
Referentielijst 

VHF/UHF DX Book http://www.hamblog.co.uk/download-the-vhfuhf-dx-book-for-free/ 

De referentie vor het serieuze VHF - werk. boek is gratis te downloaden 

 

F1EHN Software http://www.f1ehn.org/ 

Software om zon/maan en andere hemellichamen te tracken. Tevens een EME - budget calculator - 
freeware 

 

Stellarium https://stellarium.org/nl/ 

Software om de hemel in 3D te verkennen - freeware 

 

Radio Eyes http://www.radiosky.com/radioeyesishere.html 

Software om de hemel te verkennen. Heeft heel wat interessante snufjes. Geen freeware; QSI = 40 $ 

 

MMANA_GAL https://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php 

Programma die antennes modelleert op een eenvoudige en snelle manier. Freeware 

 

MMMONVHF https://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php 

Het portaal waar alle facetten van het V/UHF gebeuren behandeld worden. Vrij te consulteren en er kan 
vrijblijven een login aangemaakt worden. 

 

Radio Mobile http://www.ve2dbe.com/english1.html 

Calculator die trajectverzwakking berekent met rekening te houden met het trajectprofiel. 

 

GMAT https://software.nasa.gov/software/GSC-17177-1 

Tool van NASA om baanberekeningen te maken van sondes en sattelieten 



 

Baken 50 MHz voor meteoren te Zillebeke 
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-radioastronomie/vvs-baken 

 

Baken 144 MHz Graves http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/ 

 

Spectran https://www.sdradio.eu/weaksignals/spectran.html 

Programma om een waterval te maken van de audio uit de ontvanger. Freeware 

 

Spectrum lab https://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html 

Audio spectrum analyser met heel wat toeters en bellen. Freeware 

 

WSJT(X) https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 

Programma voor verschillende modes voor EME e.d. Freeware 

 

Airscout http://www.airscout.eu/ 

Programma om mogelijkt verbindingen te berekene via air craft scatter. Freeware 

 

DL7APV http://www.dl7apv.de/ 

Website van het grootste EME - station met Yagi's ter wereld. 

 

HB9Q https://hb9q.ch/2018/ 

Website van HB9Q met EME-logger waar voor iedere band een chatkanaal voorzien is. Vrij te gebruiken 
na aanmaken van een gerbuikernaam 

 

VK3UM https://www.vk5dj.com/doug.html 



EME calculator op Excel-basis met heel wat interessante items. Freeware 

 

NOOELEC https://www.nooelec.com/store/ 

Online shop met interessante artikelen t.b.v. RTL-£SDR dongles 

 

RTL-SDR tools https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/wiki/Rtl-sdr 

Bron van informatie voor het serieuzere SDR-werk 

 

Hackaday https://hackaday.com/ 

Website met (soms maffe) ideeën om antennes te ontwerpen. 

 

UHF satcom https://uhf-satcom.com/ 

De website met alle info i.v.m. downlink frequenties van satellieten. Tevens ook op Twitter. 

 

Where is LRO ? http://lroc.sese.asu.edu/about/whereislro 

Online tool om terug te vinden waar de Lunar Reconnaisscance Orbiter zich bevind 

 

NASA JPL https://www.jpl.nasa.gov/ 

Website met heel wat info i.v.m. NASA Missies. 

 

NASA's Eyes https://eyes.nasa.gov/ 

Programma om in 3D alle NASA missies te bekijken. Freeware 

 

 

 


