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RDE-Posten, udkommer omkring den 1. i hver måned. 
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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: 

26-5-2020 

 

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 

mailto:info@rde-posten.dk
mailto:info@rde-posten.dk
http://www.rde-posten.dk/
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Redaktionen skriver:  
 
Så er vi nået til 1 maj, sommeren nærmer sig, og landet er så småt ved at vende tilbage til noget der ligner 
normalen. Normalt bliver det måske aldrig helt igen, der er nok nogle ting som er kommet for at blive i laaang 
tid fremadrettet. Men lad os nu tage solbrillerne på og kigge ind i en dejlig sommertid. 
Mange klubber er ved at åbne op igen med de justeringer der stadig gælder, men igen lad os glædes over at det 
endelig igen er muligt at mødes om en fælles hobby. 
 

Der er også ved at være gang i DX-peditionerne igen rundt omkring, bare kig på DX-World hjemmeside, eller på 
RDEforum under DX-nyheder. Solplet tallet er igen på vej opad, så NEJ der er ingen undskyldning for ikke at 
kører noget godt radio. 

Som noget nyt har EDR fået et forum, ovenikøbet et forum, hvor der ikke er særlig mange restriktioner,  

https://www.edr.dk/forum/  

Jo EDR er også inde i en positiv udvikling til gavn for alle danske radioamatører, tak for det. Her fra 
redaktionen skal der da også være en opfordring til alle om at melde sig ind i Foreningen EDR, sammen bliver 
vi stærke! kunne passende være sloganet for et nyt edr. 

Jeg skal også lige gøre opmærksom på ”Amatørtræf Struer” den 28-8-2021 fra kl. 10-16 se mere på sidste side i RDE-

Posten. Et mere detaljeret program kommer senere, men vi når sikkert ikke at have det hele på plads inden 1 juni, så 

det vil sikkert ikke være muligt at nå at få det med i RDE-Posten juni, og som I ved udkommer den ikke i juli måned 

pga. sommerferien. Men frygt ikke…. OZ3EDR vil selvfølgelig sørge for annoncering på/i diverse andre medier. 

men sæt allerede nu kryds i kalenderen, det bliver et brag af en åbning og indvielse af de ny lokaler samtidig med 

Amatørtræf Struer. Der vil være åbent hus i bygningen, så det samtidig er muligt at se hvad Sound Art Lab, er for en 

størrelse og sikkert også Sound Hub, begge har til huse i bygningen også. 

 

God læselyst 

Vy 73 redaktionen 

 

 

 

 

  

https://www.dx-world.net/
https://rdeforum.dk/viewforum.php?f=6&sid=09074ded4a1d6d7a819456249f9faa9d
https://www.edr.dk/forum/
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Elektronisk kompas til aflæsning af rotorens retning 
Af OZ1BV, Brian Vind Borgstrøm 

 

OZ2I, Henning skrev til mig: 

Vi har en Hy-Gain HAM-IV rotor i klubben som virker fint. Dog giver den problemer med retningsvisningen. 

Så er det jeg tænker på om det ikke ville være muligt at montere et lille kompas som kunne sende 
informationer ned til en modtager i radiorummet. 

Måske med noget Rasperry eller UNO styring. Jeg har overhovedet ingen forstand på det. 

Den udfordring kunne jeg ikke lade være med at tage op ☺ 

 

Efter overvejelser om hvordan det kunne løses var jeg omkring diverse moduler til RX/TX. Så slog det mig – 
hvorfor ikke bruge noget som anvender WiFi og TCP/IP? Det er der moduler til. Jeg havde forinden investeret i 
et par Wemos D1 Wifi ESP8266 Board kompatibel Arduino Uno, NodeMCU, Wifi købt på eBay (Leveret fra 
Tyskland til ca. 50 kr/modul). ESP8266 er en ganske spændende ”dims” da den indeholder en 32bit RISC 
processor, som kører 80MHz. Derudover har chippen, som nævnt, WiFi (2.4GHz) og den fulde TCP/IP stack 
integreret. Dvs. at man skal skrive meget lidt kode for at få gavn af den. Det modul jeg har købt, er fra 
Makershop og ser sådan ud: 

 

 

 

Det er et pænt stykke hen af vejen benkompatibelt med Arduino Uno. BEMÆRK! Det kører med 3,3 volt på alle 
I/O ben, hvor Uno’en anvender 5V.  

Læs mere om ESP8266 her: http://www.esp8266learning.com og mange andre steder (Google kender dem ☺). 

 
Kompasmodulet der anvendes er typebenævnt som GY-511 og kan ligeledes findes på både eBay og AliExpress. 
Chippen er en LSM303DLHC (E-Compass 3 Axis Magnetometer And 3 Axis Accelerometer). 

http://www.esp8266learning.com/
https://www.makershop.de/?s=Wemos+D1&post_type=product
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(Kan også købes i DK hos f.eks RS link til 70 kr. Hvis man ikke lige gider vente på at den leveres fra 
Kinesermanden, Redaktionen) 

 

Slutresultatet af alle anstrengelserne blev dette kompas, vist på et 128x64 px monokromt display: 

 

 

Virkemåde: 
 

Masten/rotoren: 
Enheden oppe i masten agerer webserver og ved forespørgsel på dens IP-adresse leverer den positionen som 
aflæses på GY-511 printet. 

 
Ved stationen: 

Enheden henvender sig ca. en gang i sekundet til maste-webserveren og henter positionen, som vises på 
ovenstående display. Simpelt og ligetil ☺ 

https://dk.rs-online.com/web/p/bevaegelsessensor-ic-er/9054665/?cm_mmc=DK-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DK_DK_A_HI_Whoop-_-(DK:Whoop!)+Bev%C3%A6gelsessensor-IC%27er-_-9054665&matchtype=&pla-327734554961&gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjnb6Yn_vJHC93HUC9VV_cXKCG9v0c1Z4ekS_3S6YHCmHZftlMf3-CQaAqhxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Stationsenden konstrueres således: 

 

 

Du kan naturligvis anvende et andet 128x64 display direkte. Anvender du en anden løsning skal koden 
tilpasses så kompasset vises korrekt. 

 

På mit display, hvorpå der står stemplet QC1286B, måtte jeg fjerne R9, en 0 Ohms SMD modstand, og luse R10 
(Eller flytte SMD modstanden fra R9, hvis man kan finde den efter udlodningen, jeg kunne ikke ☺) 

Årsagen er, at displayet kører parallel mode fra starten og det ændres til SPI (seriel). Det er ikke sikkert dit 
display behøver denne modifikation. 

 

QC1286B displaydelen hvor modifikationen er foretaget 
 

(Display kan f.eks. findes her link Et italiensk firma, så undgår man told, Redaktionen) 

 

https://www.ebay.co.uk/itm/DISPLAY-LCD-128x64-12864-BLU-GRAFICO-QC1286B-MODULO-RETROILLUMINATO/183804674989?hash=item2acb9cc3ad:g:1-kAAOSwOhxeExrF
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Enheden oppe i masten er supersimpel at samle. Bemærk dog at GY-511 modulet har flere ben end vist 
herunder (Fritzing havde kun viste enhed), men benbetegnelserne er tilsvarende dem man ser på GY-511. 

  

 

 

Selve kildekoden vil jeg ikke bringe her. Den kan hentes på https://rde-posten.dk/download 

 

Når du forsøger at builde koden skal du sørge for at have installeret de biblioteker som er nødvendige. Du skal 
også installere boardet. Dette gøres i Preferences og Additional Boards Manager URLs: 
Her indsætter du: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

Jeg har anvendt Arduino IDE 2.0 beta.4 til projektet. 

God fornøjelse 

Vy 73 de OZ1BV, Brian 

 

(prisen på hele herligheden er ca. 200kr, Redaktionen) 

 

Radioudsendelse med OZ1ADL 
Onsdag den 14. april var der en radioudsendelse på P5, hvor OZ1ADL, Jan Tøgersen fortalte om det at være 
radioamatør og om hønsehuset i Stjær. 

Fik du ikke hørt udsendelsen, så kan den findes i Dr1 arkiv  
https://www.dr.dk/radio/p5/det-gode-selskab/det-gode-selskab-2021-04-14  

Jan er med fra starten og i ca. 35 minutter.  

 

 

https://rde-posten.dk/Download
https://rde-posten.dk/Download
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://www.dr.dk/radio/p5/det-gode-selskab/det-gode-selskab-2021-04-14
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Kære DX'er! 

Du inviteres hermed til 
 

 

DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde 

lørdag den 5. juni 2021 kl. 10:00 til 16:00. 
FKS-hallen,Tranehøjen 5, 5250 Odense SV 

 

Kl. 10.00 Ankomst  

Kl. 10.45  Generalforsamling i DDXG ifølge vedtægterne 

 På valg er i år formand OZ1IKY, Kenneth, suppleant OZ7YY, Finn og 

                    revisor OZ4O, Ole. 

 Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i  
 hænde senest den 26. maj 2021. 

Kl. 12.00  Frokost: 

Kl. 13.15  Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten. 

Kl. 13.30  DX-mødet begynder med følgende foredrag: 

- OZ2OE Ole fortæller om QO-100 satellitten, Teknikken og meget andet godt. 
 Hvis vi er 
 heldige vil han endda demonstrere det hele i virkeligheden. 

 - OZ1IKY Kenneth vil fortælle om den støjfyldte tur til Macao (XX9D) 

Kl. 16.00  Mødet slutter. 

 

Vy 73 og på gensyn 

Bestyrelsen 

 

Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest d. 28. maj 2021 

Allis, OZ1ACB tlf. 44 85 25 30 - mail: oz1acb@wiland.dk 
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Menu! 

Frokostbuffet: Du kan ved tilmeldingen vælge i mellem; 

Landgangsbrød med 4 slags pålæg pr stk. kr. 55,- 
Platte med 5 slags pålæg/ lunt/ ost incl. brød og smør pr stk kr 100,- 
Det kræver tilmelding og forudbetaling til OZ1ACB! Det er færdige anretninger! 

 

Drikkevarer til FKS Hallens almindelige priser.  

 

 

DDXG's konto i Den Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3209296. 

Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved indbetaling.  

 

Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet 

 

Kære medlemmer. 
 
Som I ved, så følger vi situationen nøje, og vi mener nu, at det er muligt at afholde generalforsamling og  
DX-møde den 5. juni 2021. Det beror dog på, om regeringens genåbningsplan holder stik. 
I må meget gerne begynde at tilmelde jer og dermed oplyse, hvad I ønsker til frokost; men vent venligst med at 
betale til I får info derom. 
 
73 de Allis, OZ1ACB 
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En hjemmebygget Panadapter til Elecraft K3  
(og med lidt snilde til andre ældre HF-stationer også) 
Af Kenneth Hemstedt OZ1IKY 

Årsag, mål og formål 
Som med alt hvad man laver her i livet, så bør man spørge sig selv – hvorfor laver jeg lige det her? Hvorfor gør 
jeg det her? Det samme gjorde jeg med det her projekt.  

Hvorfor? Fordi jeg i lang tid gerne vil have fat i Elecraft’s P3 panadapter til min K3’er. Specielt efter at Klubbens 
ICOM-radioer jo har et båndskop indbygget. Men jeg synes nu at K3’eren stadig har et par gode år foran sig. 
Pengene var sådan set ikke problemet lige her og nu. 

Da jeg så ville bestille en ved Elecraft, var alt udsolgt. Der var heller ikke tegn på at de ville genoptage 
produktionen lige med det samme. Måske en kombination af COVID-19 pandemien og knapheden på 
essentielle kredse og så at de måske hellere vil satse på deres nye K4 transceiver? Den har jo det her indbygget, 
lige som alle andre nye HF stationer har. 

Prisen for en P3 ”byg-selv” Panadapter er lige omkring de 790 US-dollar. Med den nuværende dollarkurs vil det 
give omkring 5.000 kroner – ekskl. fragt og importmomsen på 25%. Så der er jo lidt at gøre godt med i forhold 
til et lille hjemmesnedker projekt? 

Hvad skal mål og formål så være med det her lille projekt? I bund og grund at få et båndskop til min K3'er, så 
min gode gamle og stadig velfungerende HF station kan få et par år mere at leve i. Den kan jo stadigvæk 
sagtens følge med (ofte endda stikke af fra) de nye stationer. Det må da også gerne være noget billigere end de 
5.000 kroner ekskl. fragt og importmoms. Samtidigt måtte projektet da gerne kunne anvendes på andre HF 
stationer, der lige som min, sagtens kunne klare et par år mere inden deres ”pensionering” fra DX- og Contest-
frontens nådesløse og hårde slagmark. 

 

Det var feltet jeg satte op for projektet. Sådan ser K3'eren ud sammen med en P3 panadapter. 

Baggrund og konceptet 
Det med at bygge sit eget lille ”HF-bånd-TV”, er det ikke svært? Når man kikker på Elecraft’s diagrammer for 
deres Panadapter P3, så er det da lidt af en mundfuld? Hvad kunne man lige gøre, for at det ikke løber ud i 
noget komplekst og vanskeligt? Så var det jeg kom i tanken om mit projekt fra 2017-18 med de fremskudte 
modtagere. En panadapter er jo i bund og grund ikke meget andet end en simplificeret spectrum-analyzer. 
Altså en skærm tilsluttet en modtager?  

Straks ville nogen sige ”ja ja, vi bruger da bare den der TinySA fra EDR”.  Ja, det kunne man sikkert godt. Men 
den har kun en 2,8 tommer skærm. Elecraft’s P3 har trods alt en skærm på omkring 4 tommer (tak til Verner 
OZ9XU for at måle det op for mig). Og jeg synes at 2,8 tommer er lidt lille? NanoVNA'en er også noget af en 
bætte skærm at kikke på, ikke? 

Men hvad hvis nu man laver den med et Starter Kit hvor der er en Raspberry Pi samt kasse og skærm med i 
købet? Hvordan ville det så se ud? Det vil nok være billigere og ikke mindst forholdsvis simpelt at gå til. 
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Er der nogen som tidligere har leget med det her? 
Ja det er der faktisk. I QST april 2014 Laver Martin, AA6E, en lille panadapter til sin KX3’er med udgangspunkt 
i en Beaglebone. M0JMO, Josh, laver en version med en Raspberry Pi. Det kræver dog at man sætter sig lidt 
mere ind i blandt andet Phyton programmeringssproget og/eller pakkerne. Det er et slags C eller C+ sprog til 
Linux. Til gengæld kan man få ens skærmbillede (vandfald) til at se ud næsten som man har lyst til. 
 
De bruger så ”kun” I/Q datastrømmen ud af lydudgangen fra enten selve radioen, eller SDR-donglen. Det 
begrænser selve bånd-scopet til 192 KHz i båndbredde – altså -/+ 96 KHz. 

Mange vil nok sige det er da rigeligt. Jo sikkert. Men hvis man nu kunne opnå samme, eller bedre, båndbredde 
som den originale P3 fra Elecraft. Men her vil man hurtigt opdage at den er "begrænset" til 200 KHz i spænd; 
altså -/+100 KHz. 

 

Men nu havde jeg ikke lige lyst til at lærer at programmerer i Phyton lige nu, så jeg finder en anden løsning der 
ligger lidt mere lige for og med så meget af de for hånd værende søms princip. Men det skal være med en 
Raspberry Pi og en passende skærm, det står fast nu. 

Hvor skaffer man sig de forskellige ting 
Raspbrrypi.dk havde et tilbud på et ”Display Starterkit” med en 7 tommer touchskærm, med passende kabinet 
og en Raspberry Pi 4B til lige under 1.400 dkk. 

Elextra har det i løs vægt. De har også den der Beaglebone som Martin, AA6E, brugte i sin QST-artikel fra april 
2014. Ved Elextra skal du selv samle det sammen du skal bruge – desværre. 

Prismæssigt kan det godt betale sig at kikke efter et ”Starter-kit” med Raspberry Pi, skærm og kasse samt 
andre stumper, i et komplet kit. Det vil ofte være den billigste måde at få skaffet det hele på. 

Selve SDR-dimsen, den troede jeg at jeg kunne finde på eBay. Men husk at kikke efter at den kan gå helt ned i 
HF båndene. RTL-donglen er jo som udgangspunkt lavet til at se TV på. Og de kan ikke direkte komme på HF-
frekvenserne. M1GEO, George, har på sin hjemmeside en simpel lille ”step-down” konverter som kan hjælpe dig 
her. Jeg har lagt et link in i reference-listen. Han bruger en 100 MHz oscillator-blok og en diode-blander, og 
forudseende et lavpas-filter. De kan købes færdige på eBay, men hvor var så det sjove henne? 
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Efter at have prøvet et par stykker af de der RTL-SDR som angiveligt skulle kunne kører HF, som nu bare ligger 
og venter på et eller andet projekt, så gik jeg lidt i stå. Til sidst dykkede jeg ned i mine egne gemmer og fandt 
min gamle FIFI SDR og SDR Play RSP1A frem. Gad vide om ikke der var noget her som kunne bruges? 

Raspberry Pi og Linux, samt software 
Mit mål med software var at det skulle være så let som muligt i starten, så man kommer i gang uden at skulle 
have den store ”Ledvogter-eksamen” i Linux programmering. Jeg fandt frem til at RaspberryPi.dk havde 
forskellige ”Startpakker” af Raspberry Pi. Primært den nye 4B, som findes med 2, 4 og 8 GB RAM på det lille 
board. En af grundene til jeg valgte den, var faktisk kassen til indbygning af det hele. Og da alle startpakker 
normal, har et mere eller mindre færdig image på et MicroSD kort lige til at starte op fra, så er man allerede i 
gang når man er færdig med skruetrækkeren. Og det gjaldt også til pakken fra RaspberryPi.dk. 

Da jeg Googlede' efter de SDR dimser som jeg havde liggende, fandt jeg også en opskrift til FIFI SDR'en som man 
kan købe via Funkamateur. Så har man sådan en liggende som man ikke bruger til noget længere, er der også 
her en mulighed. 

Så jeg starter med min gode gamle SDR Play, som jeg har brugt i et par remote-modtagere jeg styrer via 
Internettet (Fremskudte Modtagere, som nogen kalder dem). I øvrigt en tak til OZ3N, Bjarne, for at gøre mig 
opmærksom på SDR Play i sin tid. Den kan anbefales til dem der gerne vil have en god og fleksibelt SDR, som 
ikke koster en bondegård. Den originale software til Windows er også ret god. Fra 1 KHz til 2 GHz. Og hvis 
computeren kan trække det, så kan den kører med 10 separate "modtager" på op til 10 MHz båndbredde i én 
stream. 

Selve SDR-softwaren til SDR Play gav sig lidt af sig selv da jeg fandt en god vejledning på YouTube der 
forklarede meget godt og detaljeret hvordan man, trin for trin, fik hul igennem. Så det blev, for mit 
vedkommende, CubicSDR. Jeg har sat linket ind bagerst i reference-listen. 

Den praktiske del, samling og opsætning 
Her et overblik af startpakkens indhold, på et lille billede. Det eneste du kan komme til at mangle, er et tastatur 
og en mus. Men det er så nok kun lige i starten du kommer til at bruge mus og tastatur. 
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En strømforsyning på 5 volt 3 ampere, Et MicroSD kort (med adapter til SD), En Raspberry Pi 4B med 2 GB RAM, 
En 7 tommer touch-skærm og en indbygningskasse. Alle kabler, stik og skruer er med. Du skal selv blot have 
en god stjerneskruetrækker og måske en lille fladtang samt en fastnøgle eller lille svensker til 3 mm 
møtrikker. OG – lidt tålmodighed. Der er en lille seddel med i æsken for kassen med en Internet-adresse på. 
Den hjemmeside skal du gøre dig selv tjenesten at læse igennem inden du starter ud med at samle det hele. 

Jeg vil anbefale dig at ligge alle stumperne fra startpakken op på rad og række som jeg har gjort. Så er du 
sikker på at alt er der. Men samtidigt også lettere at finde bag efter, når du går i gang med at samle 
Raspberry'en.  

Du skal ikke lade dig forvirre af at de har lavet beskrivelsen hvor der også er et kamera med på. Ved at ignorere 
den del, giver det pludseligt mening. Husk at sætte MicroSD kortet i Raspberry Pi'en inden du sætter fladkablet 
fra skærmen på - og husk at der på både skærmen og Raspberry'ens terminal til fladkablet er en lille "låse-
mekanisme" der holder fladkablet fast. Pas på med den slags fladkabel-mekanismer, de holder 
erfaringsmæssigt ikke til meget. Luk/tryk dem forsigtigt i. 

Mange vil sige at en Raspberry Pi ikke bliver så varm at den skal have en blæser på. Jeg startede op uden 
blæser. Men fandt ud af at der kom lidt varme fra printet. Så mon ikke det alligevel var en god ide? Den er jo 
med i pakken, så hvorfor ikke bare bruge den.  

 

Der er 2 muligheder; høj hastighed eller lav hastighed. Efter en snak med et par af ingeniørerne i firmaet som 
roder med den slags, så fulgte jeg deres anbefaling og satte den til lav hastighed. De mente at det blot var et 
spørgsmål om at flytte den varme luft lidt væk. 
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Jeg vil anbefale dig at du sætter strømkablet på både skærmen og Raspberry'en, inden du skruer foden på. Det 
kan nemlig godt være ret bøvlet at komme til bagefter.  
Herefter er det blot at sætte strøm på, og håbe at der ikke kommer røg ud af kassen. Du ved godt at alt 
elektronik kører på røg, ikke? Så snart røgen slipper ud, så virker det ikke mere.  

 

Efter at skærmen havde flimret et par gange, sikkert for at finde ud af opløsningen med mere, så kom det her 
frem; 

 

Herfra er det så en "standard-opsætning" af Raspberry Pi'en. Den gode ting er at den har indbygget WI-FI, så 
den kan koble op på dit hjemme-netværk. Der er endda Bluetooth på! Den skal helt sikkert også opdaterer en 
del af sine forskellige filer i sin kerne. Tastaturet og musen kan nu være lidt en fordel, indtil du er helt 
igennem med at sætte alt op og hente alt ude på Internettet. 
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SDR Play og software 
Som nogen nok ville sige: "Google is my best friend". Jeg søgte på Internettet efter Raspberry Pi og SDR Play for 
at se om nogen havde gjort sig nogen erfaringer i den retning. Og bingo, der var ligefrem en vejledning på en 
YouTube video. Softwaren, i form af en ZIP-fil, kan hentes på SDR Play's hjemmeside under downloads. Jeg 
havde en del bøvl med at få lov til at hente ZIP filen via min Raspberry Pi. Jeg skrev faktisk til SDR Play's 
"hotline". Jeg må rose dem for deres hurtighed og venlighed. Løsningen blev at hente ZIP filen på min 
windows-maskine og sende den i en e-mail til mig selv - som jeg så kunne hente ned på Raspberry'en ved at 
logge på min egen mail, på Raspberry'en. Lidt omvendt og uortodokst - men det virkede. Jeg kan kun anbefale 
at du finder, og følger, den YouTube video. 

 

 

Du skal vælge hvilken model af SDR Play du har. Min er en RSP1A. Operativsystemet er ARM Raspberry Pi OS. 
Derefter skal du vælge knappen "API" 

 

Der kommer 2 valgmuligheder op, den du skal vælge, er Build Scripts 0.2 
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Han foreslår at du pakker ZIP filen ud på desktoppen (skrivebordet) fordi det er nemmere at finde igen. Og det 
må jeg da give ham ret i. Der er 6 filer i ZIP filen. Jeg fulgte hans råd og pakkede den ud i en folder på selve 
skrivebordet. Det gør, som han selv nævner, det noget lettere at finde det bagefter. Filerne er; 
1installAPI.sh 
2buildSoapy.sh 
3buildliquidDSP.sh 
4buildWidgets.sh 
5buildCubicSDR.sh 
6buildRSPTCPServer.sh 

Og nu skal du blot følge opskriften i YouTube videoen. Det er stort set blot at dobbelt-klikke på de her scripts 
hele vejen igennem. Han foreslår at bruge den lange og bøvlede metode ved fil nr. 2. Jeg valgte den lette, med 
dobbelt-klik i stedet for. Men det tager stadigvæk pænt lang tid for denne pakke at blive installeret. Imellem 5 
og 10 minutter før den er igennem. Pakke 3 kan også tage lidt tid. Men den som tager suverænt længst tid er 
pakke 4. Han fortæller i videoen at den tog næsten 2 timer på hans Raspberry Pi 3B. På min version 4B tog det 
stadigvæk 1 times tid. 

 

Den sidste pakke, nr. 6, vælger jeg i første omgang ikke at installere da jeg ikke har behov for en server-version 
til det her projekt. Den kikker jeg på lidt senere, som en kandidat til afløsning af de nuværende "Fremskudte 
Modtagere". Undervejs skal du et par gange genstarte Raspberry Pi'en (Reboot). Men det er hurtig gjort. 

 

 

 

Og hvordan virker det så? 
For lige som at have styr på at alt virker som det skal, så sætter jeg RSP1A på HF antennen først, og der efter på 
K3'erens IF udgang. Jeg måtte lige grave i manualen, og finde frekvensen på IF udgangen; 8,215 MHz. Men på 
min laptops Windows 7. Blot en lille kontrol, så jeg er sikker på at alt virker som det skal. Der efter flytter jeg 
det over på Raspberry Pi'en og kører det hele en gang til på samme måde.  

 

Det var så de 2 billeder fra Windows verden. Jeg valgte FT8 frekvensen på 40 meter, da der næsten altid er et 
eller andet som "hyler". 
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Og her så opstarten af Cubic SDR på selve Raspberry'en. Billederne er lidt spøjse, fordi jeg ikke kunne lave 
skærm-snips på Raspberry'en. Så det er med mobiltelefonens kamera de er taget. 

 

Der er endnu lidt der skal sættes op så den kan starte helt af sig selv - og huske hvor den skal stille sig henne.  

 

Men det kommer hen ad vejen. De næste par lange aftener kommer nok til at gå med at sætte den slags ting 
op. Og få den til at starte lidt mere automatisk op, samt huske frekvenser og båndbredder. Men det du her 
umiddelbart kan se er, fra midten og ned, båndskopet og signalstyrkerne på en båndbredde af plus/minus 150 
KHz. Det lille vindue for oven til venstre er så det samme en gang til, men i kun plus/minus 15 KHz. Det store 
vindue forneden kan man ændre båndbredden ret meget. Jeg har faktisk haft det helt nede på omkring 
plus/minus 20 eller 30 KHz. 
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Her ser du det færdige setup på spisestuens gode bord. Her er mus og tastatur stadig monteret, da der mangler 
lidt finpudsning endnu. Den med at skærmen bevæger sig "omvendt" i forhold til VFO-hjulet, blev løst ved at 
vende om på I/Q. "I/Q Swap" i Settings. En anden ting jeg endnu ikke har leget med er, at Cubic SDR faktisk 
også kan styre en K3'er hvis man har de lyster. Den kender også andre HF stationer. 

Andre HF stationer og båndskop? 
Hvad så med andre HF stationer end en Elecraft? Umiddelbart skulle det være muligt at lave det samme 
nummer. Det som der kræves, er at der er en udgang fra mellemfrekvensen – før filterne. Hvis der ikke er det i 
forvejen, så at du har mulighed for at lave det. Hvis der ikke er en udgang, så skal du have fat i et diagram på 
din station.  

Kenwood har i de fleste ældre stationer en mellemfrekvens på 8,83 MHz. Jeg fandt vist en enkelt eller to med 
en MF på 10,695 MHz. Icom bruger for det meste 9,0115 MHZ i deres ældre stationer. Yaesu er derimod en lidt 
blandet fornøjelse. Her er det måske endda ikke nødvendigt med en ”down-converter”, da mange af deres 
stationer hopper lidt rundt mellem 67 og 47 MHz i første MF. 

Ofte vil det være nok med et stykke tyndt coax-kabel og et BNC eller SMA stik, som du kan montere på 
bagepladen af din HF-station. Det er jo ikke alle som har gjort sig de overvejelser som Elecraft har, med 
tilslutning af en Panadapter. Men med lidt snilde og søgning, burde det være muligt at sætte et båndskop på en 
ældre HF station. Ja måske endda en UbiTX fra Indien? 

Det har været et sjovt lille projekt ud i noget lidt ukendt, da jeg ikke har/havde de store erfaringer med 
Raspberry Pi eller Linux. Oven i det kommer så at det tilmed er langt billigere end at købe den originale fra 
Elecraft. Det hele har kostet 2.500 danske kroner, hvis man skulle have købt en ny SDR Play kasse sammen 
med Raspberry Pi starter kit. 

God fornøjelse, og god eksperimenter-lyst. 

Reference-liste: 
www.elextra.dk - Elextra varenumre; 
Kasse til skærm: H15812, Raspberry startsæt : H18752, Pi Foundation TFT 7” touchscreen : H22927 

Raspberrypi.dk link 
https://raspberrypi.dk/produkt/display-starter-kit-med-raspberry-pi-4-model-b/ 
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Link til YouTube videoen der fortæller om installationen af CubicSDR og alle pakkerne: 
https://www.youtube.com/watch?v=-KHMOVmxLEU 
De har også et komplet image til at lægge på et MicroSD kort, hvis du vil slippe for bøvlet? 

SDR dongle RTL 2832U : https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ 
(men de findes nok billigere på ebay – men her skal du have et vågent øje på SPEC’s…) 
Vi er et par stykker der har nogen liggende som ikke kan bruges på HF til trods for hvad de lovede. 

M0JMO; 
https://tigerstyleheavyindustries.wordpress.com/2014/04/20/aa6es-tiny-python-panadapter-on-a-raspberry-
pi/ 
Og hans PDF; 
http://www.tigerstyle.co.uk/blog/M0JMO-Tiny_Python_Panadapter-Raspberry_Pi_Setup_Guide-v1_2.pdf 

AA6E : QST april 2014  
her kan du finde en liste over andre ting han har skrevet: https://aa6e.net/nw/aa6e-publications 
eller direkte ved ARRL; 
http://www.arrl.org/files/file/QST/This%20Month%20in%20QST/April%202014/Ewing.pdf 

M1GEO, George’s ”step-down” konverter; 
https://www.george-smart.co.uk/projects/funcube_upconverter/ 

 

Vægten på denne panadapter er ca. 1 KG uden tastatur og mus. Til sammenligning vejer en original P3S 
Pandapter mellem 2,5 og 2,8 KG (5,5 pund) jf. Elecrafts hjemmeside. Denne Panadapter er dermed også 
rejsevenlig til DX-peditioner m.v. 

 

 

 

https://www.george-smart.co.uk/projects/funcube_upconverter/
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QST Maj 2021 
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Praktiske råd om bredbåndsforbindelser 

Som radioamatører må vi efterhånden indrømme at en bredbåndsforbindelse, er et nødvendigt onde som vi 
ikke længere helt kan undgå. 

Specielt efter at der de sidste par år er der dukket stationer op, som kan fjernstyres og betjenes fra ens hjemme 
QTH og som placeres i et sommerhus eller en site og som giver bedre forhold. 

Det gælder både med hensyn til støj, men også med meget bedre antenne placeringer. Og da man i øjeblikket er 
i færd med at lave fibernet på landet af Fibia passer det hele som en fod i en hose. 

Afgrænsning af emne: Denne artikel behandler kun problematikken omkring trådløst netværk, kabling til og 
fra routeren, WiFi dækningen, kanaler, patchkabler. Men ikke behovet for kapasitet eller problematik 
vedrørende opsætning af udstyr, ligesom port forwarding eller en fast IP adresse heller ikke er omfattet. Idet 
alt dette afhænger af routerens fabrikat, eller leverandøren af bredbånd, stationer, udstyr og software. 

Bredbånd 

Når man vurderer sit bredbånd, er der flere faktorer som man skal have fokus på. 

Disse faktorer er hastigheder, svartider og pålidelighed. 

Hastighed og svartider: Dette er uden tvivl den faktor som de fleste brugere har fokus på. 

En let måde at checke det på er at bruge en af de mange hastighedstest der er på nettet, for eksempel. 

Bredbåndsmåleren → Tag hastighedstest på It-borger.dk (it-borger.dk) 

Eller lidt mere morsom sag. https://speed.cloudflare.com/ 

Når man checker sin bredbåndshastighed, skal der bruges en kablet forbindelse, uden at der er andre brugere, 
som benytter nettet. Der måles både download som er hvor hurtigt der modtages data, og upload som er hvor 
hurtigt der kan afsendes data. 

Årsagen til man skal bruge en kablet forbindelse er, er når man bruger WiFi til testen, kan det have indflydelse 
på hastigheden, som derfor bliver lavere. 

Pålidelighed Jitter måles i millisekunder (ms). For at en videostreaming skal fungere effektivt, skal jitter være 
under 30 ms. Hvis den modtagende jitter er højere end denne værdi, kan billedet begynde at forvrænge eller 
forsinke lyden.(se voip). Jitter kan ligeledes forstyrre de almindelige aktiviteter på Internettet. 

Latency er den tid det tager for data, at komme fra ens udstyr til test udstyret og tilbage igen. Det er vigtigt 
såfremt man gamer på nettet. 

En tredie vigtig faktor er faktisk service. Det er rart, at der er hurtig hjælp at få, hvis der er problemer med 
forbindelsen, eller opsætningen. En anden rar ting er også at der sker opfølgning fra leverandøren på mails. 

Wifi netværket 

https://www.it-borger.dk/verktojer/bredbaandsmaaleren
https://speed.cloudflare.com/
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Med nye funktioner, som at køre remote til radiogrej, streaming af TV, netmøder, er det vigtigt med et stærkt 
og hurtigt WiFi-signal i hele hjemmet. Hastigheden falder ofte drastisk, når man bruger WiFi især på ældre 
routere som typisk ikke kan overføre mere end 54 Mbit iflg. 802,11g. 

Hvis man ønsker mere hastighed, må man anskaffe sig en trådløs Wi fi router som kan overføre den fornødne 
hastighed. Hvis du er i tvivl så check databladet, eller google det. 

Hvis den nuværende router ikke kan levere nok hurtige data kan man købe en Wi-Fi router som kan 802.11n 
600 Mbit eller 802.11ac 1.300 Mbit 

Den tilsluttes med et ethernet kabel til den kabelrouter som leverandøren har sat op. 

Køb f.eks. en TP-Link Archer C60 Trådløs Wi-Fi Router eller lignende. 

Sørg også for at placere din WiFi router rigtigt, nemlig hvor der er mest brug for en stabil forbindelse, placér 
den højt, frit og centralt. 

De fleste moderne routere har to Wifi frekvenser nemlig 2,5 GHz og 5 GHz. Hvor især 5Ghz dæmpes mest af 
mure, især af armeret beton. 

Det kan også forekomme at leverandøren har opsat parametre, således at man på 5Ghz kan overføre næsten 
den fulde hastighed, mens man kun kan bruge en mindre del af hastigheden på 2,5 GHz. 

Heldigvis er der nogle gode værktøjer til rådighed (gratis) til at checke dækning af Wifi forbindelser med. 

Nemlig en APP som er tilgængelig på Play Butik, som kan bruges både på en mobiltelefon og på en Tablet. 

App en hedder Wifi Analyser. (som du kan se på Play butik findes der flere lignende APPs ) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.webprovider.wifianalyzer 

Programmet (App) viser hvilke net som er aktive fra Routeren og hvilke andre net der aktive i området, både 
ved 2,5 GHz og ved 5 GHz 

(Det forudsætter selvfølgelig at din telefon eller Tablet kan modtage begge frekvens områder ) 

Denne App angiver signalstyrken i -dbm og samtidigt hvilken kanal Routeren bruger. 

Den er også en god hjælp når man undersøger om ens hus er dækket af Wifi nettet 

Denne APP er god til at lokalisere periodiske fejl på netværket, som kan skyldes at ens nabo bruger samme 
kanaler. Dette er dog kun et problem hvis signalerne er nogenlunde lige store. Er der problemer med det, 
hjælper det ofte at skifte sine kanaler. 

Kabelnet og patchkabler 

En alt for ofte overset faktor ved data transmission er kablerne. Et dårligt kabel i en forbindelse kan sænke 
hastigheden fra 300 Mbit/S til under 50 Mbit/S på et kun 1,5 meter UTP CAT 6 kabel (Det virkede trods alt) 
Skyder dog på at der er tale om en montagefejl. 

Gamle genbrugte kabler 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.webprovider.wifianalyzer
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En overset faktor er mulighed for dårlige hastigheder hvis der genbruges kabler fra gamle forbindelser. 

Årsagen til det hænger sammen med at der i tidens løb, er blevet optimeret meget på dataområdet. Tænk bare 
hastigheden er i de sidste 30 år er gået fra 56 Kbit/S til 1000 Mbit/S i dag. Trods dette er stikkene (modular 
stikkene) næsten er ens, mens kablerne ikke altid overholder kravet til et moderne net. 

Fejl i montagen 

Da teknologien er baseret på ledningerne i kablerne, er kraftigt parsnoede, er det vigtigt at overholde 
farvekoder i parsnoningen helt hen til forbindelsen. 

Formålet med parsnoningen er at man på denne måde kan udbalancere forstyrrelser fra omgivelserne. 

Det siger næsten sig selv, hvis ikke parringen er rigtigt udført, så (RX – RX +) ligger sammen og det andet 
ledningspar også ligger sammen (TX – TX +) så forstyrres transmissionen. 

Afstand og hastigheder 

 

Bemærkninger; 

Vi har oplevet at en del kunder, som selvom de opgraderer deres bredbånd, ikke får øget deres hastighed på 
hverken deres PC eller Tablet når de bruger WiFi som beskrevet i afsnittet WiFI. 

Hvis man kun bruger WiFi (trådløst net), kan det generelt kun kan betale sig at opgradere, hvis man samtidigt 
opgraderer sit WiFi net, såfremt man ikke har en rimelig hurtig router i forvejen. 

Vær også opmærksom på at dine patchkabler er up to date. Test dem hvis der tvivl om det. 

Et andet problem kan være, at dit virusprogram fejlmelder netværket, det skyldes ofte at leverandøren, ikke 
har kunnet finde ud af, at bruge en blanding af uppercase lovercase, numre og specialtegn, brug dog aldrig < og 
> i et password, det giver ofte problemer. 

73 
  
OZ1BRL /Torben 
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JTAlert – ny version 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Skulle du ikke have opdaget det, så er der kommet en ny version af JTAlert. Den hedder version 2.50 og kan 
hentes direkte på https://hamapps.com/JTAlert/ 
 
Før du installerer den nye version, så skal du til Windows PC installere .NET 5 Desktop Runtime, som kan 
hentes på https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0/runtime/ Husk at installere enten 64 bit (x64) 
versionen eller 32 bil (x86) versionen afhængig af din Windows version (32 eller 64 bit udgave). 
 
Ved du ikke, om du har 32 eller 64 bit versionen, så HØJREklik på ikonet ”denne PC” og vælg egenskaber. Her 
vil der stå, om din Windows er 32-bit operativsystem eller 64-bit operativsystem. 
 
Bemærk at JTAlert version 2.50 ikke virker på ældre versioner af Windows fx Windows 7. Ældre versioner til 
og med 2.16.17 kan stadig hentes på https://hamapps.com/JTAlert/ (se lidt nede på siden). 
 
Bruger du JTAlert med lyd, så findes der en dansk lydfil. Det skulle være en kvindestemme (jeg har ikke lyttet 
efter), så ligesom på hjemmefronten, så er det bare at høre efter       
 
Det anbefales også, at du installerer databasefilen, der hedder HamApps Callsign Database v2021.04.20 og 
hentes samme sted som JTAlert versionen. 
 
Jeg har installeret den nye version af JTAlert uden at fjerne den gamle, og de genveje, jeg har brugt, skrifter 
selv til den nye version. Jeg har ikke haft tiden til at teste ret meget, dog har jeg bemærket, at vinduet med 
calls dels kan flyttes i forhold til andre vinduer og dels at advarsler/meddelelser er blevet lidt mere 
farveladeagtige. Billedet nedenfor er lånt fra Internettet 
 

  
God fornøjelse med den nye version. Har du nogle erfaringer – gode eller dårlige – så er RDE-Posten modtagelig 
for en artikel herom. 
 

  

https://hamapps.com/JTAlert/
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0/runtime/
https://hamapps.com/JTAlert/
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger: 
Korte semi rigid kabel monteret med stik som vist på billede, har længde på imellem ca. 10 cm til ca. 30 cm 
semi rigid. 

Prisen er 25 kr. / stk. eller 5 stk. 100 kr. plus evt. porto kan evt. afhentes efter aftale. 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:finn@oz1ahv.dk


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   Maj 2021, 2. årgang, nummer 4. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Maj 2021                                                                                                                                                                                        26 
 

Hamday 2021  
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JTDX version 2.2.156 
Af OZ0J, Jørgen 
 
JTDX version 2.2. 156 blev frigivet til download 29. april. Jeg har ikke nået at få den installeret eller testet. Du 
finder den på https://www.jtdx.tech/en/ og jeg har gengivet ændringer på engelsk nedenfor (hentet fra 
hjemmesiden). En mere dybdegående test må komme senere på året 
 
 Changelog 
 
- boost is moved from source code to pre-built libraries 
- changed debian/rpm package dependencies/requirements 
- version numeration is changed: 2.2.156 instead of 2.2.0-rc156 
- added version information, package description is updated 
- withdrawn RIG_TARGETABLE_PURE from JTDX code according to Hamlib changes 
- improved error handling 
- handle access exception to JTDX .lock file 
- changed shared memory configuration on Mac 
- changed transceiver base functions 
- fixed JTDX startup failure bug, fixed JTDX startup failure in FT4 mode 
- added support to CAT and audio over TCI interface, SunSDR2 family of transceivers.  
Audio over TCI can be optionally enabled if CAT over TCI is selected. 
JTDX v156 supports connection to ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Update8 software. 
- write TCI TX stream into .wav file if debug to file option is enabled 
- patch to prevent adding previous QSO distance into comments 
- store/restore TX audio level if band is changed from rig 
- any /P callsign shall be searched through cty.dat for country name/prefix exception 
- crossband 160m operation with Japan option is set to OFF by default 
- a little speedup of autoseq if 73 like message is received 
- callsign filter shall have highier priority versus wanted prefix, grid and country 
- speedup Notifications 
- TX AF frequency change at message transmission is reworked  
- make sure own grid is filtered correctly from ADIF file  
- Qt shall manage TX/RX audio buffer size 
- avoid direct rig capabilities references in HamlibTransceiver 
- reworked darkstyle to labDialFreq and readFreq widgets 
- separated rig power on/off control, Radio tab of configuration settings 
- patch: restore audio beep notification if filter bypass set 
- activation of main window shall reset watchdog timer 
- response to incoming call shall reset watchdog timer 
- S-meter: added push-button for selection between S-meter units and dBm, default value is S-meter units. 
Updated tooltip to the button. 
- Hound mode control is reworked: in common FT8 bands it is fully compatible with MSHV multianswering 
option, on the special DXpedition frequencies is compliant to WSJT-X DXpedition protocol with automatic 
frequency control. 
Transmission below 1000 Hz while calling DX on the special DXpedition frequencies is forbidden if frequency 
control is active. 
- attempt to fix Hound messages counting for positive values of Lag 
- patch to common FT8 band recognition at start of program 
- Hound mode checks: added 5357 kHz to list of common FT8 bands 
- SkipGrid option: do not delete DX Call from QSO history if Halt Tx pressed while not transmitting 
- attempt to fix QSO logging time defect occured at daylight saving time shift 
- reworked Polling timings 
- reduce memory usage by FT8 decoder 
- added up to 24 threads support in FT8 decoder 

https://www.jtdx.tech/en/
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- do big FFT if signal has been subtracted in current thread, improved FT8 decoder efficiency 
- reduced decoding time in FT8 mode 
- message packing/unpacking reworked to provide thread safety, use own hash tables to TX messages 
- correct conversion to upper case in message packing 
- increased stack and OMP stack sizes to jtdxjt9 process  
- prevent getting out of string index in ft8b.f90 (crash of FT8 decoder) 
- filter out some false FT8 "/R" decodes, filter out any false FT8 AP type 2 "/R" decode 
- added cty.dat copyright 
- ALLCALL7.TXT update as of 20210402, big cty as of 20210421, LoTW list update as of 20210422 
- RU translation patch to recover mainwindow UI splitter functionality 
- RU translation: deleted Cyrillic keyboard shortcuts, attempt to force some common keyboard shortcuts for 
mainwindow UI buttons 
- added keyboards shortcuts and mouse commands into translation 
- changed tooltip to Frequency list in configuration UI 
- translation updates 
- JTDX v156 builds made with modified Hamlib, based on Hamlib commit 
https://github.com/Hamlib/Hamlib/commit/2066bb38fd8b77a46526826b1be2d0f9f34ddf8e as of April 28th, 
2021 
Information on Hamlib changes is available via this link: https://github.com/Hamlib/Hamlib/commits/master 
Hamlib 4.2 resolved issues: https://github.com/Hamlib/Hamlib/milestone/7?closed=1 
 
 

https://github.com/Hamlib/Hamlib/commit/2066bb38fd8b77a46526826b1be2d0f9f34ddf8e
https://github.com/Hamlib/Hamlib/commits/master
https://github.com/Hamlib/Hamlib/milestone/7?closed=1

