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Doel van deze presentatie 

• Wel: Introductie van SDR zoals ervaren door 
gebruiker 
– Hoe werkt het (ongeveer) 

– Wat kan je ermee 

– Mijn leerpunten en ervaringen 

 

• Niet: 
– Wiskundige achtergrond 

– Interne werking van programmatuur 



Spoorboekje 

• Software DEFINED Radio (Wat is SDR) 
• Software Defined RADIO (Welke radio’s) 
• SOFTWARE Defined Radio (Welke programmatuur) 
• Randspullen 
• Eigen ervaringen, vanuit de volgende achtergrond: 

– Ik vind luisteren leuker dan zenden 
– Storingsrijke omgeving (filtering en onderdrukken van 

reutels en fluitjes is belangrijk) 
– Interesse in utility stations (NDB’s, Volmet, luchtvaart, tijd, 

weer, numberstations) 
– Interesse in data modes 
– Luister graag naar (V)LF (SAQ/Grimeton) maar ook HF 

 
 



Wat is SDR 

• Historie 

• Enablers 

• Belangrijke ontwikkelingen 



Wat is SDR: Vroeger 

• Hierboven het blokschema van de traditionele “Hetrodyne Ontvanger” 
 

• De uitkomende audio kan  
– direct beluisterd worden (AM, FM demodulatie) of  
– verder gedecodeerd worden als het een ander audio signaal is (Fax, FSK, RTTY, POCSAG, weerkaarten, etc)  
– Zeer oude digimodes waren al gebaseerd op audio: KANSAS city code (audio cassettes) , NOS Basicode 

  



Wat is SDR: Blokschema 

• ADC => Analoog Digitaal Conversie 

• DSP => Digitale Signaal Verwerking 

• Display => Audio/Visuele Presentatie 



Wat is SDR: Signaalverwerking 

Aan de basis van DSP ligt een aantal 
wiskundige technieken: 
• Wiskunde van complexe getallen 

– Complex getal:  (a + bi) 
– Waarin:  i = SQRT(-1) 
– Leonhard Euler (1707-1783) 

 

• (Fast) Fourier Analyse 
– Joseph Fourier (1768–1830) 
– “Fast”: James Cooley and John 

Tukey (1965) 
– “Fast”: Carl Friedrich Gauss 

(unpublished work in 1805) 
 

• The “father of Information 
theory”:  
– Claude Elwood Shannon (1916 – 

2001) 

Afbeelding hierboven: (Fast) Fourier Analyse 

Verdere info:  https://www.greatscottgadgets.com/sdr/ 

https://www.greatscottgadgets.com/sdr/
https://www.greatscottgadgets.com/sdr/


Wat is SDR: Componenten 

De functie verdeling tussen eigen computer en SDR kastje verschilt van geval tot geval: 

• RTL Dongle: 

– GUI, DSPlogica, Conrol Logica op je computer. De rest in de RTL dongle.  

– Verbinding via USB. 

• Client / Server: 

– SDR: zit aan de server. Functie verdeling tus SDR en Server kent veel variaties. 

– Server bevat:  Control logica, deel van de DSP Logica, deel van de GUI. 

– Client bevat:  rest van de DSP Logica en van de GUI.  

– Verbinding tussen Server en Client via het netwerk (LAN/WAN) 

• WEB-SDR: 

– Je computer bevat alleen de Basis-GUI (webbrowser) de rest zit in de SDR. Verbinding via het internet 

• Classic: 

– ADC (geluidskaart), DSP logica, GUI: op de computer 

– Control logica in een “EXT-IO DLL” 

– Verbinding via audiokabel (geluidskaart) en USB (control signalen) 
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Wat is SDR: Drivers 

Aandrijvers voor SDR ontwikkelingen: 
• Steeds Snellere Hardware 

– ADC’s 
– Processoren / PC’s 
– Computer Interfaces (USB2, USB3, Gigabit-Netwerk) 

• Commerciële hardware (massa productie van 
consumenten electronica) 
– RTL dongle,  
– SDR-System-On-A-Chip 
– Telefoons en UHF/SHF devices (IOT) 



Wat is SDR: Toepassingen 
• Technisch / Militair:  

– Signaal Analyse, Sigint  
– (RedHawk, Ettus/USRP) 

• Telefoons en andere UHF/SHF communicatie 
hardware 
– Nieuwe modulatievormen middels software update 

ipv scrappen hardware 
– Maak je eigen GSM base station 

• Goedkope All Band radio’s: SDR’s op één chip 
– vb: SiLabs Si 4735. Oa in de Tecsun PL365 (0-30MHz 

FM, AM, SSB, zie plaatje hiernaast) 

• DAB/DVB-T ontvangers met USB aansluiting 
(“dongle”) voor gebruik met laptops. 

• Ontvangst van RF signalen voor HAM toepassingen 
 



Wat is SDR: HAM 

Kenmerken van HAM toepassingen 
• Waterval display 
• Frequentie spectrum 
• Audio spectrum 
• Verschillende (de)modulatie vormen 

– AM, AM-Synchroon, USB, LSB, CW, FM (smalband, broadcast) 
– AGC 

• Instelbare filters 
– Variabele RF passband (zowel boven als onder de carrier separaat instelbaar) 
– Audio filters (passband, notch, autonotch, ratels) 

• Het maken van opnamen 
– Vaak keuze uit Audio en IF/IQ 

• Soms: 
– Audio waterval 
– FM-Stereo, RDS, DAB(+) 
– Ingebouwde decoders (WeFAX, RTTY, CW, WSPR, Timesignal [WWV, DCF], GPS, …) 
– Logboek functies 
– Frequentielijsten 

 

 
 



HAM: hoe ziet het er uit 

RF Waterval 

RF Spectrum 

Rode lijn: AF filter 

AF Waterval 

AF Spectrum 
 

Hierboven: Screenshot HDSDR 



Radio’s 

• RTL dongle 

• PM-SDR 

• Funcube Dongle - Pro Plus 

• SDR-play 1 en 2 

• Hack RF One 

• Adalm Pluto 

• Kiwi SDR 



SDR: RTL 
• Kenmerken 

– Frequentie bereik  

• RT820t(2): 27MHz-1.7GHz 

• E4000: 64MHz-2.0GHz (met klein “gat” bij 1GHz) 

– 8bits ADC 

– Bandbreedte ca 4MHz 

– USB2.0 interface 

– Prijs 6$ - 24$ 

• Oorspronkelijk bedoeld als DVB-T ontvanger. Hackers ontdekten een 
“debug mode” in de chipset die de ruwe I/Q data toegankelijk 
maakte via de USB interface. 

• USB interface chip RTL2832U. Er zijn verschillende tuner IC’s in 
gebruik geweest: 

– R820T (nu de R820T2) 27Mhz-1.7GHz 

– Elonics E4000: 64MHz-2.0GHz (met “gat” bij 1GHz) De maker van deze 
chip ging failliet, chip wordt niet meer gemaakt. 

– Er zijn ook andere tuner IC’s (zoals de TC0012 en de TC0013) met een 
veel beperkter bereik 

• Heel veel merken / soorten. Een merk dat je veel ziet is Terratec 

• Enorme gebruikers base. Er is heel veel software voor “de RTL” 
geschreven. Wat je ook zoekt er is wel programmatuur voor te 
vinden: 

– Plaatje links onder: ontvangst van trunking radio 

• Er zijn bedrijven zoals “NooElec” die hierin hun brood verdienen. 

 

 



SDR: RTL “enhanced” 

NooElec (en andere leveranciers) brengen 
aangepaste / upgrade versies van de “standaard 
RTL dongle” op de markt. 
• Prijs $20 - $45 
• Betere TXO (0.5ppm) 
• Fantoom voeding voor actieve antenne of LNA 

(“BIAS-T”) 
• Koellichamen (betere stabiliteit) 
• Metalen behuizing (voorkomen van RFI) 
• SMA antenne connector ipv IPX 
• Kleiner zodat meerdere units naast elkaar in 

een USB hub of R-Pi passen 
• Versie met Elonics E4000 tuner (Nooelec heeft 

wereldwijd de restvoorraad E4000 chips 
opgekocht en produceert deze versie als 
enige) 



SDR: RTL “modified” 
Er zijn diverse pogingen gedaan om het 
frequentie bereik van de RTL uit te breiden met 
de hele HF band. 
• Middels aangepaste drivers die de chips 

buiten hun specs gebruiken. 
– Resultaat meestal matig,  “Your Mileage May 

Vary”. 

• Met “Direct sampling”. Hierbij wordt de 
R820T(2) Tuner gepasseerd en een RF signaal 
direct aangeboden aan de RTL2832U. 
– Spiegelsignalen maken onduidelijk waarnaar je 

precies luistert 
– Gevoeligheid slecht 
– (Afhankelijk van welke dongle je hebt) 

moeizaam priegel soldeerwerk. 

• Met een “upconverter” 
– Werkt goed 

Vele video’s op Youtube over metalen behuizingen al 
dan niet samen met een upconverter. 



SDR: PM-SDR 

• Bouwset van IW3AUT 
– 100Khz-70MHz (145MHz met oversampling) 
– Gedateerd, ca 2008 
– I/Q output via soundcard interface van PC. 

Bandbreedte (24-96kHz) en aantal bits ADC (8-
16) hangt af van gebruikte soundcard  

– Ca 200 E – 350 E 

• Add On’s op de basisversie zoals een 
display, een “filterboard” en “switch 
board”. 
– Het filterboard (bevat bandfilters en 

preselector) Dit werkt erg goed 

• Heeft galvanische isolatoren voor audio en 
antenne/aarde nodig. 

• Tegenwoordig moeizame software 
ondersteuning (is deels “SoftRock” 
compatible)  
 
 



SDR: FCD-PP 
• Fun Cube Dongle - Pro Plus 

– Bereik: 150KHz–240MHz en 420MHz–1.9 GHz 
– 16 bits ADC 
– USB2 interface  
– Bandbreedte 96 kHz 
– In 2012 ca 190 E (inc BTW) 
– Volgens hun website nog steeds te koop (149 

Britse Ponden, ex transport) 

• Engels product, oorspronkelijk tbv ontvangst 
van de “Fun Cube Satelite” telemetrie op 
scholen 

• Plug&Play tbv gebruik op scholen: 
–  Ingebouwde LNA, P&P USB geluidskaart, 

0.5ppm TXO, 11 band Filters, SMA antenne 
aansluiting.  

– Gebruikt standaard drivers van Windows / 
Linux 

 
 
 



SDR: SDR-Play RSP1 en RSP2 

• SDR-Play RSP1 en RSP2 gebaseerd op de Mirics 
MS001 chipset 
– Bereik 10kHz-2GHz (RSP2: 1kHz-2GHz) 
– Bandbreedte max ca 10MHz 
– ADC 12 bits 
– USB 2.0 interface 
– 130 Euro (RSP1a) - 250 Euro (RSP2-Duo) 

• RSP1 had n.m.m. niet genoeg filtering. Op fora zijn 
veel mods gepubliceerd: 
– toevoegen van FMBC notch filters en/of 1,6MHz High 

Pass filters (filteren AM BC band) 
– Zie foto linksboven  

• RSP2  
– betere filters  
– is voorzien van een ingebouwde antenne selector (50 

Ohm A, 50 Ohm B en Hi-Z) 
– mogelijkheid om (referentie) clock signaal extern aan te 

bieden of door te lussen. 



SDR: Kiwi-SDR 

• WSPR is een afzonderlijke presentatie waardig (werkt ook met 
andere ontvangers) 

• Standaardisatie van uitzendtijdstip, frequentie en 
uitgewisselde informatie (Callsign, Maidenhead, Vermogen). 
Signalen tot diep in de ruis kunnen gedecodeerd worden. 

• Wereldwijd luisteren ontvangers naar WSPR en uploaden hun 
logrecords naar http://wsprnet.org 

• Zo ontstaat inzicht in propagatie en gedrag van de eigen 
antenne 

 

Kenmerken 
• Bereik 10 kHz – 32 MHz 
• Bandbreedte max 30MHz (hele HF 

band zichtbaar) 
• Kiwi is een opzetbord voor 

Beaglebone Green (RPi3 clone) 
• Ca $300 (inc Beagle-bone Green) 
• Frequentie / tijd stabiel d.m.v. GPS 
• Voorzien van FPGLA waarin de 

eigenlijke radio (DSP logica) zit 
• Linux met Web-SDR draait op de 

Beaglebone 
• 4 gelijktijdige gebruikers met 

waterval  
• 8 met alleen audio 

• Heeft “extentions” die bijzondere 
modi decoderen (WSPR, Weerfax, 
FSK, TTY, etc) 

http://wsprnet.org/
http://wsprnet.org/


Kaart van WSPRnet.org 



SDR: HackRF One 

• Kenmerken 
– Bereik 1 MHz - 6 GHz 
– 8 bits ADC 
– USB2 interface 
– 10/20 MHz bandbreedte 
– Origineel $300. Chinees $120, met 

Portapack (plaatje onder) $220 
– Open Source Hardware 

• Kan ook zenden 
• Mogelijkheid om (referentie) clock signaal 

door te lussen. 
• Bedoeld voor onderzoek en experiment 
• In mijn ogen “kaal” niet geschikt als “HAM 

radio” vanwege het ontbreken van filters 
en preselectie. 

• Heel veel instructie materiaal en 
achtergrond info op de site van de 
ontwerper. 
– Veel daarvan gaat over de principes en is 

dus toepasbaar op alle SDR 

https://greatscottgadgets.com/sdr/ 
 

https://greatscottgadgets.com/sdr/
https://greatscottgadgets.com/sdr/


SDR: Adalm Pluto 

• Kenmerken 
– Bereik 325 MHz - 3.8 GHz 
– Half / full duplex 
– 12-bit ADC and DAC 
– USB 2.0 interface 
– 20 MHz bandbreedte (complex 

I/Q) 
– In USA $150 ex belasting 
– Demo bord van Analog devices 

• Documentatie: Databladen en 
video’s van Analog 
 

Ik vond de Adalm Pluto geen 
meerwaarde hebben boven de Hack-
RF. Teruggestuurd (en dus weinig 
ervaring ermee). 

 
 



(Mijn) Ervaringen met SDR 

• Kies voor een platform met veel gebruikers. 
– Liefst een familie die al een tijd bestaat.  

• Kies voor een platform dat brede software ondersteuning heeft 
– Meerdere auteurs. 

• Overweeg wat je wilt. Niet alle SDR’s zijn geschikt als HAM radio. Niet alle SDR’s 
zijn geschikt als “Swiss Army Knife” voor experimenten. 

• Begin goedkoop  
– RTL dongle 
– via internet met WEB-SDR 

• Zorg voor goed afgeschermde USB kabels en een rimpelvrije voeding. 
– Gebruik eventueel een USB hub met lineare voeding 

• Besteed zorg aan de plaatsing van de antenne 
• Mijn keuze op dit moment (niet noodzakelijk de  jouwe…) 

– SDR-Play RSP2 voor radio luisteren 
– Kiwi SDR ergens remote voor radio luisteren 
– HackRF One voor experimenten 
– Ik overweeg om de nieuwste AirSpy te kopen. 



Software 

• Gericht op één radio familie 
– SDR Sharp (Air Spy) 
– SDR-Uno (SDR Play) 

• Gericht op multiple radio families 
– HDSDR (Win) 
– SDR Console (Win) 
– GQRX (Linux) 

• Bouwblok 
– GNU Radio / RedHawk 

• Speciale toepassingen 
– SAQ-RX 
– FL-Digi 
– Spectrum Analyser 
– ADS-B, AIS/Shipplotter 
– DAB (+) 



Gericht op één radio familie 
SDR Sharp (Air Spy) 
– Windows 
– Regelmatig nieuwe versies 
– Grote gebruikers base 
– Plugins (ook ontwikkeld door 

gebruikers) 
– Voornamelijk voor Air-Spy familie en 

RTL-dongle 
 
 
SDR-Uno (SDR Play) 
– Windows 
– Vrij nieuw, regelmatig nieuwe versies 
– Scherm layout zeer configureerbaar 

(maar wel erg vol) 
– Voornamelijk SDR-Play (RSP) familie 

 

 



Meerdere families: HDSDR 
• “HDSDR (former WinradHD) is an 

advanced version of Winrad, 
written by Alberto di Bene (I2PHD).” 

• Ondersteunt alle SDR’s waarvoor er 
een “ExtIO DLL” is. 

• Geluidskaart georiënteerd. Speciale 
driver voor RTL. 

• Heb het zelf gebruikt met Win7. 
Draait t/m W10. 

• Oogt gedateerd. Meest recente 
versie van begin 2018. Vermoedelijk 
niet meer actief ontwikkeld. 

• Heeft voortreffelijke audio-notch 
filtering 

• Afzonderlijke verstelling van L.O. en 
Tune. Love it or hate it. 

• Slechte ondersteuning BC-FM 
 



Meerdere Families: SDR-Console 
• Gemaakt door G4ELI / Simon 

Brown voor professioneel 
gebruik, gratis voor Amateurs en 
SWL. 

• Ondersteunt veel SDR’s maar 
wel met eigen drivers (geen 
ExtIO). 

• Gebruik het zelf met Win7. 
Draait  t/m W10. 

• Actief onderhouden, veel 
updates. 

• Heeft client / server modus. 
• Ondersteunt veel modi (AM, 

FM-narrow, BCFM, USB/LSB, 
CW). Zelf definieerbare 
bandbreedtes / filters. 

• Kan IQ zenders aansturen.  
 



Meerdere Families: GQRX 

• Ubuntu-Linux (Debian) (draait op PC 
hardware en op R-Pi3 / Arm) 

• Laatste update medio 2018 

• Ondersteunt heel veel hardware 
(middels library van Osmocom) 

• Nog geen ervaring mee. 

 



“Bouwblok” toepassingen 
GNU radio 
• Windows, Linux 
• Met GNU-Radio Companion worden 

software bouwblokken neergezet en 
verbonden. 
– Er is een “source block” voor veel SDR 

ontvangers. 
– Er is een “sink” voor audio / video 

• Grote user base 
• Veel tutorials / filmpjes beschikbaar 
 
 
 
 
Redhawk 
• Linux 
• Open source toepassing gepubliceerd 

door het DoD (de NSA) in de VS 
• Nieuwer (en geavanceerder) dan GNU 

radio 
• Kleinere user base 
• Alleen source blocks beschikbaar voor RTL 

en USRP (een professionele SDR van Ettus) 
 



Special: SAQ-RX 

• Windows t/m 10 
• VLF ontvanger  

– Je steekt een eind draad in de 
microfooningang van de geluidskaart en 
het werkt. 

• Ontvangstbereik afhankelijk van de 
sample frequentie van de 
geluidskaart in je computer: 
– 48kHz => 0-24 kHz (SAQ 17.2, Navy) 
– 96kHz => 0-48 kHz (Navy 20-45kHz) 
– 192kHz => 0-96 kHz (MSF 60, DCF 77.5) 

• Zeer gevoelig 
• Zo nu en dan een update (source in 

assembler dus veel verandert er niet) 
• Zelf gebruikt met Win7 om SAQ te 

ontvangen (waar de RSP2 het op 
diezelfde antenne liet afweten…) 



Special: FL-Digi 

• Geen SDR maar een decoder 
voor allerhande “audio based” 
modes. (FAX, RTTY, weer-
kaarten, scheeps weer-
berichten, CW, FSK, etc, etc) 

• Windows, Linux 
• Freeware van W1HKJ 
• Heeft audio-input nodig 

– Soundcard 
– VAC (Virtual Audio Cable) 

• Onderdeel van een grotere 
suite RIG control software 
maar ook los te gebruiken  
 

Hierboven: 
FL-Digi in gebruik voor het 

Ontvangen van een weerkaart 



Special: Spectrum Analyzer 
• Gebruikt SDR-play ontvanger (RSP1/2) als 

spectrum analyzer 

• Los te gebruiken of samen met een Noise Source. 

• Vergelijkbare functie (maar minder mooi) heeft 
RTL-Power voor de RTL) 

 

• Noise Source produceert “constante” ruis 0-1,5 
GHz (of daaromtrent) Ca 15-30 Euro (China) 

• Opstelling: 

– Source => DUT => SDR 

– Of met directional coupler 

 

• Te gebruiken samen met SDR en “Spectrum 
Analyzer programma” 

– Momenteel beschikbaar voor RSP (links 
onder) 

– Voor RTL:  RTL-Power 



Special: ADS-B / AIS decoders 

• Op 1090 MHz zenden veel vliegtuigen 
ADS-B vlucht informatie uit:  
– identificatie, hoogte, snelheid, richting, 

bestemming.  
– AIS is iets vergelijkbaars voor schepen 

(werkt op een marifoon kanaal in de VHF 
band). 

• “Dump1090” utilities beschikbaar 
voor SDRplay en RTL. Deze ontvangen 
de uitgezonden ADS-B data en leveren 
die af als een stroom “zinnen”. 

• Verdere verwerking van de ADS-B 
“zinnen” op een “landkaart” 
toepassing zoals Flight Radar (en 
Shipplot voor AIS) 

• Er zijn websites die de informatie 
tonen afkomstig van een wereldwijd 
netwerk van ADS-B / AIS ontvangers. 



Special: DAB(+) 

• Qt-DAB-3.0 
– Linux, Win, IOS 

– Ontvangt DAB, DAB+, FM 

– Freeware Van Jan Van Katwijk 

 



Eigen ervaringen met software 

• Gebruik al tijden de SDR-Console software van G4ELI (Simon Brown) 
– Modern, wordt actief ontwikkeld 
– Forum voor gebruikers waar ook G4ELI zelf aanwezig is 
– Geschikt voor meerdere SDR hardware 
– Zal ook gebruik gaan maken van GQRX ivm overgang naar Linux 

• FL-Digi is zeer aan te bevelen voor het ontvangen van special modes.  
– Zelf gebruikt voor decoderen van weerkaarten en scheepsweerberichten (DWD/Pinnenberg) 
– Recent programma, werkt vlekkeloos 
– Veel documentatie en instructie materiaal 

• Voor VLF ontvangst werkt SAQ-RX heel erg goed.  
– Liefst met een geluidskaart met een hoge sampling rate. 
– 12m draad uit het raam en in de geluidskaart . SAQ denderde door het huis. Dezelfde draad 

met SDR-Play2 hoorde niks. 

• Toekomstplannen: 
– Spectrum Analyzer,  
– ADS-B, Shipplot  en DAB+ 
– Gebruik “bouwblok software” (GNU radio, RedHawk) 



Randspullen 

• Up / Down converters 

• Miniwhip met fantoom voeding 

• Bandfilters 

• Noise Source 

 

 



Up / Down converters 
Een Up-Converter is nodig om (V)LF, HF te kunnen 
ontvangen op een RTL dongle (die begint bij 27 MHz). 
 
• SV1AFN & NooElec 

– Voeding 5V via USB 
– Worden mbv schakelaar in/uit de antenne leiding 

geschakeld 
 

• SV1AFN 
– 0-50MHz => 200-250MHz 
– Ca 45 euro (Niet meer te koop. Opvolger ca 100 euro) 
– Gaat heel laag door gebruik relais ipv electronische 

schakelaars 
– Erg goede onderdrukking van de 200MHz hetrodyne 

 
 

• NooElec Ham-It-Up 
– 0,1-50MHz => 100,1-150 MHz (125,1-175) 
– Ca 40 euro 
– Ondergrens >100kHz a.g.v. electronische schakelaars zijn 

DC blocking C’s in het signaalpad nodig. Deze zijn (te) 
klein en laten VLF niet goed door. 

 



MiniWhip Antenne 
• Een van de meest nagebouwde schakelingen. 

Bedacht door PA0RDT. 
• Ca 15-45 Euro (China, Oekraine, …) 
• Bandbreedte ca 10 kHz – 20/30 MHz. 
• E-Field Probe. Binnen onbruikbaar, moet zover 

mogelijk van stoorvelden. Min twee meter 
buiten de gevel. 

• De coax is een onderdeel van de antenne. Coax 
kabel moet voldoende lang zijn (>3m). 

• Antenne moet boven goed aardvlak. Soms Coax 
mantel aarden. Metalen mast mag niet 
uitsteken boven de onderkant van de antenne. 

• Er zijn goede ervaringen met Common Mode 
Chokes in de coax. Een vlak bij antenne, de 
andere vlak bij radio 
• https://www.youtube.com/watch?v=b0Jx-oN3YlA 

• De DC-Blocking condensator in de fantoom-
voeding is meestal te klein voor luisteren naar 
VLF. Er zijn uF / mF nodig ipv nF! 

https://www.youtube.com/watch?v=b0Jx-oN3YlA
https://www.youtube.com/watch?v=b0Jx-oN3YlA
https://www.youtube.com/watch?v=b0Jx-oN3YlA


Bandfilters 
• Elke SDR is erg gevoelig voor oversturing 

• Middels Notch/BandPass/HiPass/LowPass 
filters de “niet relevante” delen van het 
spectrum wegfilteren 

• Ca 7-45 Euro (China) 

 

• Broadcast FM filter (notch 78-108 MHz) 
(links boven, links onder) 

• Broadcast AM filter (HP 1,6 MHz) 

• ADS-B filter (Band Pass 1090 MHz) (links 
midden) 

• LF/VLF filter (Low Pass 500kHz) 

• Ook een afgestemde antenne is een filter! 

 



Noise Source 

• Produceert “constante” ruis 
0-1,5 GHz (of daaromtrent) 

• Ca 15-30 Euro (China) 
 

• Opstelling: 
– Source => DUT => SDR 
– Of met directional coupler 

 

• Te gebruiken samen met SDR 
en “Spectrum Analyzer 
programma” 
– Momenteel beschikbaar 

voor RSP (links onder) 
– Voor RTL: RTL-Power 

 



Eigen ervaringen met “Randspul” 

• Voor luisteren naar (V)LF bevalt de Upconverter van SV1AFN het best. Voor HF 
boven de omroepband voldoet de NooElec ook prima.  
– Alternatief is de VLF upconverter van Kent Electronics (firma bestaat helaas niet meer). Deze 

heeft aan de ingang een 500kHz LPF en converteert +10 MHz (is daardoor niet bruikbaar met 
een RTL dongle). 

– Een upconverter is ook aan te bevelen bij SDRs die wel ontvangen vanaf 10kHz ivm de soms 
tegenvallende gevoeligheid in dat gebied. 

– Let bij een Up converter op de gevoeligheid voor (heel) lage frequenties (te kleine DC blocking 
condensators in het signaalpad) 

• Voor luisteren naar VLF en HF zijn sperfilters voor FM en MW een must. 
• De MiniWhip werkt goed. Echter: 

– alleen buitenshuis (min 2 a 3 m buiten de gevel) 
– coax kabel moet lang genoeg zijn (> 3m) 
– maak voedingsspanning variabel (en niet te hoog…) 
– let op de DC blocking condensator in de fantoomvoeding (en in de miniwhip zelf) 

• Toekomstplannen 
– noise source gaan gebruiken 

 

 



Waar gaat dat heen: 

• Steeds meer bandbreedte: 
– 24/96kHz, 2/10/20 MHz, ??? 
– Snellere interfaces 
– Snellere ADC, processor 

• Client/Server is in opkomst 
– Remote luisteren over LAN of WAN 
– Publieke SDR-Console servers (feitelijk Fat Client) 
– WEB SDR’s (feitelijk Thin/Zero Clients) 
– Standaardisatie van het Client/Server interface vlak? 

• Netwerken van samenwerkende ontvangers / gebruikers 
– KIWI transmitter location service 
– ADS-B / AIS sites voor vlucht/scheepvaart info 
– WSPR logging op centrale website 
– Shared Bookmarks / Frequentie lijsten 

 
 



(Mijn) SDR Ervaringen 

• SDR is extreem gevoelig voor oversturing en sterke signalen elders in de band. 
Filters, preselectors noodzakelijk. Een LNA heel voorzichtig bedienen. 

• Als je wilt beginnen 
– Begin met het gebruik van Web based SDR’s (via de browser op je PC).  
– Experimenteer met goedkoop spul (RTL dongle, evt een “opgevoerde”). 
– Houdt een logboek bij van wat je gedaan hebt, instellingen, frequenties, etc 

• Als je verder wilt gaan: 
– Kies met zorg welk SDR programma je gaat gebruiken. Eenmaal bezig krijg je al snel een 

verzameling SDR’s. Het is handig als je niet steeds “overnieuw hoeft te beginnen”. 
• Grote gebruikers base 
• Actieve ontwikkeling / ondersteuning door de maker 
• Ondersteuning van de modi die je wilt beluisteren. 

– Kies met zorg welke SDR familie(s) je gaat gebruiken. 
• Veel gebruikers 
• Ondersteund door courante software 
• Passend bij je eigen interesse 

• Zorg voor een goede antenne voor het spectrum deel waarnaar je wilt luisteren. 


