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“Een experiment met ongekende successen.”

Begin van deze 21e eeuw stond internet  nog in te kinderschoenen en met name

streamen  van  live  content.  Voor  radiozendamateurs  is  Websdr  tegenwoordig  de

normaalste zaak van de wereld, maar in 2003 bestond dit eenvoudigweg nog niet. 

In dit document neem ik jullie mee in de ontdekkingsreis die onlinereceivers heet.

Een reis waarbij ingeslapen radioamateurs weer interesse kregen in de radiohobby

en vriendschappen ontstonden doordat er een plek was om elkaar te ontmoeten via

de chatbox.

Voor mij zelf ook een prachtige gelegenheid om tijdens de vele internationale reizen

iets  aan de hobby te kunnen blijven doen en dan met name op het snijvlak van

radioamateurisme en internet.  

10 jaar streaming 24/7 is genoeg.

Vy 73 de Johan, PA3ANG

De teksten zijn eerder in diverse blogs verschenen op pa3ang.nl
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10 jaar streaming 24/7 is genoeg.
(geschreven 1 maart 2013)

In  het  voorjaar  van  2003  is  het  idee  geboren.  Op  internet  kwam  ik  eind  2002  een
Amerikaanse website tegen waar een Ten-Tec RX320 kon worden afgestemd en met een
media player kon naar het audio geluisterd worden. Een prachtige vondst en het leek me wel
wat om dat ook te realiseren.

Op  vrijwel  hetzelfde  moment  kwam  mijn  zwager  met  het  ontwerp  van  een  Wideband
Magnetisch Loop antenne. Ideaal om aan een RX320 te koppelen en daarmee kon hij zijn
antenne testen en ik het internetexperiment verder uitvoeren. Daar kwam nog bij dat ik tegen
een  PCR100  ontvanger  aanliep  waarmee ik  dus  naast  een  HF ontvanger  ook  nog  een
VHF/UHF ontvangst op internet kon aanbieden.

De software voor de besturing van de PCR100 en RX320 werd door mijn zoon Tom in Java
geschreven en de website  maakte ik  zelf  in  HTML en PHP.  In de eerste jaren van het
experiment  zijn  talloze  verbeteringen  aangebracht  en  werd  steeds  meer  functionaliteit
toegevoegd . Doordat ik voor mijn werk veelal in het buitenland zat was ik vaak ‘s avonds op
mijn hotelkamer via internet aan het programmeren. Talloze verbeteringen en uittesten van
de beste en snelste mogelijkheid om audio te streamen hebben me beziggehouden.

Als je bedenkt dat er een complete database is gebouwd om gebruikers te registreren, het
afstemmen  te  loggen  de  shoutbox  clean  te  houden  plus  dat  er  een  paar  ingewikkelde
(althans vond ik) scripts moesten worden gebouwd om locktijd te kopen via de site kun je je
voorstellen  dat  dat  heel  wat  uren  vrije  tijd  heeft  gekost.  Overigens  heeft  het  nooit  wat
opgeleverd. De hosting en bandbreedte slokten de inkomsten volledig op. In de tussentijd
ging de techniek verder en kwamen er ook andere initiatieven om frequentiespectrum aan te
bieden via Internet.

Een bericht over de geboorte:

QST alle Radiozendamateurs.  (geschreven 13 december 2005)

Al  meer  dan  een  jaar  zijn  de  Ten-Tec  RX320  en  Icom PCR100  online  op  internet.  De
ontvangers kunnen eenvoudig via internet bediend worden en de luisteraars kunnen bij de
PCR100  zelfs  gebruik  maken  van  2  verschillende  players.  (RealPlayer  en  WMe)
De verbinding met internet is een XS4ALL Lite aansluiting en voor de PCR100 geluidstream
wordt gebruik gemaakt van de experimentele dienst van XS4ALL.

Daarnaast  zijn  alle  DHTML  (HTML,  JAVA  en  PHP)  pagina’s  opgeslagen  bij  MKEweb.
Per dag zijn er ongeveer zo’n 60 luisteraars. In de weekenden loopt dit op tot boven de 120.
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de ontvangers door buitenlandse zendamateurs
om de eigen uitgezonden zendsignalen te beluisteren.

Al met al mogen we ons verheugen op een vaste club gebruikers.
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Begin 2006 hebben we ontvangers ondergebracht op het domein onlinereceivers.net. Tot die
tijd waren de ontvangers bereikbaar via www.pa3ang.nl, een site die toen nog met de hand
gebouwd was. 

De eerste jaren werd er  gebruikt  gemaakt  van streamingmogelijkheden bij  XS4ALL.  Met
WMA audio stream en Windows or Real players in de browser bij  de gebruikers. Met de
toenmalige stand van de techniek zag de opbouw er als volgt uit.
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De configuratie op de server pc heeft de volgende componenten:
1) Java besturing voor de pcr100
2) Winamp speler V2.9.1
3) SAM encoder software (DSP add-on voor Winamp) V3.7.1
4) Shoutcast Server V1.6.0rc2/win32 

Met  deze  configuratie  werd  alles  gestreamd  vanuit  de  pc  bij  mij  thuis.  Bovenstaande
blokdiagram werd dubbel uitgevoerd zodat ook de Ten-Tec RX320 kon worden aangeboden.

Toen  de  ontvangers  een  succes  begonnen  te  worden  hebben  we  de  hele  configuratie
herzien zodat we hem eenvoudig konden uitrollen naar andere streamers.

Een paar berichten uit die tijd:

The RX320 ontvanger in New York is terug van 
weggeweest. (geschreven 20 oktober 2007)

Na een periode van een paar maanden is de RX320 HF ontvanger in de staat New York
weer online. Steve KD2OM is ondertussen verhuisd naar Victor, een plaats in de buurt van
Rochester en heeft een andere roepnaam nl. W2SES.

Verder hebben we de ontvanger niet langer via een Linux server op het Internet aangesloten,
maar met een PC welke draait op Windows XP.

Vrij eenvoudig was hierop de Java ontvanger server software en de Shoutcast audio server
sofware te installeren.

Met dank aan Steve voor de interesse en de middelen om ons weer van de signalen uit ‘de
States’ te kunnen laten genieten.
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Ontvangers in Pretoria en Manilla online. 
(geschreven 31 juli 2008)

Al  geruime  tijd  hadden  we  een  hele  mooie  toevoeging  op  onlinereceivers.net,  n.l.  de
ontvanger  in  Pretoria.  Deze  ontvanger  is  opgenomen  in  een  cluster  van  ontvangers  en
Rhombic  antennes  welke  ook  commercieel  gebruikt  worden  en  gehost  op
onlinereceivers.biz. (Dit is in feite een spin-off van onlinereceivers.net).

Met de recente toevoeging van Manilla (waar gesprekjes op de Hamradio in Friedrichshafen
al niet goed voor zijn) hebben we een wereldwijde dekking gerealiseerd. Het leuke van de
ontvanger op de Filipijnen is dat we niet alleen HF ontvangst hebben maar ook VHF. Reden
genoeg dus om eens een kijkje te gaan nemen.

Om deze uitrol te kunnen doen hadden we de volgende configuratie gemaakt: 
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Je zit hier alle scripts en ‘blokken’ software welke gebruikt worden. De SAM Encoder V3.7.1
is aangeschaft. De Winamp player is V2.9.1. Dit is een oude versie! om de belasting voor de
server  zo  laag  mogelijk  te  houden.  De  Shoutcast  server  is  eveneens  een  oude  versie
namelijk v1.6.0rc2/win32. De oude versie van de Shoutcast server is nodig om een minimale
vertraging (latency) te behouden. Als je de laatste versie gebruikt (v1.9.7) kan de vertraging
in het audiosignaal oplopen tot wel zo’n 2 minuten. 

Tijdens  het  laden  van  de  HTML  pagina  wordt  automatisch  gecontroleerd  of  er  gebruik
gemaakt  kan  worden  van  de  RealPlayer  (4  seconden  delay)  of  dat  er  moet  worden
uitgeweken naar de Windows Media Player (10 seconden delay).

Dan nu de aansturing van de ontvanger, welke start op de remote HTML /PHP server. Daar
wordt door middel  van een PHP script een HTML-FORM aangemaakt  (controller),  die de
ontvanger instellingen uitleest en als de gebruiker veranderingen wenst, dit doorzend naar
de  ontvanger. Het  doorsturen  vindt  vanuit  de  remote  server  plaats  via  een  beveiligde
verbinding naar de local server bij mij thuis.

Op de lokale server staat een in java geschreven programma te draaien. De ‘tree’ van dit
programma vind je hieronder waarbij gebruik gemaakt wordt van de Java JDK 1.5 Design
Kit.

Deze server software bevat modules voor de verschillende ontvangers en bevat alle functies
om via de beveiligde verbinding met de remote server te communiceren en via RS-232 met
de ontvanger(s). Deze in Java gecodeerde software is ‘ons’ eigendom en niet voor publicatie
beschikbaar. Om je toch een indruk te geven, hieronder een stukje code.
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Op de remote server draait nog wat andere software. Scripts nodig voor de opmaak van de
site en scripts voor bijvoorbeeld de shoutbox of de embedded players. Ook de registratie en
de nieuwsbalk  worden  hier  dynamisch met  behulp  van PHP scripting  gemaakt.  (PHP is
ideaal  voor  dit  doel  en  goed  te  beveiligen).  Verder  wordt  er  gebruik  gemaakt  van  een
MYSQL database waar  allerlei  statistieken in  bijgehouden  worden.  Deze database  is  IP-
nummer georiënteerd. We kunnen hierdoor de luisteraars uit de anonimiteit halen (naam in
de shoutbox) en bijvoorbeeld ook statistieken per ontvanger maken.

We  kunnen  hierdoor  de  luisteraars  uit  de  anonimiteit  halen (naam in  de  shoutbox)
en bijvoorbeeld ook statistieken per ontvanger maken.
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Hoewel  je  altijd  blijft  sleutelen  aan  een  concept  is  vanaf  2009  er  geen  spectaculaire
nieuwbouw meer geweest en begon eigenlijk een periode van stabilisatie. Een opsomming
van alle streams die er geweest zijn naast de RX320 en PCR100 in Zwolle:

 RX320 in Boston
 RX320 in New York
 PCR1000 in Manilla
 FT-817 in Zwolle
 FT-817 in Pt-à-Celles (België)
 RX320 in Pretoria (onderdeel van het commerciële project)

Ook hebben we een verscheidenheid aan vaste streams gehad:

 Flex-1500 WA5QPZ in Texas, US
 D-STAR stream South Yorkshire, England
 D-STAR stream PI1DSA – REF017 A en later DCS007 B
 Tetra stream, Amersfoort
 70 MHZ-stream, Zwolle

Sinds begin 2013 zelfs een pagina met 5 vaste streams met lokale Nederlandse repeaters.

In  de  periode  2007  tot  2009  hebben  we  gewerkt  aan  onlinerecivers.org  en
onlinereceivers.biz.  Dit  was  een  tijd  waarin  ik  veel  aan  het  programmeren  was  om
geluidsopnamen via de site aan te bieden en om alle beschikbare Rhombic antennes (16
stuks)  op  een  antennefarm  in  de  buurt  van  Pretoria  schakelbaar  te  maken  via  remote
bedienbare  coaxschakelaars.  Ook  real  time  geluid  via  Skype  hoorden  erbij  en  klant
specifieke webpagina’s. Een leerzame periode, maar de internet technologie ging met rasse
schreden vooruit en ik kon het eerlijk gezegd allemaal niet meer bijhouden. (af en toe moet je
ook nog werken)

De grootste vernieuwing, naast onbegrensde bandbreedte, is de geboorte van Websdr. Op 
dezelfde Universiteit als waar Tom (mijn Java programmerende zoon) studeerde is het 
uitgedacht en in feite is het de ultieme methode van onlinereceivers.

Ondanks die ontwikkelingen heb ik onlinereceivers.net in de lucht gehouden. De .org en .biz
sites werden weer gesloten en de activiteiten gestaakt. Op .net waren ondertussen google-
ads verschenen waarvan  een  deel  werd gedoneerd  aan  de MAF en  aan  Groot  Nieuws
Radio. Gedurende de hoogtijdagen hadden we 300 bezoekers per dag en kreeg ik klachten
van mijn hoster. Ik moest toen een aantal database scripts verbeteren en mijn hostingplan
opschroeven. Allemaal verleden tijd, want het aantal bezoekers nam af en ook verdwenen
een aantal ontvangers en vaste streams.
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In  de  loop  der  jaren  heb  ik  uitsluitend  positieve
reacties gehad. Door de site zijn mensen weer aan
de hobby begonnen,  werd interesse gewekt  voor
radio-ontvangst en zelfs de NASA maakte gebruik
van de PCR100 om de ARISS-contacten te volgen.
In de tijd dat de politie nog analoog was zijn vele
uren  luisterplezier  doorgebracht  op  de  PCR100
door o.a. Rienus en Rietje in Roermond.

SWL-Rolf was mijn steun en toeverlaat gedurende
alle jaren en bijna 24/7. Hij  maakte me attent op
problemen en was bèta user. Hij was het die op 8
juni  2007  om 3:45  uur  de  100.000ste  bezoeker/
luisteraar was op de RX320 in Zwolle.

En als klap op de vuurpijl  werd in benoemd door
afdeling  Meppel  van  de  VERON  als  ‘AMATEUR
VAN  HET  JAAR  2010  –  TECHNIEK’.  De
wisselbeker  heeft  een  jaar  hier  in  de  shack

gestaan.

Het onlinereceivers.net avontuur was eigenlijk 10 jaar klussen, spelen en perfectioneren van
website, radio-ontvangst en beheer. Tja en dan komt een moment dat je het los wil laten.
Moderne  en  betere  techniek  is  wel  heel  nadrukkelijk  aanwezig.  Betere  website
templates (onlinereceivers is volledig met de hand gebouwd), grotere variatie en streaming
(webbrowsers,  pc,  netbook,  Android  etc.)  en het  enorme potentieel  aan Websdr  locaties
geven mij de geruststelling dat er alternatieven zijn voor mijn vaste bezoekers.

In de loop van de jaren zijn er vriendschappen ontstaan via onlinereceivers en de spin-off zie
je terug op Teamspeak.

Ik wil iedereen bedanken die mij de support door de jaren heeft gegeven. 

Tot slot nog een fotootje van de server plus de PCR100 en RX320 ontvangers. (Op een 
plank onder mijn bureau in de shack.)
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