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Bakgrunn

● Vanskelig mottakerforhold for 80m på Tingvold
● Forslag om SDR-mottaker fremsatt på 

Generalforsamlingen 2016-03-15, vedtak fattet.
● Felles bygging av Softrock RX Ensemble II HF 

Receiver.
● Bruk av denne sammen med egnet lydkort, 

datamaskin, programvare.



  

Generell virkemåte

● Softrock mottar radiosignalet, blander dette med signal 
fra lokaloscillatoren på samme frekvens rett til 
basisbånd

● De to komponentene av basisbånd-signalet, In-phase 
og Quadrature, sendes til et par AD-konvertere, typisk 
Line-in på et lydkort.

● Programvare leser det som kommer inn der, og resten 
av databehandlingen skjer her.

● Web-side grensesnitt for å se spektret og å lytte på 
radio.  



  

Litt matematikk

● Radiosignalet blandes (multipliseres) med en lokaloscillator
● To kanaler, I (In-phase) og Q (Quadrature)
● I(t) = A(t) cos(2*π*Lo*t)
● Q(t) = A(t) sin(2*π*Lo*t)
● Summen av disse utgjør et signal flyttet ned til basisbånd:
● Rx(t) = I(t) + j Q(t) 
● = A(t) cos(2*π*Lo*t) + j A(t) sin(2*π*Lo*t)
● = A(t) exp(j*2*π*Lo*t)



  

Hvaslags Maskin- og Programvare?

● Softrock RX Ensemble II
● Lydkort: Innebygget? Soundblaster? Plexgear 

Soundsaver? ADC tilkoblet med i2s?  
● Datamaskin: PC? Raspberry Pi? Intel Nuc?
● Operativsystem: En eller annen variant av 

Linux? BSD? Windows?
● Experimentell utvikling basert på RTP? 

OpenWebRx? WebSDR?



  

Valg av maskinvare

● Softrock RX Ensemble II
● Soundblaster – 96 kHz 
● Raspberry Pi 3



  

Valg av Programvare

● Raspbian
● Usbsoftrock-1.0.2
● OpenWebRx
● Nødvendige modifikasjoner og tillegg:
● Rloop erstatter arecord
● Tunea for enkelt å lese innstillinger



  

OpenWebRX

● Laget av András Retzler, Bsc thesis 2014

http://openwebrx.org/bsc-thesis.pdf
● Hjemmeside: http://sdr.hu/openwebrx
● Komponenter av programvaren:
● Javascript: webside, front-end
● Python: sammenfletting og kontroll
● C: csdr, signalbehandlings-funksjoner (filter, FFT, etc.)
● Brukes som en «svart boks» foreløpig.



  

Blokkskjema



  

Sånn ser det ut



  

Prøvedrift hos LB6ED



  

Prøvedrift hos LB6ED

●  Satt opp hos LB6ED, JO59hw
● I drift siden 2016-09-06
● 80 m, 3622 kHz – 3718 kHz 
● http://51.175.98.229:8073
● Suboptimal antenne.

http://51.175.98.229:8073/


  

Overvåking og status

● Programvare for overvåkning og 
statusrapporter

● IP-adresse til mottaker
● CPU temperatur
● Nettverk data-volum
● Andre parametere å bestemme senere



  

Driftsinformasjon 2016-09-19

● Kjøling:
● 60 grader med lukket boks
● 54 grader med lokket av
● Måling av trafikkvolum:
● Nominellt 200 kbps
● 30 min. 1 client «koster» 50 MB ut.



  

Forbedringer for ubevoktet drift

● Samle de tre enhetene i ett kabinett.
● Lineær strømforsyning:
● 5V til Raspberry Pi
● 12V til Softrock
● ??V til modem
● Batteri-backup (12V 7.2Ah)



  

Bilder fra byggingen

● IKEA «LIXHULT» stålkabinett, hvitt, kubeform 25 
cm sidekant.

● Ringkjernetrafo
● Kjølefinne for lineære regulatorer
● Blybatteri 12V 7.2 Ah
● Raspberry Pi fastmontert, med termometer og 

voltmeter for overvåking.
● Hylle for Soundblaster og Softrock



  

Innvendig



  

Baksiden



  

Tilkoblinger

● 12V AC – kabel med plugg
● Antenne – BNC
● Ethernett – RJ45
● Strøm til modem – DIN5-180°



  

Erfaringer med første versjon

● Brum som overveldet alt sammen fra trafo.
● Forsvant når man kjørte bare fra batteri, men 

var en annen høyere frekvens istedet – 
jordsløyfe via 0V for Raspberry Pi via 
Soundblaster og skjermen/felles for I+Q



  

Fikser

● Bryte jordsløyfen ved å sette inn motstand I 0V 
for Softrock's 12V inngang. Her er det en 78L05 
innenfor, og det er bare noen få mA den trenger 
– returstrøm via USB.

● Fjerne 50Hz og 230V ved å flytte trafoen til 
egen boks med ca 2m kabel og plugg.

● «Nu går alt så meget bedre.»



  

Innvendig



  

Innenfor døra



  

Trafo har sin egen boks



  

Videre prøvedrift

● CPU-Temperatur omtrent 40 grader
● Det virker.



  

Ubevoktet drift

● Måling av spenninger og temperaturer
● Indikator for status uten behov for tilkobling av 

annen maskin
● Enkle kontroller for stopp og reset.
● 12V 7.2A batteri holder mottakeren i gang 

under kortere strømbrudd



  

Kontrollpanel

● Display viser IP-adresse, temperaturer, spenninger.
● Trykknapp: Neste, informasjon går i ring.
● Blå Trykknapp: Kontrollert shutdown
● Rød Trykknapp: Reset
● Grønn LED: Drift
● Rød LED: stopper
● Blå LED: klar, info på skjermen



  

Fjernovervåkning

● Overvåkning: informasjon om tilstand sendes 
hvert 2 minutt til server hos LB6ED.

● http://51.175.98.229:8071
● Viser spenninger, temperaturer, ip-adresse, 

datamengder inn og ut.
● Viser link til selve SDR-mottakersiden, som 

oppdateres om dens IP-adresse skulle bli 
endret.

http://51.175.98.229:8071/


  

Videre planer

● Flyttes til LA9QL Tore's QTH
● Bedre antenne
● Kanskje mindre QRM
● Senere flyttes den ut i skauen etsteds til et 

område med lite QRM:
● Losby?
● Bjønnåsen?



  

Avslutning

80m, fra 3.622 MHz til 3.718 MHz 

Link fra http://51.175.98.229:8071 

Spørsmål?

http://51.175.98.229:8071/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

