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PA1T – 2013
EME, vertical en 3 masten
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2014
17 januari
8-9 februari
21 februari

Huishoudelijke vergaderingen enkele PACC hints en tips (PA1M).
PACC Contest – Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met lezing door Arnold, PE1ARD over de geheimen van de
mechanische telex.
21 maart
Doornemen voorstellen VR en daarna onderling qso.
18 april
Bijeenkomst met presentatie door Kees, PE5T over radio Waddenzee,
de bouw van de reserve AM-zender enz.
16 mei
Bijeenkomst met presentatie (onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juni Onder voorbehoud Experimenteer- en activiteitendag
bij “de Brouken”
20 juni
Bijeenkomst met presentatie door Eltje, PA3CEE en René, PE1L over hun
laatste EME DXpeditie naar Afrika
18 juli
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
15 augustus
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
19 september
Bijeenkomst met presentatie (door een afdelingslid, graag aanmelden)
17 oktober
Bijeenkomst met presentatie door Timon, PA1T over het bouwen van
een nieuw station (nieuwe shack en 4 extra masten)
21 november
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
19 december
Traditionele feestavond met bingo (alleen voor afdelingsleden,
aanmelding verplicht)
Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Op de voorplaat
De 2013 antenneopstelling van Timon, PA1T uit Woudbloem. Naar huidige maatstaven een
groot radioamateurstation. Zo heeft Timon een goed geoutilleerde shack met Single
Operator Two Radio (SO2R) faciliteiten voor HF, een EME station en mogelijkheden om te
zenden tot en met 10 GHz. Buiten staan drie Versatowers met yagi’s voor korte golf, een
verticaal van 27 meter hoog voor de lage banden en de derde mast is voor de hogere
banden. Voor 2 meter EME heeft hij een aparte opstelling met 4 lange yagi’s. Timon heeft
grootste plannen, meer info volgt in de komende nummers en op zijn website:
http://www.pa1t.com

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@xs4all.nl
Hooilandseweg 3
9618 PG Woudbloem
: Engel Kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Richard Prins
PE9RP
0597-421430
pe9rp@veron.nl
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: NL88RABO0117095222 t.n.v. E. Kruize inzake VERON Kanaalstreek

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

Timon Kruijer
Wiert Vos
Eltje Veen
Ruud in ‘t Veld
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PA3EEG
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 - 614229
0596 - 572538
0599 - 672415
0599 - 616427
0599 - 618462

pa1t@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pa3eegnl@pa3eeg.nl
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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Van de voorzitter
Met grote verslagenheid namen wij
eerder dit jaar kennis van het
overlijden van een prominent
afdelingslid, een top DX-er en
rasbestuurder. Teun, PA0TAU was al
in de jaren '50 betrokken bij de
oprichting van de afdeling
Veenkoloniën. Deze ging na wat jaren
ter ziele maar was wel de voorbode
van onze afdeling.
Als DX-er was Teun van zeldzame
klasse. Zijn laatste bijdrage op de kanaalstreekserver met statistieken van alle door hem
bevestigde entiteiten getuigt van zijn eenzame hoogte. Jarenlang was Teun dan ook de
onbetwiste nummer 1 van Nederland. Veel heb ik van hem mogen leren. Zijn telegrafie was
solide en zijn trucjes getuigden van grote intelligentie.
Teun was de laatste tijd noodgedwongen op de achtergrond. Met pijn in het hart
dat wel. Maar tot op het laatst zocht Teun contact met de voorzitter en het bestuur en gaf
hij welgemeende adviezen. Als oud gemeentesecretaris, burgemeester en directeur van
1500 werknemers had Teun een ervaring in zich die hij graag deelde. Ik heb veel van hem
geleerd. En ja soms botsten onze karakters, maar uiteindelijk reikten we elkaar de hand
onder het genot van een stevig glas wijn.
Teun, het ga je goed kerel. Ik weet dat je niet gelovig was en een man van de
wetenschap bent (je doneerde je lichaam voor onderzoek), maar mocht je ongelijk
hebben en in de hemel zijn, dan hoop ik dat je samen met Samuel Morse en Marconi
een gezellig samenzijn hebt.
Drs. Ing. T. Alberts, requiescat in pace amice!
PA3CEE, Eltje
Teun heeft voor de tweede maal al zijn amateurspullen geschonken aan de afdeling
Kanaalstreek. De eerste maal toen hij verhuisde van de vrije ruimte bij Stadskanaal naar
de kust. En wederom toen Teun het niet meer lukte om op de wijze zoals hij dat wilde
de apparatuur te kunnen gebruiken. Alle spullen zijn op verzoek van Teun eerst
aangeboden aan de leden van de afdeling. Wat niet verkocht werd is daarna
aangeboden op het internet. Nagenoeg alle spullen zijn ondertussen verkocht. De
afdeling heeft daarmee een goede financiële positie en daarmee mogelijkheden om het
zendamateurisme rond Stadskanaal te stimuleren. Een uitdrukkelijke wens van Teun!
Namens alle leden van de afdeling Stadskanaal onze hartelijke dank!
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WSPR met de Raspberry Pi - filtering
Na de eerste experimenten met het maken van WSPR signalen met een Raspberry Pi (RPi),
bleek al snel dat het signaal niet erg schoon was wat er van de IO-pen af kwam. Wel
begrijpelijk want de RPi levert een blokgolf die zelf al niet al te schoon blijkt te zijn.

Er moet dus gefilterd worden om de ongewenste producten weg te filteren. In eerste
instantie heb ik gedacht aan bandpassfilters, maar wil je WSPR op meerdere banden
bedrijven moeten er meerdere filters gebouwd worden en ook allemaal gedipt op de juiste
frequentie.
Mijn keuze viel dus op low-pass filters. Aangezien ik ook weer niet zo thuis ben met de
filters die gebruikt worden op de gelijkstroombanden heb ik me hier eerst een aantal
avonden over ingelezen. Het is toch heel wat anders dan een stukje verzilverd koperdraad
op een boortje van 3mm wikkelen.
Bij alle zoektochten stuitte ik eigenlijk weer op de filters gebaseerd op de ontwerpen van Ed
Wetherhold W3NQN. George Dobbs G3RJV heeft een aantal QRP oplossingen beschreven
voor de GQRP Club (http://www.gqrp.com/harmonic_filters.pdf
en http://www.gqrp.com/technical2.htm) . De beschrijvingen zijn zo duidelijk en uitgebreid
dat je direct aan de slag kunt met je ringkerntjes, koperdraad en condensatoren. Ik ga dan
ook niet te diep in op de berekeningen etc. maar verwijs naar de beschreven documenten.
Daarbij stuitte ik direct al op een probleem, hoe wikkel je spoeltjes. Gelukkig staat er op de
website van de Torroid King een hele gedetailleerde beschrijving
(http://www.kitsandparts.com/howtowindtoroidswithoutpain.php). Daar staat stapsgewijs
beschreven met duidelijke foto’s hoe de ringkerntjes bewikkeld moeten worden. Tevens is
daar een programma te downloaden waarmee je van tevoren kunt berekenen hoeveel
Kanaalstreek Bulletin winter 2013
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koperdraad je voor het spoeltje nodig hebt. Waar ik ook niet echt bij stil had gestaan is dat
bij het wikkelen in acht moet worden genomen dat elke keer dat de koperdraad door de
ringkern gestoken wordt, als winding telt.

Om eenvoudig te beginnen heb ik als eerste gekozen voor een filter voor 28MHz. Dit mede
omdat deze door het kleine aantal windingen makkelijk te maken is. Een eerste test
aangesloten op de RPi leerde al snel dat het signaal een stuk schoner was, er kwam een
nette sinus uit het filter.

De waardes van de spoelen zijn in de volgende tabellen te vinden. Voor de meeste filters tot
een vermogen van 10W kunnen T37 of T50 kerntjes gebruikt worden. Er kan dus lekker
compact gebouwd worden.
Band
MHz
1.8
3.5
7.0
10.1
14.0
18.068
21.0
24.98
28 - 30

F-co
MHz
2.16
4.125
7.36
10.37
14.40
18.93
21.55
25.24
31.66

F - 3dB
MHz
2.76
5.11
9.04
11.62
16.41
22.89
27.62
28.94
40.52

F-30dB
MHz
4.0
7.3
12.9
15.8
22.5
32.3
39.9
39.8
58.5

C1,7
pF
820
470
270
270
180
110
82
100
56

C3,5
pF
2200
1200
680
560
390
270
220
220
150

L2,6
uH
4.442
2.434
1.380
1.090
.773
.548
.444
.438
.303

L4
uH
5.608
3.012
1.698
1.257
.904
.668
.561
.515
.382

Een paar praktische waardes voor vermogens tot ongeveer 10W:
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Band
MHz
1.8
3.5
7.0
10.1
14.0
18.068
21.0
24.98
28 - 30

C1,7
pF
820
470
270
270
180
110
82
100
56

C3,5
pF
2200
1200
680
560
390
270
220
220
150

L2,6
turns
30
25
21
19
16
13
12
12
10

L4
turns
34
27
24
20
17
15
14
13
11

Core
T50-2
T37-2
T37-6
T37-6
T37-6
T37-6
T37-6
T37-6
T37-6

Wire
swg
30
28
26
26
24
24
24
22
22

Naast de praktijk wil je natuurlijk ook iets meer weten over de theorie. Hiervoor heb ik
onder andere het filter gesimuleerd met het bekende programma Elsie van Tonne
Software. Met de gratis Student Edition is al genoeg te simuleren zodat we een goed beeld
krijgen waar we mee bezig zijn.
Voor de simulatie heb ik de waardes uit het document van G3RJV ingevoerd en Elsie de plot
laten genereren. De plot (volgende pagina) laat zien dat het -3dB punt op 40.5 MHz ligt en
dat de 2e harmonische bijna 27dB gedempt wordt en de 3e harmonische bijna 55dB.
Vervolgens kan je met Elsie (http://tonnesoftware.com/elsie.html) nog met de waardes
gaan schuiven, zodat je enig idee hebt wat er bijvoorbeeld gebeurt als je de condensatoren
groter of kleiner maakt. Dit kan erg handig zijn als je berekende waardes om wilt zetten
naar bijvoorbeeld E12 waardes als je alleen die in je bakjes hebt liggen. Bij de spoelen kun je
zo zien wat er zal gebeuren als je de wikkelingen uit gaat rekken of juist in gaat knijpen.
De volgende stap voor de komende winter is nu om een aantal van deze filters samen met
een aantal relais op een print te zetten zodat er eenvoudig geschakeld kan worden. Met
een beetje handig ontwerpen moet het ook mogelijk zijn de print geschikt te maken voor
bandpass filters zodat daar ook nog mee geëxperimenteerd kan worden.
Een leuk project dus voor een regenachtige dag of als we een keer ingesneeuwd zijn...
73, Harry – PE1OXP
Op de volgende pagina een plot van het filter in Elsie.
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PACC 2014 afdeling Kanaalstreek
Het begint ondertussen een goede traditie te worden dat de afdeling Kanaalstreek met
grote aantallen deelnemers meedoet aan de PACC contest. Dit om mooie score persoonlijke
scores te behalen en als het kan een beker in de wacht te slepen. Maar natuurlijk ook doen
wij met z’n allen mee om te strijden voor een mooie plaats in het afdelingsklassement. Na
de uitstekende resultaten van de afgelopen jaren was de verwachting wederom hoog
gespannen. Ook dit jaar was de score weer enorm en voldoende om ook dit jaar weer de
eerste plaats te behalen in het afdelingsklassement. Dit jaar op de hielen gezeten door de
afdeling Groningen!
De afdeling Kanaalstreek is wederom nummer 1! Allen van harte gefeliciteerd!
Het uitstekende resultaat was te danken aan onderstaande deelnemende stations:
PA1T - Timon
PA3EEG - Ruud
PH7A - Engel
PB4FUN - Meindert
PD0ME - Margienus

PA1M - Thomas
PD7BZ - Bernard
NL9884 - Harry
PC1CP - Hilko
PA3ECZ - Ruud

PA0VAJ - Jan
PA3FXB - Jan
PE1MJG - Peter
PD5JFK - Jelle

PE9GG - Jan
PE1SBJ - Anton
PH5C - André
PA1VC - Hans

Een mooie beker is door de VERON beschikbaar gesteld voor de single operator stations
welke in de top 3 eindigden. De bekers uitgereikt op de HF werden op de afdelingsavond
afgelopen november aan de winnaars uitgedeeld. Onderstaand de gelukkigen:






Timon - PA1T
Thomas - PA1M
Jan, PA0VAJ
Harry - PE1OXP/NL9884
Jan, PE9GG

Nr 1 - 1667 qso’s - Sectie C: Single Op., Mixed, High Power
Nr 1 - 1333 qso’s - Sectie C1: Single Op., Mixed, Low Power
Nr 2 - 1189 qso’s - Sectie C: Single Op., CW, Low Power
Nr 1 - 675 qso’s - Sectie G: Short Wave Listener
Nr 3 - 649 qso’s - Sectie C: Single Op., SSB, High Power

Ook deze maal werd de afdelingsbeker onder alle deelnemers voor de afdeling verloot.
Deze maal is Ruud, PA3EEG de winnaar van de trekking. Vermeldenswaardig is dat alle 458
qso’s welke hij heeft gemaakt met de handsleutel zijn gemaakt. Wat een pols heeft die
man!
73’ Thomas PA1M

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 2013
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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 is. Enkele landen heb je niet maar daar is geen activiteit en het is wachten op de
DXpedities en het binnenkomen 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 alleen in CW, SSB of digitale modes.
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 CQ DX-marathon kent twee klassen:

Unlimited Class – nagenoeg alles mag, hoog vermogen, alle antennes

Formula Class
o 10 watt en yagi antennes zijn toegestaan OF
o 100 watt en geen yagi antennes (dus alleen enkele verticalen en dipolen)
Voor beide klassen geldt alle modes en alle banden. Wat niet mag zijn actieve Qso’s via
repeaters of bijvoorbeeld echolink.
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 DX marathon.
Hier staan ook de regels en de scores van de afgelopen jaren etc.
Hoe nu deze marathon aan te pakken.
Aangezien ik dit overweeg maar eens een aantal zaken opgeschreven welke van belang zijn.




Ken de regels van de marathon. Print ze uit en lees ze goed door.
Zorg dat ieder QSO met een geldig station is en geen piraat. Zie de lijst met
bekende piraten op de website van DX-marathon!
Het QSO dient echt helemaal in orde te zijn, calls, rapport. Niet van ‘Ik denk dat hij
alles wel van mij heeft genomen’. Nee, tip top!

Operating tips
10
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Hoe kom je aan al die landen en zones. Je draait natuurlijk over de band en maakt
verbindingen. Je maakt gebruik van de grote contesten zoals de CQWW, de WAE voor de
Europese landen en de lokale contesten om stations binnen te slepen. Je let op DXpedities
en maakt gebruik van het DXcluster. Je bent actief, maakt je landen en zones gaandeweg
het jaar.
Op een gegeven moment begint je lijst van te werken stations te slinken. Je hebt zo
ongeveer alles wat er standaard te werken is in je log staan en je moet nog enkele tientallen
die lastiger zijn maar wel te werken zijn.
Doe onderzoek naar de stations in de landen welke je nog moet. Werken ze CW of SSB of
alleen digitaal. Welke momenten zijn ze QRV. Dit alles is te vinden in de DX clusters zoals
DXsummit.fi. Ook de DX bulletins geven waardevolle informatie.
Het is niet erg als je een land niet kunt werken omdat het land niet QRV is. Je concurrentie
kan dat dan ook niet. Heb je een richtantenne en ligt het station ver weg dan is er
regelmatig de mogelijkheid dat je het station mogelijk via het lange path kunt werken. Het
is zeker de moeite waard dat eens te proberen. Tijdens het draaien blijven luisteren, soms
komt het signaal uit een heel onverwachte hoek.
Interessante links op het internet
 De officiële website van de DX-marathon
o http://www.dxmarathon.com
 Propagatie informatie
o http://dx.qsl.net/propagation
 Aangekondigde DX operaties
o http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
 Heb je twijfels of een call correct is? Kijk in de DX-cluster maar ook op QRZ.com hoe
vaak er door een ander naar is gezocht. Hoe vaker, hoe groter de kans dat het klopt.
o http://www.qrz.com
 DX-clusters
o http://www.dxsummit.fi
 DX bulletins
o OPDX bulletin door Ted KB8NW. Wekelijks en gratis.
 http://www.papays.com/opdx.html
o 425 DX Newsletter door een aantal Italiaanse amateurs. Wekelijks en gratis.
 http://www.425dxn.org/
o ARRL DX bulletin
 http://www.arrl.org/w1aw-bulletins-archive
o Daily DX van W3UR
 waarschijnlijk de bekendste en meest uitgebreide echter niet gratis..
 http://www.dailydx.com
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Ondersteunende software
Up-to-date logboeksoftware is er in vele varianten. Mijn persoonlijke favoriet is DX labs van
AA6YQ . Een geweldig logboek, DX-clusters, PSK, propagatie en meer programma met
fantastische support van de auteur. Dit programma heeft directe ondersteuning voor de
DX-marathon, je score wordt meteen getoond, spots gegeven welke je nog nodig hebt, etc.
Ook kent het de mogelijkheid om je score in te vullen in de officiële spreadsheet van de CQ
DX marathon. In het begin wel wat overweldigend maar als je er mee bezig gaat en de
mogelijkheden ontdekt wil je niet meer zonder. En ook nog eens gratis software!
Om DX clusters te benaderen en spots te filteren zijn CC-cluster of RXcluster een goed
alternatief. Ook beiden gratis software. Daarnaast zijn er natuurlijk vele andere goede
logboekprogramma’s.
Hoe lastig is het allemaal vanuit Nederland
 Europa is vaak eenvoudig maar niet elk land is eenvoudig. Denk aan 4U1VIC, Mount
Athos (SV2ASP) , C31 en T7.
 Dat geldt ook voor Afrika en het Midden Oosten. Een groot aantal landen zijn lastig
omdat er weinig stations actief zijn. De afstand en propagatie naar dit gebied is vaak
niet het probleem
 Noord Amerika gaat prima maar Zone 2 wordt lastiger
 Midden en Zuid Amerika en het Caraïbische gebied gaat ook vaak prima. Veel
activiteit en ook regelmatig DXpedities en contesters die er actief zijn.
 Azië is vooral voor het oostelijke deel niet altijd eenvoudig. Niet alleen omdat er geen
activiteit is (P5) of heel weinig (JD1 Minami Torishima en Ogasawara) maar ook
omdat het relatief ver weg ligt.
 Het grootste probleem is Oceanië zoals KH0 t/m KH9 waarbij Nieuw Zeeland,
Australië en Hawaï het eenvoudigste zijn. De andere eilanden hebben weinig of geen
activiteit en liggen ook nog eens heel ver bij ons vandaan.
Wat is een goed resultaat?
In principe is alles goed zolang je voor jezelf maar het idee hebt dat je alles eruit hebt
gehaald wat in je mogelijkheden lag. Een gezin en werk hoort daar gewoon bij en deze gaan
wel voor. Ook qua station heeft ieder zijn eigen vaak beperkte mogelijkheden. Niet ieder
heeft of kan gebruik maken van een eindtrap. Niet ieder heeft een yagi of zelfs de
mogelijkheid van een mast. Niet ieder mag/kan 400 watt gebruiken. De meeste landen zijn
te werken op 20 en 40 meter, je hebt dus niet veel antennes nodig voor een goed resultaat.
De nummer 2 van 2008 had praktisch alle landen gewerkt op 20 en 40 meter en had minder
12
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dan 10 landen op de andere banden nodig. Je hoeft alleen een keuze te maken in welke
klasse je meedoet, daar kunnen we allemaal in terecht.
Uiteraard heb ik wel een wens voor een nieuwe klasse specifiek op mijn situatie
toegeschreven.. maar wie niet. Zo voel ik mij met 100 Watt en een lage 2 elementen yagi
nou niet echt thuis in de Ultimate Class. Het is nu eenmaal niet anders..
Waarom meedoen?
Het grote voordeel is dat met deze marathon ieder gelijk begint. Iemand die nagenoeg klaar
is met de DXCC heeft weer de mogelijk mee te doen aan een echte competitie en hoeft niet
zitten wachten op die 1 of 2 nieuwe landen die misschien actief worden. Hoe ver je komt
hangt af van je mogelijkheden en inzet. De kans dat je een sectie van Nederland wint is
aanwezig. In 2011 was er slechts 1 Nederlandse deelnemer (Nico, PA0MIR), hoog tijd daar
verandering in te brengen.
Afdeling Kanaalstreek
Om het maken van Qso’s te stimuleren leek het mij leuk om hier met onze afdeling aan mee
te doen. Wie werkt de meeste landen het komende jaar. De DX-marathon is ook voor N
amateurs prima geschikt omdat de meeste landen te werken zijn op 20 en 40 meter. Ieder
begint aan het begin van het jaar met nul en er zijn geen QSL kaarten nodig. Je log en het
maken van geldige Qso’s zijn voldoende. Een leuk onderwerp op onze reflector of tijdens de
komende afdelingsavonden om met elkaar over te praten. Dus wat mij betreft gaan we
meedoen met een groot aantal deelnemers uit onze afdeling en gaan we een lokale
competitie met elkaar aan. Wie doet er mee?
73' Thomas PA1M

Bob Locher, W9KNI, was al bekend van het boek "The Complete DX'er". Hierin beschreef hij
de technieken om DX te werken en bovenaan de DXCC lijst te komen. Dit toen spotting nets
en computers net in opkomst waren. In zijn nieuwe boek ‘A year of DX’ beschrijft hij hoe hij
een jaar lang meedoet aan de CQ DX marathon. Hoe hij stations zoekt en werkt en welke
‘offers’ hij maakt om een goede score te bereiken.. en die vallen enorm mee! Beide boeken
zijn te bestellen op http://www.idiompress.com/ en zijn geschreven in het Engels. De
moeite van het lezen waard.
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Radialen
Als radialen op of in de grond liggen dan hoeven deze niet in resonantie te zijn. Elke lengte
is goed. Dit geldt echter niet voor ‘elevated radials’ welke wel in resonantie moeten zijn.
Voor radialen op of in de grond liggen zijn de standaardregels:
1) Hoe meer radialen, hoe beter.
2) Radialen dicht bij/om de voet van de antenne zijn veel belangrijker dan radialen (koper)
ver weg. Daarmee wil ik zeggen dat vele korte radialen beter zijn dan enkele lange.
3) Symmetrie voor radialen is goed, maar als je
dat niet kunt bereiken is het niet vreselijk erg.
Doe je best naar alle richtingen maar als er
een gebouw in de weg staat, leg dan veel
korte radialen tot het gebouw en klaar ben je.
4) De draaddikte is alleen van belang dat het bij
het uitleggen en het liggen in de grond niet
breekt. 1 mm is een prima dikte maar dunner
maag ook.
De toename van het signaal door steeds meer radialen toe te voegen kan variëren van
enkele dB’s tot een fractie van een dB. Dit is afhankelijk van de grondsoort en de
vochtigheid ervan. Hoe beter de grondsoort hoe minder het toevoegen van radialen zal
helpen om de afstraling te doen toenemen. Zand is niet tof maar vaak heb je geen keuze.
Wanneer het gewenste signaal(tje) zwak is en bijna in de ruis verdwijnt dan kan 1 a 2dB het
verschil maken tussen het maken van een qso of niet. Ook 1 dB minder verlies door gebruik
te maken van meer radialen en een extra dB door gebruik te maken van betere coax draagt
bij aan 2 dB minder verlies en mogelijk extra qso’s.
73, (vrij vertaald naar een artikel van) Jim Brown K9YC

Elevated radials
Elevated radials bepalen mede de resonantiefrequentie, wat bij radialen in de grond niet het geval
is. Elevated radials mogen echter niet met de reeds
aanwezige (op/in de grond) radialen verbonden zijn. In
het voedingspunt moet daarom een mantelstroomfilter worden aangebracht. De afgaande
coax (naar de radio) mag met de afscherming wel worden verbonden met het radialennet
(in/op) de grond. De hoogte van de elevated radials verlaagd het werkzame verticale deel
van de antenne en daarmee de stralingsweerstand van de antenne. Hangen de radialen
bijvoorbeeld op 3 meter hoogte dan dient de gehele verticale antenne 3 meter hoger te
worden. Dit zou een reden kunnen zijn om gebruik te maken van radialen in/op de grond.
Wel heb je voor dezelfde efficiency wel veel meer radialen op/in de grond nodig dan bij het
gebruik van elevated radials. Deze verhouding kan wel oplopen naar 1 op 10.
Door DF3KV Peter Voelpel (van de BCC reflector, vrij vertaald)
14
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Kerstpuzzel 2013 – ken je medeamateurs uit de afdeling
U dient de calls van de zendamateurs in te voeren in de puzzel.
De vraag is eenvoudig. Hoe vaak komen de letters K, S en T in de puzzel voor?
De oplossing inzenden (letter K .. maal, letter S .. maal en letter T .. maal, dus 3 getallen)
naar Timon, PA1T. Het liefst per e-mail (pa1t@xs4all.nl), afgeven of per post. De oplossing is
tot de aanvang van de bijeenkomst van januari in te leveren. Veel puzzel plezier!

Horizontaal
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ISIS, TRITON, Pluvius en Murphy in Dwingeloo…
Nee, geen Grieks drama, maar een ander fantastisch verhaal… Op 29 november is het
gelukt om met de Dwingeloo Telescoop de per radio onbereikbaar geworden satelliet
TRITON-1 te bereiken en de oorzaak van de storing uit te schakelen!
Hoe het begon
TRITON-1 is een door ISIS uit Delft gebouwde
satelliet. Op 21 november werd hij gelanceerd
vanuit Rusland. De lancering was een succes en de
satelliet leek prima te werken. Echter… op een
gegeven moment dreigde de temperatuur aan
boord te laag te worden waardoor de elektronica
misschien problemen zou kunnen gaan krijgen.
Daarom werd besloten een zender die tot dan toe
alleen periodiek werkte continu aan te zetten
zodat er wat meer warmte geproduceerd zou
worden. Dat bleek achteraf geen goed idee. Deze
zender bleek zoveel ruis te produceren op de
frequentie (70 cm) waar de satelliet naar het
grondstation luistert dat het grondstation in Delft
niet meer in staat bleek commando’s boven te
krijgen. Op maandag 25 november kwam er een
mailtje van ISIS binnen bij Mark Bentum met de
vraag of wij iets voor ISIS zouden kunnen
betekenen. Koortsachtig mailverkeer kwam op gang en aan het eind van de dag werd
besloten om op vrijdag 29 november een poging te gaan doen TRITON te bereiken.
Onderzoek, simulaties en berekeningen lieten zien dat met een sterk signaal het misschien
mogelijk zou kunnen zijn om de satelliet weer in het gareel te krijgen. Maar daar heb je dan
wel een grote schotel voor nodig die op 70 cm kan zenden. Laat er nou toevallig zo’n
schotel in Dwingeloo staan. De Dwingeloo Telescoop (DT) is nog niet helemaal klaar, maar
heel toevallig is 70 cm al wel helemaal in orde en kunnen we zo’n 400 W maken boven in de
focusbox. Een andere ‘toevalligheid’ is dat er in de besturingssoftware van de DT sinds de
restauratie ook een satellietvolgmogelijkheid zit.
Kortom: perfecte timing!
De voorbereidingen
Op dinsdag 26 november is er nog aan het frontend gewerkt. Voor de zekerheid, omdat we
toen toch boven waren, hebben we nog even getest of 70 cm allemaal schakelde en deed
wat het moest doen en dat leek het geval…
Omdat we nog lang bezig waren was het al wat duister toen we de focusbox weer aansloten
en dichtmaakten. We hadden niet door dat we iets over het hoofd zagen…
Op woensdagavond hebben Paul, Harm en Cor de satellietvolgsoftware getest.
16
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TRITON-1 is snel en zit maar ca. 600 km hoog. Daardoor kan de DT de satelliet niet
bijhouden bij hoge doorkomsten. We wilden graag weten of het systeem er dan de brui aan
zou geven of gewoon blijft proberen de satelliet weer in te halen. Gelukkig bleek de
software dat laatste te doen.
Kortom: dat zag er kansrijk uit! Het commando dat naar boven gezonden moest worden
was maar 1 seconde lang maar toch is het prettiger als je een satelliet kunt volgen. Je hebt
dan veel meer tijd om pogingen te doen.
Op woensdagavond is nog geprobeerd de derde harmonische van de 2 m TRITON zender te
ontvangen op 70 cm. Dat zou theoretisch net moeten kunnen, maar dat lukte niet.
Helemaal 100% zeker dat het satellietvolgsysteem perfect werkte waren we daarom nog
niet.
De grote dag
Op vrijdag 29 november was het dan eindelijk zover. Wouter Jan en Stefano van ISIS zouden
om ca. 9 uur in Dwingeloo arriveren met de speciale commandozender. Cor, Harm en een
gast uit Polen, Paul, Theo, Harry, Wim, Eene, Peter en ik waren die morgen in de DT om het
spektakel mee te maken, dus het werd een drukte van
Eerst werd snel een poging gedaan om de lage TRITON-passage van 9:37 met de DT te
volgen en een poging te doen de derde harmonische te ontvangen. We wilden graag weten
of de tracking goed was of niet. Onze poging lukte niet omdat de software tegenstribbelde.
De oorzaak hiervan was gelegen in het feit dat de DT natuurlijk niet eindeloos rondjes in
dezelfde richting om haar eigen as kan draaien. Dan gaat er op een gegeven moment iets
mis met de kabels die door de spil naar binnen komen… De software ‘waakt’ hierover, dus
als er een situatie ontstaat waarbij bijvoorbeeld de DT tien graden naar links gedraaid zou
moeten worden om de satelliet te blijven volgen, en als daardoor de spil in gevaar zou
komen, dan draait de software de DT niet 10 graden naar links maar 350 graden naar
rechts. Heel mooi, maar dat duurt zo lang dat we de satelliet dan al lang weer kwijt zijn….
De manier waarop de software over deze situatie waakt bleek niet helemaal in
overeenstemming met de werkelijkheid. Gelukkig konden we Jeroen (de schrijver van de
software) bereiken en hadden we in no-time een verbeterde versie via internet op de
besturingsPC staan. Hulde aan Jeroen!
Toch maar goed dat we deze softwaretest even gedaan hadden…
Daarna werd de ISIS zender verbonden aan ons zendsysteem en nadat we hadden
geconstateerd dat de door ISIS meegebrachte Bird wattmeter niet helemaal lekker meer
was zagen we met onze meetkop precies de gewenste en verwachtte hoeveelheid
vermogen.
Dit was wel het eerste teken dat we meneer Murphy op bezoek hadden die dag.
Hij zou nog meer van zich laten horen…
Om ca 11:15 zou er een zeer geschikte doorkomst van TRITON plaatsvinden dus alles werd
in gereedheid gebracht om het noodzakelijke commando naar boven te sturen.
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De trackingssoftware gedroeg zich nu goed maar tot onze verbijstering zagen we bij zenden
wel vermogen de kabel in gaan maar helemaal niets uit de eindtrap boven in de focusbox
komen. Ook was de SWR heel slecht. Wij begrepen er niets van…
Murphy deed voor de tweede keer van zich spreken…
Het was inmiddels flink gaan regenen en waaien maar we troffen toch snel voorbereidingen
om met de lift naar de focusbox te gaan, want het weer zou nog slechter worden. Terwijl
we bezig waren ontdekte Eene dat er een draadje van het vermogens-meetsysteem niet
helemaal goed aangesloten was. Cor en ik waren toen al bijna boven met de lift. We
besloten nog maar even naar beneden te gaan want stel je voor dat het nu wel OK zou zijn…
Eene loste het probleem op, we probeerden het opnieuw maar helaas, nog steeds geen
vermogen en de SWR bleef onveranderd slecht.
Cor en ik stapten weer in de lift. De regen kwam inmiddels met bakken uit de hemel…
Ook de wind blies stevig en maakte het zelfs moeilijk om met de lift keurig tussen de poten
en voor de box te komen.
We maakten snel de box los en controleerden de kabels. Het euvel was snel gevonden.
In het halfduister van dinsdag waren twee kabels verwisseld…
Snel de zaak goed aangesloten en de box weer dicht want het water dat van de bovenste
poten van de DT afstroomde had het volume van een stromende kraan en maakte niet
alleen Cor en mij doornat maar stroomde ook enthousiast de focusbox binnen….
Druipend van het water kwamen we beneden. Maar het bleek de moeite waard want nu
werkte de zender probleemloos en hadden we vol vermogen!
O ja, de namen in de titel van dit stukje zijn de lezer inmiddels wel duidelijk geworden denk
ik… Voor alle duidelijkheid, Pluvius is de god van de regen.
Rond een uur of één werd TRITON weer
verwacht. Alles stond op scherp en werkte
prima totdat TRITON boven de horizon
verscheen en de schotel begon te eleveren… De
schotel ging een klein beetje omhoog en
vervolgens weer snel omlaag en waarschijnlijk
geholpen door een windvlaag kwam de schotel
zo laag uit dat beide veiligheids-schakelaars
werden ingedrukt. Murphy was voor de derde
keer bezig….
Softwarematig konden we deze situatie niet
herstellen en zo ging TRITON voor de tweede
keer voorbij zonder dat we een zendpoging
konden doen. Eene heeft geprobeerd de zaak op
te lossen door de eindstopschakelaar open te
maken en te zien of er even iets te overbruggen
viel. Maar dat bleek niet te lukken. Paul en Harm
hebben daarop de handzwengels genomen en ook in de stromende regen de DT een stukje
geëleveerd zodat de eindstopschakelaars los kwamen. We konden weer draaien!
18
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De volgende doorkomst van TRITON zou pas om 20:45 plaatsvinden dus we hadden ineens
alle tijd van de wereld om van alles en nog wat te testen.
Jeroen bezorgde ons een tweede update van de software via internet en wij probeerden de
foute beweging die de schotel had gemaakt te doorgronden. Dat is niet gelukt maar we
hebben het probleem kunnen omzeilen door de software-ondergrens van de elevatie iets
hoger in te stellen. Op die manier wordt voorkomen dat de schotel weer in de dubbele
eindstop blokkering terechtkomt door een ongelukkig getimede windvlaag.
In de loop van de dag waren diverse mensen weer naar huis gegaan wegens andere
verplichtingen en dergelijke en daarom zaten we ’s avonds om 18 uur met nog zes man bij
de Chinees in Dieverbrug. Het was zeer smakelijk en genoeglijk en we waren ruim op tijd
terug om alles in stelling te brengen voor de doorkomst van Triton om 20:45
We hadden zelfs zoveel tijd dat we nog naar een doorkomst van FO-29 konden luisteren om
nu eindelijk de juistheid van de tracking te kunnen controleren. De signalen van FO-29
waren bijzonder sterk, dat gaf de burger moed!
Ook konden we nog 70 cm signalen ontvangen van een andere satelliet die tegelijk met
TRITON was gelanceerd en die iets eerder langs kwam. Ook deze signalen waren zeer sterk.
Conclusie, de trackingssoftware werkte prima!
Naarmate de opkomst van TRITON dichterbij kwam nam de concentratie toe. Drie keer is
scheepsrecht tenslotte. Wat zou er nu nog mis kunnen gaan? Murphy hadden we de deur
gewezen, dus dit keer moest het toch lukken. Maar ja, zou ons signaal sterk genoeg zijn om
de klus te klaren?
De spanning was voelbaar… TRITON kwam boven de horizon en de DT begon te volgen.
Gelukkig ging dat nu vlekkeloos! Toen begon het wachten tot het moment dat TRITON
boven de 10 graden elevatie uit zou komen (onze grens om te mogen zenden) De maximale
hoogte van TRITON zou maar een kleine 20 graden worden deze omloop en dus zou de
satelliet ook niet heel dichtbij komen. Zou het lukken? We zouden het zo weten…. Wouter
Jan stond bij alle pogingen en ook nu weer in direct telefonisch contact met het
grondstation in Delft waar men onmiddellijk zou kunnen zien of onze poging succes zou
hebben. De satelliet kwam boven de tien graden en we begonnen te zenden.
Na al circa vijf bursts van 1 seconde riep Wouter Jan: STOP TRANSMITTING!!!
Het grondstation had iets gezien!
Het duurde nog even voordat we echt 100% zekerheid hadden maar toen kwam het
verlossende woord uit Delft, het was gelukt!!! Gejuich en applaus in Delft en Dwingeloo en
daarna champagne en gebak! Felicitaties over en weer en vervolgens veel telefoon om het
goede nieuws te verspreiden. Wat een dag, wat een weer, wat een tegenslag en wat een
opluchting dat het dan toch uiteindelijk lukte!
Mission accomplished!
73’ Jan PA3FXB
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Timon's contest corner
In verband met de verbouwing van mijn woning ligt de hobby momenteel volledig stil.
Als de verbouwing klaar is en dus ook de nieuwe grote shack, die zich nu nog in de schuur
bevindt, zal de activiteit wel weer toenemen. Een grote shack in een schuur is mooi maar in
de winter is het en ramp. Als je even wilt luisteren, moet je steeds door de kou en dat lonkt
niet altijd. Hoe dichter de shack bij het huiselijk gebeuren des te beter.
Als de nieuwe ruimte klaar is komen de volgende (luxe) problemen om de hoek kijken.
De inrichting van de shack en de opstelling van de apparatuur. Hier hou ik vooral rekening
met ergonomische aspecten. Vaak hebben we het bij ergonomie over een werkplek. Nu is
de hobby shack gelukkig geen werkplek maar als je langere tijd zit te luisteren of aan een
contest deel neemt is ergonomie zeer belangrijk. Als zendamateurs beschikken we vaak
over veel meer kastjes en apparaten dan dat we er ruimte voor hebben. Er moet dus
gezocht worden naar de ideale opstelling. Dit betekent schuiven en nadenken welk kastje of
apparaat je het meest gebruikt.
Bij een modern contest station is de computer het hart van het station. Deze moet dus een
centrale plaats hebben. De pc zelf zetten we natuurlijk niet op de plank dat neemt alleen
maar kostbare ruimte in beslag. Deze kan wel op de grond of ergens in een hoekje. Je hoeft
hem immers alleen maar aan te zetten. Bij mij staat hij onder tafel op een karretje met
wielen zodat ik hem gemakkelijk even naar voren kan trekken als er een kabeltje in of uit
moet.
De monitor heeft een prominente plek in ieder contest-dx station en wel recht voor je en op
ooghoogte. Hier zien we immers het contest programma, het dx-cluster en andere
hulpprogramma’s op.
Dan is er de transceiver of in mijn geval in verband met SO2R, twee stuks. Deze kunnen iets
aan de kant gezet worden. Niet te ver weg want je moet het display goed kunnen zien en je
moet bij het VFO kunnen. Zie hieronder een voorbeeld SO2R opstelling van AB1OC.
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Dan hebben we de rotor
kasten(en), ook deze
moeten binnen hand/kijk
bereik staan. Ze kunnen
bijvoorbeeld op de
transceiver staan. Dan zijn
er nog de antenneschakelaars. Belangrijk is
om ze duidelijk te labelen
en ze moeten ook onder
handbereik staan. Als het
mooi gaat heb je voor
iedere band twee
antennes, bijvoorbeeld
een 3 elements yagi en
nog een verticaal.
Veel amateurs gebruiken
als bureaublad een
opstelling met een brede
en diepe plaat. Op de
plaat staat het scherm en
er onder komen de
transceivers. Wat ook een
goed idee is vooral bij een
wat uitgebreider station waar je wel eens iets aan veranderd is het feit dat je makkelijk
achter de tafel moet kunnen komen/lopen. Bij mij staan de HF-tafels ruim een halve meter
van de muur. Zo heb je nooit gehannes als er een stekkertje uit een transceiver getrokken
moet worden of als je midden in een contest iets wilt veranderen.
Ook is het een idee om de monitoren op te hangen. Dus de voeten er onder weg en met
een beugel maak je hem aan de tafel vast. Zie de twee foto’s.
Zelf ben ik van plan om in de nieuwe shack de
opstelling in de vorm van een cockpit op te stellen.
Voor een vervolg op de inrichting van de nieuwe shack
houd mijn website in de gaten.
Wil je meer ideeën over hoe je de inrichting van je
shack ergonomisch kunt in richten, kijk dan eens op
http://www.k8nd.com/Radio/SO2R/K8ND_SO2R.htm.
Veel contest en dx plezier.
73 Timon PA1T
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Het Cochanneling/diversity project
"....wat zou het mooi zijn om een analoog relais systeem te realiseren met een enorm
bereik: zeg maar heel Noord Nederland. Zonder aan de knoppen te hoeven draaien als je
onderweg bent....".
En het is er… het ‘Cochanneling/diversity project voor Noord- en Oost Nederland’.

Aan het experiment zitten vele onderzoekuitdagingen zoals:
- wat gebeurt er met het audio van het zendsignaal in de overgangsgebieden?
- gaat dit ook nog probleemloos bij een groter aantal dan 2 zenders?
- maken de antenne hoogtes veel uit en de vermogens verschillen
- is er een maximum aantal stations etc.
Op de repeaterlocaties hebt je een speciale zendontvanger met buitenantenne nodig en
natuurlijk een internetverbinding met de centrale server in Steenwijk.
22
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In het kort werkt het als volgt: Uit de
repeater (een zendontvanger van het type
RS-9044) wordt het audio per seconde in 40
mootjes gehakt en voorzien van een "timestamp" via internet naar de server gestuurd.
De server kiest van alle "sites" die het signaal
ontvangen het mooiste audiopakketje en
stuurt die terug naar alle zenders. Die het
dan exact in fase en op hetzelfde moment en
ook nog op precies dezelfde frequentie het
heruitzenden. De zendvermogens moeten
worden geharmoniseerd zodat looptijden halverwege de posten ongeveer gelijkwaardig
zijn.
Er zijn nu coversity repeaters
operationeel in:
Ameland (Nes), Assen, Bedum,
Dalfsen, Delfzijl, Emmen,
Groningen, Groenlo, Harlingen,
Hoogkerk, Hengelo, Heerenveen,
Kerkenveld, Kampen, Vroomshoop,
Veenwouden, Vlagtwedde,
Steenwijk,
Nagenoeg alle Coversity repeaters
zijn te beluisteren op 430.275 MHz.
Er is Coversity Viewer software beschikbaar voor Android en voor Windows. Voor beide
platformen kunt U zien welke servers actief zijn waardoor u inzicht krijgt waar de zenders
zich in het netwerk bevinden en wat de actuele status van elke ontvanger is binnen het
Coversity repeater experiment. Alleen met de Coversity-viewer App voor Android kunt u de
Coversity server ook beluisteren. De software is te downloaden vanaf/via de website
http://www.coversity.nl/
Er wordt ook gewerkt aan een propagatie-detectie systeem. Hier zijn 4 speciale ontvangers
voor gemaakt welke elk de veldsterkte kunnen meten van de verschillende
antennes/ontvangers. Ook kunnen we automatisch putten uit meetgegevens van diverse
Nederlandse weerstations. Er is een programma in ontwikkeling die alle gegevens opslaat
en analyseert. Als je alle gegevens heel snel combineert zou het op deze manier mogelijk
moeten zijn om regionale propagatie te meten en in de toekomst misschien zelfs te
voorspellen.
De initiatiefnemers en ontwikkelaars van het Coversity systeem zijn Dennis, PA4DEN en
Erik, PA1HUE.
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