
Howto:

Software Defined Radio på computer
Prolog
DAB radioerne blev ubrugelige, nu skulle det være
DAB+. TV blev også udskiftet pga udvidede
frekvenser. Sverrige har fravalgt DAB+, Norge har
lukket AM og FM senderne til fordel for DAB+,
Mærkelig udvikling.

En (1) AM sender dækker det samme som 16 FM
eller 64 DAB sendere. Hallo, hvem er det der
trækker i trådene og hvorfor? Der findes digitale
DRMsendere på de gamle AMbånd i FM kvalitet i
stereo, bl.a. i Indien!

Ideen
Man lader software ordne radiosignalerne uanset
om det er AM, FM, DAB, DAB+, CW, TV osv. Så kan
politikerne bare komme an med deres ændringer!

Du skal bruge
En computer med Linux, gerne i et hjørne af
din harddisk
En billig RTLSDR Dongle (så er du igang)
Evt. en Ham it Up converter til HFbåndene
En ledning til at forbinde donglen med
converteren  med 2 stk. SMA hanstik
Diverse fri radioamatørsoftware

Der er en antenne med donglen, brug ledningen
med SMA stikket og klip ledningen af ved antennen
og brug ledningen til at tilslutte en lang antenne!

Til DIYmanden, der kan
andet end peg og klik!

For at kunne høre HF
båndene 20kHz til 30MHz,
skal du bruge en up
converter. Den skal flytte
antennesignalet 125 MHz
op. Den viste dims er fra
USA. Sættes mellem
antennen og dongen.

RTLDongle køb på Ebay  altså en Realtek
RTL2838 chip med en R820 tuner, thi med
den er driverne fast inventar i Linux.

KØB

KØB

KØB
SMA pigtail med hanstik i begge ender. Et umonteret
stik koster 40 kr i DK + porto, så køb det i Kina!



Du har hentet dit grej i postkassen
Stik donglen i en USB port. Sæt den medfølgende antenne i. Der sker ikke en
skid, for du mangler lidt software til at snakke med donglen.

Hent og installer gnuradio
Åbn en terminal (Ctrl+Alt+T), skriv: sudo aptget install gnuradio

Du kan selvfølgelig ikke huske sådan en smøre. Pyt med det.

Terminalen husker alt, hvad du har lavet: Skriv history i terminalen, så vises
alle de kommandoer du nogensinde har brugt!

Første gang henter du kommandoen på Nettet og bruger Copy/Paste.

Radio fra en terminal
Man kan fx høre P4 Bornholm på 99.3 Mhz, hvis man har stukket en RTL
Dongle ind I en USBindgang og taster i en terminal følgende ind:

rtl_fm f 99.3e6 M wbfm  s 200000 r 48000  | aplay r 48000 f s16_LE

Man skal altså kende frekvensen på sin station, her 99.3e6.

Linux svarer, at den har
fundet din Realtek RTL2832
dongle med Rafael R820
tuner. Vi hører P4 Bornholm.

Her svarer apt programmet, at gnuradio allerede
var installeret og den derfor ikke har lavet noget



Selvgjort radio med gnuradio
Med gnuradio får du stykke software, der hedder GRC, kig under "Programming"

På nettet kan du finde færdige konsruktioner,
søg filerne der ender på .grc.

Blokkene trækkes ind fra højre
Mit ydmyge
betjeningspanel

En fin radio er Gqrx
Installer den fra terminalen: sudo aptget install gqrx

Bogmærke ved 243kHz Kalundborg.
Her kan man høre morgengymnastik
hver morgen kl. 8.30. DR har sgu da
humoristisk sans!

Gqrx virker perfekt med din billige dongle fra
25MHZ til 2,7 GHz, med up converteren osse
langbølge som vist her.



Min Radio Linux
Den hedder LXLE og er pakket sammen af en fra New York, som har bygget den
af dele fra Lubuntu 16.04 LTS (opdateres hver 5te år). Man har virkelig fundet
frem til programmer, som jeg elsker at bruge og plejer at installere selv.

I den er installeret softwaren som nævnt, gruradio med GRC og GQRX. Desuden
"Dream", software for DRM, ikke behandlet her. Det kræver en almindelig radio
med alle HFbånd tilsluttet til din computers mikrofonindgang.

Men man kan  og det har jeg, installere et operativsystem ved siden af LXLE.
Fx hvor softwaren er pakket af en radioamatør, der hedder Andy. Den kommer
med et letvægtskrivebord og masse af forskelligt radiosoftware.

Links til ISO downloads:

http://lxle.net/

https://sourceforge.net/projects/kb1oiqandysham/files/

Man downloader ISO filen og laver en bootbar USB memory stick. Så prøver
man sit nye operativ system fra USB. Kan man lide det, man ser, installerer
man den ved siden af sine andre operativsystemer.

Se mere på hos Alexandru Csete OZ9AEC, dansk radioamatør, han roder også
med rumprogrammet i Nexø!
http://gqrx.dk/

Linux pakket af en radioamatør

http://gqrx.dk/
http://lxle.net/
https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/files/



