan på oz3av@appmail.dk eller telefon 6145 
2465 
 
OZ1AKY/Jens 
 

 

 

Variotrafo 
 
 
Den er på fra 0 til 220 V 10 A. 
 
Pris 100,- kr. eller giv et bud 

 

Sony Kassettebåndoptager TC-122        
 
Der kan vist ikke siges ret meget om denne sag. 
 
Pris 50,- kr. eller giv et bud 

 

DC elmotorer 
 
 
To kraftige DC Elmotorer nom. 50V, 3000 RPM ved  90V        
Det kunne jo være starten til at bygge sin egen el-bil 
 
 
Pris 200,-kr. for begge eller giv et bud 
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PA rør  813 og  4-65A 
 
 
Der følger sokkel med til 4-65A 
 
 
Pris 50,- kr. Eller giv et bud 

 

Unigor 3p Universalmeter  
 
 
Der følger en strømshunt og ekstra frontglas med 
 
Pris 50,- kr. eller giv et bud 

 
 


