Een nieuw experiment met de Red Pitaya
Door Hans van Alphen, PAØEHG
Als echte UHF-SHF amateur met veel experimenteer en zel!ouw ervaring ben ik de laatste weken wel wat aan experimenteren maar dan
op een heel ander gebied. De aanslui"ng met weak signal gebruik is daarbij nog wel volledig aanwezig.
downloaden. De pagina van Pavel is te vinden op : h"p://paveldemin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-wspr/
Eigenlijk was het haast te simpel voor woorden, even de image
van de so!ware downloaden en op een SD kaartje ze"en en
daarna in de Red Pitaya en dan is het nog een paar so!ware
instellingen doen om je eigen roeple"ers en locae in te geven
en de ontvanger is klaar voor gebruik.
Nadat de Red Pitaya aangesloten had op de antenne, een
Windom FD4 antenne welke ik een jd geleden op ca 2 mtr boven de grond opgehangen heb, kon de ontvangst getest worden.
Het eerste probleem deed zich voor, hoe kon ik zien wat ik ontvangen had, na wat speuren in de diverse files op de Red Pitaya
kwam ik een log file tegen waar wat calls instonden maar erg
handig of duidelijk vond ik dat niet. Veel beter ging het door te
kijken op de WSPR website: hp://wsprnet.org/drupal/ en dan
te kiezen voor het tabje Map en daarna je eigen roeple"ers in te
vullen. Meteen verschijnt er een kaartje met daarin de door je
eigen systeem ontvangen staons weergegeven. Dat ging eigenlijk boven verwachng goed en de eerste plaatjes met allerlei
staons die ik ontvangen had waren een feit.
Ik besloot om in plaats van mijn FD4 Windom antenne een aceve magnec loop aan te sluiten. Deze had ik recent gebouwd om
een wat meer breedbandige ontvang antenne ter beschikking te
hebben. Volgens het ontwerp van LZ1AQ:
hp://www.lz1aq.signacor.com/ heb ik een loop gemaakt van
flexibel koperbuis voor waterleidingen, en een aceve versterker van LZ1AQ. Nadat ik de aceve versterker bestelde, ik die
een dikke week later in huis had, moest ik een ne"e mechanische oplossing maken zodat het geheel opgewassen zou zijn aan
de grillen van ons klimaat. Toen ik die antenne opgesteld had
bleek ik daarmee een heel aardige ontvangst te hebben vanaf 50
kHz tot en met ca 30 MHz. Al met al ook heel prima bruikbaar
voor mijn SDR ontvanger. Daarmee was het ook heel logisch om
deze aceve loop op mijn WSPR ontvanger aan te sluiten.
Na de eerste 24 uur met aceve loop antenne aangesloten
waren de volgende staons al bij mijn systeem binnengerold.

Al enige jd heb ik een Red Pitaya waarmee ik wat geëxperimenteerd heb en daarmee in de toekomst een 70 cm SDR transceiver wil realiseren. Nadat ik alles met de SDR transceiver mogelijkheden uitgetest had lag de Red Pitaya te wachten op het
moment dat de 70 cm transverter eraan gekoppeld zou gaan
worden. Zoekend op Internet naar Red Pitaya kwam ik een
verhaal tegen over de mogelijkheden met de Red Pitaya en
WSPR, weliswaar voor de HF banden maar wat me intrigeerde
was het gegeven dat met de Red Pitaya maar liefst 6 amateurbanden tegelijk geluisterd kon worden naar de WSPR signalen.
Dat sprak me wel aan om eens mee te gaan experimenteren en
ik ging verder op zoek wat er nodig was om hiermee wat te
doen. Al heel snel vond ik de site van Pavel Demin waarop de
WSPR ontvanger met de Red Pitaya beschreven stond, met daarbij de nodige achtergrond informae en link om de so!ware te
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Na wat regels te wijzigen en toe te voegen kreeg ik de zender
wel om meerdere banden acef maar niet tegelijkerjd. Dat
lukte ook niet als ik een zender op output 1 ze"e en de andere
zender op output 2 probeerde te ze"en.

Dat was allemaal wel heel succesvol en eigenlijk had ik ook wel
het idee om eens te kijken wat ik zou kunnen bereiken met de
WSPR zender geacveerd.
Na een hele jd zoeken in de so!ware files, hoe ik de zender van
de Red Pitaya moest acveren kwam ik niet verder, en besloot ik
om hulp te gaan vragen. Aan Johan PA3ANG stuurde ik een mailtje met de vraag of hij wist hoe ik de Red Pitaya kon acveren als
WSPR zender. Al heel snel kreeg ik een antwoord en na wat
heen en weer mailen kreeg ik mijn zender geacveerd. Iets later
viel mijn oog op een so!ware regel in de Contrab file met daarvoor een # waarmee die regel niet acef was. Door het weghalen van het # kon de zender geacveerd worden. Dat kwam
goed overeen met de hulp die ik van Johan gekregen had maar
de oplossing was dus eigenlijk aanwezig in het systeem.

Dan maar op een andere manier, gebruik makend van de
Contrab files kon ik kiezen om daar wat regels toe te voegen en
de zender files te dupliceren voor meerdere banden. Met wat
copy en paste en nog wat kleine wijzigingen kreeg ik het voor
elkaar om iedere 10 minuten gedurende de eerste twee minuten op 80 en dan de volgende twee minuten op 40 mtr te zenden.
De volgende stap was om te zorgen voor meer output power,
mijn wens was om minimaal 1W output te maken. Na enkele
uurtjes solderen en wat mechanische werkjes was ik zover dat ik
ook meer output power kon gaan maken. Dat was ook het moment dat ik besloot om op nog meer banden te gaan zenden en
met wat extra wijzigingen in de so!ware was ik zover dat ik iedere 10 minuten op vijf verschillende banden een signaal in de
lucht kon ze"en, te weten 160 mtr, 80 mtr, 40 mtr, 30 mtr en 20
mtr. Met zoveel banden zendermag acef en ook meer power
output kon ik niet ook tegelijk ontvangen. Daarvoor had ik nog
wat wijzigingen nodig in de vorm van een PTT schakelaar om te
switchen van zenden op ontvangst en de eindversterker aan en
uit te schakelen. Na weer wat uitzoeken vond ik dat er een so!ware wijziging beschikbaar was voor het maken van een PTT
schakelsignaal op de extension connector van de Red Pitaya. Een
en ander vond ik op de website van GØMGX .

Tja, toen was de overweging hoe doe ik dat verder met mijn
antennes, en met welk vermogen ga ik zenden. Ik besloot om de
Red Pitaya ontvanger op de aceve magnec loop aangesloten
te houden en de zender met maar 10 mW output aan de
Windom antenne te hangen. Na een korte jd kwamen de eerste ontvangst rapporten zichtbaar op de WSPR website.
Ik besloot om op 80 mtr te beginnen omdat daar de Windom
antenne redelijk werkte.
Na 24 uur was ik gehoord door de volgende staons:

Daar staan ook diverse links op die beschrijven hoe hij met hulp
van Pavel een en ander voor elkaar hee! gemaakt. Wat verder
lezend bleek dat Pavel op de website waar hij de WSPR so!ware
had staan al een nieuw image met daaraan de PTT funce had
toegevoegd. Dus even simpel als voorheen de nieuwe so!ware
downloaden en een image op een SD kaart ze"en en dan zou
het moeten kunnen spelen. Dat is ongeveer de status waar ik nu
ben.

ok een dag op 40 mtr zenden gaf een leuk plaatje met staons
die me met mijn mini QRP vermogen gehoord hadden.

Als ik dan kijk waar ik tot nu toe met mijn wat hogere vermogen
van ca 1 Wa" output gehoord ben dan valt eigenlijk op dat de
hele wereld wel binnen bereik is, zeker gelet op de wat mage
HF condies jdens de winterperiode. Enigszins geboeid door dit
al is mijn volgende zet het kijken of ik nog een beter resultaat op
160 mtr kan realiseren en wellicht ook nog lager in frequene.
Erg leuk vond ik toen ik zag dat mijn signaaltje door W1IR op 160
mtr ontvangen werd, wat eigenlijk wel het gevoel gaf dat met
een wat betere antenne daar nog heel veel verbetering mogelijk
is.
Het experimenteren met WSPR is voor mij wel een heel andere
hobby beleving als tot nu toe waarbij ik tot nu toe aljd directe
verbindingen gemaakt heb in CW en SSB, heb ik nu een website
nodig om te zien wat ik allemaal ontvangen heb thuis en waar
mijn signalen allemaal gehoord zijn. De eerste keer dat ik mijn
zender op WSPR aanhad en ik dat met een SSB ontvanger beluisterde had ik eigenlijk het idee dat er alleen een kale draaggolf
werd uitgezonden. Pas na heel goed luisteren bemerkte ik dat er
wel degelijk informae werd uitgezonden.

Aangesproken door het feit dat de Red Pitaya op meerdere
banden tegelijk kon ontvangen kreeg ik het idee om eens te
gaan proberen of ik de WSPR signalen op meerdere banden kon
uitzenden. Daarom ben ik in de Red Pitaya files van de WSPR
so!ware aan het zoeken gegaan of ik een manier kon vinden om
twee zenders tegelijk aan te ze"en.
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Soms is het wat onwerkelijk als je ziet dat een signaaltje van
max. 10 mW vermogen in een niet al te fraai opgestelde en ook
nog eens slecht aangepaste antenne toch nog afstanden van
meer dan 2000 km weet te overbruggen.

Hierboven een stuk uit het log van SM7FWZ

Een plaatje waar ik allemaal binnen 24 uur ontvangen ben met 1
Wa" output op 5 verschillende banden, toch echt een WOW
ervaring.

Nadat ik Gerard, PAØBAT een Hepburn plaatje had gestuurd
hee! hij kans gezien om een aantal fraaie verbindingen te
maken op de banden t/m 10GHz:
‘Op de valreep werden we nog getrakteerd op wat leuke microgolf-tropo. Je stuurde me, toen het stond te beginnen, al een
veelbelovend Hepburn-plaatje. Het was een grote opening voor
sommigen (zuid-F, oost-G). Bij mij was de oogst nogal magertjes,
het duurde twee dagen vergeefs zi#en luisteren voordat er iets
bijzonders te horen was.’
Highlight: F6APE (723 km), op alle banden 23/13/6/3 de S-meter
in de hoek, alsof het mijn buurman was! En direct daarna een
staon 30 km bij hem vandaan absoluut niet te horen”.
Mocht u ook willen deelnemen aan het ‘tropo-alert’ wat Gerard
hee! opgezet even een WhatsAppje naar 06-44466476. Het
ALERT is een WhatsApp-groep en heet “MW-RS/TROPO-ALERT”.
DATUM
23 CM:
29-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16
13 CM:
30-12-16
9 CM:
29-12-16
30-12-16
6 CM:
30-12-16
3 CM:
30-12-16

CALL

LOCATOR

AFSTAND

F5DQK
M0BTZ
GU6EFB
F6APE
SP2DDV

JN18GR
IO90GX
IN89RK
IN97QI
JO83VE

456
559
693
723
777

F6APE

IN97QI

723

G4ODA
G4BAO

IO92WS
JO02CG

455
428

F6APE

IN97QI

723

F6APE

IN97QI

723

Voor mij een leuke ervaring en zeker nog voldoende stof om
over na te denken hoe dit experiment uitgebreid kan worden.
Het samenspel van radio, moderne computer techniek en SDR
radio met daaraan de enorme mogelijkheden die so!ware ons
bieden kan is een uleme vorm van experimentele radio zoals
dat ook voor mijn oorspronkelijke interesse de heel hoge frequenes vaak nodig is, dus daarom toch eigenlijk niet eens zo
heel vreemd om mee bezig te zijn.
De computer is daarbij niet alleen nodig om het werkende
systeem te bouwen maar zeker ook nodig als onwaarschijnlijk
rijke bron van informae, die vaak met wat simpele `google`
zoektermen te vinden is.
Het lijkt me dat ook zeker de jongere amateur zich in deze combinae van technieken aangesproken zal voelen en hierin op een
fascinerende manier kan ontdekken en zelf ervaren wat er met
de hobby allemaal mogelijk is.

73 de Hans, PAØEHG

De verbindingen van Gerard, PAØBAT

Alle inzenders dank voor hun onmisbare bijdrage! A special
thanks to Ronny SM7FWZ! Please keep me informed!

73 de Harry, PE1CHQ
Email : pe1chq@dkars.nl
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