
Deze maand inzendingen van Aart, PA3C uit Peize en een fraai 

artikel over 10 GHz techniek van de hand van Hans, PAoEHG 

waarvoor beiden hartelijk dank voor het insturen. Heeft u ook 

leuke verbindingen gemaakt of een ook voor mede-amateurs 

mogelijk interessant stukje techniek, schroom niet en stuur het 

op!

 

Mijn email adres : pe1chq@dkars.nl 

 

Aart, PA3C werkte de volgende stations: 

 

6 Meter 20 september: 

I7CSB     JN71 CW  Es     TY1AA     JJ06 SSB TEP+Es 

 

2 Meter 27 september:  

S51ZO    JN86       9A1CAL  JN86 

 

2 Meter28 september:  

OE2CAL  JN67  OM5CM  JN98 OE5XBL  JN68 

HA5OO   JN97      OM4CW  JN88      OE3FVU  JN78 

OM3CLS  JN99     OM3CQF  JN88  (10W SSB) 

SP6FXF   JO70      YL3AG     KO26 

 

 

10 GHz EME ontvangst met een 50 cm 

schotel door Hans van Alphen, PA0EHG 
 

In december 2013 is een 10 GHz EME baken DL0SHF in bedrijf 

gesteld met een vermogen van 50 Watt en een 7.6 mtr schotel 

antenne. Doelstelling van het baken is het stimuleren van activi-

teit en het beschikbaar stellen van een bakensignaal via EME 

voor stations die willen experimenteren. 

 

Het Baken 

In eerste instantie was het baken een puur CW baken wat inge-

schakeld is als de maan zichtbaar is vanuit Kiel, in de buurt van 

Hamburg. Op verzoek is er een mogelijkheid om het baken met 

echt groot vermogen te laten werken. Op dat moment wordt er 

een TWT ingezet die een uitgangsvermogen kan leveren van 

maar liefst 600 Watt. 

 

Eerste testen 

In januari 2014 heb ik voor het eerst een test gedaan om het 

baken te ontvangen. Met mijn EME systeem, een 3 meter  

schotel die voorzien is van auto tracking, vond ik direct een goed 

signaal van DL0SHF. Even later heb ik dat via een mail aan DK7LJ 

(first operator van DL0SHF) gemeld en mijn verwachting uitge-

sproken dat het in mijn beleven mogelijk zou moeten zijn om 

het baken in hoog vermogen op een schoteltje van 50 cm te 

ontvangen. 

Ik had niet gedacht dat DK7LJ meteen zou reageren maar dat 

gebeurde wel. Hij bood me aan om direct op high power te gaan 

maar dat was me iets te snel. Na wat overleg kreeg ik een half 

uur voorbereidingstijd. Dat bleek achteraf eigenlijk nog veel te 

kort. Ik moest snel mijn 

portabel station opstellen 

en aansluiten. Nadat het 

halve uur voorbij was had 

ik het portabel station net 

aangezet, dat moest ech-

ter nog een tijdje stabilise-

ren. Ondertussen heb ik 

even met mijn 3 meter 

EME antenne geluisterd 

naar het enorme signaal 

van het baken met 600 

Watt output.  

 

Daarna ben ik gaan zoe-

ken naar het signaal met 

de 50 cm schotel, dat was 

best lastig want een 50 cm 

schotel op de maan rich-

ten zonder dat de maan 

zichtbaar is en verder geen antennestand uitlezing is bijna zoe-

ken naar de spreekwoordelijke naald in een hooiberg.  

De 3 meter EME-schotel van PA0EHG 

 

Na een minuut of 5 had ik het signaal gevonden en kon ik zwak 

maar duidelijk hoorbaar de roepletters van DL0SHF ontcijferen. 

Als EME rapport zou ik een M tot O rapport geven.  

 

Vanwege de te korte voorbereiding heb ik geen SDR gebruikt en 

dus ook geen opname kunnen maken. We hebben later afge-

sproken dat we dat nog een keer zouden gaan doen. 

 

Ondertussen is het baken verder uitgebreid zodat ook digitale 

modes toegepast worden. Na een CW uitzending wordt er ook 

met JT64 gezonden voor de stations die daarmee een ontvang-

test willen doen. 
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VHF/UHF/SHF nieuws en traffic 
                 

 

                 Door Harry Keizer, PE1CHQ 



Beter ontvang systeem 

Door het eerste succes ben ik begonnen om een speciaal sys-

teem te maken voor EME ontvangst van het 10 GHz baken van 

DL0SHF. Een van de problemen die ik tegenkwam tijdens mijn 

vorige test was dat het best lastig is om een 50 cm schotel op de 

maan te richten op moment dat je de maan niet kan zien. Van-

wege interesse in sterren kijken kwam ik toevallig een erg leuke 

oplossing tegen om het richtprobleem op te lossen.  

 

Op dat moment was er net 

een leuke aandrijving in de 

aanbieding die gebruikt 

wordt voor het richten van 

een, niet al te grote, astro-

nomische kijker. Dat leek me 

een prima oplossing en ik 

ben daarmee aan de slag 

gegaan. Groot voordeel van 

deze aandrijving is dat hij de 

posities van de belangrijkste 

hemellichamen namelijk de 

zon en de maan exact kan 

berekenen en automatisch 

kan volgen. Wel moet de 

opstelling in begin even ge-

ijkt worden maar daarna is 

het super eenvoudig om op 

de zon of de maan te richten. Ook voor aardse testen is het een 

prima aandrijving omdat de azimuth uitlezing echt super nauw-

keurig is. De indicatie is tot op 0.01 graden maar waarschijnlijk is 

geheel mechanisch wel wat minder nauwkeurig. Voor het rich-

ten van een 50 cm schotel op 10 GHz met circa 4 graden ope-

ningshoek is dat echter ruim  

voldoende. Ter informatie de aandrijving is van het merk IOP-

TRON en wordt ondermeer verkocht door de fa Robtics uit Den 

Haag. 

 

Nadat ik de schotel op de aandrijving gemonteerd had en het 

geheel met een contragewicht netjes in balans had gebracht kon 

ik beginnen met de verdere ontvanger componenten te monte-

ren. De pre-amp is een zeer laag ruisgetal versterker met 0.7 dB 

ruisgetal. Als feed gebruik ik een aluminium taper van normale 

naar rechthoekige golfpijp. Dit is redelijk optimaal voor de be-

lichting van deze schotel met een F/D van 0.4.  

 

Aan de achterkant van de schotel heb ik de ontvang converter 

gemonteerd die het 10 GHz signaal omzet naar 432 MHz. Dat 

wordt vervolgens met een Funcube Dongle op de PC aangeslo-

ten waar ik met Spectravue het SDR signaal kan ontvangen. Op 

de foto is te zien hoe het ontvangsysteem op de IOPTRON aan-

drijving eruit ziet. 

Op mijn website 

www.pa0ehg.com is 

meer te zien waarbij ook 

een filmpje is te bekij-

ken hoe de schotel met 

behulp van de aandrij-

ving draait naar de 

maan. Eind maart was ik 

zover dat ik mijn eerste 

testen met de nieuwe 

opstelling kon doen.  

De eerste metingen zagen er zondermeer zeer goed uit. Ik kon 

3.4 dB zonneruis meten wat nagenoeg exact overeen komt met 

de theoretisch berekende waarde. Een paar dagen later zou het 

10 GHz EME baken 1 uur op hoog vermogen gaan zenden, dus 

dat was voor mij het moment om te kijken of mijn nieuwe setup 

het signaal kon ontvangen. Dat lukte perfect, het CW signaal was 

zonder probleem te nemen en ook het WSJT signaal kwam goed 

hoorbaar uit de speaker rollen. Op dat moment kon ik nog geen 

WSJT decoderen. Ik maakte van het geheel wat audio opnames 

en foto’s en verder een opname met behulp van mijn SDR soft-

ware, Spectravue. Uiteindelijk was het ontvangen signaal rede-

lijk sterk, duidelijk sterker dan met mijn portabel station wat in 

zijn opzet ook niet optimaal gebouwd is voor EME.  

CW signaal DL0SHF met hoog vermogen 

 

Met het nieuwe systeem kon ik een signaal ruis verhouding me-

ten van 14 dB in 12 Hz bandbreedte. Mijn ervaring van de afge-

lopen jaren op 23 cm Tropo met Vliegtuigscatter is dat een sig-

naal van 6 dB S/N verhouding al goed hoorbaar is. Als we dat 

omrekenen naar 3 kHz bandbreedte dan betekend dat we dus 

een signaal van -18 dB S/N in 3 kHz al kunnen nemen. Uit deze 

experimenten blijkt dat ook wel. 

JT signaal DL0SHF met hoog vermogen 

Het gedecodeerde signaal van DL0SHF met hoog vermogen 
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De aandrijving 

De 50 cm schotel gemonteerd op de aandrijving 



Na de eerste ontvangst van DL0SHF ben ik het traject uit gaan 

rekenen en kwam ik tot de conclusie dat ik het baken eigenlijk 

ook zou moeten kunnen ontvangen als het in gewoon laag ver-

mogen aan het zenden is. 

 

Andere stations 

Een paar dagen later deed zich de gelegenheid voor om naar 

DL0SHF in low power te luisteren. Helaas gaf dat nog geen resul-

taat en mislukte die test. Op datzelfde moment was echter Char-

lie G3WDG beschikbaar voor een test. G3WDG werkt met een 3 

meter schotel en 50 Watt output. Hij begon met een carrier die 

ik vrijwel direct op mijn SDR vond. De S/N verhouding in 12 Hz 

was ongeveer 3 tot 4 dB maximaal.  

De 3 meter schotel van G3WDG 

 

Het signaal ook als CW tone te horen maar het nemen van een 

daadwerkelijke CW uitzending lukte helaas niet. 

CW signaal van G3WDG 

Daarna ging Charlie over naar JT4F en heb ik deze signalen opge-

nomen met Spectravue. Dat zag er allemaal goed uit en na wat 

spelen met de diverse instellingen kreeg ik ook uitstekende de-

codes van het signaal. 

 

 

Het bleek dus prima mogelijk om G3WDG in JT mode te ontvan-

gen op mijn 50 cm schotel via EME.  

Het gedecodeerde JT signaal van G3WDG 

 

Tijdens de Dubus 3cm EME contest heb ik met deze antenne 

getest of ik andere stations kon ontvangen. Ik kon signalen zien 

van OK1KIR en SP1JLW. 

 

DL0SHF in laag vermogen 

De SSPA van DL0SHF 

 

Omdat het ook mogelijk moet zijn om DL0SHF in laag power 

mode te ontvangen heb daar nog uitgebreid naar gezocht. Dat 

lukte in eerste instantie niet. Navraag bij de bakenhouder maak-

te duidelijk dat het vermogen, conform mijn vermoeden, ruim 6 

dB lager was dan bedoeld. In juli kreeg ik bericht dat het baken 

gerepareerd was en eigenlijk een forse ombouw had gehad. De 

50 Watt SSPA was omgebouwd en geschikt gemaakt voor water-

koeling. Het vermogen was wel ietsje minder maar met 38 Watt 

nog steeds voldoende.  

 

Ik moest even wachten tot een gunstige maanstand voordat ik 

een nieuwe test kon doen. Begin augustus was het zover en na 

het instellen van de antenne kalibratie kon ik gaan zoeken naar 

het signaal. Dat was toch wel wat lastiger dan verwacht. De test 

die ik eerder met G3WDG had gedaan lukt snel maar dat kwam 

doordat die begon te zenden met een carrier. Het baken van 

DL0SHF zendt wel met CW maar geen lange carrier dus de aver-

aging van de SDR werkt minder optimaal hiervoor  
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Na een tijdje zoeken vond ik het signaal wat heel zwak net zicht-

baar was op mijn SDR. In CW kon ik heel af en toe het signaal net 

horen op mijn koptelefoon maar het was duidelijk te zwak om 

het te kunnen nemen. 

Het CW signaal via de SDR 

 

Daarna heb ik geprobeerd om het JT signaal te decoderen en na 

het goed afstemmen van de frequentie lukte dat probleemloos. 

Het gedecodeerde JT signaal van DL0SHF met laag vermogen 

 

EME conferentie 

In september vond in Frankrijk de 2 jaarlijkse EME conferentie 

plaats waar ik een lezing en een live demonstratie heb verzorgd 

over het ontvangen van DL0SHF met mijn kleine schotel.  

Een overweldigende belangstelling maakte duidelijk dat er heel 

veel interesse is voor 10 GHz EME met een kleine schotel. 

Als we kijken naar de mogelijkheden en de experimenten die ik 

gedaan heb is het vrij zeker mogelijk om ook tweeweg verbin-

dingen met deze kleine setup te maken. Met een vermogen van 

50 Watt of meer zijn zeker verbindingen mogelijk met meerdere 

tegenstations.  Het gebruik van digitale mode JT is dan wel een 

vereiste. Op dit ogenblik ben ik bezig om het systeem uit te brei-

den met een SSPA (solid state power amplifier) om daarmee in 

de komende tijd een tweeweg verbinding te realiseren. 

 

Voor meer informatie en het beluisteren van de audio opnames 

die ik gemaakt heb kan u kijken op mijn website 

www.pa0ehg.com. Op mijn website staan de ontvangen audio 

signalen van DL0SHF in high power mode en van G3WDG. Ook 

zijn daar de Spectravue plaatjes te zien van de diverse signalen.  

 

 

73  de Hans PA0EHG 

 

 

 

Het DKARS Magazine december verschijnt voor de mai-

linglijst op 29 november, de donateurs krijgen het enkele 

dagen eerder! 

 

Sluitingsdatum voor kopij is op 22 november. 

 

The DKARS December issue will be sent to the mailing list 

subscribers on November 29, all our donors will receive it 

a few days earlier! 

 

The closing date for your contributions is November 22. 
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De VHF/UHF/SHF zaken in het DKARS Magazine 
 

In dit Magazine staan hier nu al bijna 9 pagina’s met VHF/UHF 

SHF informatie en dat willen we graag zo houden! Sterker nog, 

het zou best ook iets meer mogen zijn. 

 

Graag doen we verslag van alle mogelijke belevenissen/

gebeurtenissen zoals bijzondere Tropo, Sporadic E, Meteor Scat-

ter, EME QSO’s contest verslagen etc. 

 

Wil je graag jouw antennesituatie en je shack voorstellen? Dat 

kan uiteraard ook. Voor anderen is het altijd interessant en leer-

zaam om te zien hoe iemand anders zijn zaakjes heeft geregeld. 

 

Ook eenvoudige technische artikelen kunnen in deze rubriek 

geplaatst worden. 

 

Alle informatie rondom EME graag sturen naar René Hasper, 

pe1l@dkars.nl 

 

En informatie over VHF/UHF/SHF in het algemeen graag naar 

Harry Keizer, pe1chq@dkars.nl 

 

Een email met wat losse plaatjes/foto’s is voor ons al voldoen-

de! 


