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Onze locatie
bij de STAR
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Huishoudelijke vergadering 2013
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 18 januari 2013. De agenda is als volgt:


















Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen huishoudelijke vergadering 2012
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Instellen kascontrolecommissie 2014
Bestuursbeleid 2013
Voorstel begroting 2013 door de penningmeester
Pauze
Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2013
Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2013
Uitreiking prijzen kerstpuzzel
Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
Bestuursverkiezingen
Verkiezing voorzitter
Sluiting

Samenstelling bestuur 2012
Voorzitter
Eltje Veen
Secretaris
Timon Kruijer
Penningmeester Johan Meezen
Bestuurslid
Engel Kruize
Bestuurslid
Thomas Tinge

PA3CEE
PA1T
PE9DX
PH7A
PA1M

Aftredend en herkiesbaar
Aftredend

Kandidaten voor het bestuur in verband met het aftreden van Johan, PE9DX, kunnen zich
tot voor aanvang van de vergadering melden.
Timon Kruijer, secretaris

Afdelingsavonden
De afdelingsavonden worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden in:
Museumspoorlijn S•T•A•R
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599 651 890
Aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur. De QSL manager is meestal vaak al om
19:45 aanwezig. Wij hopen ook U te ontmoeten. Ook niet leden zijn welkom!
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Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
Het Kanaalstreek Bulletin verschijnt normaal 2 maal per jaar. Het bulletin wordt gratis
beschikbaar gesteld aan de leden van de afdeling. Mocht er interesse zijn van mensen
buiten de afdeling dan kan men contact opnemen met de secretaris.
Het afdelingsbestuur
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Bank

: Eltje Veen
PA3CEE
0596 - 572538 pa3cee@amsat.org
: Timon Kruijer
PA1T
0598 - 416308 pa1t@pa1t.com
Hooilandseweg 3
9618 PG Woudbloem
: Johan Meezen
PE9DX
0597-420777
pe9dx@amsat.org
: Engel Kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: 117095222 t.n.v. J. Meezen inzake VERON Kanaalstreek

Contactpersonen
Award-manager
:
Bibliotheek
:
Clubstation
:
Materiaalbeheerder :
QSL-manager
:
Vossejacht Cie.
:
:

Timon Kruijer
Wiert Vos
Eltje Veen
Johan Meezen
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PE9DX
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 – 614229
0596 - 572538
0597-420777
0599 – 616427
0599 – 618462

pa1t@pa1t.com
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pe9dx@amsat.org
pe1czd@amsat.org
harry@hindriks.demon.nl

Internet
Website
: http://www.pi4kst.nl
Forum
: http://groups.yahoo.com/group/kst-server
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
Kopij voor het bulletin kunt u e-mailen naar: pa1t@pa1t.com of inzenden Timon Kruijer PA1T
(secretaris) of afgeven tijdens de verenigingsavonden.

Redactie bulletin: Timon Kruijer, PA1T en Thomas Tinge, PA1M
Overname van artikelen en of schema’s is met bronvermelding toegestaan.

Op de website www.pi4kst.nl onder Activiteiten en dan Presentaties zijn een
aantal door de afdelingsleden geschreven artikelen bijeengebracht.
Zo ook informatie over de PACC en aanbevelingen van de afgelopen jaren.

Zeker het bekijken waard!
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Luisteraars en amateurs,
We kunnen alweer terugkijken op het jaar
2012. Wat gaat de tijd toch snel!
Alweer een jaar voorbij waarin ieder op
zijn/haar wijze hopelijk voldoening vond in
de hobby die ons allen zo bindt: de
radiohobby in alle verschillende facetten.
Juist deze veelzijdigheid maakt dat de
hobby nooit verveelt.
Het afgelopen jaar stond qua verenigingsgebeuren vooral in het teken van de verhuizing
naar de S.T.A.R. waar sinds september maandelijks onze afdelingsavonden worden
gehouden en die alle druk bezocht worden.
Het was uiteraard even slikken om na zo’n 32 jaar afscheid te moeten nemen van Harry
Schut, zijn prachtig onderkomen, zijn warme persoonlijkheid en zijn onvergetelijke
snacks.
Inmiddels zijn we alweer aardig gewend aan de nieuwe locatie, sprookjesachtig gelegen
aan het spoor met oude stoomlocomotieven. Het is net een prentje van Anton Pieck.
Ook de catering laat niets te wensen over: Smakelijk en betaalbaar!
Het was dan ook erg fijn om te constateren dat een tiental amateurs zich in september
inzette om het 20-jarig bestaan van museumspoorlijn S.T.A.R. op locatie extra luister bij
te zetten door deelname aan activiteiten onder de call PA2ØSTAR. Activiteiten die nu
eens niet vanuit een regelend bestuur werden geëntameerd maar door betrokken leden.
Mooier kun je het niet krijgen!
Saillant detail is dat dezelfde S.T.A.R. in augustus 1998 al gastheer was bij ons eigen 20jarig bestaan, toentertijd opgeluisterd met de speciale call PA6KST.
De hele maand september werden honderden en honderden qso’s gemaakt op alle
banden en modes. Fraai stukje reclame en een groot enthousiasme onder hen die de call
met veel plezier thuis gebruikten.
Plezier in de hobby, daar draait het om en dat opent ogen naar nieuwe uitdagingen.
Ik wens jullie allen een voorspoedig 2013 toe met veel gezondheid en DX en moge
eenieder zijn/haar persoonlijke doelstellingen behalen!
73 Eltje, PA3CEE http://www.pa3cee.tk

Het bestuur van de afdeling kanaalstreek wenst U prettige
kerstdagen en een gezond 2013
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Agenda 2013
18 januari
8-9 februari
15 februari

Huishoudelijke vergaderingen enkele PACC hints en tips.
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met presentatie Jan Willem, PE1OGW over
communicatie in de luchtvaart.
15 maart
Meetavond onder leiding van Jaap, PA0T en Harry, PE1OXP.
Neem zenders etc. mee om te laten meten.
19 april
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
17 mei
Presentatie over de EME DXpeditie door PA3CEE, PE1L, PE9DX.
8 juni
Onder voorbehoud Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
21 juni
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
19 juli
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
16 augustus
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
20 september
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
18 oktober
Bijeenkomst met presentatie over antenneplaatsing perikelen
door Jan, PA3FXB.
15 november
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
20 december
Traditionele feestavond, met buffet en bingo.
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)
Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

CQ DX marathon

http://www.dxmarathon.com

Het doel van de DXCC is het werken van alle landen van de wereld. Met de DXCC ben je
op een gegeven moment klaar of je hebt nagenoeg alles gewerkt wat er met jouw
station te werken valt. Enkele landen heb je niet maar daar is geen activiteit en het is
wachten op de DXpedities en het binnenkrijgen van de QSL kaarten. Tja en wat nu. De
oplossing heet de CQ DX marathon!
De CQ magazine DX marathon duurt een jaar en loopt van 1 januari 00:00 UTC tot 31
december 23:59 UTC. Ook nu werk je weer alle DXCC landen en zones die je altijd al
graag werkte maar je begint op 1 januari met een schone lei. Als je er een keer een
aantal dagen, een week of een aantal weken er niet bent… je hebt vaak nog de
mogelijkheid om een niet gewerkt land of zone later in het jaar alsnog te werken. Je
hoeft slechts 1 station uit ieder land of zone te werken. De band of mode maken niet uit
en QSL kaarten zijn niet nodig. Je mag in alle modes meedoen maar ook allen CW, SSB of
digitaal. Dit is een marathon waar ieder aan mee kan doen, ook als je regelmatige
verplichtingen hebt zoals QRL, je hebt weliswaar vele uren minder om de stations te
werken maar de lengte van een jaar maakt veel goed. De winnaar is diegene welke aan
het einde van het jaar in beide klassen het hoogste aantal punten heeft behaald. Dit is de
som van het aantal gewerkte zones en het aantal gewerkte DXCC + WAE landen. De
officiële lijst staat gepubliceerd op de website van de DX marathon. Hier staan ook de
regels, scores van de afgelopen jaren etc. Doe ook mee!
5
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PC1CP/J – Scouting Pekela
Halverwege september 2012 werd ik benaderd door de scouting Pekela of ik als
zendamateur mijn medewerking wou verlenen bij het organiseren van een JOTA.
Zonder enige aarzeling heb ik toen ja gezegd niet wetende hoeveel werk het zou zijn om
dit te organiseren. Eerst ter kennismaking de organisatie van de scouting thuis gehad en
doorgesproken wat precies de bedoeling was. Aan de hand van de perfecte handleiding
boordevol goede tips op de site van de Jota-Joti organisatie een plan van aanpak
gemaakt en meteen de call PC1CP/J geregistreerd.
De vrijdag erop samen met Ingo PD2IW en
Jakob PD0JS bij de scouting Pekela langs
geweest om ons voor te stellen aan de
scouts. We hadden de Yaesu FT-817
meegenomen en mijn fietswiel magnetic
loop voor 40 en 20 meter. De scouts waren
dol enthousiast toen ze uit de luidsprekers
een Nederlands sprekende stem hoorden
en dat die man vertelde dat hij op vakantie
was in Spanje.
Enkele dagen later van de Afdeling Kanaalstreek antenne materialen geleend zoals een
Diamond X-200 rondstraler voor VHF en UHF. Van Johan, PE9DX een G5RV antenne en
enkele lengten coaxkabels. Zelf hebben we
een G5RV-junior antennen gemaakt voor
de hogere banden HF banden.
Een week voor de JOTA weer een kijkje
genomen bij de scouts die begonnen
waren met het bouwen van een toren voor
de antennes. Deze zou een week voor de
Jota gereed zijn maar het bouwen van de
toren viel tegen, men was tot 6 meter
gekomen. Enkele dagen later op een avond
weer wezen kijken en de scouts waren dol
enthousiast bezig de toren te verhogen
naar 13 meter. Dit viel niet mee in de
stromende regen en harde wind. Petje af voor de gedrevenheid van de scouts.
Op donderdag voor de Jota hebben we alle antennes opgehangen. De Diamond X-200
stond op een mooie hoogte van 19 meter hoogte en werkte fantastisch. Het uiteindelijke
resultaat was een mooi antennepark met een G5RV die met de benen van oost naar
west hing op 10 meter hoogte. En nog een G5RV-junior die van zuidwest naar noordoost
liep ook op een hoogte van tien meter.
Kanaalstreek Bulletin winter 2012
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Op vrijdagmiddag de hele auto
volgepakt met een Yaesu FT-817 voor
2 meter en 70 cm. De Kenwood TS940 voor HF. Verder nog een
veldbed en een slaapzak.
We besloten om er ook nog een
verticale antenne voor 40 meter en
hoger bij te maken. Dit naar het
ontwerp van DK7ZB met een straler
van 7 meter en drie radialen van elk 7
meter, het geheel gevoed met 7
meter 300 ohm openlijn en daarna
verder met coax. Dit alles gemonteerd op een ‘vishengel’ van DX-wire van 15 meter
lengte. Het voedingspunt hing op 8 meter hoogte en de drie radialen onder een hoek van
45 graden naar beneden. Door de radialen te verlengen wordt het geheel afgespannen.
Rond een uur of 4 op vrijdagmiddag werd de eerste verbinding gemaakt op 10 meter op
de vertical op tien meter FM. Dit op een repeater in New York met een station uit
Nederland. Hoe wonderbaarlijk!
Er kwamen vele bezoekers op het evenement af. Op vrijdagmiddag kwam PD4MK op
bezoek en in de avond Koos, onze luisteramateur uit Veendam.
Vrijdagavond rond half tien werd gezamenlijk geluisterd naar de officieel opening op 80
meter door PA6JAM/J. Bij ons was op bezoek Paul, PA5UL als actief lid van de radio
interessestam van Scouting Nederland. Paul is sinds kort lid van onze afdeling. Hij heeft
ons ingemeld op HF via
ons station. Al met al
een geslaagde eerste
avond.
Het VHF station bleek
aardig wat vermogen
tekort te komen, men
hoorde ons niet goed
genoeg.
Op 40 meter nog enkele
Japanners gehoord
echter helaas niet
kunnen werken. Om 2
uur in de nacht gaan
slapen. Om 4 uur werd
ik gewekt door enkele
7
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scouts die het nog even wilden
proberen op HF. Daarna nog even
kort gelegen tot half negen toen er
werd geroepen voor het ontbijt. In de
ochtend kwam Paul, PA5UL nog even
langs om de scouting een officieel
certificaat te overhandigen. Op
zaterdagmiddag werden er vele qso’s
gemaakt door Marginus PD0ME. Ook
Hans PD1JMT had het druk met uitleg
geven over radio. De scouts legden
contact met diverse landen zoals
Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en
Rusland. Op 2 meter spraken de
scouts met onder andere Scouting
Ter Apel, één van de andere groepen
in de regio Noord-Oost. Naast het
zenden konden de scouts zich ook
bezighouden met diverse andere
activiteiten op en rond het
kampterrein.
Er kwamen weer verschillende
amateurs op bezoek zoals Fenno
PD1JFW, Sander PD1API en op de
fiets vanuit Haren kwam Bram, PC7B.
Ook luisteramateur Kees uit
Stadskanaal kwam kijken. Zaterdagavond heerlijke hutspot gehad bereid door de scouts.
Jammer van de rauwe uien maar dat gaat volgend jaar helemaal goed komen. In de
avond werden er vele verbindingen gemaakt en pas om 4 uur in de ochtend zijn wij gaan
slapen. Weer een korte nacht want ook nu weer stond het ontbijt om half negen klaar op
zondagochtend. Daarna de gehele ochtend nog verbindingen gemaakt en om half twaalf
werd als laatste verbinding gemaakt met een groep verkenners van PA3FYE/J.
Na een broodje knakworst samen met enkele verkenners de antennes afgebroken en alle
spullen in de auto geladen. Daarna nog gezamenlijk op de groepsfoto's gekomen en om
3 uur de JOTA afgesloten. Rond 16 uur
was ik weer thuis. Helemaal kapot maar
een ervaring rijker en vastbesloten om
volgend jaar weer mee te doen als de
mogelijkheid zich aanbiedt.
73' Hilko PC1CP
Zie ook: http://scoutingpekela.nl/site/?p=160
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Amateur toepassingen voor de scope
Op 18 mei 2012 hield Albert, PA0ABE, een zeer interessante lezing over een aantal
toepassingen van een scope binnen het amateur-gebeuren. Op de KST-server is hierover
een impressie te vinden. Maar een scope kan ook voor andere doeleinden gebruikt
worden. Vooral wanneer je geïnteresseerd bent in de vele geluiden die in het spectrum
te horen zijn. Eén van die doeleinden wil ik hier nader toelichten.
Stel we draaien door een willekeurige band en horen daar een, voor ons, onbekend
signaal waarvan we de nodige parameters willen bepalen om daarmee te trachten dat
signaal ‘leesbaar’ te maken of er in ieder geval achter te komen wat voor signaal het zou
kunnen zijn. We zijn in het gelukkige bezit van een scope, die op onze set is aangesloten
en we hebben een calculator en een liniaal voor het grijpen. Met behulp van de RMSfunctie (= Root-Mean-Square) van de scope kunnen we door het bepalen van de
effectieve waarde de shift van het signaal berekenen. We stellen de scope zodanig in de
schaalaanduiding in Hz is. Nu regelen we signaal zodanig af, dat de pieken van het signaal
zichtbaar zijn.

Wanneer we nu met behulp van de cursor het verschil in Hz tussen beide pieken meten,
krijgen we dus de shift van dat signaal. In het voorbeeld hierboven wordt dat:
987.5 Hz – 842.5 Hz = 145 Hz.
Maar met behulp het zelfde scope-beeld kunnen we ook met behulp van calculator en
liniaal de shift bepalen.

9
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We meten hiertoe de afstand van beide pieken tot de rand van het plaatje, delen deze
door de lengte van het totale plaatje en vermenigvuldigen de uitkomst met de
frequentie die rechtsonder afgebeeld staat. Voor dit signaal en met de gebruikte
instelling wordt dit:
F2 = (85 / 152) * 2000Hz = 1118,421 Hz
F1 = (74 / 152) * 2000Hz = 973,684 Hz
Dit geeft dus een shift van 144,737 Hz. Het verschil tussen de uitkomsten van beide
rekenmethodes kan veroorzaakt worden doordat de liniaal niet zuiver genoeg meet,
maar ook doordat bijv. de cursor van de scope alleen stapsgewijs verplaatst kan worden.
In ieder geval is het verschil te verwaarlozen.
Tenslotte is er nog een derde methode om de shift te berekenen. Hiervoor maken we
gebruik van een zgn. tijdplaatje en dienen dus de scope in te stellen op een
tijdsverdeling. Voor zowel F1 als voor F2 nemen we nu de lengte van een even aantal
pieken van een periode. In een uitzending met een bepaalde snelheid duren de “enen”
en “nullen” gemiddeld even lang. Is de tijd dat een “één” duurt als gevolg van
bijvoorbeeld storing veranderd, dat gaat dit altijd ten koste van de daarop volgende
“nul”. Door nu de lengte van een 1+0 te meten en (in dit geval) door 2 te delen, krijgen
we de juiste lengte of tijdsduur van elke bit.
De algemene formulier hiervoor luidt: [((x/y) * t)/p] -1 = z
Hierbij is
x = lengte van de periode
y = lengte van het plaatje van de scope
t = tijd in seconden
p = even aantal pieken van de gemeten periode
z = uitkomst in Hz.
Kanaalstreek Bulletin winter 2012
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In bovenstaande afbeelding dus:
F2 = [((16/151) * 0.2) / 8 ] -1 = 377.5 Hz
F1 = [((20/151) * 0,2) / 6 ] -1 = 226.5 Hz
Volgens deze berekening is de shift 151 Hz. Wederom kunnen de verschillen in uitkomst
veroorzaakt worden door meetfouten of –verschillen.
Een volgend kenmerk van dit signaal dat met behulp van de scope berekend kan worden,
is de. Hiervoor dient de scope wederom op seconden ingesteld te worden.
Voor het berekenen van de baudsnelheid moet gebruik gemaakt worden van de
“momentane” waarde van het audiosignaal (instantaneous spectrum), met andere
woorden wederom gebruiken we zgn. “tijdplaatje”.
In formulevorm: [((x / y) * z) / 2] -1 = b
Hierbij geldt:
x = lengte van 2 periodes
y = breedte van het totale plaatje
z = tijd in seconden
b = baudsnelheid
Ofwel: we meten de lengte in millimeters van 2 periodes, delen dit door de lengte
(breedte) van het plaatje, vermenigvuldigen dit met de tijd, delen de uitkomst hiervan
door 2 en deze weer op 1.1
1

Baud is de eenheid gebruikt in de telecommunicatie en is gelijk aan het aantal codeelementen [zowel pulsen als rusten] dat per seconde verzonden kan worden. Anders
gezegd het aantal bits per seconde.
11
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In ons voorbeeld dus:

[((21 / 151) * 0,2) / 2] -1 = 71,9 baud.

Een derde kenmerk van dit signaal kunnen we berekenen met behulp van de autocorrelatie functie. Deze auto-correlatie functie wordt toegepast op het gedemoduleerde
signaal en wordt gebruikt om een eventuele periodiciteit te bepalen.
De algemene formule hiervoor luidt: x * y = z
Waarbij x de baudsnelheid is. Y de absolute verschiltijd in seconden tussen de hoogste
top van het verkregen plaatje(altijd 0) en de eerstvolgende top en Z de periodiciteit. In
ons geval, zie onderstaande afbeelding: 71,9 * 0,39063 = 28,08. De periodiciteit is altijd
een geheel getal, dus wordt deze uitkomst afgerond op 28.
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De eerste conclusie die we na bovenstaande meetmethodes kunnen trekken zijn:
Baudsnelheid= 71,9
Shift= ca. 145 – 151 Hz
Periodiciteit= 28
Een uitspraak doen over het systeem zelf kan nog niet definitief worden gedaan. Wat we
wel kunnen uitsluiten zijn in eerste instantie de zogenaamde start-stop systemen omdat
dan de periodiciteit kleiner moet zijn. Hierbij immers moeten het begin en einde van elk
uitgezonden karakter aangegeven worden.
We moeten nu op zoek gaan naar een transmissiesysteem met een baudsnelheid van
71,9 (72) en een periodiciteit van 28. De shift is optioneel, omdat dit volledig afhankelijk
is van de instellingen door de gebruiker of fabrikant. Zo hadden in het verleden de NATO
RTTY systemen veelal een shift van 850 Hz en die van het Oostblok een shift van 250Hz
of een veelvoud daarvan (500Hz, 750Hz).
Een goede kandidaat voor “ons” signaal is een ARQ-systeem, dat precies die specificaties
heeft die wij hierboven berekend hebben. De letters ARQ2 staan voor Automatic
ReQuest of Automatic Retransmission reQuest. Dit systeem is gebaseerd op het principe
dat twee stations verbinding met elkaar onderhouden, elk op een andere frequentie. We
noemen deze stations A en B.3
Beide stations kunnen gelijktijdig berichten naar elkaar versturen. Station B ontvangt een
teken waarvan het bit-patroon niet aan het gebruikte voorschrift voldoet. Het zendt nu
automatisch een zgn. RQ-signaal of RQ-teken naar station A. Stations A stopt hierop het
verzenden van nieuwe karakters, herhaalt het RQ-teken, wat door station B weer
bevestigd wordt en herhaald vervolgens de laatste “x” uitgezonden karakters die in een
buffer opgeslagen was. Hierna gaat station A weer door met het verzenden van de
resterende tekst van het bericht. Maar ook, op het moment dat station B dat RQ-teken
geeft, stopt ook hij met het verzenden van zijn bericht en herhaalt eveneens de laatste
‘x” uitgezonden karakters, ongeacht of station A deze karakters goed of fout ontvangen
heeft. De grootte van “x” hangt af van de zogenaamde herhalingscyclus, dus het aantal
karakter dat in het buffer opgeslagen wordt en bij ontvangst van RQ herhaald wordt. Bij
een herhalingscyclus van 4 worden de laatste 3 karakters uit de buffer herhaald plus het
laatst uitgezonden karakter toen het RQ-teken ontvangen werd en nog niet in het buffer
was opgeslagen.
Het ARQ-transmissiesysteem maakt gebruik van een 7-bits codering voor de karakters
volgens het CCITT nr. 3 alfabet. Het bitpatroon van elk karakter moet voldoen aan een
zogenaamde 3:4 verhouding, wat wil zeggen dat elk karakter 3 Marks (enen) en 4 Space
(nullen) bits moet bevatten. Met een 7-bits codering kunnen 128 combinaties (= 27 )
gevormd worden waarbij alleen combinaties die voldoen aan de genoemde 3:4
Omtrent de term ARQ bestaat enige spraakverwarring. Waar de een het Sitor-A systeem
een ARQ-systeem noemt, spreekt een ander van ARQ wanneer hij het Siemens ARQsysteem bedoelt.
3
Periodiciteit is de mate van regelmaat waarin een zekere gebeurtenis optreedt; of: de
mate waarin het optreden van een zekere gebeurtenis het grootst is.
2

13
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verhouding worden gebruikt. Dit zijn er totaal 35 en dit aantal is voldoende voor alle
karakters en speciale tekens. Een andere bijzonderheid bij het ARQ-systeem is dat elk
vierde karakter “inversed” wordt uitgezonden.
De 7-bits codering heeft nog een ander reden. Elke uitzending is onderhevig aan storing.
Men voegt nu meer informatie toe dan strikt noodzakelijk is om een bericht over te
brengen. We krijgen dan te maken met het begrip “redundantie”. Een van de bekendste
methoden om een “code” redundant te maken is de pariteitscode. Door steeds meer
pariteitsbits toe te voegen, kan men een code steeds redundanter maken. Dit gaat
echter wel ten koste van de overdrachtssnelheid.
Een andere manier nu is de 7-bits code, zodanig dat er altijd 3 bits “1” zijn en 4 bits “0”.
Hierdoor zijn4 fouten sneller te ontdekken.
Bovenstaande verhaal is eenvoudiger te realiseren, wanneer u tenminste over een
goedgevulde beurs beschikt. Er zijn twee zeer aan te bevelen analyse pakketten op de
markt. Dit is het pakket van Wavecom en kost slechts tussen ca. € 7000 en € 7900,
afhankelijk van uw wensen. Het tweede pakket is Code300-32 en wordt geleverd door
o.a. Hoka . Dit pakket is een stukje goedkoper, maar u dient nog altijd rond € 4500 euro
neer te tellen. In beide gevallen geldt het gezegde “Maar dan heb je ook wat”.
Succes,
Ruud (PA3EEG)

De stand per 12 december 2012
In deze rubriek worden de belevenissen
van een aantal noordelijk DX-ers
opgetekend. Dit alles resulteert in de stand.
Wilt u ook meedoen stuur dan een
berichtje aan pa1t@pa1t.com of bellen
(0598-416308) of aanroepen op 145.325
MHz of 438.325 MHz kan natuurlijk ook.

HF

Call

PA0TAU
PA1T
PH7A
PD7BZ
PD0ME
PA3EEG
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DXCC
340
334
320
286
205
129

Teun
Timon
Engel
Bernard
Marginus
Ruud

14

1296 MHz

Call

DXCC

Vakken

432 MHz

Call

DXCC

Vakken

144 MHz

Call

DXCC

Vakken

50 MHz

PA3FXB
PA0T
PA1T

PA3FXB
PA0T
PA1T
PH7A
PE1OXP
PB4FUN

PE1L
PA3CEE
PA1T
PE9DX
PA3FXB
PE9GG
PA4EN
PA0T
PH7A
PE1OXP
PA3FZH
PE1RKQ
PH5C
PB7BZ
PD2MMU
PA0TAU
PB4FUN

Call

PE1L
PA1T
PH7A
PE9DX
PE9GG
PA0TAU
PE1OXP
PE1RKQ
PB4FUN
PA1T

50 +2
8

192 +17
61
24

27
16
13
9
5

139 +1
72
55
58
29
9

176
141 +8
107 +3
84
58 +1
51
43
33
22
20
19
18
12
12
11
12

792
568
671
355
347
239
159
147
87
63
83
73

+11
+3
+8
+5

46
46

DXCC

Vakken

222
192
184
168 +1
167
126
64
52
7
192

735
746
708
699
260
135
11
735

Eltje PA3CEE: De teller gaat zo gestaag richting de 150!
Dit jaar gewerkt: HL, XV, J5, EY, 5X, KH7 en VP9 via EME. HV werd via MS verschalkt.
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Deltaloop antenne voor 20 meter (en andere banden)
Thuis gebruik ik al enige tijd naar tevredenheid een deltaloop antenne. Deze gebruik ik
op 20 meter en pas hem aan met open lijn. De antenne is daardoor ook op andere
banden te gebruiken.
Wat hebben we nodig?
 Antennedraad (bijvoorbeeld 1,5 of 2,5 mm2vd draad maar dunner mag ook),
 kroonsteen,
 300 Ohm of 450 Ohm openlijn,
 PL259 vrouwtje chassis connector (hebben vaak een flens bevestiging),
 (symmetrische) antennetuner met kort stukje coax.
De bouw
De antenne is een hele golflengte op 20 meter
en we meten daarom een lengte van 22 meter
antennedraad af. Het komt niet enorm
nauwkeurig om dat we hem toch gaan
aanpassen met een tuner. De antenne
aansluiting maken op een ¼ golf op 20 meter
vanaf de top gemeten. Dat is ongeveer 2 meter
vanuit de hoek vanaf de schuine zijde naar
boven. Hier bevestigen we de twee uiteinden
van de antenne ieder apart in een gaatje van een
kroonsteen. Op de kroonsteen wordt vervolgens
de 300 ohm openlijn aangesloten (dusdanig dat
de ene draad van de antennedraad vast zit aan de ene draad van de open lijn en de
andere antennedraad aan de andere draad van de open lijn). Aan het uiteinde van de
openlijn solderen we vervolgens 1 PL259 vrouwtje chassis deel met flens bevestiging. De
pin van de plug solderen we aan de draad van de open lijn welke naar de top van de
delta loop loopt. De massa van de PL259 connector aan de draad van de open lijn welke
naar de onderste hoek en de onderste draad van de antenne loopt. De antenne hangen
we op in een driehoek met de punt naar boven. Je hebt dus een mastje nodig van een
meter of 12. Gebruik je dunner draad wat prima kan dan kan een lange vishengel of
Spiderpole ook prima. De twee onderste hoeken bevestigen we aan een paar
paaltje/ophangpunten minimaal 2 meter boven
de grond of in mijn geval het platte dak van het
huis. We trekken het geheel strak door middel
van 2 touwen die aan de hoek punten worden
bevestigd.
De lengte van de open lijn dient bij voorkeur een
veelvoud van een halve golflengte te zijn. Denk
aan de verkortingsfactor. Voor 20 meter is een
Kanaalstreek Bulletin winter 2012
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halve golflengte zo rond de 8 meter. Dit komt
niet vreselijk precies zolang de antennetuner
de antenne goed kan aanpassen
Afregelen
We sluiten de loop aan middels een kort
coaxkabeltje op antenneanalyzer en kijken
waar het resonantiepunt zit. Omdat we de
antenne iets te lang hebben gemaakt zal deze
onder 14 MHz zitten en moeten we de loop inkorten om een goede SWR midden in de
20 meter band te krijgen. Bij mij is de SWR op 14.175 MHZ 1 op 1.1. Let bij het knippen
van de antenne erop dat het voedingspunt op ¼ golflengte vanuit de hoek blijft.
Nu hebben we een voor DX zeer geschikte volle golflengte delta loop die direct op de set
te gebruiken is op 20 meter.
Gebruik op andere banden (in mijn geval op 40 meter en 10 meter)
Nu wil ik deze delta loop ook gebruiken op de 40 meter band als half loop en op 10
meter als twee golflengte loop. Dit is prima te doen met een symmetrische
antennetuner aangesloten op de open lijn. Populair in onze afdeling is de S-match van
PA0FRI. Soms lukt het ook met een niet symmetrische antennetuner (ik gebruik de LDGZ100 automatische tuner) door deze direct op de open lijn aan te sluiten. Het hoort niet
zo maar het werkt wel…
Op 40 meter is de antenne smalbandig en als ik de gehele band wil gebruiken moet ik de
loop op 3 plaatsen tunen(7.050, 7.100 en 7.150 MHz). Ook op 10 meter kan ik op deze
manie de antenne afstemmen.
Als het je niet lukt om de antenne goed in resonantie te krijgen op 20 meter of je denk
het is wel prima zo dan kun je uiteraard ook 20 meter gebruiken met de antennetuner.
Veel DX gewenst!
73’ André PH5C
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PACC aanbevelingen
1. De voornaamste aanbeveling: CQ geven!!
 Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven.
 Wie geen CQ geeft kan ook niet aangeroepen worden. Men is op zoek naar
ons!!
 Geen antwoord op uw CQ binnen 3 a 4 seconden? Opnieuw CQ geven!
 Het DX cluster afstruinen levert niet veel extra op!
 Wel prima om propagatie op andere banden in de gaten te houden
 Connect de CW Skimmer van PA1T voor lokale CW spots!
 Stations alleen aanroepen als ze meedoen! Toch loggen is waarschijnlijk
afkeur + straf

2. Bent U niet zeker van de call of het volgnummer? NIET LOGGEN
 Het hele log wordt gecontroleerd en iedere fout wordt bestraft!
 Ieder foute verbinding geeft naast 0 punten voor het QSO een straf van 1 extra
verbinding. Niet zeker = navragen nog niet zeker = niet loggen!

3. Gebruik alle banden!
 Blijf niet hangen op 1 band maar gebruik alle beschikbare banden
 Multipliers tellen per band en de score loopt dan hard omhoog
 Activeer extra banden voor de PACC en plaats een paar extra antennes!

KST Mailinglist
Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de KST servermailinglist.
De instructies hoe te abonneren staat op: www.pi4kst.nl
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
Kanaalstreek Bulletin winter 2012
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PACC contest strategie
De PACC is een contest waar CQ geven het belangrijkste is. Met het maken van qso’s
komen de multipliers vanzelf. Stations alleen aanroepen als ze meedoen!
 Europa is op alle banden de voornaamste bron van qso’s
 Werk op zoveel mogelijk verschillende banden
o meer multipliers = veel meer punten
 Vooraf de banden controleren, voorkom het beginnen op een dode of te lage band.
 Over het algemeen niet langer dan 30-45 minuten op een band dan wisselen
 Stations zijn in CW vaak 15 tot 60 minuten eerder te werken dan in SSB
 Beginnen op de hoogste band (28 of 21 MHz) waar aantallen qso’s te maken zijn.
 Zo lang mogelijk op de hoogste band want deze is het eerste ‘dicht’
o Wel moeten er redelijke aantallen qso’s te maken zijn (of multipliers)
 Als de hoogste band sluit ga je naar de volgende lagere.
o Beetje stuivertje wisselen tussen 10-15-20 totdat het donker wordt
 Door naar 40 daarna 80 en 160. En weer terug naar 20 als deze open gaat (ochtend)
o In de nacht af en toe 20, 15, 10 checken op openingen (check DX-cluster!)
o PACC praatfrequentie 430.825 beluisteren (hier niet qso-en! Kort en bondig)
 160 meter niet vergeten (ook SSB!)
 Niet vergeten om tijdens de schemering op 160-80-40 te werken
o Ochtend: USA
Avond: JA/VK (zal niet meevallen)
 In ochtend qso’s maken, zoveel mogelijk. 20 meter maar ook 40 meter is prima!
 Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven. Men is op zoek naar ons!!
08-10: van 8 tot 10 uur
Tijden bij benadering!
gemiddeld beter dan de afgelopen periode.
20-25 landen is prima, wegwezen! Zo af en toe even kijken als 80 en 40 meter langzaam gaan.
6 uur: USA, VE
7:15-7:45 ZL (grayline) 19-20: JA
Ook zelf CQ geven, rustiger dan 40 meter. Hier kun je aantallen maken!
Denk om de contest vrije segmenten: 3560-3600 3650-3700
Vanaf 23-8: USA Vanaf 02 uur: Zuid Amerika, Caribbean
19-20: JA
Band dicht: 1 uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
CW als het kan, SSB voor de kleine stations veelal alleen aanroepen. Aantallen maken!
Vanaf 23-8: USA 23-24: VK 18-23: JA Tegen ochtend: Zuid Amerika, Caribbean
Band dicht: 1 a 2uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
De band waar je aantallen kunt maken.
Denk om de contest vrije segmenten: 14060-14125 14300-14350
12: Europa 14: VK, UA9 en USA
18: mogelijk weer VK? na 18 uur nog sporadische USA
Band dicht: 21:00
Band open: 06 uur
Van 08-10: JA
10-12: VK, ZL
Qso’s maken zolang hij open is, aantallen prima, minder storing andere stations dan 20 meter.
12: Eu, mogelijk al USA 13: Zuid Amerika en Azië (YB) VK, UA9 en USA 16: USA
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur Van 08-10: JA
10-11: VK, ZL
11: Zuid Amerika
Band is waarschijnlijk uren open!!Denk om de Nederlandse multiplier als de band toch dicht zit!!
Als de band even open is de multipliers pakken en qso’s maken op lagere banden.
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur
Van 08-10: JA 10-11: VK, ZL 11: Zuid Amerika

PACC bandtips 2013 bij propagatieverwachting
160

80

40

20

15

10

19

12: betekent 12 uur
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Kerstpuzzel 2012
De kerstpuzzel is wederom een kruiswoordpuzzel met nagenoeg allemaal amateurradio
gerelateerde vragen. Graag alleen de letters uit onderstaande balk als oplossing
inzenden (dus niet de gehele puzzel) naar Timon, PA1T. Het liefst per e-mail
(pa1t@pa1t.com), afgeven of per post. De oplossing is tot de aanvang van de
bijeenkomst van januari in te leveren. Veel puzzel plezier toegewenst.
De oplossing zijn de letters in de vakken met de cijfers
45 33 14

1

34

5

15 37 17 34 20 44 11 12 41

Horizontaal
3. Bepaald de afstand v/d verbinding
6. Onze topscorer Afdelings Competitie
7. Meest verkochte merk watt meter
8. Grootste ham conventie in Amerika
10. Zat vroeger achter de grote draaiknop
12. Populair contestprogramma
13. Verticale antenne
15. Populair merk transceiver
16. Maak drukke bedoening op de banden
18. Kaart als bevestiging verbinding
19. Merk antenne
22. Populaire digitale QRP mode
24. Populair merk transceiver

25. Drukken we zendvermogen in uit
26. Onze nieuwe locatie bijeenkomsten
32. Verkoopplaats zoals de Lichtmis
33. Verbindingen via de maan
34. Aanpasser voor de antenne/open lijn
35. Tja vroeger deden we het nog veel
38. De Amerikaanse VERON
39. Door velen graag vergeten mode
42. Combinatie zender en ontvanger
43. Ontwerper van de S-match tuner
44. Die andere amateurradiovereniging
45. Populair merk transceiver

Verticaal
1.Contesten met twee radio’s
2. Antenne met meerdere elementen
4. Zit vaak boven in een mast
5. Merk antenne
6. Populaire Nederlandse contest
8. Meest gebruikte antenne
9. Lastig dat kleine grut solderen
11. Staan de letters RX voor
14. Populaire digitale contest mode
17. Doorgaans netjes opgewonden draad
18. Laag vermogen
20. Overzicht antenne-installaties AT
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21. Merk antenne
23. Moderne computer breedbandontvanger
27. Multiband HF draadantenne
28. Praten met een andere amateur
29. Staat gerenoveerde radiotelescoop
30. Hoog vermogen
31. Elektronisch QSL van de ARRL
36. Maandblad van de VERON
37. Merk antenne
40. Komt muziek uit
41. Morse aanduiding van "long distance"
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Timon’s contest corner - Wat zijn de regels? Welk rapport moet ik geven?
De vorige keer hebben we het gehad over het loggen van en qso. Voordat je een qso
kunt loggen moet je natuurlijk weten wat het tegenstation van je verlangt. Iedere
contest heeft zijn eigen regels. De grote contesten vragen vaak de CQ of ITU zone of een
volgnummer.
Om te weten welke contest er op het programma staat kun je de volgende websites
raadplegen:
 PG7V

http://www.contestkalender.nl

 SM3CER

http://www.sk3bg.se/contest

Meestal is het zo dat als je even luistert je het vaak al wel snel hoort wat men wil.
Er zijn veel amateurs die denken dat als je een qso met een contest station wilt maken
dat je dan ook zelf moet meedoen aan de contest of dat je het log moet opsturen.
Uiteraard wil iedere contest sponsor (organisator) graag zoveel mogelijk logs ontvangen
maar als je het niet wilt stuur je gewoon je log niet in en geef je alleen een paar puntjes
weg. Ze tellen gewoon mee!. De conteststations willen graag een qso met je maken! Als
je hebt uitgezocht welke contest er loopt en wat je moet geven voor rapport kan het
feest beginnen.
Als voorbeeld de CQWW contest waarin gevraagd wordt om RST en CQ-zone.
RST is het rapport. Dit is vaak 59 in een SSB contest en 599 in een CW contest. Je mag
natuurlijk ook een ander rapport dan de standaard 59 zoals 55, 57 in SSB
geven of iets anders dan 599 zoals 559 of 579 in CW geven.
We kennen twee soorten zones.
Zo kennen wij de ITU zones welke zijn gerelateerd aan de ARRL. Er zijn in
totaal 90 ITU zones en Nederland valt in zone 27
Daarnaast kennen we de CQ zones welke zijn gerelateerd aan het blad CQ
Magazine. Dit blad organiseert naast de ARRL de meeste grote contesten. Er zijn 40 CQ
zones en Nederland ligt in zone 14. De CQWW gebruikt de CQ-zones.
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Vele contesten en ook de grote ARRL contesten vragen vaak om een volgnummer, soms
het vermogen wat je gebruikt en Amerikaanse stations geven vaak een afkorting van hun
staat. Het is dan wel handig om een lijst van deze staten er bij te hebben liggen want de
meeste amateurs zeggen in SSB vaak niet de afkorting van de staat maar gewoon
Minnesota of Maine. In het vuur van de strijd is het moeilijk om te weten dat de staat
Minnesota MN is en Maine ME. In het logboekprogramma moet je echter de afkorting
ingeven..
Er zijn ook contesten die alleen voor bepaalde groepen bedoeld zijn.
Zo is er de PA-beker contest waarin Nederlanders onderling zoveel
mogelijk qso’s maken en zoveel mogelijk regio’s proberen te werken.
In ons geval dus regio 27. Je hebt er dan geen belang bij dat een
Duitser je aanroept. Je kan de Duitser proberen duidelijk te maken dat
het om een binnenlandse contest gaat maar vaak gaat het sneller de
Duitser gewoon werken en niette loggen. Zo kent men in de USA als
lokale contesten de zogenaamde QSO parties en de Sweepstakes. Dit
zijn contesten alleen voor Amerikaanse stations onderling.
Als je het programma N1MM logger gebruikt en je kiest de juiste
contest dan zie je vaak al direct of een qso geldig is
want je krijgt 0 punten en/of de call in het invoerveld blijft grijs (en niet
zwart).
73 Timon PA1T

Snel een Delta loop maken?
Een delta loop is evenals de dipool een eenvoudig te
maken antenne. Je hebt wel twee maal zoveel draad
nodig echter de versterking is ook iets groter. Er van
uitgaande dat de loop verticaal wordt opgehangen heeft
deze parallel op de loop twee voorkeurrichtingen. Een
delta loop wordt vaak met een van de hoeken omhoog
geplaatst omdat er dan slechts 1 hoog opstelpunt nodig
is. De overige twee hoeken zijn met touw af te spannen.
De plaats van de voedingslijn op de loop bepaald de polarisatie. Vaak wordt voor
horizontale polarisatie midden onderin gekozen wat goed is voor een hoge afstraalhoek,
prima voor lokaal verkeer. Bij vertical polarisatie met een lage afstraalhoek, goed voor
DX verbindingen wordt de voedingslijn een kwart golflengte vanaf de top aangesloten.
De impedantie van een loop is hoger dan die van een dipool en vaak is een aanpassing
nodig van 1 op 2 (50 naar 100 Ohm). Dit kan door eerst een kwart golflengte coax van 75
Ohm (tv coax) te gebruiken (denk om de verkortingsfactor van de coax). Daarna kan
verder worden gegaan met 50 Ohm coaxkabel naar de transceiver. Door open lijn als
voedingslijn te gebruiken kan een delta loop ook op andere (hogere) banden worden
gebruikt.
23
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