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Månedens tilbud. (OZ1AKY). 
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Genåbning af klubben. 

 
 
 
 

 

OZ6FRS genåbner med fuldt program fra og med mandag 
d.31. Maj 2021. 

 

Der er dog visse regler vi skal være opmærksomme på at overholde når vi er i lokalerne. 

HOLDE GOD AFSTAND. 

MAX. 19 STILLESIDDEND PERSONER. 

MAX. 10 PERSONER DER UDVISER FYSISK AKTIVITET, 
HERUNDER, BRYDER UD I SANG. 

 
 

Ovennævnte regler gælder foreløbigt til 1. August, hvor forsamlings forbuddet afskaffes. 
 
 

………………………………………………….. 
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Referat fra første Bestyrelsesmøde i 2021. 

 
Her følger nogle af de punkter der blev behandlet på Bestyrelsesmødet d. 25. Maj. 
 

1) Den udskudte Generalforsamling søges afholdt onsdag d. 11. august. 
2) Vi deltager ikke i Græsted Veterantræf 2021. 
3) Vi ønsker tilkendegivelse fra de medlemmer der vil deltage i FD-2021, den første week-end i 

september. Ved manglende tilslutning bliver arrangementet aflyst. 
4) Loppemarked afholdes lørdag d.21. august. I den forbindelse forsøger vi også at holde Licensprøve. 
5) Tidligere planlagte klubudflugter forsøges genoptaget. 

Det drejer sig om: 
a)  Jens Aalykkes samling i Skælskør. Gamle radioer og elektrisk udstyr. 
b) Kalundborg LB-sender. 
c) SAQ, VLF-stationen i Grimeton. Dette kan tidligst blive i sommeren 2022. 
 

 
………………………………………………….. 

 
 
 

Tak for denne gang. 
 

Da vi i Januar 21 begyndte den månedlige udsendelse af 6FRS-Posten var det primært for at ”holde sammen 
på klubben”. Nu hvor Corona’en er næsten overstået – og vi igen kan mødes frit – har nyhedsbladet udtjent 
sin mission. Det betyder derfor, at dette, no.5, er det sidste med den nuværende redaktør. 
 
NB: Vi lovede, i februar, at belønne de af vore medlemmer (÷redaktøren) der havde bidraget med stof til 

dette nyhedsorgan, med en flaske god årgangsrødvin.  
I er ikke glemt - men I skal huske at møde op til den kommende Generalforsamlingen!  

 
73 de OZ3NR 

 
………………………………………………….. 
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QO-100 satellit. (OZ5RZ). 

 

Et interessant nyt bånd Es’hail 2 – QO-100 

Mine meget tidlige forsøg med satellit kommunikation var sjove… men mislykket ;-)  

          Men så for vel en god årstid siden, fortalte Jørgen OZ8XY mig om Es’hail-2 der huser 
den første geostationære amatør satellit QO-100, og min medfødte nysgerrighed blev 
aktiveret… det må prøves… 

Satellitten arbejder med en downlink på 10 GHz og en uplink på 2.4 Ghz. 

 

Her vises båndplanen for NB Transpondere, det er her jeg forsøger mig ;-) 

 

Da jeg jo intet grej havde der kunne bruges til at køre QO-100, kikkede jeg mig omkring og 
fandt jo ud af at der findes flere forskellige muligheder. Jeg valgte så noget grej fra 
Portugal – DXPatrol – det består på modtager siden af en LNB (sat i min gamle 70 cm offset 
TV-parabol) en downconverter der sender signalet fra LNB’en ind i en SDR modtager og 
videre via USB-kabel til min PC, så jeg i det rigtigt gode program ‘SDR-Console ver. ????’ der 
så modtager QO-100 på 739 MHz.  

 

Sender delen består af min ICOM-7100 der kører 70 cm, til en uplink converter med udgang 
på ca. 50 mW på 2.4 GHz, som sendes til et PA-trin der enten sender med 5 Watt eller 12 
Watt, afhængig af forsyningsspændingen 12 Volt eller 28 Volt. 
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Her over et billede af de enkelte enheder, inden de blev sat sammen med div. kabler og 
ledninger, der er i mellemtiden kommet en 10 MHz GPSDO til, for at holde systemet frekvens 
stabil.  

Jeg syntes uplink antennen er interessant, den har jo en størrelse så den er til at 
eksperimentere med. Mit første vellykkede forsøg på at nå op til satellitten, var med en 
hjemmelavet dobbelt Bi-Quad antenne, som ses her under, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antennen er bukket af stiv EL installations tråd… en ¼ bølgelængde er 31.2 m.m. så det er 
pillearbejde, senere har jeg brugt en købt WI-FI antenne med 27 dbi, som fungerer med fint 
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resultat, det lykkedes da for mig at vække LEILA, satellittens advarselssignal for et for 
kraftigt uplink signal. 

 

Men jeg syntes det er spændende at prøve at lave eller tilpasse uplink antenner selv, men der 
er da også nogle interessante udfordringer, med målinger og udførelse af disse antenner, de 
er temmelig hysteriske i millimeter skalaen ;-)   

Men her kan vi åbenbart få hjælp fra 3D Printeren… f.eks. med den form til at sno en Helix 
antenne om, som kan ses på vores hjemmeside, og jeg har da et par andre ideer, der skal 
prøves. Og så kan jeg sidde og fumle med disse antenner i mit Shack, det går jo ikke med en 
3 elementet fuldsize til 40 meter ;-) 

For en geostationær satellit er det jo dens ‘footprint’ der afgør med hvem og hvor i verdenen  
det vil være muligt at få forbindelse til, som det ses på kortet her under, så har QO-100 et 
ganske stort ‘footprint’ sammenlignet med normale TV Satellitter. 
 

 

 

Det er min oplevelse at der er mange Europæiske brugere, særlig mange tyske stationer, men 
det er jo også - AMSAT-DL der sammen med Qatar Satellite Company (Es’hailSat), og Qatar 
Amateur Radio Society (QARS) har fået dette projekt sat i værk.  
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At tale over QO-100 er jo en fornøjelse, der er praktisktalt ikke nogen støj, og de fleste 
stationer ligger med pæne signalstyrker, der arbejdes både DX, men det er min indtryk at 
mange også bruger QO-100 til lokal QSO’er hvilket jo er ganske forståelig på grund af den 
forholdsvis støjfrie forbindelse, en ting der er ganske tydelig er at en del har et problem 
med sporing mellem RX og TX, det anbefales at vi har medhør på, når vi er i en QSO, og på 
den måde kan vi jo høre om vi sporer… men det er ikke alle stations modeller, der har en nem 
måde at gøre dette på. Programmet SDR-Console som jeg jo bruger har fine muligheder, og 
kan dæmpe mit ejet modtagne signal når jeg sender, det kan ellers være ‘lidt’ forstyrrende 
at høre sig selv med ca. 1 sek. forsinkelse, lige meget hvor fornuftigt det jeg siger er ;-). 

Så når jeg lyder som en dårlig efterligning af Anders And ;-) så jeg må lige finde den nu 
gældende afvigelse og skrive den ind i SDR-Console programmet. En lidt sjov erfaring er at 
når jeg tester, som vi jo tit gør, ved at sige ‘1-2-3 testing’ er det via QO-100 smartere at 
sige ‘1—2—3—testing’ den lille pause gør jo at jeg så får mit 1 tal retur inden jeg siger 2, at 
benytte et CW signal er også en nem måde at se sporingen i SDR-Console programmet, min 
ICOM 7100 som jeg bruge til TX, har det med at drive i frekvens i et par timer inden den 
stabilisere sig ;-). 

Skulle nogen få lyst til at høre hvad der sker på QO-100 findes der en WEBSDR på denne 
link.: https://eshail.batc.org.uk/nb/ 

Vy 73 de OZ5RZ Benny 

…………………………………… 

OBS:  QEX, May/June, Side 3-7, indeholder også artikel om Qatar OSCAR-100 satelitten. (3NR) 

 

………………………………………………….. 
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Vejrballoner/Radiosonder. (OZ3NR & OZ1EYZ). 

Ballonradioer,  jagt efter radiosonder – en ny Radiosport?  

Et kommende project for OZ6FRS ??????????? 

Jeg har for nylig fået en mail fra Istvan/OZ1EYZ  hvori han beskriver en ny form jagt han er begyndt på. 
Måske en god idé når Corona’en tvinger os til at være udendørs. 

Jeg bringer her, uforkortet, hvad han har skrevet til mig: 

- - - - - -     Man skal ikke skyde dem ned. Det bliver man ikke populær på. De kommer ned af sig selv.  

Man kan spore dem her: SQ6KXY Radiosonde Tracker Database (radiosondy.info) 

Vi er nogle stykker der har modtagere kørende så vi kan følge dem rimeligt langt ned. Det sidste er vigtigt 
da du skal vide hvilke område du skal køre til. Det med at pejle dem kan man godt men det er svært især 
fordi kræet skal være i live efter den er landet. Det er de ofte da de kan sende positioner i ca. 8 timer efter 
opsendelse. Vi bruger en TTGO programmeret med MySondy SW. Udover det så skal der installeres en app 
på en Android telefon. På den måde får du en position på sonden når du er tæt på  ca. +/- 10 meter. 

Ham her forklarer det ret godt plus han siger noget om isenkrammet der skal bruges: (1) #360 Tracking and 
Chasing Weather Balloons with TTGO LoRa board and Raspberry Pi. Fun and adventure - YouTube 

Bemærk! Det er vigtigt at man får positioner fra den da man kan nemt overse dem. Den i morges kunne jeg 
ikke se på en åben pløjemark før jeg var 30 meter fra den. (Nok fordi jeg havde solen i øjnene.) I en skov er 
det næsten håbløst. Hvis den hænger i et træ så er de udenfor rækkevidde og det er så det. Skal lige sige at 
de fleste falder i vandet omkring Sjælland og de er selvsagt tabt.  

Istvan/OZ1EYZ 
…………………………………………. 

Se også QST, April 2021, side 56.  ”Receiving Radiosondes with MySondy GO”. 

Her anvendes Transceivermodulet  “TTGO ESP32 (433 MHz).Dataene presenteres, via Bluetooth, på en 
Smartphon’en. 
 
 

      OZ3NR 
 

………………………………………………….. 
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Månedens tilbud. (OZ1AKY). 

Maj måned 2021’s tilbud. 
 
Jeg har stadig lidt af OZ7FI Ole udstyr, som har lovet at hjælpe ham med at realisere. 
Da udstyret står hos mig, skal alle henvendelser skal ske ved henvendelse til OZ1AKY på 
oz1aky@youmail.dk. 
 
OZ1AKY/Jens 
 

 

VNA bygget i klubben 
 
 
 
Pris 200,- kr. eller giv et bud 

 

Power taps 
 
Klubbens powertaps, som blev bygget i ret mange 
eksemplarer 
 
Pris 400,- kr. eller giv et bud 

 

Radiometer dykmeter 
 
Den kendte udgave 
 
Pris 400,- kr. eller giv et bud 
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Dummyload 
 
 
Pris 100,- kr. eller giv et bud 

 

Wiltron Programmerbar attenuator 
 
Pris på E-bay omkring 1.000 DKR 
 
Pris 300,- kr. eller giv et bud 

 

Transistortester 
 
 
Pris 200,- kr. eller giv et bud 

 

Kapacitetsmeter 
 
 
 
Pris 200,- kr. eller giv et bud 
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Dummyload 
 
 
 
Pris 150,- kr. eller giv et bud 

 

Lille 12 V strømforsyning 
 
 
Pris 100,- kr. eller giv et bud 

 

RACAL 9091 signalgenerator 
 
 
 
Pris 700,- kr. eller giv et bud 

 

Klubbens berømte analysator 
 
Analysatoren har fået de seneste opdateringer 
 
Pris 500,- kr. eller giv et bud 
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2 stk. YAESU mikrofoner 
 
Den ene er en MH-14 
Den anden er en MH-10 
 
Pris 100,- kr./stk. 

 
Der er mange ting fra de tidligere tilbudsaviser tilbage endnu. F.eks. antenner, coaxkabler af forskellig art. Vi har lige 
fået en del RG223 i kommission, som vi tager 5 kr./m for. 
 


