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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.

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:
22-12-2020

Alle udgivelser er gratis og kan downloades fra websiden: www.RDE-Posten.dk
Der tages forbehold for:
trykfejl, stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl, kommafejl, manglende solpletter, Dårlig forhold på båndene,
atmosfæriske forstyrrelse og/eller alle andre former for fejl
samt hvad der ellers måtte stå med småt. Kort sagt redaktøren kan ikke drages til ansvar for noget som helst
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Redaktionen skriver:
Du sider nu med årets sidste udgave af RDE-Posten, Sikken et år det har været. Corona pandemien har raset i hele
verdenen, OZ3EDR’s nyhedsbrev, blev hen over sommeren voksen og fik nyt navn RDE-Posten, Radioamatører Der
Eksperimenterer, og sikken en modtagelse. Stor tak til alle dem der har været med til at RDE-Posten er blevet en
succes. Både dem der har bidraget med artikler og billeder, men også dig som læser, uden jer ville RDE-Posten ikke
eksistere. Jeg håber og tror på at vi sammen også i 2021 kan få et godt blad sendt på gaden. OZ3EDR Struer
afdelingen er flyttet til de nye lokaler, det var og er stadig en STOR opgave, som har krævet en del tid. Derfor er RDEPosten hjemmeside heller ikke blevet til det som den er tiltænkt, meen jeg håber på at jeg i løbet af 2021 sammen
med gode medhjælpere får en forbedret hjemmeside op at stå. Web siden er tænkt som et samlingssted for nyheder
fra amatør verdenen world wide. Nej det er ikke en konkurrent eller for den sags skyld kollega til EDR’s fine
hjemmeside. Hvorfor skriver han nu det? Jo der har den sidste tid været lidt mail skriverier om at RDE-Posten og
hjemmeside, kun var sat i verden for at genere EDR mest mulig at det var EDR fjendtlige personer der stod bag. Disse
beskyldninger kom fra personer i inderkredsen af EDR. Det har jeg så på det kraftigste måttet afvise. For det første er
RDE-Postens redaktion kun en person, nemlig mig OZ1DCZ og ingen andre, og jeg er absolut ikke modstander af EDR,
tværtimod, jeg ser gerne at EDR kommer op i gear og får tilført nye medlemmer, vi kan som radioamatører i
Danmark, ikke undvære en forening, der kan tale vores sag over for både danske myndigheder og udenlandske ditto.
Hvis den stemme skal høres af myndighederne, så forudsætter det at EDR får så mange medlemmer at de med rette
kan sig at de repræsenterer alle danske radioamatører.
Samtidig kan jeg rolig sige at der aldrig har været skrevet noget negativt om EDR i RDE-Posten, og det kommer heller
aldrig til at ske. Jeg håber at der fremover kan blive et samarbejde mellem EDR og RDE-Posten. RDE-Posten er jo til
alle radioamatører uanset tilhørsforhold til EDR eller lokalafdelinger, og vil så længe den eksistere være et
selvstændigt blad, forhåbentlig til glæde og gav for alle radioamatører i både ind og udland.
Husk nu at få kørt noget radio, det er det det hele drejer sig om for en radioamatør, næsten….. for der er altså også
radioamatører, der går mere op i at udvikle og bygge nye spændende elektronik dimser, end at side og kalde CQ
P5XX og håbe på et svar
Mød ønske om en god jul og godt radioaktivt nytår.
Redaktionen (OZ1DCZ, Carsten)
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Icom IC705
AF: Lasse OZ1LN

Efter at have tilbragt mange gode timer med IC-9700 og IC-7300 besluttede jeg i juni måned at bestille en IC705.
Der var leveringstid på grund af Corona og måske også fordi der var stor interesse for denne helt anderledes
radio.
Den længe ventede pakke kom den 9. oktober 2020 fra MWE.

Meget fint pakket i en farvestrålende kasse, og med brugsanvisning på 5 forskellige sprog.
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IC-705 er en splinterny (2020) transportabel/bærbar radio, som er meget i familie med IC-7300 og IC-9700.
Mange ting virker ligesom i de andre ICOM radioer, men en del er nyt eller anderledes, så der er noget at lære.
Som stationær/mobil kan den forsynes fra 12volt DC, og som transportabel bruger den et batteri, som klipses
bagpå.
Batteriet er i familie med batterierne fra de bærbare ID-31 og ID-51, og kan lades op i samme lader.
Når radioen forsynes fra 12volt lades batteriet også.
Senderen har næsten de samme frekvensområder som de to andre tilsammen, alle HF-bånd og 6 meter, 2
meter og 70 cm.
Der mangler altså 4 meter og 23 cm, og mit eksemplar er ikke åben for sending på 60 meter. Det må kunne
ændres.
Sendereffekten er 10watt ved 12v drift og 5watt ved batteridrift. Der er ingen antennetuner indbygget.
Modtageren dækker hele området fra 30 kHz til 199.999 MHz og fra 400 MHz til 470 MHz.
USB/LSB, CW, RTTY, AM, FM/WFM og DV (D-Star). WFM bruges ved modtagelse af FM radiofoni.
Modtageren bruger Direct Sampling op til 25 MHz. Over 25 MHz bruges nedblanding til MF på 38.85 MHz +- 0.5
MHz.

Der er 2 VFOer, og der er plads til 500 kanaler i 100 grupper i MEMORY og flere tusinde kanaler i DR memory.
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IC-705 er mindre end IC-7300 og IC-9700, men display er samme størrelse, og layout ligner meget de to andre.
Fordi IC-705 har flere funktioner og færre knapper end de andre to er det nødvendigt med flere ikoner i display.
IC-705 har et dejligt berøringsfølsomt farvedisplay, og mange af funktionerne vælges herfra.
Billederne herunder er sakset fra brugervejledningen, og teksten er oversat og bearbejdet lidt.
Det kan godt være at jeg har overset et par funktioner, men de viste er nok de mest brugte ;o)
1: Hvid TX på rød baggrund når der sendes. Rød TX på sort og omgivende priklinje betyder sender uden for
båndet.
2: Sky og pile ved intern gateway. TUNE ved antennetuning(?)
3: Batteri status med 3 felter, grøn eller rød. Rødt blink betyder at radio slukker snart. Berør for at se spænding.
4: Viser om der er tilkoblet en udvendig USB enhed.
5: Viser Memory keyer hukommelser M1-M8 eller Voice TX memory hukommelser T1-T8.
6: Billede deling.
7: Viser status for GPS modtageren. Tryk for at få information.
8: Viser når GPS alarm er tændt.
9: Vises når en Bluetooth enhed er tilkoblet.
Læs videre under billedet.

Se billede herover.
10: Viser styrken på trådløst LAN.
11: Vises når RS-BA1 fjernbetjening bruges.
12: Vises rød når voice recorder er aktiv eller 2 lodrette streger ved pauser.
13: Vises når der er indsat et SD-kort. Blinker når der er aktivitet.
14: Viser tiden. Berør for at se UTC.
15: Viser hvilken funktion der er tilknyttet Multiknappen.
16: Viser når RIT eller Delta-TX er valgt.
17: Viser frekvensen på RIT, Delta-TX, SPLIT eller repeaterspacing.
18: Frekvens display.
19: Viser memory navn.
Se billede herunder.
20: Viser den valgte modulations art.
21: Viser det valgte filter. Hvis der er en lille prik betyder det at filteret er ændret.
22: Viser om forforstærker eller dæmpeled er indkoblet. (P.AMP eller ATT).
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23: Viser om Auto Notch eller Manuel Notch er valgt. (AN eller MN)
24: Viser om Noise Blanker (NB), TONE eller digital squelch er valgt.
25: En lille hvid trekant viser at hurtig frekvensindstilling er valgt.
26: Viser om Noise Reduction (NR) eller auto tuning er valgt.
27: Viser om EMR/BreaK-In/AUTO REPLY er valgt. L viser pakketab.
28: Viser hvilken AGC der er valgt.
29: 1/4 vises når 1/4 frekvensindstilling er valgt.
Læs videre under billedet.

Se billede herover.
30: Viser om VFO A, VFO B eller MEMOry kanaler er valgt.
31: Viser den valgte kanalmemorys gruppe og nummer.
32: Viser om den valgte kanalmemory er tilknyttet en scanningsliste. (*1, *2, *3)
33: Vejr alarm WX. Kun USA version.
34: Viser den valgte måling. (Po, SWR, ALC, COMP, VD, ID)
35: Viser RFG, når HF-forstærkningen er skruet ned. (RFGain)
36: OVF vises hvis der modtages et meget kraftigt signal. (OVerFlow)
37: Viser COMP hvis tale-kompresseren er valgt.
38: Viser om Semi Break-in (BK-IN), Full Break-in (F-BKIN) eller VOX er valgt.
39: Viser om SPLIT, DUP- eller DUP+ er valgt.
Båndskift sker ved at berøre MHz-tallene i frekvenslinjen.
Der kommer en skærm frem med valgmuligheder. Berør knappen med det ønskede bånd. Billede herunder til
venstre.

Man kan også indtaste frekvensen direkte ved at berøre F-INP. Der vises nu et taltastatur.
Berør ENT når indtastningen er færdig. Se billedet herover til højre.
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Modulationsart skiftes ved at berøre det blå felt med modulationsnavn. Der vises en skærm med
valgmuligheder.
Hvis man vil skifte mellem LSB og USB gøres det ved at berøre SSB igen. Se billede herunder til venstre.

Skift mellem VFO og MEMORY sker ved at berøre ikonet VFO/MEMORY og vælge på knapperne som kommer
frem.
Der kan også vælges call memory, memorygruppe, VFO A/B, SELECT mm. Billede herover til højre.
Filtre. Det er ganske nemt at vælge mellem de filtre som radioen er født med. Berør ikonet FIL på skærmen.
Hver gang FIL berøres skiftes til et nyt af de 3 mulige filtre for den valgte mode. Filterets data vises kortvarigt.
Tryk på TWIN PBT åbner en rude hvor man kan tilpasse den ene af filterets flanker ved at dreje på TWIN PBT.
Tryk på TWIN PBT skifter til den anden flanke. En prik i FIL symbolet viser at filteret er ændret.
Tryk 1 sekund på TWIN PBT sletter ændringen. DV og FM filtre kan ikke ændres. Billedet herunder til venstre.

Berøring af FIL ikonet i 1 sekund åbner en anden måde at justere filter på. Billede herover til højre.
Med TWIN PBT kan den ene flanke på filteret flyttes. Et tryk på TWIN PBT skifter til den anden flanke.
På FIL-symbolet kommer der en prik for at fortælle at filteret er ændret. Højre billede herover.
Et sekund tryk på TWIN PBT knappen sletter ændringerne.
Hvis en telegrafistation ligger lidt skævt i filteret kan man trykke på knap AUTO TUNE. (kun i mode CW)
Når man slukker radioen, husker den hvordan den var indstillet.
Frontens knapper.
1: Twin Pass Band kan ændre filtrene. Tryk skifter flanke. Drej for at ændre. 1 sekund tryk sletter ændringen.
2: Power indikator. Grøn=ON. Blink grøn = screensaver. Orange = Display OFF. Blink orange = standby.
3: Tryk tænder. Tryk 1 sekund slukker.
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4: Tryk vælger VOX og BREAK-IN.
5: Tryk skifter mellem VFO/MEMO og CallKanal. Tryk 1 sekund skifter DR mode ON/OFF.
6: Højttaler styrke. Tryk kalder settingmenu, så RF og Squelch kan justeres.
7: Tryk på knap MENU åbner MENU skærmen.
8: Tryk på knap FUNCTION åbner FUNCTION MENU skærmen.
9: Tryk åbner lavt vandfald. Tryk 1 sekund åbner højt vandfald.

10: Tryk på knap QUICK åbner QUICK MENU skærmen.
11: EXIT slukker en menu eller går tilbage til forrige skærm.
12: Tryk på Multiknappen åbner for justeringsmuligheder. Drej for at justere.
13: Tryk for at vælge RIT eller Delta-TX. Tryk 1 sekund for at skifte mellem dem.
14: Split eller Duplex: tryk og lyt på indgangen. Simplex: tryk åbner Squelch og fjerner støj reduktion.
15: Tryk åbner MEMO PAD. Tryk 1 sekund gemmer indhold i MEMO PAD.
16: Tryk åbner SCAN SELECT skærm. Tryk 1 sekund starter den senest valgte scanning.
17: AUTO TUNE/RX-CS: Tryk, autotune CW. Tryk 1 sekund gemmer senest modtagne D-Star data i RPT1 og
RPT2.
18: Tryk åbner talemaskinen som meddeler frekvens og mode. Tryk 1 sekund låser/låser op.
19: Sensor til automatisk styrke på display lys. Må ikke tildækkes.
20: RX/TX indikator. Grøn ved modtagning, rød ved sending.
21: Ladeindikator. Orange ved ladning, når display er slukket.
22: Skalahjul.
Knappen AF/RF/SQL har flere funktioner.
Drejning af knappen åbner en lille rude med visning af hvor højt AF GAIN er skruet op.
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Et tryk på knappen åbner en rude med visning af hvor meget der er skruet op for RF GAIN og Squelch.
Det felt der lyser er det man kan regulere på. Skift ved at berøre et af felterne.
SQL. I FM mode virker knappen fra 0% til 49% som støj-squelch. Fra 50% til 100% er den bærebølgestyret
squelch.
På S-meterskalaen ses en lille hvid trekant, som viser hvor kraftigt signal der skal til for at åbne modtageren.
RF GAIN. Når RF GAIN er 100% er HF forstærkningen størst.
Når der er drejet lidt ned for RF Gain vises RFG til venstre for S-skalaen.
Multiknappen.
Multiknappen har flere funktioner. Den valgte funktion kan ses på det grå symbol øverst til højre i display.
- i MEMORY-mode ændrer drejning af multiknappen nummeret på Memory-kanalen.
- i VFO-mode ændrer drejning af multiknappen frekvensen med det frekvensspring man har valgt.

Tryk 1 sekund på knappen RIT dTX :
Når der står RIT i øverste højre hjørne, ændrer drejning af multiknappen modtagerfrekvensen.
Når der står dTX i øverste højre hjørne ændrer drejning af multiknappen senderfrekvensen.
1 sekund tryk på RIT dTX nulstiller.
Se billeder herunder.

Et kort tryk på multiknappen åbner for flere indstillingsmuligheder. Se billeder herunder.
Afhængigt af hvilken modulationsmode man har valgt, kan mange ting meget nemt justeres, for eksempel:
-FM/AM/DV: RF POWER (% af fuld power. Batteridrift max 50%), MIC gain og Monitor.
-SSB: RF POWER (% af fuld power. Batteridrift max 50%), MIC gain, COMP og Monitor.
-CW: RF POWER (% af fuld power. Batteridrift max 50%), KEY SPEED OG CW PITCH.
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-MONITOR: Justering af styrken på medhør. Skift mellem ON og OFF ved at berøre feltet.
Det felt der lyser, er det man kan regulere på med knappen. Skift ved at berøre et felt.

Pas på med for meget MIC GAIN. Det lyder ikke godt ;o(
Menuer.
Radioens indstillinger kan nås gennem menuer. Her er en oversigt.
Et tryk på knappen MENU åbner 2 skærme:

SET er en undermenu som åbnes når man i MENU (1) eller (2) berører på ikonet SET. Der er 3 skærme.
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Et tryk på knappen FUNCTION åbner 2 skærme:

Et tryk på knappen QUICK åbner 2 skærme:

Menuer forlades ved tryk på EXIT eller tilbage-ikonet.
Vandfald.
IC-705 har et fint Spectrum Scope.
Det aktiveres ved at trykke 'MENU' og berøre ikonet 'SCOPE' i menuskærm 1.
Det kan også åbnes ved tryk på M.SCOPE, men med en lavere visning.
1 sekunds tryk på M.SCOPE åbner Spectrum Scope i fuld højde.
Der er en række ikoner ved øverste kant i Spectrum Scopets skærm. Se billedet herunder.
1: FIX mode: Laveste frekvens. CENT mode: afstand til centerfrekvensen.
2: FIX mode. R på grøn baggrund. Modtagerfrekvensen vises med grønne streger i display.
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3: FIX mode. T på orange baggrund. Sendefrekvensen vises med orange streger i display.
4: HOLD får hvid baggrund når man "fryser" display ved at berøre HOLD ikonet i menulinje 1.
5: Op til 3 blå trekanter viser hvor hurtigt vandfaldet ruller. Ændres ved berøring af SPEED ikonet i menulinje 2.
6: Viser om man er i FIX eller CENT mode. Ændres ved berøring af CENT/FIX knappen i menulinje 1.
7: Viser værdier på gitteret. På dette billede er frekvensopløsning 50kHz vandret og signalstyrke 10dB lodret.
8: FIX mode: Højeste frekvens. CENT mode: afstand til centerfrekvensen.
9: FIX mode. Viser det valgte frekvensområde.
9: CENT mode. Viser frekvenser i forhold til centerfrekvensen. Kan ændres med at berøre SPAN.

Menulinje 1 i bunden af skærmen skifter udseende afhængigt af om radioen er i FIX eller CENT mode.
CENT mode betyder at den anvendte frekvens altid er i midten og hele display flytter sig man man drejer på
skalaknappen.
FIX mode betyder at display står fast og skalapinden flytter sig.
Lavfrekvens vandfald og scope.
Billedet herunder til venstre viser LF vandfald og skope. Åbnes med knap MENU og berøring af ikon AUDIO.
Billedet til højre viser HF vandfald samtidigt med LF vandfald og LF skope.
Åbnes ved at tænde det lille vandfald ved at trykke på M.SCOPE, og derefter trykke MENU og berøre ikon
AUDIO.
Med LEVEL og TIME kan man ændre indstillingerne.
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Måle-instrumenter
Ved at trykke på MENU og trykke på ikon METER kan man se alle radioens instrumentskalaer samtidigt.

S-meter, Power, ALC, COMP, SWR, Id, Vd, TEMP (strøm, spænding og temperatur i PA-trinnet).
I hovedskærmen kan skalaerne vises en ad gangen under S-meter linjen, ved at berøre navnet.
Scanning.
Der er flere forskellige muligheder for scanning, både i VFO mode og MEMORY mode. Herunder et par
eksempler.
Scanning beskrives grundigt på hjemmesiden.

Pilottoner.
Pilottoner vælges nemt ved at berøre ikonet TONE i FUNCTION menu 1 i et sekund. Drej skalaknap for at vælge
frekvens.
Hvis repeateren udsender pilottone kan man udlæse denne pilottonefrekvens ved at berøre ikon T-Scan.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.
Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.
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Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
På QUICK MENU skærm 2 berøres linjen REC Start, og en rude med ”Recording started” vises kortvarigt.

Optagelsen starter automatisk hvis der er lyd i højttaleren, eller hvis man taster og taler.
Ved optagelse lyser den lille røde plet, og det blå SD symbol blinker.
Ved standby ses 2 lodrette streger i stedet for den lille røde plet.
Wav-filerne med optagelser ligger på hukommelseskortet i mappen Voice.
Kan afspilles i radioen eller på computer.

Optagelsen standses ved at trykke knappen QUICK og berøre linjen REC Stop.

Funktionen kan også betjenes, hvis knappen MENU trykkes og ikonet RECORD i menuskærm 1 berøres.
Her kan man indstille optagerens funktioner, berør linjen Recorder Set.
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Afspil T Voice memory.
Denne funktion kræver at der i radioen er et hukommelseskort (SD) med optagelser på.
T memory kan bruges til at udsende tale, for eksempel CQCQ. Radioen skal være i SSB, FM, DV eller AM mode.
Tryk knappen MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 T-hukommelser.
Kort berøring af et T-ikon taster senderen og afspiller den meddelelse der er optaget.
Kort berøring af T-ikon under afspilning stopper afspilning øjeblikkeligt.
Berøring af ikon TX LEVEL åbner mulighed for justering af styrken, brug skalahjulet.

Berøring af et T-ikon i mere end et sekund starter en serie afspilninger i maximum 10 minutter.
Der vises et symbol med 2 krumme pile. I pause mellem 2 afspilninger er T-ikonet gråt.
Berøring af T-ikon stopper afspilningerne øjeblikkeligt.
Tastning af senderen i mellemrummet mellem afspilningerne stopper videre afspilning.

Berøring af ikonet REC/SET og berøring af linjen SET i REC/SET skærmen åbner for justering af afspilleren.
Ved berøring af linjen Auto Monitor kan auto monitor sættes ON eller OFF.
Ved berøring af linjen Repeat Timer kan pauser mellem serieafspilninger justeres mellem 1 og 15 sekunder.
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Afspil Telegrafi M memory.
Radioen skal være i CW mode.
Tryk knappen MENU og berør ikonet KEYER i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 M-hukommelser.
Flere tryk på knappen VOX/BK-IN skifter mellem BKIN (Break IN) og F-BKIN (Full Break In).

Ved kort berøring af en M-knap udsendes indholdet af denne hukommelse.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelsen øjeblikkeligt.
Ved 1 sekunds berøring af en M-knap sendes en serie af hukommelsens indhold med pauser imellem.
På M-knappen vises 2 krumme pile. I pauserne er knappens farve grå. Der sendes i max 10 minutter.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelserne øjeblikkeligt.
Når hukommelse M2 er udsendt tæller CW contest nummeret op med 1. Vises nederst til højre.
Tælleren kan steppes ned med 1 ved at berøre ikonet nederst til højre.

Berøring af ikonet EDIT/SET åbner EDIT/SET skærmen. Berør EDIT.
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Indhold af hukommelserne ses, berør den linje som skal indtastes eller rettes.

Afspil RTTY RT memory.
Radioen skal være i RTTY mode.
Tryk knappen MENU og berør ikonet DECODE i menuskærm 1.
RTTY DECODE skærmen viser afsendte og modtagne tegn i venstre side.
I højre side et mini-vandfald som hjælper til at indstille RX frekvensen.
2 streger viser hvor mark og space skal være. De gule streger er mark og space i det modtagne signal.
Tekst med grønt er det som modtages og det som afsendes er rød. Billede herunder til højre.

Berøring af ikonet TX MEM kalder 8 RT-hukommelser til RTTY udsendelser frem. Berør en RT-knap for at
afsende den indkodede meddelelse. Billede til venstre.
I billedet til højre kan ses 2 af de indkodede meddelelser, vist med rød tekst.

RT hukommelserne kan indtastes og ændres ved at berøre ikonet EDIT i venstre billede herover.
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Ved 1 sekunds berøring af EXPD/SET i højre billede herover kan ændres farver og andre RTTY indstillinger.
Til afspilning af T voice, M telegrafi og RT RTTY hukommelser kan man lave en simpel hjælpebox med 8
trykknapper,
8 modstande og et stereostik. Med den kan hukommelserne afspilles ved et tryk. Se Basic manual side 13-2.
D-Star: Indtastning af kaldesignal og meddelelse.
Der er ganske få ting som skal indstilles på en D-Star radio, for at den kan bruges til denne modulationsart.
Dette skal kun gøres 1 gang, radioen husker det.
Berør ikon SET i MENU 1, billede herunder til venstre, og berør linjen My Station, billede herunder til højre.

Berøring af linjen My Call Sign åbner et nyt vindue. Billede herunder til højre.
Der er plads til 6 kaldesignaler. Det som lyser, er det der er i drift.

Berøring af en af linjerne 1 sekund åbner et nyt vindue, hvor man kan skrive (Edit) eller slette (Clear) et
kaldesignal.
Berøring af Edit åbner nyt vidue med tastatur. Der er plads til 8 tegn i kaldesignalsfeltet og 4 i feltet efter /
I feltet efter / bruger man ofte at skrive radioens type eller hvis man har et navn på max 4 bogstaver.
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Slut med at trykke på ENT.

På samme måde kan man skrive en meddelelse på max 20 tegn i linjen TX Message.

Kaldesignal, meddelelse, GPS position mm sendes automatisk med, hvergang man sender, og vises i
modpartens radio.
DR mode vælges ved at trykke 1 sekund på CALL/DR.
I radioen er indkodet DR lister med flere tusinde repeatere, fortrinsvis D-Star.
Radioens originale DR repeater lister 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.
En kort berøring i feltet til højre for feltet FROM åbner en ny skærm. Berør linjen Repeater List.

DR repeaterlisterne er delt op i regioner. Danmark ligger i Europe-Norther. Billedet herunder til venstre.
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Der kan bladres i listerne, og man kan taste og kalde op på repeatere som er inden for rækkevidde.

Hvis man i stedet berører linjen 'Near Repeater' kan man vælge på en anden og lidt smartere måde.
Der kan vælges mellem ALLE, DV (D-Star) og FM. (Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS
indstillinger)

Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst, og der vises kompasretning og km-afstand til hver
repeater.
Repeatere kodet med position i DR listen bliver vist. Berøres en linje med repeaternavn kan man taste og kalde
op.

Hvis man berører TX History kan man vælge i en liste over de repeatere som man tidligere har benyttet.
Kodning og kodefiler.
Jeg har lavet en kodefil med alle danske analoge og D-Star repeatere og en del repeatere i nabolandene.
Den findes her: www.D-Star4all.dk , vælg 'Kodning og kodefiler', vælg 'IC-705 kodefil'.
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 den station man modtager, skal
radioen vide
hvor den selv er.
Hvis radioen er stationær, er det nok at indtaste koordinaterne manuelt.

Indstillinger af GPS og fast position kan gøres direkte i radioens menu.
Tryk menuknappen, vælg menu 2. Berør GPS-ikonet. På næste skærm berøres linjen GPS SET.
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Berør linjen 'GPS Select' og vælg OFF, ON eller Manual.

Hvis den indbyggede GPS vælges, kræver det at radioen kan "se" himlen, så satellitsignalerne kan modtages.
Betonhuse og alukraft i loft og vægge dæmper satellitsignaler meget. For at se hvor god dækning der er på
stedet
berøres ikon GPS i MENU skærm 2, og derefter berøres linjen GPS INFORMATION.
Jo flere satellitter der modtages, jo mere nøjagtigt bliver resultatet. Billede til højre herover.
Billeder.
Man kan sende billeder fra radio til radio:
Vi har kun lige prøvet et par stykker, og med et fint resultat.
Det tager tid at sende et billede, og man skal ikke vælge en frekvens hvor andre lytter. Det lyder ikke godt.

Hjemmeside. Jeg har lavet en hjemmeside om IC-705, hvor du kan læse meget mere, og med flere detaljer.
Der er en klikbar menu, så du kan springe direkte til det som du vil vide mere om.
Herunder ser du hjemmesidens menu som den ser ud i skrivende stund. Der kommer flere punkter
efterhånden.
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Der er flere ting jeg ikke har prøvet endnu med denne dejlige radio, Bluetooth, Wireless LAN, Gateway m.m.
Det kommer på hjemmesiden når jeg har prøvet det af.
Du kan se på hjemmesiden allernederst, hvornår jeg sidst har opdateret.
Her er kodefil til IC-705 (åbner i nyt vindue)
Hjemmesiden om ICOM 705, 7300 og 9700 (åbner i nyt vindue)
Tak fordi du læste med. 73 OZ1LN Lasse H.P. Kjærbro. www.OZ1LN.dk
Dette dokument er sidst opdateret : 5-11-2020
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Silent Key, OZ2LD, Hans Christian Gulager Nielsen
OZ2LD – Hans Christian Gulager Nielsen er SK. Han er stille sovet ind natten til den 12. november 2020.
Christian blev for 2. gang ramt af en blodprop i hjernen. Første gang kom han over det efter at have været
delvist lammet i nogen tid. Christian var i sommer netop startet på jobbet igen og vi var mange, der var rigtigt
glade for hans hurtige bedring. For kort tid siden blev Christian igen ramt, men denne gang gik den desværre
ikke. Efter kort tid i respirator måtte man slukke og det samme gjorde lyset kort efter. Christian så ellers frem
til sin pensionering til juni næste år.
Hele Christians liv var amatørradio, sit job, sin datter Natascha og morfar til børnebørnene. Og så også rejser –
ikke mindst til ”Down Under”. Jeg kendte Christian rigtig godt som medarbejder, kollega, samarbejdspartner
og ven gennem mange år. Christian var en gudsbenådet tekniker, med de fleste af sine arbejdsår indenfor
fællesantenne og kabel/satellit-tv. Hvor alle andre måtte give op, løste Christian altid problemerne hurtigt og
effektivt. Efter mange år i marken endte Christian som så mange andre bag skrivebordet hos youSee/TDC.
Også som radioamatør var Christian helt fremme og med den absolutte hovedvægt lagt på VHF/UHF og
mikrobølge, fortrinsvis CW og SSB. Christian var inkarneret selvbygger og det er ikke småting som Christian
har bygget gennem årene. Rigtigt mange i ind- og udland kendte Christian, ikke mindst fra de fra de højere
bånd. Christian var også ivrig deltager på de mange nordiske VHF/UHF møder, Weinheim og ikke mindst den
årlige danske vinter VHF/UHF dag. Christian holdt også gerne foredrag og delte ud af sin store viden.
Christian var en usleben diamant, nørdet i ordets bedste betydning, generøs og altid hjælpsom – ikke mindst
over sine venner. Også OZ7IGY er ham megen tak skyldig for hjælpen gennem årene.
Tak Christian for dit bidrag til amatørradioen og for et godt venskab gennem mange år! Hvil i fred.
OZ7IS Ivan og OZ5XN Allan

Silent Key ON4UN John Devoldere
Very sad news just received from the daughter of John, ON4UN
It is with sadness, but also gratitude and pride, I have to let you know my father John ON4UN, has
become silent key.
John’s health has steadily deteriorated throughout the year, but in the last few weeks he was home with us
where he peacefully passed away yesterday November 9.
Ham Radio, and especially Low Band DXing, were my father’s lifelong passion and always had a strong
presence in our house. Sometimes literally, when many of you paid us a visit or a group of DX’ers came over for
a weekend of contesting. At other times in the background, when my dad was working on a project or
experimenting with new equipment or antennas.
Though I don’t have a call-sign, I very much feel part of the big radio family and always will. I am very proud
of everything my father has accomplished together with you, and I am grateful to the many of you who have
given him so much joy over the years. We will miss him dearly, but we take comfort looking back on the
beautiful life he lived as a member of the wonderful Ham Radio community.
We are planning a digital farewell ceremony on Saturday November 21st and will keep you updated on
practicalities.
If you would like to send us a message please mail to ON4UN.SK@gmail.com – John’s old e-mail account is
not in use anymore.
In the meantime, you can pay him a visit at QRZ.com where he always kept his resume up to date.
Marleen Devoldere
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Radcom december
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4 nye astronauter i rummet
Hvis det skulle have forbigået jeres opmærksomhed, så har Space-X og Nasa for første gang, opsendt
4 ”nye” astronauter til rumstationen Alle 4 er licenserede radioamatører med amerikanske calls

Det bliver spændende at følge i nærmeste fremtid, og se om det giver noget mere aktivitet på amatør
radioen, som befinder sig på rumstationen. Der er både en repeater og sstv sender ombord, men også
en 2M/70CM anlæg.
Nu er der ikke så meget nyt i at astronauterne har et call, det har næste alle der kommer op til
rumstationen. Men det nye i det er at NASA reklamerer med det. Det kunne tyde på at de vil
promovere amatør radio lidt mere i fremtiden. Men nu må vi se, spændende er det i hvert fald.
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Slå Windovs update fra
Af: OZ0J Jørgen Rømming

For ikke at få din PC til at genstarte midt under en contest, så er her vejledningen til at sætte Windows Update på

pause. Vejledningen er til Windows 10.
Hvis du vil opdatere inden contesten.

Klik på
søgefeltet/forstørrelseskladdes nederst til venstre. Har du ikke søgefeltet eller søgeikonen, så
højreklik på din processlinje og vælg ”søg”. Der kan aktivere søgefeltet.

I søgefeltet skriver du

Dermed skulle
den blå baggrund som vist her.

dukke op lidt højere oppe. Klik på teksten med

Her ligger dine opdateringer, og der kan sagtens være nogen, som kræver handling fra dig til installationen. Klik på ”søg efter
opdateringer” og få installeret dem alle, så din PC er up-to-date.
Nogle opdateringer kan kræve genstart af PC indtil flere gange.
Hvis du vil sætte opdatering på pause
Følg vejledningen ovenfor med i stedet for søgning efter opdateringer så klik på

Du får en ”kvittering”
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Du kan efter contesten selv gå ind og slå opdateringen til igen.
Jeg har ikke testet, om ovenstående virker, så det for din egen risiko at prøve det her.

December 2020

29

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

December 2020, 1. årgang, nummer .5

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

HackSpace nr 37
Det nyeste nummer af HackSpace magasinet er til gratis
download her.
Den er som sædvanlig spækket med gode artikler og
opskrifter.
Der omtales b.la en fri online kursus til dem som kunne
tænke sig at starte et Hacker Space for unge mennesker. Her
er der forskellige eksperter der giver deres bud på hvordan
man får startet en HackerSpace op helt fra bunden af.
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MagPi nr. 100 er på gaden
Nr 100 af dette fantastiske blad er på gaden og kan
som sædvanlig, ganske gratis downloades her
Du kan b.la læse om den ny Raspberry Pi 400, som
jo er en desktop computer, og den kan faktisk hamle
op med mange små bærebare pc. En paspberry PI
kan finde andvendelse rigtig mange forskellige
steder.
Hvis du f.eks installerer en HamPi pakke, som kort
beskrevet andet sted i bladet, ja så har du en
fantastisk computer til Amatørbrug. Hvis du
installerer en Open CPN pakke på din raspberry, ja
så kan du lave en fantastisk kortplotter til din båd.
Den kan desuden køre Nmea 0183 og Nmea 2000
systemer, så det er muligt at koble den til bådens
bussystem. Jo mulighederne er mange og
spændende.
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HamPI
Af Jan Holm OZ1OY

HamPi er et software-image til en Raspberry Pi computer, og det er forsynet med en lang række softwarepakker, specielt til radioamatører. Det er f.eks:
• WSJT-X (FT8/4 m.m.)
• GQRX SDR receiver
• FlDigi
• APRS
Tidligere har det ofte været et stort arbejde at skulle opbygge et image med alle de programmer, som en
radioamatør skal bruge. Dette er nu blevet simpelt, fordi Dave Slotter, W3DJS har lavet et færdig image med et
hav af ham-radio software-pakker.
Check dette link: https://github.com/dslotter/HamPi/wiki eventuelt denne Youtube-video:
https://www.youtube.com/watch?v=Bnpln-aRWrs. Der findes desuden en udmærket gruppe:
https://groups.io/g/Ham-Pi om projektet.
Softwaren kan til små opgaver kører på en Raspberry 2 model, men til større opgaver skal der bruges en
Raspberry 3 model eller den nyeste model 4.
Jeg har en Raspberry model 3 + kørende med GQRX med en RTL-dongle sammenkoblet til WSJT-X, som en
standalone FT8-receiver til 144 MHz. Computerens CPU-kraft er udnyttet til det maksimale.
Hvis man vil i gang med at “brænde” et HamPi-image version 1.1 på et SD-kort, kan man starte ved her:
https://groups.io/g/Ham-Pi/message/165
Et godt og brugervenligt program til at “brænde” SD-kortet med er BalenaEtcher: https://www.balena.io/etcher/
som findes til både Windows og Linux.

Redaktionen skriver:
Jeg har nu et stykke tid leget lidt med denne software pakke til Raspberry pi. Det er helt fantastisk
på en Raspberry pi 4. Meget nem at gå til også for en som absolut ikke har de store kundskaber ud i
Linux verdenen.
Jeg kan kun anbefale at prøve denne distribution, den er nem at få op at køre og alt ting virker
umiddelbart ”out of the box”
Vy de OZ1DCZ
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122 GHz projektet.
Af Jan Holm OZ1OY

Indledning.
På VUSHF-udvalget’s båndplan kan man se, at radioamatørerne i region 1 har et bånd på 122250 – 123000 MHz.
Og noget lignende findes i de andre regioner. Hidtil har det været svært at fremstille og skaffe udstyr til disse
mikrobølgebånd. Bølgelængden på disse frekvenser er 2,4 mm, så der sættes svære krav til udstyr og antenner.
Hidtil har man anvendt diodemultiplikatorer og mixere.
Silicon Radar TRX120.
Men p.g.a. radar-udviklingen i bl.a. førerløse biler og afstandsmåling, er der kommet en ny mulighed. Silicon
Radar TRX120 er en lille chip på 8*8 mm package. Der findes en 001-chip med 2*2 array af patch-antenner, og
en 002-chip med simple dipole-antenner. De indbyggede antenner til både TX og RX gør det lidt forskelligt,
hvordan effekt og støjtal udnyttes bedst muligt. Men sendeeffekt er kun ca. 0,5 mW. Alle forbindelser på 122
GHz foregår i chippen, og der er intet elektronik-arbejde med forbindelser højere end 1,9 GHz.

Foto 1 af 001-chip.
Radarprincip.
Med radarchippen kan man måle både afstand og hastighed.
Ved at udsende et CW-signal med en fast frekvens og måle frekvensafvigelsen på det modtagne signal, kan
man måle hastighed (Doppler-effekten). Og hvis man udsender et signal, hvor man varierer frekvensen (Chirp
- FMCW) og måler hvor meget frekvensen på det modtagne signal er ændret, kan man bestemme afstanden.
Modulation.
Som radioamatør skal vi jo kunne kommunikere med hinanden og gennemføre en qso. P.g.a. radar-chippens
grundlæggende konstruktion, kører TX-senderen hele tiden, og det er ikke muligt at variere TX-effekten. Man
kan altså ikke køre AM- og SSB-modulation. Men til gengæld kan chippen meget hurtigt ændre frekvens,
hvilket betyder at man kan lave FM- og CW-modulation (det sidst med FSK CW). Men det er også muligt at
køre WSJT-X modulationer, som bl.a. FT8, JT4.

Worldwide Ham-projekt.
Hvordan kommer man så i gang med at bygge sådan en radio?
Den første version af en 122 GHz transceiver med denne radar-chip blev bygget af Mike Laval, K6ML.

December 2020

33

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

December 2020, 1. årgang, nummer .5

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

Foto 2. K6ML’s første version.

I DUBUS magasin 3/2019, hvor VK3CV, Andrew Anderson beskrev et hamradio-projekt med 002-chippen,
oprettede VK2XAX, Tim et crowd-funding på Internettet. Mange radioamatører over hele verden tilmeldte sig,
og man kunne på den måde komme i gang på 122 GHz med et lille print på ca. 50 *50 mm og nogle forskellige
mikrobølge-feeds.

Foto 3. Transceiver 50*50 mm print.
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Der blev fremstillet over 350 færdige print, og man kunne også bestille et print uden komponenter. Ideen er at
placere printet i en lille kasse i brændpunktet på en parabol eller monteret et horn direkte på printet over
radar-chippen.
Her et billede af VK3CV færdige udstyr til brug i felten:

Foto 4. VK3CV-udstyr

OZ-projektet.
Fra OZ-land var der en god håndfuld radioamatører, som gik med, og i løbet af sommeren 2020 kom de første
transceivere i gang. Man kan læse mere om den første OZ-OZ-forbindelsen, som OZ2OE, Ole og OZ5TG, Verner
lavede 21. juni 2020 på VUSHF-udvalget webside. Hvis man søger på websiden med 122 GHz, kommer der
yderligere et antal rapporter om aktiviteterne på dette amatørbånd.
Der er desuden kommet hold i gang på Fyn og på Sjælland. Den hidtil længste forbindelse (ODX 9,86 km) er
lavet over Odense Fjord af OZ5NM/p og OZ1OY/p. Og på Sjælland har OZ7TA og OZ2TG den 18. september 2020
lavet førstegangs-forbindelse på omkring 1 km på den nedlagt landingsbane på Værløse Flyveplads.
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Foto 5. Odense Fjord - ODX 9,86 km

Foto 6. Værløse Flyvestation
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Fremtiden.
Worldwide kører nu anden runde af fundracing-projektet styret af VK2XAX, Tim, så flere amatører og flere
transceivere kommer til. I OZ er der på nuværende tidspunkt 9 deltagere på mail-listen. På verdensplan er der
kørt forbindelse på omkring 50 km, og mon ikke der i fremtiden bliver kørt qso’er i OZ på omkring 25 km ?
Ud over antenner og effekt er det også de højde-geografisk forhold samt luftfugtigheden, som sætter grænsen
for den maksimale rækkevidde i Danmark. Desuden kan der udvikles udstyr til digitale forbindelser v.h.a.
teknikken bag WSJT-X.

Yderligere information:
1.

K6ML, Mike Laval præsentation http://www.bay-net.org/uploads/1/2/2/7/122774721/k6ml122ghzradio-baycon2018.pdf

2.

VK3CV, Andrew Anderson, DUBUS-artikel
https://groups.io/g/The122GProject/files/As%20Easy%20as%20122GHz%2020_07_2019%20%28Compress
ed%20images%29.pdf

3. VUSHF udvalget website om 122 GHz forbindelse https://vushf.dk/122-ghz-forstegangsforbindelse-ozoz/

Danske manualer
Af OZ0J, Jørgen

Jeg har fået færdiggjort min første danske manual til eQSL, nok verdens største online logdatabase. Derudover
er jeg stadig leveringsdygtig i andre danske manualer, og p.t. er det
Logbook of The World, p.t. 55 sider A4
Clublog, p.t. 53 sider A4
WSJT-X, p.t. 43 sider A4 (gælder for version 2.x, og en opdatering er i støbeskeen)
JTDX, p.t. 37 sider A4 (den er lidt forældet, da der er kommet en version med dansk sprog, tak til 5P1KZX)
DX4WIN, minimanual til version 8 (bør opgraderes til version 9 på et tidspunkt)
eQSL p.t. 32 sider A4
Hvis du er interesseret i mine manualer, så kan du bestille dem på https://oz0j.dk/download/ og udfylde
formularen i bunden af siden.
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Mailinglister/debatforum
Af OZ0J, Jørgen

Der findes en masse mailinglister og debatfora (via e-mail) med diverse meget snævre emner for verdens
radioamatører. Langt de fleste er på engelsk, så du skal som udgangspunkt forstå dette sprog for at få glæde af
mailinglisterne. Nogle mailinglister er mere aktive end andre, og jeg har kun taget nogle få med i denne
artikel.
http://lists.contesting.com/
Her findes bl.a. CQ-Contest og Top Bank (160m) reflektorerne samt et par logprogrammer, hvor nogle af de
ældre radioamatører nok vil genkende navnene.
Hvis man vil se på, hvad der ligger i arkivet, så klikker man på navnet på listen. Derefter kommer man ind på
listens forside, hvor man kan se ”archive” (arkiv) og tilføje sig til listen.
Hvis du tilmelder dig en af listerne på http://lists.contesting.com/ så er det min erfaring, at man skal undlade
danske karakterer i navnet på ens e-mail adresse. Det er bl.a. derfor, at min navnet i min mailadresse er
”OZ0J/5Q2T – Joe” i stedet for ”OZ0J/5Q2T – Jørgen”. Husk i øvrigt, at der kommer mails hele døgnet på de
forskellige mailinglister.
På http://lists.contesting.com/ kan du kun skrive til listen, hvis du er medlem.
Lidt forslag til mailinglister på Contestting.com:
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/3830
Denne liste har også sin egen hjemmeside, hvor man kan indberette ens contest resultat – og se andres
https://www.3830scores.com/
Listen på http://lists.contesting.com/ er for dem, der vil se andres indberetninger. Der kommer løbende en
summering på i hvert fald de større contester, hvor man har samler de indberettede rapporter i de forskellige
klasser. Det er ikke en liste over alle deltagere i en contest, men det er en teaser til selv at rapportere – og
måske deltage en anden gang.
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/amps - lidt om PA-trin
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/oz-contest - en dansk liste startet af OZ1AA, Thomas. Her kan
man indberette sin deltagelse i alverdens contester – mest på HF.

https://groups.arrl.org/g/ARRL-LoTW
Mailingliste for brugere af Logbook of The World. Her stilles der en masse spørgsmål, og der kommer også en
masse kvalificerede svar. Det er bl.a. her, jeg har hentet information om TQSL og de ”problemer” forårets
opdatering af TQSL gav rundt om i verden. Det med locator, US stater og andre felter i ens log blev lige
pludselig en udfordring for nogen, da deres log blev afvist ved upload.
En liste over ARRLs grupper/mailinglister findes på https://groups.arrl.org/g/ARRL-Groups/subgroups

https://groups.io
Her findes alverdens grupper/mailinglister og vist alt i verden, også en masse, der ikke har med amatørradio at
gøre. En alfabetisk liste giver over 32.000 forskellige grupper. Jeg skal her liste et par af dem, jeg har fundet
eller kender i forvejen
https://groups.io/g/win4k3suite - om softwareprogrammet Win4K3Suite, der kan styre Elecrafts produkter. Se
evt. mere om softwaren på https://va2fsq.com/ Der er en tilsvarende gruppe på vej for Elecraft K4.
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https://groups.io/g/spe-amplifiers - for dem, der har et SPE Expert PA-trin
https://groups.io/g/elecraft - om Elecrafts produkter
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus - alt om N1MM Logger+ programmet.
https://wsjtx.groups.io/g/main - om WSJT-X programmet
https://jtdx.groups.io/g/main - tilsvarende om JTDX programmet
https://groups.io/g/DXLog - om DXLog, DXKeeper og alle ”søster” programmerne
http://lists.f5mzn.org/cgi-bin/mailman/listinfo/support - Writelog logprogram til contester
https://groups.io/g/microHAM - gruppe for Microhams produkter, se også https://microham.com/
og der er sikkert mange flere.

http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/dx4win - for os, der bruger DX4WIN logprogram
http://lists.f5mzn.org/cgi-bin/mailman/listinfo/support - for os, der bruger Win-Test som logprogram til
contester og DX-peditioner

K1MU, Rich Murphy – LoTW information
Af OZ0J, Jørgen

K1MU, Rick Murphy er en af de store kræfter bag Logbook of The World (LoTW) og den tilhørende
software TQSL. Rick er også at finde på mailinglisten for Logbook of The World.
På hans hjemmeside http://www.rickmurphy.net/lotw/index.shtml findes der en større forklaring
til LoTW, TQSL software med de mange filnavne og en hel del om felterne i ADIF filerne, der bruges
til at sende til og modtage fra LoTW. Øverst ligger TQSL softwaren, og nyeste version kommer
normalt hurtigere her end på ARRLs officielle side for LoTW.
På siden http://www.rickmurphy.net/lotwquery.html kan man spørge til ens LoTW log og få en
masse detaljer. Når du har indtastet dine data og klikke på
, så kommer du over til login
siden på https://lotw.arrl.org. Du skal derfor logge ind på din LoTW konto for at få data.
Der kvitteres med en ADIF fil, der hedder lotwreport.adi og som er en ADIF fil, du kan læse ind i dit
lokale logprogram. Bemærk at filen ALTID hedder lotwreport.adi så PAS PÅ med bevidstløs at læse
en fil hentet fra denne Query (forespørgsel) ind som bekræftede QSO’er fra LoTW.
Skal du bruge bekræftede QSO’er fra LoTW, så skal du via https://lotw.arrl.org og vælge
og derefter

December 2020

39

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

December 2020, 1. årgang, nummer .5

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

Hjælpefiler til logprogrammer
Af OZ0J, Jørgen

Afhængig af, hvilke logprogrammer, du bruger, så skal de jævnligt opdateres med forskellige data.
Jeg vil her forsøge at samle nogle af de hjælpefiler, som jeg kender.
DXCC
På https://www.country-files.com/ findes der en opdateret DXCC fil til langt de fleste
logprogrammer. Klikker man fx på ”continue reading” under DX4WIN.CTY, så får man et hav af
rettelser listet.
Der kommer 1-2 opdateringer pr. måned og gerne lige op til de store contester. Find ud af, hvordan dit
logprogram opdaterer DXCC filen (hedder ofte CTY for country), så du er up-to-date med specielle
calls m.v.
Supercheckpartial
På http://www.supercheckpartial.com/ kan du hente en hjælpefil til dit contestlogprogram, fx N1MM
eller Win-test. Filen har de ”kendte” calls i contester, dvs. calls der har været med inden for de
seneste 24 måneder. I venstre side er listet de contester, hvorfra data er hentet, og du er velkommen
til at sende din log (i cabrillo format) fra disse contester til logs@supercheckpartial.com.
Der er lidt forskellige filer at hente, så tjek med dit logprogram, hvilken fil, du skal hente, så tjek med
dit logprogram, dels hvad du skal hente og dels hvor du skal gemme filen for at få filen til at virke.

Exchange filer til contester
Bruger du N1MM Logger+ som contest logprogram, så findes der et hav af hjælpefiler til de
forskellige contester. Det er normalt ikke svært at logge QSO nummer (løbenummer), CQ/ITU zone
eller lignende koder i en contest. Det er straks langt sværere at huske forkortelsen på 50
amerikanske stater og 10-12 canadiske provinser eller alle de der russiske distrikter i Russian DX
contesten i marts.
N1MM Logger+ har et bibliotek, hvor du kan hente hjælpefil/setup til netop den contest, du vil være
med i. Du finder det på https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-supported/contests-setup/setup-udccontests/
Bruger du Win-Test så er der nogle database filer, som du kan hente og gemme til den enkelte
contest. Listen findes på http://download.win-test.com/databases/ men det er ikke alle filer, der er
lige opdaterede.
Til Win-Test kan du faktisk lave din egen hjælpefil. Modsat database filerne omtalt ovenfor, så er
hjælpefilen en flad tekst fil, der ”bare” skal opfylde nogle få krav. Du kan læse mere på
https://docs.win-test.com/wiki/Menu:Windows#XDT_Files Forskellen går ud på, at databasefilen
(DBT) automatisk skriver et forslag som exchange i en contest (fx NY for New York i ARRL
contesten), mens hjælpefilen (XDT) skriver det i et separat felt, og du skal så selv skrive exchange
manuelt.
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Til Win-Test har N6TV, Bob lavet et program, der automatisk opdaterer diverse hjælpefiler såsom
Supercheckpartial, CTY/DXCC filen og andre programmer. Du finder min danske vejledning til at
installere denne opdatering på https://oz0j.dk/wintest-opdateringsprogram/
Når du kører dette program, så vil jeg anbefale, at du aktiverer det som ”kør som administrator”, da
du sikkert får fejl om, at der mangler skriverettigheder, hvis du kører programmet almindeligt.

IARU HF Championship
Ja der er ca. 6½ måned til næste gang, der er IARU HF Championship contest. Det navn siger dig
måske ikke så meget, men den contest er også kendt under navnet ”HQ contesten”. HQ betyder Head
Quater, hvilket i denne contest er de nationale landsforeninger i en form for verdensmesterskab.
Contest exchange for de enkelte landes HQ station er forbogstaverne for landsforeningens navn. I
Danmark kender der fleste nok EDR, og mange af jer kender sikkert også vores nabolande Sverige
(SSA), Norge (NRRL) og Tyskland (DARC). Men hvad med Ungarn? Holland? Eller Kuwait?
Jeg har i mange år i samarbejde med N6TV, Bob samlet HQ stationer sammen til hvert års IARU HF
Championship contest, så de enkelte landes HQ station det pågældende år passer med deres
landsforenings forkortelse. Jeg laver det meste af forarbejdet med at få skrevet rundt til ”Gud og hver
mand” samt på diverse mailreflektorer nævnt andet sted i dette nyhedsbrev, og N6TV har
programmet, der konverterer mine data til filer, der kan bruges i om ikke alverdens
contestprogrammer, så de mest gængse på området.
N6TV lægger gerne sine filer i en zip fil og placerer den på https://bit.ly/itudtb Blandt filerne er der
en readme.txt fil, hvor der (på engelsk) står, hvilken fil, du skal gemme i de contestprogrammer, der
supporteres.
Og skulle du få mod på at være med under det danske ”landshold”, så besøg
https://www.oz1hq.dk/wp/
EDRs HQ station har faktisk været med siden 1997, og du kan på
https://edr.dk/2020/10/03/tilfoejelse-til-oktober-oz/ læse mere om, hvordan det startede. Der ligger et
link til et par artikler, der har været i OZ i 1997, 1999, 2012 og seneste artikel fra OZ1BII fra 2020.

Backup af WSJT/JTDX logfil
Af OZ0J, Jørgen

Både WSJT-X og JTDX har bestemt, hvor loggen (ADIF filen) skal ligge. Jeg har derfor valgt at lave
en kopi af min log og andet setup fra WSJT-X og JTDX.
ADIF filen fra WSJT-X og JTDX ligger et noget besværligt sted både for backup og for at hente
logfilen over i andre steder. Min PC erfaring er fra 1990’erne, så jeg har arbejdet lidt med MS DOS. Jeg
har derfor lavet et batch script og gemt det som en fil på min PCs skrivebord. Et batch script er i
princippet en flad tekst fil med nogle kommandoer, og filen gemmes som .BAT (kaldet filtype eller
”efternavn fra 90’erne).
Jeg har valgt at bruge kommandoen ”robocopy”, som er en videreudvikling af ”Xcopy” og med flere
muligheder. Jer med PC især i 90’erne husker sikkert ”Xcopy” fra dengang. Der er sikkert flere
indgangsvinkler til det her, så her er min fremgangsmåde.
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Windows har ved en standard installation valgt at skjule visse filer og mapper. Desværre er en af
mapperne den mappe, hvor WSJT-X og JTDX lægger deres log. Jeg har derfor valgt at få vist skjulte
filer og mapper (i Windows 10 kaldes det skjulte elementer), for det gør det lidt nemmere at lave
backup og i øvrigt komme til log m.v.
For at få lov til at se skjulte filer og mapper (elementer) skal du starte Windows Stifinder fx via
eller ved at holde

nede og trykke på E.

Når din Windows Stifinder er startet på, klikker du på

og derefter fjerner du fluebenet i

(Windows 10).
I Windows Stifinder kan du se, om du har adgang til skjulte elementer.

Den mappe med blå linje (min rystende hånd) er en skjult mappe
Den mappe med rød linje er ikke en skjult mappe
Nu kan vi gå i gang med at oprette et batch script.

Find programmet

i din Windows. Kan du ikke finde den, så søg efter

i Windows startmenu. Den kommer øverst.
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Start med at vælge Filer -> Gem Som (genvej CTRL+SHIFT+S)

Ret evt. filplacering.

Ret filtype til ”alle filer”

Indtast et filnavn. VIGTIGT filnavnet SKAL ende på ”punktum bat” som vist ovenfor.
Nu skal du have sat din backup kommandoer op. Start med at finde stien til din WSJT-X eller JTDX
logfil. Uanset om du bruger WSJT-X eller JTDX, så er det her nok den nemmeste måde at finde din
log på.

Vælg
og derefter
Din ”log mappe” åbner sig nu i stifinder, og stien er angivet som vist her

Hos dig vil der stå noget andet end mit navn og calls.
Klik nu på den viste sti, så den bliver blå som vist her

”oz0j” vil hedde noget andet hos dig, men ellers burde det være ens. Har du flere call, flere locatorer
eller anden opdeling, så vil din ”log-mappe” hedde noget andet end kun ”WSJT-X” eller ”JTDX”
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- vist her med et event call

Når du har denne linje blå
så skal du kopiere
linjen uden at rette noget her. Tryk på CTRL+C eller højreklik og vælg ”kopier”
I din notesblok fil sætter du teksten ind på en tom linje

Du skal nu finde ud af, hvor du vil have sendt din backup hen. Det kan være lokalt på samme PC, i
”skyen” via en cloud løsning som Dropbox, OneDrive e.l. eller på en ekstern enhed. Som
udgangspunkt vil jeg anbefale ”skyen”, og nedenstående vil være vist med den løsning.
Jeg fik nogle problemer med min første backup fil, da jeg kopierede til mappen ”WSJT-X”. Jeg
rettede derfor mappens navn til ”WSJT”, og det setup er vist nedenfor.
I din backup fil i Notesblok skal din backup linje se ud som vist her
robocopy "C:\Users\OZ0J\AppData\Local\WSJT-X" "C:\Users\oz0j\OneDrive\amateur radio\WSJT"
/mir
Bemærk at det skal stå i en linje i Notesblok.
robocopy – det er kommandoen for kopiering
"C:\Users\OZ0J\AppData\Local\WSJT-X"
Denne del skal du erstatte med din ”log-mappe” som nævnt ovenfor. Denne det er ”kopiering fra”
"C:\Users\oz0j\OneDrive\amateur radio\WSJT"
Denne sti er der, hvor min WSJT ”log-mappe” bliver flyttet til. Som nævnt anbefaler jeg, at du skriver
WSJT i stedet for WSJT-X. Denne del er ”kopiering til”
Du skal erstatte denne sti med den sti, hvor du vil have din backup skal sendes til
/mir laver et spejl fra din ”log-mappe” til den nye destination.
HUSK ” (gåseøjne) omkring de 2 stier (som vist) og husk mellemrum de rigtige steder.
Har du flere WSJT eller JTDX mapper, så start med at lave din backup fil med kun en log-mappe og
test den. Når den virker, kan du lægge de øvrige stier ind. Husk at lave en mappe til hver log-mappe,
så hver af dine ”log-mapper” kopiers til hver sin mappe.
Virker din .BAT fil ikke, så tjek, at det er .BAT fil, du har lavet. Notesblok kan finde på at gemme din
fil som backup.bat.txt – og så er det ikke et batch script – og dermed heller ikke en .BAT fil.
Når du har lavet din .BAT fil, kan du i øvrigt redigere i filen ved at højreklikke og vælge ”rediger”.
Husk at gemme filen, hvis du retter nogen.
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Jeg har i øvrigt lagt backup af mine Win-Test logfiler i samme backup (men med en anden
destination). Det samme kan man gøre med andre logprogrammer, afhængig af, hvor de enkelte
programmer gemmer data.
Du er velkommen til at kontakte mig på e-mail, hvis det driller.
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QST december.
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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 Dcertifikat 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.
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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!

Redaktionen skriver:
Omtalen af OZ1BXMs videoer, har før været bragt i RDE-Posten, men vi mener at de fortjener at få lidt reklame
igen. Måske det kunne animere til at nogle nye går i gang med at læse op til en radioamatør licens, eller måske
til en opgradering af en D licens til en B eller måske endda en A.
Velbekomme med opgaven og ønske om at vi høres på båndene.
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DX-Peditioner i december.

ja hvad er nu det for noget, Det lige ikke den side der plejer at være i RDE-Posten omkring DX-Peditioner. Jeg
har faktisk set at på www.edr.dk er der en rigtig fin side med nyheder og DX-peditioner, så jeg tænker at der
ikke er så meget ved at jeg møjsommelig i hver måned sidder og lave en liste over de DX ting der sker den
kommende måned, der er lidt spildte kræfter, når nu der er andre der har gjort det samme, derfor vil jeg
fremover opfordre dem der har interesse i at se noget om diverse DX-Peditioner, til at kigge med på EDRs
hjemmeside https://edr.dk/world-news/.
Et andet rigtig godt sted at fine sidste nyt omkring diverse DX ting er på RDE forum, her har OZ7C Boye, en
rigtig fin oversigt over alle de forskellige DX-peditioner som kører rundt omkring i verden. OZ7C er rigtig god
til hele tiden at holde det opdateret med de sidste nye informationer.
Derud over kan siden https://www.dx-world.net/ anbefales, her er der også rigtig mange informationer at
hente, Det er her jeg normalt fandt de informationer jeg bragte i RDE-Posten.
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger:
Coax relay op til 18 GHz

Coax relay 28 volt Dowkey 411C – 430832 op til 18 GHz evt. yderlige data kan findes her
https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/
Sælges for 350,00 kr / stk. plus evt. forsendelse

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

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.

December 2020

50

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

December 2020, 1. årgang, nummer .5

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

OZ December
Et nyt nummer af OZ, foreningsbladet for EDR, Experimenterende Danske
Radioamatører, er på trapperne, hvis den ikke allerede er kommet til
medlemmernes postkasser.
Der er mange fine artikler i dette nummer.
Det er muligt at hente OZ i pdf-form fra hjemmesiden, hvis du er medlem af
foreningen.
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OZ3EDR er flyttet
Af OZ1DCZ, Carsten

Så er OZ3EDR, flyttet i nye lokaler, det bliver bare så godt. Men sikken et stykke arbejde, der var samlet meget
sammen over de år hvor klubben har været i de gamle lokaler. Mange har nydt godt af den store komponent
lager som OZ3EDR har haft og godt for det. Vi har nu fået reduceret lagerbeholdningen ganske kraftigt, men
bare rolig, vi har stadig mere på lager, end hvad OZ3EDRs medlemmer nogensinde får brugt.
En STOR tak til alle de gæve medlemmer som troppede op lørdag og søndag, den 21 og 22 november og gav en
hånd med ved flytningen. Om lørdagen var vi oppe på over 20 medlemmer. Det lykkedes så nogenlunde at
overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer, ved at fordele dem henholdsvis i de gamle lokaler med
oprydning og nedpakning, nogle på landevej med trailere og resten i de nye lokaler med tømning af trailere og
få ting sat på plads.

Vi påtænker at lave et brag af en indflytterfest, når engang Coronaen tillader det. Planen var oprindelig at vi
ville lave noget i lighed med sidste års ”Amatørtræf Struer” den 6. februar, men det kommer nok ikke til at ske.
Vi glæder os til at komme på plads i de nye lokaler og få gang i projekterne.

Meddelelse fra formanden:
10. november fyldte jeg 80 år og vistes stor opmærksomhed fra klubbens medlemmer.
Jeg siger tusind TAK til jer alle og tak til OZ5BG Bent, for hvem det lykkedes at få alle, ja ALLE, klubbens
medlemmer på listen.
Med hensyn til flytning er første fase overstået, og møder i klubben foregår fremover i vore nye lokaler på Peter
Bangsvej i Struer.
I 3EDR- Struer har vi tradition for både julefrokost og juleafslutning. Julefrokosten måtte aflyses pga.
coronasituationen, og det samme vil være tilfældet med juleafslutningen (max forsamling).
Derfor ønsker jeg og resten af bestyrelsen allerede nu medlemmer med familie en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. Vi mødes i det nye år til en forhåbentlig mere normal tilværelse.
Første mødeaften : 7. januar 2021
Bedste hilsener OZ3ZJ Hjalmar
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Nyt hovedbestyrelse i EDR
Lørdag den 14. november havde EDR repræsentantskabsmøde i Odense
Vi havde selvfølgelig overvejelser omkring Corona situationen og var helt sikre på at vi kunne ikke holde det
på Klokkerstøbervej som vi plejer.
Vi rykkede derfor ud til SKF hallen, der hvor vi har haft Ham træf
De kunne lave en ”konference opstilling” med dertil hørende forplejning
Der var tilmeldt 30 deltagere, mest HB samt enkelte tilhørere
Programmet er jo lagt fast via vedtægterne
Der var selvfølgelig et væsentlig punkt omkring foreningens fremtid, alder på medlemmer samt økonomi
Selve referatet kommer i endelig form i uge 49.
Der var også valg til formand og hovedbestyrelse
Valget til formand er direkte og de to opstillede var OZ7S samt OZ4VW
OZ4VW blev valgt som ny formand
De nye HB blev efterfølgende valgt.
Vi har efterfølgende konstitueret bestyrelsen så den ser ud som nedenfor
Som det ses nedenunder, er der allerede uddelt forskellige opgaver til bestyrelsen
Mere vil komme senere
Mvh Arne OZ4VW
Arne Fast Hansen
OZ4VW
Bottrupvej 44, Botrup, 8723 Løsning
tel: 20 98 37 34 / 75652114
oz4vw@edr.dk
Formand
HB-kontakt region Nordjylland
Ansvarshavende redaktør OZ
Ansvarshavende redaktør Hjemmesiden
medlem af Teleudvalg
Ole Püschl
OZ1OP
Herman Bangs vej 9, 3460 Birkerød
28 59 94 67
oz1op@edr.dk
Næstformand
Webmaster
HB-kontakt til region Hovedstaden
HB-kontakt til interessegruppen RABOS
HB-kontakt til Rævejagtsudvalget
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Michael Wehnert
OZ5WU
Grundtvigsvej 14,4700 Næstved
tel: 40 13 74 00
oz5wu@EDR.DK
Sekretær
HB-kontakt region Sjælland
HB-kontakt til VUSHF udvalg
Finn Holmegaard
OZ7ABM
Særkærparken 42, 7500 Holsterbro
tel: 96 10 72 71
oz7abm@edr.dk
Kasserer
HB-kontakt region Midtjylland
medlem af Handelsudvalg
Jan Sørensen
OZ1IZL
Guldøjevænget 52, 5260 OdensenS
tel: 51 89 38 48
oz1izl@edr.dk
HB-kontakt region Syddanmark
Lars Henneberg Jacobsen
OZ1HPS
Toften 18, Kollemorten, 7232 Give
tel: 20713594
oz1hps@edr.dk
Jens Ole Mørup
OZ1LWT
Gedbovej 18, Tvis, 7500 Holstebro
tel: 20 87 19 79
tel: 20 87 19 76
oz1lwt@edr.dk
medlem af Handelsudvalg
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Dansk Vinter VHF dag 2021

Dansk Vinter VHF dag den 16. januar 2021 er desværre aflyst pga. Covid-19.
MEN MEN det er kommet redaktionen for øre, at der muligvis kommer et online møde i stedet for.
Der skulle, efter hvad vi erfarer komme indtil flere online foredrag, som man blot kan logge ind og se med på uden
tilmelding eller andet hurlumhej. Dette er dog ikke bekræftet fra nogen pålidelig kilde, men hold dig orienteret på
hjemmesiden www.vushf.dk
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Ham Radio Deluxe Pre-Release Announcement
We are pleased to provide an update on the November 2020 release of Ham Radio Deluxe. There are just a few
minor items left to tend. A release is imminent
Here is what will be included in this release:
Bulk Callsign Lookup – this feature will allow you to select multiple QSOs in your log and perform the
callsign lookup function on them. You will be able to choose whether to fill only empty fields or fill all fields
in the QSO. If your enabled lookup sources have data to fill those fields, it will do so automatically. This will
be very helpful for those who import logs into HRD Logbook from other programs. This feature will be
perpetually available to customers whose Software Maintenance and Support expiration date is beyond the
release date for this release.
Additionally, the following improvements are available to all Ham Radio Deluxe customers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CQ US Counties award tracking initial version
ICOM IC-705 added
FTDX101D/MP antenna switch added
Google Earth Pro integrated to Logbook and Satellite Tracking
QSL labeling fixed for Brother and Dymo label printers
ILGRadio shortwave database again supported
Outstanding items in Logbook Lookup Pane fixed
Daylight savings time issue with Satellite Tracking fixed
Fixed issue that prevents activation keys from being deactivated

Our developers - Doug, Will, and Kevin - have done a fantastic job on getting this release ready. Thanks to
them.
Again, this is a pre-announcement. We will have an announcement within the next few days when the
release is made available.
For those who seek to renew Software Maintenance and Support, watch for deals for Black Friday and Cyber
Monday via email and social media.
73 de Mike, WA9PIE, VK4EIE
HRD Software
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RDE-Posten August 2020
Denne måneds forfattere
George A. Tranos N2GA
Dr Michael K Butler, G4OCR
Jørgen Rømming OZ0J
Lasse H.P. Kjærbo OZ1LN
Kenneth Hemstedt OZ1IKY

Lars Pedersen, OZ1BXN
Kjeld Bülow Thomsen,
OZ1FF
Robin Moseley, G1MHU
Carsten Kobborg, OZ1DCZ
Henning Andresen OZ2I

Tak til alle forfattere,
uden dem kunne
RDE-Posten ikke leve
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