
 
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 06 van 9 oktober 2017 
 
Lezing ‘SDR- en GNU-radio’ door Bram de Ridder PE2RID op vrijdag 
20 oktober a.s. 
 
    

 
Bram de Ridder PE2RID is verzot op sorbets  

 
 

Op vrijdag 20 oktober a.s. houdt Bram de Ridder PE2RID voor de NVRA een lezing over 
het onderwerp ‘SDR- en GNU-radio.  
Bram gaat met ons dus twee onderwerpen bespreken. Het eerste gedeelte van de lezing 
gaat over de (basis)theorie van digitaliseren en digitale signaalverwerking zoals die in SDR-
applicaties wordt toegepast. Geen hogere wiskunde maar een overzicht van het ‘speelveld’ 
met een samenvatting van enkele algemene en essentiële eigenschappen van ADC’s 
 
Het tweede gedeelte van de lezing gaat over GNU-radio. Uitgelegd wordt wat de basis-
principes zijn van het grafisch werken in flowcharts met deze software. Het programmeren 
in Python komt niet aan de orde. Na een uitleg over de systematiek en de ‘building blocks’ 
geeft hij een praktische demonstatie over het maken van een FM omroepontvanger met 
behulp van een RTL-SDR stick. In het vervolg daarop laat Bram zien hoe een flowchart 
geconstrueerd wordt waarmee het links-rechts verschilsignaal tot stand komt, om zodoende 
een stereo-ontvanger te maken. Doel van de lezing is om de toehoorders enthousiast te 
maken om zelf met GNU-radio te gaan experimenteren.  
 
Het NVRA gebouw is als gewoonlijk open vanaf 20.00 uur. De lezing begint om 20.30 uur. 
Ook in de maanden november en december zal er een lezing worden gehouden. 
Raadpleeg hiervoor de Agenda op de onze website.  



 
  Stream PI6HLM nu echt gemaakt…   
 

Onlangs meldden wij U dat de stream van PI6HLM was gerepareerd. Gedacht werd dat het 
alleen om een reset ging van de software welke op de Raspberry PI draait. Nadat de 
stream wederom offline ging, bleek toch dat het een andere oorzaak had. De voeding van 
de Raspberry PI was defect en deze is nu definitief vervangen. Binnen afzienbare tijd gaan 
wij het geheel samenbouwen in één kast welke op de toren zal worden 
ondergebracht. Momenteel is de opbouw van de stream wat omslachtig. Op het QTH van 
PE1AMH staat nu een ontvanger welke het signaal van PI6HLM ontvangt en toevoert aan 
een Axis Video Encoder (PoE). Het signaal wat hier uit komt gaat weer via een router het 
internet op. Dit wordt bij Bjorn PD5DJ weer opgepikt en in een Raspberry PI gestopt welke 
er een geschikt formaat van maakt geschikt voor onze website. Het geheel zal binnenkort 
in een 1HE hoge kast worden ingebouwd. Wij gaan dan direct met video en audio wat uit 
PI6HLM komt de Axis Video Encoder in zodat de ontvangerstap kan worden overgeslagen. 
De output gaat dan direct de Raspberry PI welke tevens in de 1HE kast komt en de output 
hiervan wordt dan zicht gemaakt op onze website. Mogelijk zal hierdoor de delay-time  
verbeteren. De Axis Video Encoder t.w. € 300 is gedoneerd door Hans PE1ICE en dat geldt 
ook voor de 1HE hoge kast waarin het geheel zal worden ingebouwd.  
Zie: http://www.nvra.net/pi6hlm.html  en druk op Play in de foto 

 

             
De AXIS Q7401 Video Encoder               Raspberry PI V2           
 
 
 .  

  Afgeschermde NVRA webpage alleen voor leden….. 
 

Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten om binnen de website van 
de NVRA een afgeschermd gedeelte te creëren waar documenten kunnen worden 
gepubliceerd welke alleen bedoeld zijn voor NVRA leden. Om deze documenten te kunnen 
inzien gaat u naar: http://www.nvra.net Helemaal onderin op de homepage klikt u op Login. 
Er verschijnt dan een pop-up met een disclaimer. Selecteer, als u het hiermee eens bent, 
door op Akkoord te klikken. Er verschijnt weer een pop-up alwaar u uw Username en 
Password dient in te vullen. Als Username voert u uw roepnaam of luisternummer in 
waarbij kleine letters dienen te worden gebruikt, bijvoorbeeld pd0nix of pl2102. Als 
Password voert u uw voornaam met een hoofdletter direct gevolgd door uw geboortejaar 
uitgedrukt in 4 cijfers, bijvoorbeeld: Hans1963  
Helaas bestaat er geen mogelijkheid om uw wachtwoord zelf te kunnen wijzigen. Indien u 
dat wilt moet u contact opnemen met onze website beheerder. Stuur een email aan 
PB2DX. 
 
Momenteel staan als voorbeeld onze jaarstukken van 2016 op deze pagina en voor de 
komende Algemene Ledenvergadering in 2018 zullen daar dan de jaarstukken geplaatst 
gaan worden over het boekjaar 2017. 
 



Ook hebben wij er voor gekozen om de ledenpagina, welke tot voor kort door iedereen kon 
worden bekeken, ook achter deze afgeschermde pagina te plaatsen. Van elk NVRA lid was 
tot voor kort de roepnaam en de woonplaats te lezen. Hieraan is nu een telefoonnummer 
toegevoegd en het emailadres (indien bekend). NVRA leden kunnen hierdoor makkelijker 
met elkaar in contact treden. In het emaiIadres is de @ vervangen door een # voor het 
geval spamrobots (na hacking) tot deze pagina zouden kunnen doordringen.  
 
Indien van u in de oude situatie een foto voorhanden was, staat deze ook nu weer 
gepubliceerd. Is er van u nog geen foto en wilt u deze wel laten plaatsen stuur deze dan op  
aan onze website beheerder door middel van een email aan PB2DX.   
       

  AGENDA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2017  
 
  11 okt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
  18 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
  
  20 okt.  Lezing over SDR- en GNU-radio door Bram de Ridder PE2RID 
                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
  25 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                            Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA 
 
  01 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
  08 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
    
  15 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
  17 nov.  Lezing “Van Luisteraar tot Fluisteraar” door Simon Stedema PC7A 
                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
  22 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
  29 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
  06 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA 
 
  13 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
  15 dec.  Lezing: onderwerp nog niet bekend,  
                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
  20 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
  



15 dec.  Lezing: onderwerp nog niet bekend,  
                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
27 dec.  Geen Hobbyavond  
 
JANUARI 2018  
 
03 jan..    Nieuwjaarsreceptie (geen hobbyavond) 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU  
 
10 jan..   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
17 jan.  Hobbyavond en inbrengen te verkopen materiaal vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans PL2155 
  
19 jan.  Jaarlijkse NVRA verkoopavond  
                            Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 
  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 
 
24 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                            Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
31 jan.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
                            Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA 
 
 
   Namens het bestuur NVRA  
   Arnold Vogelaar PE1AMH  
   Voorzitter  
 
 


