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Hoe het begon…….



Logische stap was onderbrengen bij de Heinrich Hertz Stichting.

Uit de papieren van de stichting:

• Stichting is primair in het leven geroepen om juridische risico’s af te 

dekken met betrekking tot opstellocaties bij derden en 

werkzaamheden door vrijwilligers. 

• Radiostations die passen binnen de doelstellingen 

kunnen worden ondergebracht bij de Stichting.

• De bestuurders zijn niet de trekkers van initiatieven, en zij zorgen 

ook niet actief voor de financiering en uitvoering van initiatieven.



Uit de papieren van de stichting:

De initiatiefnemers moeten een werkgroep samenstellen die zorgt 

voor:

• Zekerstellen van de (financiële) middelen voor de éénmalige 

opbouw, alsmede een plan om de jaarlijkse instandhouding te 

bekostigen.

• Zekerstellen van de mankracht voor de opbouw en het onderhoud.

• Vinden van een opstellocatie en een principeakkoord voor 

plaatsing van de eigenaar.

• Indien nodig: opstellen van een vergunningsaanvraag (ATOF) voor 

het AT.



Als eerste is door ons een projectplan opgesteld.

Inleiding, wat gaat het ding doen?

Opzet, hoe gaan we het doen?

Gebruik, hoe werkt het?

Apparatuur, wat is er voor nodig?

Benodigde Infrastructuur, wat is nodig op de opstellocatie?

Beheer, wie gaat het ding beheren en hoe?

Overige, additionele informatie?

Status, waar staan we met de uitvoering?



Inleiding:

De 10GHz WebSDR ontvangt signalen in de 10GHz amateurband en 

zet deze door naar een webpagina waar je op de signalen kunt 

afstemmen en deze kan demoduleren en beluisteren. 

Je kan met dit initiatief je apparatuur testen door op 10GHz een 

signaal uit te zenden en dit signaal terug te beluisteren op de 

WebSDR.  Door de WebSDR ontvanger op een hoog punt te 

plaatsen ontstaat een groot bereik. Op deze manier kunnen 

meerdere stations via de WebSDR met elkaar een verbinding 

maken. 



Opzet:

• De WebSDR werkt volgens een gebruikersschema:

10368.000 - 10368.190 MHz of 10368.800 - 10368.990MHz

• Antenne is een omni-directionele slotted waveguide.

• Signaal wordt omgezet van 10368MHz naar 144MHz. 

• De 144MHz wordt ontvangen met een Funcube Dongle Pro +. 

• Gebruikt wordt de WebSDR software van PA3FWM.

• De software draait op een Raspberry PI2 computer. 



Benodigde Infrastructuur: 

• Bevestiging van de buiten-unit aan de mastvoet op het dak.

• Een coaxkabel vanaf de buiten-unit naar de CV-ruimte.

• Na aarding koppeling aan de bestaande H2000 coaxkabel.

• Plaatsing van de binnen-unit in het rack in de server ruimte.

• 230V aansluiting binnen-unit op de powerswitch. 

• Aansluiting binnen-unit op de H2000 coaxkabel inclusief surge

protector. 

• Aansluiting van de binnen-unit op de Hamnet Switch. 



Gebruik

Uplink De ontvanger is afgestemd op onderstaande frequenties volgens het 

volgende gebruikersschema: 

- 10368.0 - 10368.19 MHz op zaterdag en zondag

- 10368.0 - 10368.19 MHz van 18:00UTC - 24:00UTC op werkdagen.

- 10368.8 - 10368.99 MHz van 00:00UTC - 18:00UTC op werkdagen.

10368.8 – 10369.19 is de bakenband. De ontvanger is afgestemd op 

dit banddeel om bakens te beluisteren. Het is dan niet de bedoeling 

met de zender in de uplink in dit banddeel te gaan zenden. 

Downlink http://websdr.pi2ehv.ampr.org:8901  of http://44.137.27.244:8901



Opzet:



Binnen-unit:



Buiten-unit:



Binnen-unit:

De binnen-unit is een metalen 19 inch 1U kast. 

De unit is voorzien van 3 aansluitingen:

• Een N aansluiting voor de coaxkabel van de buiten-unit. 

• Een RJ45 Ethernet aansluiting. 

• Voeding door middel van een 230V eurostekker aansluiting. 

De binnen-unit krijgt een 44.137.x.x IP adres zodat deze via de 

HAMNet access points bereikt kan worden. 



Buitenunit:

De buitenunit is een metalen Rital kast met 

bovenop de slotantenne. 

De kast heeft 3 aansluitingen: 

• M6 schroefdraad t.b.v. aarding.

• BNC female t.b.v. GPS antenne.

• N female t.b.v. IF-uitgang en voeding. 



Binnen-unit:



Componenten binnen-unit:



Componenten buiten-unit:



Componenten buiten-unit:



Buiten-unit:



Buiten-unit:



Buiten-unit:



En als dan de spanning erop staat………



Behaalde resultaten:



Behaalde resultaten:

Openingen op 29/30/31 december.

Afstanden > 200 km.

OZ7IGY

OZ9GHZ

Call Loc Afstand

DB0GHZ JO34WE 349

DB0MOT JO40FF 255

DB0VC JO54IF 474

F1ZAI JN07WV 467

F5ZBB JN18KO 362

F5ZTR JN19FK 303

F6DWG JN19AJ 328

GB3CCX IO81XW 515

GB3MHZ JO02PB 290

GB3PKT JO01MT 302

HB9G JN36BK 558

OZ5SHF JO45VX 583

OZ7IGY JO55WM 626

OZ9GHZ JO65EH 634





Live demo:




