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Sommerhilsen
I skrivende stund har vi, højest
usædvanligt, haft dejligt sommervejr
i flere uger. Det kan naturligvis mærkes på fremmødet i klubben, da nogle allerede er flyttet til sommerresidensen, men heldigvis er der stadig
mange, der kigger forbi på mandage
eller torsdage, så tak for det.
Det fine vejr kalder jo også på udendørs aktiviteter, hvis man ellers kan
klare solen. Hos undertegnede har
solen været en god undskyldning til
at gå i shagget, og lige få lyttet lidt
rundt på båndene. For mig er det i
denne tid hovedsageligt 6m og 4m,
der har interessen, for disse bånd er
helt uberegnelige, og kan pludselig
vise sig at være fantastiske til DX
arbejde, når der opstår sporadisk e
(es) udbredelse. Det kræver ikke
altid det store antennegrej; jeg har
talt med stationer bl.a. i Kroatien og
Italien, hvor der blev kørt fra en campingplads med en simpel dipol i få
meters højde.
Så husk radiogrejet, hvis du tager
sydpå!

I dette blad er der vedlagt årsplanen
for aktiviteterne i OZ6HR. Den er
ikke udfyldt helt så meget, som du er
vant til, men det vil ske hen over
året, så vær opmærksom på, at det
er kalenderen på hjemmesiden, der
ALTID er gældende! Ændringer og
nyheder står også der. Eller lyt til
Peter, OZ7PBI, på Repeaternyt om
mandagen. Her vil ændringer og nyheder også blive annonceret. Desuden vil der med stor sandsynlighed
også komme en notits på vor Facebook-side, eller måske som en SMS,
da det har vist sig at være en meget
effektiv kommunikationsform.
Jeg vil ikke undlade at nævne valget
til EDR´s RM, der sker inden længe.
Der er indtil nu tre lokale kandidater
der stiller op, men flere er mulige.
Det er OZ1JS, Jørgen, OZ1GRL,
Arne Lund, OZ4VW, og Arne Fast,
der opstiller. Jeg håber, de får rigtig
mange lokale stemmer, så de kan
tegne OZ6HR godt overfor EDR.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle
en rigtig god sommer, med forhåbentlig mange gode radioaktiviteter.
OZ1QZ John
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Lima – SDR radio projekt dag i OZ6HR
Lørdag d. 26/5-18 afholdte vi en Lima–SDR radio projekt dag i OZ6HR.
Der var 12 deltager og en hjælper
(OZ7PBI) tilstede. Tak til Peter. Vi
havde en god dag og der blev snakket og udvekslet erfaringer.
Dermed lukker en epoke af, da det
var en afslutning på Lima projektet.
Dog ikke helt. Der er stadig amatører, der bygger på den, og man kan
faktisk købe print til den endnu. Hvis
nogen stadig skulle have brug for
råd, så er de altid velkommen til at
skrive ind på oz5agk@gmail.com.
For jer, der ikke ved, hvad en Lima
er for en, så er det en fuldt dækkende HF transceiver med et output på
6-700 mW. Og faktisk med forbløffende egenskaber, især på et godt
lydkort.
Det blev til 116 kit, der blev købt
hjem og sorteret. I 2013-14 blev der

fordelt flest blandt deltagerne. Nok
det største projekt nogensinde herhjemme blandt amatørerne (efter
antal).
Hvad så nu? Jo, VNArduino fulgte
efter og flere andre småprojekter.
Lige nu bygges der på en TULIP HF
transceiver (OZ1JS, OZ5AGK), og vi
må se, hvor det fører os hen. Hvis
konstruktionen er gennemarbejdet
og dens egenskaber tilfredsstillende,
vil der måske (hvis interessen er der)
blive startet et projekt op. Dog skal
det her nævnes, at den kræver erfaring i SMD-lodning. I modsætning til
Lima konstruktionen, da den var med
de gamle ”igennem huller” komponenter.
Byggeværdige projekter mangler
ikke. Det er tiden, der sætter begrænsningerne. Bl.a. samles der
stumper sammen til en 1 kW PA-trin
med en af de nye LDMOS. Mere om
det efter november.
73 OZ5AGK / Flemming

SDR – RADIO – KONVENT:
Lørdag d. 24. november i OZ6HR
Mere info følger lige efter sommerferien.
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EDR HF Field Day
Lørdag/søndag, den 1. og 2. september, afholder EDR den årlige
Field Day (FD). De sidste par år har
vi været inviteret med til Skanderborg afdelingens FD, der fysisk har
været hos Lars, OZ1IVA.
Skanderborg afdelingen har i skrivende stund endnu ikke besluttet om
de deltager, men mon ikke det bliver
en gentagelse fra sidste år, hvor vi
så senere får en invitation også.

Jeg vil derfor allerede nu opsætte en
tilmeldingsliste i klubben, hvor I kan
skrive jer på, men også indikere, om
I synes, vi selv skal afholde FD!
Skriv jer nu på i god tid, og senest
den 15. august.
Hvis Skanderborg deltager, OG inviterer os med, så vil det fremgå af
kalenderen på hjemmesiden. Så du
kan selv følge udviklingen der.
NB! Da FD falder på den første søndag i måneden, er der INGEN 80m
test denne måned!
73 OZ1QZ / John
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Klubmøder og arrangementer
Juli
Sø

1 Aktivitetstest

Sommerferie.
Tjek Facebook for evt. ekstra åbent

August
Sø

5 Aktivitetstest

Ma

6 Internet Of Things - Arduino mm.

To

9 Radioamatørteknik

Ma

13 Internet Of Things - Arduino mm.

To

16 Aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde

To

16 Radioamatørteknik

Ma

20 Internet Of Things - Arduino mm.

To

23 Radioamatørteknik

Ma

27 Internet Of Things - Arduino mm.

To

30 Radioamatørteknik

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21.
Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.
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Klubmøder og arrangementer
September
Lø

1 HF Field Day (måske)

Ma

3 Internet Of Things - Arduino mm.

To

6 Radioamatørteknik

Ma

10 Deadline til klubblad

Ma

10 Internet Of Things - Arduino mm.

To

13 Radioamatørteknik

Ma

17 Internet Of Things - Arduino mm.

To

20 Radioamatørteknik

Ma

24 Internet Of Things - Arduino mm.

To

27 Klubblad trykkes

To

27 Radioamatørteknik

Sommerferie
Første almindelige åbningsdag er mandag den 6. august.
Hold øje med Facebook for ekstra åbning :-)
Det kan være, at der åbnes nogle aftener i sommerferien.

SDR – RADIO – KONVENT:
Lørdag d. 24. november i OZ6HR
Mere info følger lige efter sommerferien.

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21.
Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.
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Byggeprojekt: Ombygning af SMPS forsyning
Klubben har fået foræret et større
antal 5V / 150A strømforsyninger.

Dem der tilmelder sig, får hver udleveret en strømforsyning samt en ombygningsbeskrivelse og de nødvendige komponenter til ombygningen.
Der følger lidt teoriundervisning med,
så man dels forstår hvordan den
virker og dels kan reparere selv.
Udover ændring af
udgangsspændingen til 13,5V (eller
andre spændinger inden for visse
grænser) kan man bygge en Arduino
i strømforsyningen til display og
kontrol af enheden.

Vi - Flemming, OZ1FE og Ole,
OZ2OE - vil lave et byggeprojekt i
løbet af efteråret, hvor formålet er at
ombygge strømforsyningerne til at
give 13,5V / 70A. Det skulle være
rigeligt med strøm til de fleste!

Når strømforsyningen virker efter
hensigten, kan hver deltager tage sin
egen med hjem – og behøver ikke
mere spekulere på 12 V forsyning til
shack'et.
Byggeprojektet er planlagt til den 4.
og den 11. oktober 2018.
Ole, OZ2OE
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Den Gamle By i Aarhus - 1974

Den Gamle By - 1974
I den Gamle By i Aarhus er der en
fantastisk afdeling, som viser en
masse om, hvordan dagligdagen i
byen så ud for mange forskellige typer mennesker i starten af 70’erne:
Deres boliger, deres indkøbsmuligheder, værtshuse og værksteder.
Fixpunktet er året 1974.
Det er blevet til en virkelig gennemført og meget autentisk afdeling af
museet, hvor masser af besøgende
finder hen. Lytter man på deres samtaler, kan man høre, at rigtig mange
af dem kan genkende en masse ting
og kan fortælle historier om deres liv
i den tid.

- Prøv at se! Sådan en havde vi også hjemme hos os, da vi boede i….
Man kan gå ind i butikkerne og se
datidens vareudbud og i en række
butikker kan man endda købe nogle
af varerne. Dog til nutidens priser!
Strejfer man rundt, støder man på en
blikkenslager i baggården med masser af rod foran værkstedet: gamle
afløbsrør, tagrender og udtjente wckummer. I næste baggård støder
man på knallertværkstedet, hvor
man også kan få fyldt benzin på.
Hvem har ikke prøvet at tanke Puch’en eller Tomos’en op ved håndpumpen og overvejet, om der nu var råd
til to eller flere liter benzin? Eller tag

10

OZ6HR nyt, Juli 2018

nu dem som kørte Velo, altså pigerne, der blev nødt til at planlægge
præcist, hvornår de skulle tanke,
fordi der ikke kunne være meget mere end en liter i den bette tank og
man skulle gerne købe en hel liter
ad gangen.

I Havnegade ligger en beboelsesejendom i tre etager. Går man ind i
opgangen er der lejligheder både til
venstre og til højre. Her kan man se,
hvordan forskellige typer familier
havde indrettet sig. Her boede
blandt andet den gamle dame i sin
nydelige lejlighed og lærerægteparret på øverste etage. I de år kom en
del fattige unge mænd rejsende til
Danmark, der på den tid havde hårdt

brug for deres arbejdskraft. Derfor
kan man selvfølgelig også se, hvorledes nogle af disse
”gæstearbejdere” boede.

Radioamatører
På loftet finder man et shack, der
står som dengang det blev benyttet
af OZ2AL og venligst skænket til museet af familien efter hans død. Der
er en HF-transceiver og en ombygget Storno, så man kan også kan
køre VHF. Typisk for midtbyen er
støjen på HF 9++, så vi har ikke gode muligheder for at arbejde på kortbølgebåndene. Men kommende eksperimenter vil vise, om andre typer
antenner er mere hensigtsmæssige.
Det kunne jo være sjovt at lave lidt
udenlandske QSO’er.
Men, men: Vi kan da nå Yding på
VHF ;)
Kaldesignalet på stationen er stadig
OZ2AL
I shacket findes hans værktøj, måleinstrumenter, termokande og qsl-kort
fra hele verden. Samt et herligt snoretræk til at dreje den dobbelte 2mbeam på taget.
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Frivillig i Radiolauget
Jeg kom ind i projektet i februar og
på det seneste har yderligere tre fra
klubben sluttet sig til radiolauget i
Den Gamle By. Lars Ole, OZ5VO,
Verner Topsø, OZ5TG, Svend Nipper, OZ2SF og Bent Toksvig,
OZ5WT. Som frivillig forpligter man
sig til at være på udstillingen fem
gange på et år, - men naturligvis
gerne flere gange. Til gengæld får
man de dage gratis frokost. Desuden har man gratis adgang til museet så ofte man har lyst og man har
lov til at tage fire! gæster med ind
hver gang.
Har du lyst til at vide mere, så spørg
mig, for det ville være herligt, hvis
flere fra 6HR vil deltage. Vi har tilsammen mange kompetencer, man-
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ge ideer og masser af energi. Og en
stor viden om at være radioamatører
før og nu. Lige hvad projektet har
brug for! Det forlanges ikke, at vi skal
kunne komme med lange foredrag.
Tværtimod faktisk. Det er en rigtig
god ide at kunne begrænse sig. De
fleste gæster på museet elsker at
snuse lidt rundt og bliver ofte lidt
utålmodige, hvis man ikke nøjes med
et par minutters introduktion til
shacket og måske lidt info om, at i
70’erne var vores hobby stort set det
eneste man kunne kaste sig over,
hvis man var interesseret i avanceret
teknologi. I modsætning til i dag,
hvor der findes en mangfoldighed af
dybt interessante teknologiske områder.
Kom og vær med!
Jørgen, OZ1JS
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