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Denne måneds overskrifter. 
Hvorfor 3D printer i OZ6FRS. (OZ1DUG). 

Creality Ender 5 D Plus 3D printer. (OZ5RZ). 

Websdr. (OZ1DUG). 

Antenner. (OZ3NR). 

Elektronisk  Medie. (OZ3NR). 

Månedens tilbud. (OZ1AKY). 

……………………………………… 

Hvorfor 3D printer i OZ6FRS. (OZ1DUG). 
 
Spørgsmålet er vel nærmere – hvorfor har vi ventet. 3D printeren er fremtidens metode til 
produktion af underlige holdere, beslag til VFO’er, huller til display, forsider til radioer – ja hver 
gang man tænker på at  starte boremaskinen og skruestikken – er det muligt at et hurtigt 3D 
print kunne klare opgaven ?.  
 
Radioamatører er i nogle tilfælde helt ude på forkanten –   mest når det drejer sig om at gøre 
livet lettere på en måde der ikke er for dyr. Nørderne har vel arbejdet med 3D print i 12 År som 
en del af ”Maker” kulturen, der er begrænsninger i hvad man kan (som i alle teknologier) men 
teknologien er nu så moden at resultaterne er ensartede og brugbare – hver gang.  
 
3D print giver mulighed for at gå direkte fra ”design/tegning” til produkt. Det betyder at en god 
mekanisk konstruktion, kan mangfoldiggøres uden at skulle  files ud hver eneste gang. Det 
betyder også, at det ikke er den enkeltes evner med værktøjet der sætte grænser.   
 
Den 3D printer vi har anskaffet er en ”stor” printer som kan printe store ting ud, i de fleste 
tilfælde kan man klare sig med en væsentlig mindre printer. 

……………………………………… 

Mine første oplevelser med Creality Ender 5 D Plus 3D printer. (OZ5RZ). 

Da jeg så klubbens 3D printer var den samlet og klar til brug, på grund af situationen med COVID-
19 blev printeren deporteret til Stenløse hos Peter OZ1CBW hvor den blev sat i lære… eller var 
det omvendt ;-) 

Hvad skulle vi bruge for at komme i gang med dette nye værktøj, ja hvis vi ønsker selv at være 
kreative er det første vi har brug for er jo en Editor til at skabe 3D modeller i. Her har vi valgt 
OpenSCAD et gratis 3D CAD-program, og så skal der bruges en såkaldt ’Slicer’ som er det 
program der gør vores 3D model/skabelse klar til den aktuelle printer. 
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Her over ses 3D Editoren OpenSCAD, her vist med et tandhjul jeg har kreeret ;-) ved hjælp fra et 
’tandhjuls’ bibliotek, og her under resultatet… 

 

Bemærk de to 1 m.m. jeg har lavet i den påsatte hals, godt gået printer  .  

 Software og printer er et meget spændende bekendtskab, mit første forsøg ud i det kreative 3D 
blev en kasse til mit D-Star Hotspot, som ellers har boet i den papæske det ekstra store display 
blev leveret i, så jeg tænkte at der var en muligheder for en forbedring… herunder vises 
resultatet:  

 

Her ses forsiden af mit aktive Hotspot. Læg ’venligst’ mærke til de forsænkede skruer, som er 
lavet med et negativt skrue hul med en negativ kegle øverst.  
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Her ses indmaden, der er otte skrue huller fire til hotspot og fire til display, og sørme om de ikke 
passede, jeg må da indrømme at det for mig kræver  nogen ’tankevirksomhed’ ;-) at tænke 3D 

Ud fra det jeg ovenfor skrev om ’tankevirksomhed’ kan jeg sige at det er spændende at bruge 
OpenSCAD til at bygge disse 3D modeller, selve fremgangsmåden minder meget om ’normal’ 
programmering… med forskellige kommandoer der så former modellen, samt ved brug af div. 
Biblioteker, der som med det omtalte ’Tandhjuls’ bibliotek hjælper med de tunge beregninger. 

Vi ser først resultatet grafisk på vores PC-skærmen, og derefter igen når emnet er blevet printet 
ud, og så er det jo spændende om printet nu også ligner det man havde håbet ;-)  

På vores hjemmeside har jeg oprettet et menupunkt ’3D Print’ hvor jeg håber vi kan komme til at 
se medlemmernes 3D kreativitet af egne eller fundet modeller… udført på egen 3D printer eller 
klubbens 3D printer…  artikler sendes til WebMester, OZ5RZ Benny som en PDF-artikler. 

Og Ups! Jeg kom sørme til at købe en printer magen til klubbens… man skal passe på hvad man 
gør med den mus og plastikkortet når man er på nettet  . Men det var en spændende og god 
oplevelse at samle printeren, delene passede meget fint sammen, så efter justering af afstand 
mellem dyssen og bygge pladen, med meget stor hjælp fra Peter 1CBW via Skype (det er jo 
Corona tider), det tog sådan bare et par timer ca.   kører printeren nu fint…  

Jeg glæder mig til vi kan sætte os i klubben gerne lidt tæt sammen og sige ’kan I huske den gang 
der var Corona’. 

Vy 73 de OZ5RZ Benny 

……………………………………… 

Websdr. (OZ1DUG). 
 
Hej medlemmer – Vi har købt hjem til en solid opdatering af vores WEBSDR. Men først lidt 
information om den ”gamle”. Den noget under dimensionerede strømforsyning er brændt af – 
egentlig er det vel kun transformeren der blev så varm at der er opstået en ”lille” forbindelse et 
forkert sted. Vi har længe vidst at den ikke var helt optimal, der har været underlige signaler og 
AGC har også stået og hoppet – det kunne sikker have været fixet på platformen, men ville 
hellere lave en løsning baseret på AIRSPY modtagere (ligesom es’hail 2 modtageren).  
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Vi har for at få konceptet prøvet af opsat en enkelt modtager der kan klare 80 Meter i  et vindue. 
Der er nu købt hjem til at etablere 10 modtagere og arbejdet med at konfigurere linux og prøve 
af er i gang. Arbejdsplanen for bånd er:  
 
160 meter fc = 1900 kHz f min = 1644 kHz f max 2156 kHz,  Δf 256 kHz.  
80 meter fc = 3650 kHz f min = 3394 kHz f max 3906 kHz 
60 meter fc = 5350 kHz f min = 5094 kHz f max 5606 kHz, Δf 128 kHz 
40 meter fc = 7100 kHz f min = 6844 kHz f max 7356 kHz, Δf 256 kHz. 
30 meter fc = 10125 kHz f min = 9869 kHz f max 10381 kHz, Δf 64 kHz. 
20 meter fc = 14200 kHz f min = 13944 kHz f max 14456 kHz 
17 meter fc = 18100 kHz f min = 17844 kHz f max 18356 kHz,  Δf 128 kHz 
15 meter fc = 21225 kHz f min = 20969 kHz f max 21481 kHz 
12 meter fc = 24940 kHz f min = 24684 kHz f max 25196 kHz,  Δf 128 kHz. 
10 meter fc = 28256 kHz f min = 28000 kHz f max 28512 kHz 
Vi arbejder på sagen og håber at det snart er færdigt. 

……………………………………… 

ANTENNER. (OZ3NR). 
Følgende er oversat – og bearbejdet - fra ”The Doctor is In”, QST November 2020. 

Q:  Skal Veretikale HF-antenner have et jordplan? 

A:  Der er to hovedtyper af tunede monopoler: ¼- og  ½-bølge. (Det er den elektriske og ikke den 
fysiske længde der tænkes på). 
 
For en ¼-bølge monopol gælder: 

1)  Hvis der anvendes nedgravede radialer skal der være et stort antal (30 – 60).  
2) Hvis radialerne derimod er isolerede over jorden kræves kun få (2 – 4). De skal være  ¼-

bølge lange, og i resonans, så de virker som den anden halvdel af en ½-bølge dipol. 
 

For en ½-bølge monopol gælder: 
1) Den virker som ½-bølge dipol og kræver derfor ikke radialer som jordplan. Denne 

antenne bliver normalt endepunktsfødet, og anvender derfor nogle korte jordspyd, 1,2 – 
1,8 m lange. Coaxkablets skærm forbindes her.  

2) Denne antenne har udstrålingspunktet højere over jorden hvorved der fås lavere 
udstrålingsvinkel (læs DX). Endvidere har den ikke store tab i jord-radialerne som ¼-bølge 
antennen har. 
 

Artiklen indeholder, foruden ovennævnte, også nogle interessante bemærkninger omkring en 43 
fod (14 m) vertikalantenne. På 20 m er den som, 5/8-antenne, optimal til DX. 
 
Hvis der er læsere der har supplerende informationer, f.eks. erfaringer med disse antenner, eller 
er uenige med beskrivelsen, vil vi meget gerne have tilbagemeldinger (til OZ3NR) - til glæde for 
andre. 

……………………………. 
 

Et  Elektronisk  Medie. (OZ3NR). 
Nyheder fra medieverden findes på www.rde-posten.dk  
RDE  er en forkortelse for:  Radioamatører Der Experimenterer, med interesser inden for Radio – 
Data – Elektronik.  



5 
 

Bladet er gratis og udkommer som elektronisk medie 11 gange om året.  
Det udkom første gang for ca. 2 år siden, så med de tidligere udgaver er der læsestof til mange 
timer. 
 
Direkte via https://rde-posten.dk/onewebmedia/RDE-posten%20Januar.pdf fås nummeret for 
Januar 2021. Det er et dokument på 45 sider. Her er der mange spændende artikler bl.a. om:  
Repeatere, Arduino og Raspberry, med meget mere. 
 

……………………………. 
 

Januar måned 2021’s tilbud. (OZ1AKY) 
Så kommer der en januar 2021 tilbudsavis på gaden, som tilbydes medlemmerne efter ”først til 
mølle” princippet. Denne ganger det kun byggesæt, der er med i avisen 
Alle henvendelser vedrørende effekterne skal ske ved henvendelse til OZ1AKY på 
oz1aky@youmail.dk. 
 
 

 

Lader til 2 -3  lithium celler 
 
 
3 stk. haves 
 
Pris 20,-kr./stk. så har du ikke fået dem eller giv et 
bud 

Oplader for solceller 
 
3 stk. haves 
 
Pris 20,-kr./stk. så har du ikke fået dem eller giv et 
bud 

Endnu en lader 
 
 
 
Pris 20,-kr. så har du ikke fået det eller giv et bud 
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En filterbank fra Hands Electronics 
 
 
 
Der er masser af relæer og kerner 
 
Pris 100,- kr. Eller giv et bud 

Endnu et byggesæt fra Hands Electronics 
 
 
Der er masser af kerner 
 
Pris: 100,- kr. eller giv et bud 

Endnu et byggesæt fra Hands Electronics 
 
 
Der er masser af relæer og kerner 
 
Pris: 100,- kr. eller giv et bud 

Dual output DDS VFO 
 
 
 
 
Pris: 100,- kr. eller giv et bud 
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Low pass filter  
 
 
Masser af kerner 
 
Pris 100,- kr. eller giv et bud 

UHF transistorer  
 
 

3 x Acrian UMIL3,  
1 x Acrian UMLI25 
2 Motorola MRF327.  
Alle er nye og ubrugte. Prisen er for alle 6 
 
Pris: 300,- kr. eller giv et bud 

 


