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Over deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DARES Midden-Nederland en verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke
maand, alle eerdere uitgaven van deze, en de oude R09-Utrecht nieuwsbrieven zijn hier te vinden.
De opzet is het delen van informatie van, voor en door deelnemers van DARES.
Een link naar de website waar deze nieuwsbrief in PDF formaat voor je klaar staat wordt via mail aan alle RC’s
verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio.
Reacties op, en bijdragen aan deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs via wim.pa4wk@gmail.com
Ook ontvangen wij graag de nieuwsbrieven die door andere regio’s uitgegeven worden.
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren.

RC mededelingen
In deze rubriek vind je mededelingen van de RC’s van
R25 en R09
Fijne vakantie
De (Plv.) RC’s van R25 en 09 wensen iedereen die met
vakantie gaat een fijne vakantie en graag tot ziens in
september met de start van het nieuwe seizoen.

Van samenwerken tot samengaan
In deze regelmatig terugkerende rubriek vind je verslagen van bijeenkomsten en andere informatie die te
maken heeft met de samenwerking en samengaan van beide regio’s. Deze keer zijn er in verband met de
zomerstop geen mededelingen.

(Regio) agenda
In deze agenda worden uitsluitend evenementen opgenomen die in meer of mindere maten iets met DARES te
maken hebben. Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website.
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je hier op de website van ON4LEA
2016
F en N examens
In 2016 worden schriftelijke examens afgenomen op de volgende data en tijden:
7 september in Veldhoven, NH Koningshof; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving open)
2 november in Nieuwegein, Meeting District; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (gaat rond 10 augustus open)
Aanmelden of meer informatie op www.radio-examen.nl
25-28 augustus
DNAT Bad Bentheim
Voor de 48e keer worden de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse
Bad Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Het programma duurt meerdere dagen, zaterdag 27 augustus
is de drukste dag, dan zal ook de vlooienmarkt plaatsvinden. Meer informatie vind je hier

11 september
Ballon vossenjacht
Elk jaar vormt de landelijke ballonvossenjacht in het 2e weekend van september weer een hoogtepunt op
amateur gebied. Ook dit jaar zullen de organisatoren ongetwijfeld weer hun uiterste best doen om er een
spectaculair evenement van te maken. Het zal nog spannend worden of de ballon dit jaar via ATV te volgen is
omdat het nog niet zeker is of de ATV repeater in de Gerbrandytoren PI6ATV op tijd operationeel zal zijn.
Voor meer informatie ga je naar www.ballonvossenjacht.nl
24 september
Radiomarkt “De lichtmis”Meppel
Op 24 september 2016 vindt voor de 34e keer de Radio Onderdelen Markt (ROM) in Meppel plaats.
De locatie is wederom het parkeerterrein van wegrestaurant De Lichtmis.
De markt duurt van 08.30 uur tot 16.00 uur en telt vele standhouders. Parkeren kan in de nabijgelegen
weilanden en kost €2.= De toegang tot de markt is zoals voorgaande jaren gratis.
5 november
Dag voor de Radio Amateur
Deze dag zal zoals gebruikelijk gehouden worden in de Americahal te Apeldoorn en biedt naast commerciële
en niet-commerciële aanbieders van (radio) elektronica een vlooienmarkt met een enorme hoeveelheid
gebruikte onderdelen. Ook de nagenoeg complete presentatie van alle commissies en clubs die zich met de
radiohobby bezig houden mag hier niet onvermeld blijven, ook DARES zal weer met een informatie stand
vertegenwoordigd zijn. De Dv/dRZ is een aanrader voor iedereen die meer van onze hobby willen weten.

Online bladen
DKARS magazine
Het juni/juli nummer is uit. Klik hier voor de download.
In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:
- Uitslagen Dutch Kingdom Contest 2016
- Verslag Dayton Hamvention 2016
- Red Pitaya SDR Transceiver (deel 5)
- VHF/UHF/SHF nieuws en traffic

Verkrijgbaarheid Neutrik connectoren
Neutrik Connectoren behoren tot de DARES standaard.
Tot enige tijd geleden was het mogelijk om deze connectoren via mij bij een groothandel te bestellen. Ik doe
dat niet meer omdat het aantal bestellingen sterk terug gelopen is, en er door deelnemers veel via internet
besteld wordt.
Op zich is iedereen natuurlijk vrij om zijn spullen te kopen waar hij wil maar let daarbij wel op, als iets te
mooi is om waar te zijn is het dat meestal ook, connectoren die erg goedkoop aangeboden worden komen
vaak uit China en voldoen mogelijk niet aan de Neutrik specificaties. Als je de originele Neutrik connectoren
koopt ben je wat meer kwijt maar weet je zeker dat je wat goeds in handen hebt.
Ik heb een klein onderzoekje gedaan waar je de door DARES gebruikte Neutrik
connectoren het voordeligst kan kopen.
Conrad bleek duur en heeft bovendien de rode uitvoering van de NL4FX-2 niet meer in
het assortiment. De bax-shop kwam volgens mijn speurtocht als voordeligste uit de bus.
Daar kun je nog meer voordeel halen, als je voor meer dan € 50.= besteld betaal je
namelijk geen verzendkosten, dus ook hier is een
Artikel Omschrijving
Prijs
grotere bestelling plaatsen voordeliger.
Klik hier of op het logo om naar de website te gaan.
€ 3.90
NL4FX-2 Kabeldeel met rode mantel
Klik hier om direct naar het Neutrik assortiment te gaan.
€ 2.=
NL4MP
Chassis deel
Als je in de tabel op het gewenste artikelnummer klikt
€ 4.88
NL4MMX Koppelstuk
kom je automatisch op de website van de bax-shop bij
het juiste product uit. Er zitten in het Neutik assortiment
SCL
Stof kapje voor chassis delen € 1.77
nog meer handige connectoren maar deze maken geen
deel uit van de DARES standaard, maar mogen natuurlijk wel gebruikt worden.
Verder is het natuurlijk handig om allerhande verlopen en verloop kabeltjes bij je te hebben.
Om apparatuur voorzien van deze connectoren onderling uit te kunnen
wisselen, wat natuurlijk de bedoeling is van deze normalisatie, dienen de
connectoren volgens de DARES norm aangesloten te worden.
"1-" is de centrale massa.
"1+" is de +12 VDC voedingsspanning, van een netvoeding of een accu.
"2+" is het laadcontact voor het +12VDC systeem.
"2-" mag niet worden aangesloten.

Repeater nieuws
In deze rubriek nieuws over zowel digitale als analoge spraakrepeaters, dit omdat deze repeaters in geval van
nood een belangrijke schakel in de (nood)verbindingen kunnen vormen.
Nieuwe antennes in NOS toren
Afgelopen weekend is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Alticom toten in Hilversum. De antennes voor
PI3UTR, PI2NOS en PI6NOS (23cm) zijn vervangen. Ook is de defecte ontvangst antenne voor PI6TEN
verwijderd. Deze zal binnenkort terug geplaatst worden.
De inmiddels 15-jaar oude Diamond X-5000 drieband (2/70/23) antennes zijn vervangen door monobanders
van Procom. Ook zijn er meerdere HAMNET-antennes geplaatst zodat deze dienst binnenkort ook beschikbaar
komt in de regio Hilversum, Almere en Amersfoort.
De beheerders zijn benieuwd naar rapporten van de 23cm gebruikers. Dat het op grotere afstand beter gaat
blijkt wel uit de eerste rapporten. Gisteren was een zendamateur te horen vanuit Leeuwarden, ook in de
omgeving van Leiden komt de repeater nu wat sterker binnen.
Een fotoreportage van de werkzaamheden is te vinden op de website hobbyscoop.nl (Groot onderhoud
Hilversum). Bron: Ham nieuws.nl

RMS Express omgedoopt tot Winlink Express
Hans PA3GJM van de digitale werkgroep houdt ons allen op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie.
Ook nu heeft Hans weer wat te melden:
Onderstaande informatie is al eerder doorgestuurd naar alle DARES M-NL
deelnemers.
Beste Winlinkers
Voor DARES deelnemers die experimenteren met RMS Express, de volgende informatie.
Sinds vorige week is RMS Express omgedoopt tot Winlink Express.
Dit is met de release van Winlink Express 1.4.0.0 geregeld.
Je kunt de nieuwe versie downloaden via http://www.winlink.org/WinlinkExpress , of komt
automatisch bij update van huidige RMS Express versie.
Met de laatste release is ook een nieuwe melding toegevoegd. Een zogenaamd "NAGGING SCREEN" wat je
verzoekt om te registreren en een betaling te doen.
Zoals je in navolgende bekendmaking van Winlink Development Team kunt lezen, blijft Winlink Express
volledig operationeel ook zonder registratie. Bij opstarten zal de software zeuren om een registratie.
Klik “remind me later’ en je kunt zoals vanouds verder werken.
Winlink Development Team Info
Winlink Express will display a reminder screen if a registration key hasn't been entered. Note: You do NOT
have to register Winlink Express to use it, but your registration fee will help to support the development of
Winlink Express and other Winlink programs. If you don't register Winlink Express, a registration reminder
screen will be displayed periodically. Also note that Winlink Express and Winmor registration keys are
interchangeable. So if you've already registered Winmor, you can enter your Winmor registration key in
Winlink Express.

Landmacht verandert verdeling veiligheidsregio’s
De verdeling van de 25 veiligheidsregio’s over de 3 gevechtsbrigades van de
landmacht is veranderd. De herschikking geldt vanaf vandaag en is bedoeld
om de werklast beter te verdelen.
De bijgevoegde kaart geeft de nieuwe gebiedsindeling weer.
Defensie werkt bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele
partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het
Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in veiligheidsregio’s.
Sinds 2014 heeft de Koninklijke Landmacht Nederland verdeeld in 3 regio’s.
Per regio is 1 eenheid het aanspreekpunt voor alle bestaande (of gewenste)
militaire bedrijvigheid in dat gebied. Dit aanspreekpunt zit bij een
gevechtsbrigade en de plaatsvervangend commandant is ook de Regionaal
Militair Commandant (RMC).
Nieuwe verdeling
Nederland is als volgt verdeeld over de 3 gevechtsbrigades:





RMC West / Midden – 11 Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen): Gelderland, Noord-Holland, ZuidHolland (zonder de veiligheidsregio’s Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid);
RMC Zuid – 13 Lichte Brigade (Oirschot): Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de veiligheidsregio’s
Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid;
RMC Noord – 43 Gemechaniseerde Brigade (Havelte): Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Utrecht en Flevoland.

Binnen 48 uur
Als er in Nederland een ramp gebeurt, kan Defensie binnen 48 uur ruim 4.000 militairen (beroepsmilitairen en
reservisten) op de been brengen voor hulp. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie: hoe hoger de
dreiging, hoe korter de tijd. Een militaire inzet gebeurt altijd onder gezag van de burgemeester, Officier van
Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken. Bron: Website defensie

FCC gaat onderzoek doen naar radiostoring
De Amerikaanse versie van het AT, de US Federal Communications Commission ofwel FCC, gaat proberen te
achterhalen hoeveel problemen er nou eigenlijk veroorzaakt worden door radio storing.
De ruisvloer
Veel apparaten stralen radiogolven uit die kunnen interfereren met radiodiensten en die
de ruisvloer van het spectrum kunnen verhogen (de ruisvloer is feitelijk de som van alle
ongewenste signalen). De FCC is van plan om de veranderingen in de ruisvloer als gevolg
van door mensen veroorzaakte bonnen over de afgelopen 20 jaar te bestuderen.
In het algemeen wordt aangenomen dat de ruisvloer steeds hoger wordt als gevolg van
het groeiende aantal apparaten die radiogolven uitzenden, maar de FCC zegt dat ze niet
veel kwantitatieve gegevens heeft gevonden om deze veronderstelling te onderbouwen.
Als eerste stap in de opzet van zo'n studie door de FCC, vroeg de FCC afgelopen week aan het publiek om
input over hoe zo'n studie eruit zou moeten zien en hoe groot het probleem eigenlijk is.
Wat moet de FCC onderzoeken?
De vragen die de FCC heef, zijn bijvoorbeeld wat de meest waarschijnlijke stoorbronnen zijn, welke
radiogebruikers het meest last hebben van de oplopende ruisvloer, bij welke niveau's de ruisvloer
onoverkomelijke problemen veroorzaakt bij specifieke radiodiensten etc.
De FCC vraagt verder welke frequentiebanden de meeste interesse hebben, of het probleem binnenshuis
erger is als buitenshuis, of problemen in steden of in buitengebieden het ergst zijn en of de storing beïnvloed
wordt door seizoenen of tijden (nacht tegenover dag).
Hoewel er al wel regels zijn over het beperken van HF uitstraling, worden niet alle apparaten even streng
gereguleerd. De FCC merkt op dat "incidentele stoorbronnen" weinig te vrezen hebben en vraagt "wat voor
redelijke inspanningen moeten overheid, industrie en de publieke sector leveren om de storing die ze
veroorzaken te verminderen?"
Wat stoort er dan?
"Radiostoringen worden opgewekt door allerlei verschillende apparaten. Apparaten die niet ontworpen zijn om
HF energie op te wekken maar dat wel doen als gevolg van hun functioneren worden Incidentele
Stoorbronnen genoemd," zegt de FCC. "De meeste electrische motoren, lichtdimmers, schakelende
voedingen, vermogenstransformatoren en hoogspanningslijnen vallen in deze categorie. Er is maar weinig
regulering ten aanzien van de door deze categorie veroorzaakte storing. Storing van deze bronnen wordt
geacht geminimaliseerd te worden door 'Good Engineering Practices, oftewel praktijkervaring.'" Wanneer het
onderzoek afgerond moet zijn is nog niet bekend. Bron: Website PI4RAZ

Sepura stopt met DMR
Het Britse Sepura stopt per direct met DMR. Dat blijkt uit het jaarverslag
van het bedrijf. Volgens de raad van bestuur is een investering in DMR te
kostbaar en richt het bedrijf zich alleen nog op Tetra-techniek.
In het jaarverslag staat dat de DMR-afdeling van Sepura zich niet volgens
verwachtingen heeft ontwikkeld. Daarnaast heeft een duurdere dollar de
productiekosten van DMR voor Sepura relatief nog hoger gemaakt.
Hierdoor heeft Sepura volgens het eigen bericht hun DMR-strategie
DMR van het Britse Sepura straks voltooid
nogmaals bekeken en is het tot de conclusie gekomen dat DMR te veel
verleden tijd
investeringen vergt.
Het bestuur gelooft niet dat een groter marktaandeel mogelijk is zonder verdere investeringen. Het te
investeren kapitaal van het bedrijf wordt nu aangewend om meer voet in de aarde op het gebied van Tetra te
krijgen. Daarin richt Sepura zich op Noord-Amerika en op transport, meldt het bedrijf in het jaarverslag.
Bron: Verbinding

Een kijkje in de keuken van Eurovision tijdens de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro.
door Kees PAØVDB
Kees PAØVDB, één van de DARES deelnemers van regio 09-Utrecht zit voor zijn werk in Rio de Janeiro en
verteld ons hoe het er daar aan toe gaat.
Eind mei. Het is zeven uur ’s ochtends, het verkeer is één grote chaos, lichte motorfietsen suizen toeterend
tussen de auto’s door: Welkom in Rio de Janeiro!
Normaal werkzaam in de TV wereld bij Ericsson in Hilversum, ben ik deze zomer uitgeleend aan de EBU (lees
Eurovision). Deze organisatie zorgt voor de verspreiding van de TV beelden van alle Olympische
sportwedstrijden over de hele wereld. Dat gaat via glasvezel- en satellietverbindingen. Die15 zogenaamde
multi’s hebben per stuk meestal twee reservecircuits (backups), maar soms ook drie of vier. Er mág gewoon
niets fout gaan. De ontvangst van die kanalen wordt gedaan door de omroepen in de verschillende landen.
Grote omroepen als BBC, ARD/ZDF en NBC hebben behalve de multi’s ook eigen verbindingen waarvan enkele
ook door ons verzorgd worden. NOS heeft ook eigen lijnen.

De equipment room in opbouw

De Sat Farm in opbouw. Drie schotels op NS-803
(C-band) + 1 schotel voor ontvangst (TVRO)

Een 4,6 mtr schotel. De voet staat op een frame,
verzwaard met water containers

De rechten die op de beelden van de wedstrijden rusten, vereisen natuurlijk versleuteling.
Deze encryptie wordt voor de multi’s aan de zend- én ontvangkant door Ericsson apparatuur verzorgd. Indien
er betaald is, komen de ontvangers/decoders van de klant in onze database te staan en worden deze vanuit
Rio op afstand ‘open’ gezet. Aangezien ik veel van de gebruikte spullen af weet, ben ik ingehuurd om
problemen op te lossen. Problemen zoals het niet kunnen decrypten, flatsen in beeld, strepen, spikkels, audio
tikken, nieuwe firmware etc. Narigheid die op afstand verholpen moet worden. Tot nu toe hebben we alles op
kunnen lossen, maar 31 juli gaan we er volledig tegenaan. Vanaf die tijd blijven alle feeds continu in de lucht
staan. De gebruikte satelliet grondstations staan in New York, Genève, Leuk (CH), Hong Kong en op het
Olympische Park in Rio, waar ook alle satellietstations bediend worden.

De derde schotel hangt in de takels

Vlak onder de schotel hangen 2 HPA’s (HF
eindversterkers op 6 GHz).

De drie grote witte schotels zijn de hoofdschotels.
Twee zijn er actief, de derde is hot-standby

Bij de telefoontjes die ik de afgelopen weken te behandelen kreeg, zaten mooie dx landen: Bahama’s, Virgin
Islands, Jamaica, Cambodja, Solomon Islands etc. Een VoIP telefoon levert helaas geen DXCC punten op…
Voor de radio hobby heb ik niet al te veel spulletjes meegenomen, in ieder geval geen hf omdat van te voren
al bekend was dat mijn onderkomen in een appartementen-flat is. Vandaar dar er gekozen is voor DMR en DStar. Voor D-Star een E92D en voor DMR een Hytera PD365. Helaas is de DVMega nog niet klaar, de DV4mini
gaat nu de link naar het internet te verzorgen. Ik ben vanaf 18 juli tot 22 augustus weer QRV.
Tijden en reflectors zijn nog niet bekend, maar in ieder geval wel op 20421 Keistad op DMR.
Overigens heb ik niet de moeite genomen om een Braziliaanse call aan te vragen.
Tot werkens! Kees/PAØVDB

De NGRadio die er nooit zal komen
Al enige tijd circuleren er verhalen over de DV4Mobile zendontvanger, een driebander (in Europa een 2bander) die alle digitale modi aan boord zou hebben, inclusief GPS ondersteuning. Updates worden Over The
Air (OTA) via LTE verzonden.

En al deze banden gaan, volgens het niet werkende demo-model dat op de Hamvention in Dayton
tentoongesteld is, via één N-connector beschikbaar moeten komen. Voor menig zendamateur al een reden om
de Bullshit-detector af te laten gaan…
Vorige week verscheen op de website newradio.eu een portable transceiver die
hetzelfde zou moeten kunnen. Foto’s van het Noord-Koreaanse persbureau zijn
beter gephotoshopt: Het is duidelijk dat het hier om een Runbo H1 gaat, een
Android telefoon met ingebouwde zendontvanger die op sites als Ali Express te koop
is. Deze zou volgend weekend op HAMRADIO in Friedrichshafen gepresenteerd
worden.
Veel zendamateurs vragen zich hardop af wanneer de New Radio website opeens
offline is en een stille dood zal sterven.
Een en ander lijkt zo fake dat zelfs China elke betrokkenheid ontkent. Niet geheel
onbelangrijk: Een van de mensen achter de website is Torsten Schultze, DG1HT die
met ‘zijn’ DMRPlus netwerk bekend is van het blokkeren van apparatuur en
netwerken die niet door zijn bedrijf geleverd is.
Eind dit jaar zal duidelijk worden of de DV4mobile zal komen. Op de website van
Wireless Holding wordt aangegeven dat prijs van deze zendontvanger pas in het 4e
kwartaal van dit jaar zal zijn.
Nu al is duidelijk dat ondersteuning voor extra protocollen als P25 en NXDN extra
geld gaat kosten en via een sleutel geunlocked moeten worden.
Andere websites, bijvoorbeeld die van Gigaparts geven de mogelijkheid om een pre-order te plaatsen á $35.=
De Australische importeur heeft al in ieder geval al afscheid genomen en spreekt verre van positief op zijn
website over de Runbo zendontvangers. Bron: Hamnieuws.nl

KPN verkrijgt licentie Digitenne tot 2030 na terugtrekken tweede partij
De licentie voor dvb-t voor het uitzenden van digitale televisie via de ether is tot 2030 in handen van KPN.
De partij had de licentie al in handen voor zijn dienst Digitenne. De licentie zou geveild worden, maar dat gaat
niet door vanwege het terugtrekken van de tweede partij.
Het Agentschap Telecom meldt dat de KPN het recht blijft behouden om gebruik te maken van de dvb-tfrequenties. De nieuwe vergunning gaat op 1 februari 2017 in en heeft een looptijd van 13 jaar.
Een onderdeel van de nieuwe vergunning is de overstap naar dvb-t2, een variant van de techniek die hduitzendingen via de ether mogelijk maakt. De overgang naar dvb-t2 is ook nodig omdat vanaf 2020 de
700MHz-band, die momenteel wordt ingezet voor tv via de ether, wordt ingezet voor mobiele communicatie.
In april maakte de Nederlandse overheid bekend de nieuwe vergunning te gaan veilen op 4 juli.
Een voorwaarde voor deelname aan de veiling was dat de winnaar een pakket zou moeten aanbieden dat
vergelijkbaar is met wat nu wordt aangeboden door KPN’s tv-dienst Digitenne. Vodafone sprak zich daar
negatief over uit. Volgens die provider was dat een onredelijke eis en kon er alleen aan voldaan worden door
het netwerk te kopen of KPN als service provider in te schakelen.
Enkel bij voldoende interesse zou de veiling plaatsvinden. Begin juni bleek dat de veiling er zou komen, omdat
KPN liet weten een van twee deelnemende partijen te zijn. De veiling zou beginnen bij nul euro, tot een van
de partijen afhaakt. Omdat de tweede partij zich nu heeft teruggetrokken, is de noodzaak tot veiling komen te
vervallen, stelt het agentschap dat de frequenties beheert. De vergunning is daardoor tot 2030 in handen van
KPN. Het is onbekend welk bedrijf de tweede partij is die zich aanvankelijk had ingeschreven voor de veiling.
Een woordvoerder van het Agentschap Telecom bevestigt tegen Tweakers dat KPN voor het verkrijgen van de
nieuwe vergunning alleen verlengingskosten en een vergoeding voor de toezichtskosten betaalt.
Deze kosten zijn vastgesteld in de telecommunicatiewet. Het agentschap mag niet bekendmaken wie de
tweede partij is en waarom deze zich heeft teruggetrokken. Wel zou de betreffende partij dat zelf kenbaar
kunnen maken. Het staat deelnemers aan frequentieveilingen vrij om zich op ieder moment terug te trekken.
Bron: het BAR.net

PI6HVS heeft een digitale uitgang
De Gooise ATV-repeater PI6HVS heeft vanaf nu ook een digitale uitgang in
DVB-S op 10 GHz met een vermogen van 1 Watt. Digitale ingangen waren al
langer aanwezig.
Momenteel bevat de transportstream een kanaal dat gelijk is aan de uitgang. De beheerders van de ATVrepeater zouden graan ontvangstrapporten krijgen van de gebruikers in midden Nederland.

Later zal de web-besturing aangepast worden zodat andere audio (en video) signalen gerouteerd kunnen
worden naar de digitale uitgang. PI6HVS zendt uit op 10.300 MHz digitaal met een error correction van 3/4 en
een Symbolrate van 4500 KSym. Analoog is de repeater te bekijken via 2387, 5712 en 10.240 MHz.
Een andere erg fraaie functie die toegevoegd is betreft een Realtime Remote Spectrum Analyzer, waar
gebruikers van afstand hun ontvangen signaal kunnen bekijken. Er moet een (Windows) applicatie
geïnstalleerd worden om deze te kunnen gebruiken. De Analyzer kan door meerdere gebruikers tegelijk
gebruikt worden.
Eerder al werd de analoge zender op 3cm vervangen en worden er nieuwe ontvangers gebouwd. Op de
website PI6HVS.nl is meer informatie te vinden.

Wat is Amateur Televisie, kortweg ATV?

Artikel aangeleverd door Maarten PD1H

De originele tekst van dit artikel is door de redactie op sommige punten herschreven, zo werden onder andere
links aangepast, informatie geactualiseerd, en een alinea toegevoegd over primair frequentie gebruik.
Introductie
Van zendamateurs is bekend dat zij met elkaar kunnen communiceren door middel van een microfoon of
seinsleutel. Tegenwoordig zijn er daar ook de diverse digitale modes bijgekomen, maar dat velen al jaren met
televisie, zowel analoog als digitaal experimenteren op zeer hoge frequenties is veel minder bekend.
Meldingen primair gebruik
Omdat wij als amateurdienst op deze frequenties een secundaire status hebben mogen we geen uitzendingen
doen in een regio, in een bepaalde band of deel daarvan als de primaire gebruiker hiervan gebruik wenst te
maken. De gegevens waar en op welke frequenties een primaire gebruiker wil uitzenden vind je terug op de
website van het Agentschap Telecom Klik
ATV, een nieuwe uitdaging?
De mogelijkheden om wat met ATV te doen hebben zich de laatste jaren drastisch uitgebreid, onder andere
door beschikbaarheid van (betaalbare) computers, video apparatuur, satelliet ontvangst apparatuur en door
technische vooruitgang zoals mobiele telefonie.
Zendamateurs die een technisch examen met goed gevolg hebben afgelegd en hierdoor minimaal een F
machtiging hebben verkregen mogen bewegende (televisie) beelden uitzenden, dit wordt Amateur Televisie
(ATV) genoemd. De uitgezonden beelden zijn meestal (eigen) testbeeld, beelden van de hobbyruimte,
apparatuur of evenementen. ATV is misschien wel wat voor jou.
Het 70cm AM tijdperk
Oorspronkelijk vond ATV alleen plaats in de 70cm amateur band.
Door een televisie om te bouwen (of een oude Nederland 2 omzetter) konden beelden worden ontvangen.
Mede omdat de manier van signaalopwekking (AM modulatie) bij zendamateurs hetzelfde was als bij
omroepstations, hoefde de TV zelf niet omgebouwd te worden.
Als antenne werd vaak gebruik gemaakt van een raster antenne, zoals toen ook veel op de daken stond voor
ontvangst van Nederland 2 of de Duitse zenders.
Mede omdat de 70cm band drukker begon te worden (data verkeer, amateur satellieten en allerlei LPD
toepassingen) en zenders voor hogere frequentie door technische ontwikkelingen eenvoudiger (en betaalbaar)
te bouwen waren wordt deze band in Europa steeds minder gebruikt voor ATV.
Hogere frequenties
ATV wordt tegenwoordig voornamelijk bedreven in de hogere frequentiebanden die voor zendamateurs
beschikbaar zijn zoals de 23cm band (1240 tot 1300 MHz) de 13cm band (2320 tot 2450 MHz) de 6cm band
(5650 tot 5850 MHz) de 3cm band (10000 tot 10500 MHz) en de 1,5cm band (24000 tot 24250 MHz)
beginnen volop in de belangstelling te komen.
Omdat deze hogere frequentiebanden veel ruimte bieden kan FM modulatie worden toegepast, zoals dit ook
bij omroep satellieten word toegepast.
Dit geheel biedt o.a. de volgende voordelen:
 Betere beeldkwaliteit,
 Zodra een signaal ontvangen wordt is deze bijna direct ruisvrij (drempelwerking)
 Eenvoudiger te bouwen zenders en zendversterkers (eindtrappen)
 Frequentievermenigvuldiging mogelijk (zendsignaal maken op een lagere frequentie en
vermenigvuldigen naar een hogere frequentie)
 Voor ontvangst zijn eventueel standaard satelliet ontvangers bruikbaar.
Er zijn ook nadelen:
 Naarmate de frequentie hoger wordt is de afstand die overbrugd kan worden steeds meer beperkt
door obstakels die tussen zend- en ontvang antenne in staan (denk hierbij ook aan de horizon).
De gebruikte antennes moeten ‘elkaar kunnen zien’ wil een verbinding mogelijk zijn.





Hier kan echter geëxperimenteerd worden met reflectiepunten zoals een kerktoren, een centraal
antenne inrichting, hoogspanningsmast, een gebouw etc.
Verliezen in bijvoorbeeld de schakeling zelf, de kabel en over het traject (pad-demping) neemen toe.
Het grotere richteffect van de antennes bemoeilijkt ‘het elkaar vinden’.
In de 23 cm band wordt storing ondervonden van radar (herkenbaar als witte strepen die regelmatig
over het beeld ‘gestrooid’ worden).

Wat is een ATV repeater?
Een ATV repeater is in principe niets anders dan een televisie
ontvanger, gekoppeld aan een televisie zender.
Deze repeaters zijn vrijwel altijd op hoge locaties geplaatst waardoor ze
een relatief groot bereik hebben. Eigenlijk hebben ze de zelfde functie
als een Phone repeater. Door een repeater kunnen zendamateurs
beschikken over een ‘tegenstation’ (om bijvoorbeeld apparatuur af te
regelen of experimenten te doen met antennes), grotere afstanden
overbruggen en andere amateurs vinden en verbindingen maken zodat
het net
als bij een Phone repeater een ‘ontmoetingsplaats’ wordt.
Veel ATV repeaters zijn onderling met elkaar gekoppeld, of hebben deze
Signaal van de Duitse repeater DBØTEU
mogelijkheid (vaak op afstand door middel van DTMF toontjes
bestuurbaar). Hierdoor is het mogelijk dat je, door een ATV signaal naar één repeater toe te sturen, je
meteen op vele repeaters tegelijk te zien bent.
Condities op hoge frequenties.
Onder ‘condities’ worden bepaalde omstandigheden verstaan die ervoor zorgen dat het signaal zich op een
andere manier (over de horizon) voortplant. De reguliere televisie omroep noemt dit ‘atmosferische storingen’
als hierdoor een station uit bijvoorbeeld zuid- of oost Europa door het lokale station heen komt. Dit
verschijnsel kwam vroeger toen TV signalen nog over grote afstanden door de ether gedistribueerd werden
regelmatig voor. De meest voorkomende condities op de hoge frequenties die gebruikt worden voor ATV
ontstaan door temperatuurverschillen in een stabiele omgeving.
Dit treedt dus voornamelijk op bij helder, windstil weer met een behoorlijk temperatuurverschil tussen dag en
nacht.
Door frequenties van ATV repeaters in de gaten te houden is zelf te constateren of er sprake is van condities
(vaak is er dan ook meer activiteit op de ATV aanroepfrequentie in de 2 meter amateurband op 144,750
MHz).
Het is dan mogelijk om met zeer eenvoudige antennes signalen van honderden kilometers afstand te
ontvangen, soms maar even, en soms alleen uit een bepaalde richting.
ATV contest.
Om de diverse (min of meer) actieve ATVers een mogelijkheid te geven de (veelal zelfgebouwde) apparatuur,
of een combinatie van kant en klare modules en antennes met elkaar te testen worden er contesten
georganiseerd. Deze worden gehouden op het tweede volle weekend van maart, juli, september en december,
van zaterdag 18.00 uur UTC tot zondag 12.00 uur UTC. Omdat repeaters dan belemmerend kunnen werken
worden deze gedurende die contesten uitgeschakeld.
Hoe te beginnen met ATV?
In midden Nederland kan PI6ATS hierbij behulpzaam zijn door te fungeren als baken waardoor afregelen van
ontvanger en antenne experimenten mogelijk zijn.
Door de opstellingsplaats en hoogte is het signaal in een groot deel van midden Nederland behoorlijk sterk
waardoor de ontvangergevoeligheid niet bijzonder groot hoeft te zijn.
In andere gebieden zijn andere repeaters met signalen in de door jou gewenste band hiervoor bruikbaar.
Zie hiervoor aan het eind van dit artikel de link naar de lijst met ATV repeaters.
In onderstaand overzicht is ruimschoots verwezen naar literatuur die het betreffende onderwerp praktisch
behandelt, inclusief schema en eventueel printlay-out. Mocht het niet mogelijk zijn via een medeamateur een
kopie te bemachtigen (probeer het eens op 144,750 MHz) kunt u natuurlijk altijd een verzoek achterlaten in
het gastenboek van PI6ATS of een andere repeater.
Ook als u aanvullingen heeft m.b.t. artikelen of sites met relevante informatie of als u medeamateurs kunt
helpen aan printplaten, bouwpakketten of antennematerialen kunt u dit kwijt in het gastenboek van PI6ATS.
23 cm Ontvangststation.
Een ontvangststation bestaat uit de volgende delen:
 Antenne,
 Kabel,
 Ontvanger,
 Televisie of monitor (afhankelijk van het signaal dat de ontvanger levert).

23 cm Antenne.
Als antenne komen veel typen in aanmerking waarbij naast zelfbouw tegenwoordig ook ATV antennes in de
handel worden aangeboden. Als eenvoudig te maken antenne is een Doppelquad of een Doppel-acht (UHF
Unterlage teil I + II) zeer geschikt. Deze antennes zijn dermate klein dat ze altijd wel een plaatsje op de mast
kunnen vinden, er zijn echter ook amateurs die antennes op een bezemsteel o.i.d. zetten en uit het dakraam
steken. Hiervan afgeleid is de iets complexere 23cm Panel Antenna (CQ-TV 182).
Andere goed zelf te maken antennes zijn:
 Parabolische reflector (diameter minimaal 1,2 mtr.) (RB 2/1985 en 10/1985, Practical Wireless
2/1984, Electron 6/1984) met hierbij een keuze uit verschillende belichters zoals een LPA voor
meerdere banden (Electron 1/1973, 2/1978, 6/1984, 3/1988, CQ-DL 5/86, Dubus 1983),
 Loop-Yagi (RSGB VHF/UHF manual, UKW-berichte 2/1977, QST 8/1981),
 Long-Yagi (Dubus 2/1994, UKW berichte 1/1982, TV Amateur 62/1986)
Als de antenne alleen voor ontvangst wordt gebruikt verdiend het aanbeveling een voorversterker direct aan
de antenne aan te sluiten waardoor de verliezen in de kabel minder belangrijk zijn (bouwpakketten worden in
de handel aangeboden) (Dubus 2/90,TV Amateur 73/89, CQ-TV 149, Repeater 3/1998, website PD2EBH).
Kabel.
Coax kabels als RG213 zijn op deze hoge frequenties niet bruikbaar in verband met de te hoge demping.
Zelfs bij kleine lengten moet verliesarme kabel worden gebruikt zoals coax-6, H100, Cellflex, Aircom, Aircell of
andere goede kabel, op deze frequnties geld elke dB telt. Bij lengten groter dan bijvoorbeeld 15 meter moet
eigenlijk al gebruik gemaakt worden van een voorversterker bij de antenne. Indien een voorversterker met
veel versterking geplaatst is kan kabel gebruikt worden die bedoeld is voor LNC’s.
Heel belangrijk is het gebruik en correcte montage van connectoren. Vaak worden N-connectoren gebruikt,
deze zijn geschikt voor deze hoge frequenties, voor veel typen kabel beschikbaar en waterdicht. Een niet goed
aangezette connector kan zo de helft in signaal schelen (3 dB), dit kan het verschil zijn tussen ‘amper
zichtbaar’ en ‘bijna ruisvrij’.
23 cm Ontvanger.
Nog niet zolang geleden moest een ontvanger nog geheel zelf worden gebouwd, als middenfrequent werd
vaak 70 of 55 MHz gebruikt (CQ-DL 11/89).
Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van standaard satelliet ontvangers (of onderdelen hiervan) die
veelvuldig worden aangeboden (op vlooienmarkten vanaf een paar tientjes, bij kennissen soms gratis).
Het betreft hier ontvangers voor analoge signalen die door bekabeling of overschakelen op een ontvanger
voor digitale signalen overcompleet zijn geworden. Het ontvangstbereik loopt minimaal van 950 MHz tot 1750
MHz. soms geeft de ontvanger de frequentie digitaal aan (3 of 4 digids), soms wordt een kanaalnummer
aangegeven (kan even zoeken zijn naar de frequentie als de documentatie ontbreekt).
Hoewel de gevoeligheid van een dergelijke ontvanger is berekend op een LNC met hierin een behoorlijke
versterker is deze soms goed genoeg om direct aan de antenne aan te sluiten. De laagspanning (die
oorspronkelijk bestemd is voor de LNC) is goed te gebruiken om een voorversterker mee te voeden. Hiervoor
zijn diverse ontwerpen in omloop en als bouwpakket te koop. Indien dit niet wordt gedaan (de meeste
antennes vormen voor gelijkspanning een kortsluiting) is de spanning af te schakelen door een schakelaartje
om te zetten, een zekering te verwijderen of een serie condensator van bijvoorbeeld 100pF te monteren.
Aangezien de bandbreedte van satelliet signalen groter is dan die van amateur signalen zijn (eventueel later)
verbeteringen mogelijk zoals het verhogen van het video niveau, en het plaatsen van een smaller
middenfrequent filter (479,5 MHz), deze zijn voor een paar euro te koop op vlooienmarkten. Dit is niet
(eenvoudig) mogelijk bij alle ontvangers, exemplaren met tuners van Sharp lenen zich hier uitstekend voor.
Afhankelijk van de ontvanger zal deze vaste audio frequenties hebben of afstembaar zijn vanaf 6 of 6,5 MHz.
Om ATV geluid op 5,5 MHz te ontvangen dient één en ander vaak gemodificeerd te worden, door het
geluidsdeel aan te passen of eventueel door toevoeging van een nieuw geluidsdeel met bijvoorbeeld een
TBA120, al dan niet afstembaar (TV Amateur 68/88,CQ-DL 6/90, Electuur 11/1986, RB juli/augustus 1986,
CQ-TV 179).
13 cm Zendstation.
Een zendstation bestaat uit de volgende delen:
 Antenne,
 Kabel,
 Zender,
 Videobron.
13 cm Antenne.
Ook hiervoor worden antennes aangeboden.
Als eenvoudige antenne om zelf te maken komt ook hier de Doppel-acht antenne in aanmerking (UHF
Unterlage teil I + II). Ontwerpen voor Loop-Yagis en Long-Yagis circuleren waarbij echter zeer hoge eisen
worden gesteld aan nauwkeurigheid van maatvoering (UHF-Unterlage Teil III, UKW berichte 1/1989, Dubus
4/89). Op de 13cm band zijn ook antennes zoals die aangeboden worden voor WIFI gebruik zeer geschikt.

Een parabolische reflector is zeker eenvoudiger te maken terwijl de versterking vaak hoger ligt (zie hierboven
bij 23 cm antenne).
Eventueel kan als belichter een LPA gebruikt worden waardoor de antenne ook voor bijvoorbeeld 23cm kan
worden gebruikt. Zelfs zenden op 13cm en gelijktijdig ontvangen op 23cm behoort tot de mogelijkheden door
in de shack gebruik te maken van een 23/13cm-duplexfilter (Repeater 3/1998).
Kabel.
Omdat de frequentie hier nog hoger is worden minimaal dezelfde eisen gesteld aan de kabel als hierboven is
beschreven. Als de kabel erg lang is kan eventueel een eindtrap(je) direct bij de antenne worden geplaatst.
13 cm Zender.
Commerciële ATV zenders voor 13 cm zijn zeer beperkt beschikbaar.
Er is wel gebruik te maken van standaard verkrijgbare apparatuur om ‘binnenshuis’ een videosignaal te
verspreiden. Een dergelijke zender dient soms wel aangepast te worden, tevens is het uitgangsvermogen zeer
gering, in de orde van 8 mW, maar dit is echter eenvoudig te verhogen.
Zelfbouw ligt hier zeer voor de hand, hiervoor bestaan diverse eenvoudige ontwerpen en bouwpakketten:
 Oscillator op lage frequentie, mengen met signaal uit kristaltrein, filter en eindtrap (UKW berichte
3/95),
 Oscillator op de lagere frequentie, vermenigvuldiger, filter en eindtrap (TV Amateur 63/86 en 67/87),
 Oscillator direct op de eindfrequentie, filter en eindtrap (tegenwoordig de meest voorkomende
methode, CQ-TV 160, Repeater 5/6/1997).
 Combinaties hiervan (UKW berichte 4/87, TV Amateur 62/1986,67/1987).
De oscillator is hierbij loslopend of (eventueel later te bouwen) te locken aan een referentie door bijvoorbeeld
een PLL (Repeater 5/1997,1/1998,2/1998, CQ-TV 174,178,183).
Een artikel met schema en print lay-out van een 13 cm ATV zender is te downloaden van de site van PD2EBH.
Het videosignaal wordt via een videofilter (TV Amateur 62/1986, CQ-TV 153,155,156,158,182, Repeater
1/1997) en een pre-amphasis (met eventueel een signaal van een oscillator voor het audio) aangeboden aan
de oscillator (Electron 8/1989, TV Amateur 50/83,67/87,69/88 en 94/94, CQ-DL 1/90, Repeater 3/4/5/1997,
1/2/4/1998, CQ-TV 167).
Videobron.
Hier wordt tegenwoordig voornamelijk consumenten apparatuur ingezet.
 Videorecorder,
 Camcorder,
 Video camera, (bijv. oude bewakings kamera’s)
 Computer.
 Etc.
Voor testbeelden of om tekst over een ander video beeld te zetten zijn diverse ontwerpen in beschikbaar
(Electuur 2/1984, CQ-PA 13 –1985, Electuur, CQ-TV 138, 145, 183, TV Amateur 59/85, Repeater 3/99).
Benodigdheden voor de besturing van PI6ATS of andere ATV repeater
 1750 Hz toongenerator.
 DTMF coder,
 2 meter zender,
 Antenne.
1750Hz toongenerator.
Deze is in de meeste gevallen aanwezig t.b.v. het ‘openpiepen’ van phone repeaters, is anders eenvoudig zelf
te maken d.m.v. een LM741 of een digitaal IC.
DTMF coder.
Als DTMF coder kan een aangesloten telefoon (hoorn bij de microfoon houden), een mobiele telefoon of een
eenvoudige telefoonkiezer dienen. In diverse tranceivers en portofoons is de DTMF coder al ingebouwd
aanwezig. Op de Downloadpagina van PI6ATV is een programma te downloaden waardoor met een PC de
tonen gemaakt kunnen worden.
2 meter zender.
Dit dient een zender te zijn die de tonen uit kan zenden op 144,7625 MHz. Is niet in dit 12,5 kHz raster te
zenden voldoet voor de 1750 Hz toon ook 144,750.
2 meter antenne.
Als antenne kan het beste een verticaal gepolariseerde antenne worden gebruikt aangezien de
ontvangstantenne bij PI6ATS ook verticaal gepolariseerd is.
Kijk ook op www.pi6ats.nl voor nog meer informatie.

Links: CQ-TV, Repeater, Lijst van ATV repeaters (niet alle links werken)
Bron: Ham-Radio.nl en diverse bronnen op internet

Red Pitaya komt met HAMLAB
Niet iedereen is nog bekend met de Red Pitaya, een SDR met aan boord een Spectrumen Logic Analyzer en Oscilloscoop. De ontwikkelaar komt nu met HAMLAB, een behuizing
speciaal voor deze SDR met de nodige in- en outputs en ingebouwde eindversterker van
10 Watt.
Aansluiten op de antenne, microfoon en 12 volt in combinatie met je favoriete SDR
software is voldoende om van start te gaan.
Op het moment van schrijven is er ondersteuning voor Power SDR, HDSPR, Gqrx,
GNU Radio en Pothos.
De behuizing is los verkrijgbaar voor zendamateurs die al in
bezit zijn van een Red Pitaya bord. Zij betalen € 399,= in de
voorverkoop. Mensen die nog geen Red Pitaya hebben betalen
€ 599,=. Deze prijzen gaan eind juli omhoog met 100 euro.
De uitlevering van de voorverkoop zal medio oktober van dit
jaar van start gaan.
De SDR werkt tot 60 MHz dus de HF-banden van 160 tot en met
6 meter. Meer informatie: redpitaya.com.
Bron: Ham nieuws.nl

Ingebruikname vernieuwde C2000-systeem vertraagd
De ingebruikname van het vernieuwde C2000-systeem gaat langer duren dan gepland. De streefdatum voor
de oplevering, maart 2017, kan niet worden gehaald omdat het testen van het nieuwe systeem langer gaat
duren. Dat schrijft de minister van veiligheid en justitie in een brief aan de kamer.
Omdat het bedrijf welke het systeem zou testen niet aan de gestelde eisen kon voldoen moest er een ander
bedrijf ingeschakeld worden. Dit nieuwe bedrijf geeft aan dat de gekozen streefdatum van maart 2017
onvoldoende is om een gedegen en zorgvuldig testtraject te doorlopen. Daarom heeft de minister besloten om
hier meer tijd voor te nemen. “Bij alle afwegingen in het
programma worden de veiligheid van onze hulpverleners, de
impact op de kolommen, tijd en kosten continue en
zorgvuldig afgewogen. Veiligheid gaat daarbij voor snelheid.”
aldus de minister.
Daarnaast zijn er problemen met het vervangen van
apparatuur op de verschillende meldkamers. Deze
apparatuur kan niet overweg met de nieuwe frequenties
waar C2000 gebruik van maakt en moet daarom ook
vervangen worden. Ook dit kost meer tijd dan gepland.
De minister heeft er vertrouwen in dat het nieuwe C2000systeem eind 2017 in gebruik kan worden genomen.
Klik op de afbeelding om de animatie video over wat er gaat
veranderen te starten
Bron: Hulpverlening.nl

Middengolfzender Zeewolde mogelijk
gesloopt
Artikel aangeleverd door Maarten PD1H
Middengolfzender Flevoland en de bijbehorende
antennemasten langs de Vogelweg in Zeewolde worden
mogelijk gesloopt.
Volgens eigenaar Novec BV wordt het onderhoud van het
complex steeds duurder, terwijl steeds minder omroepen via
de middengolf uitzenden. Dit komt vooral door de opmars
van moderne technieken als internetradio en DAB+.
Op dit moment zendt alleen het religieuze radiostation Groot
Nieuws Radio nog via Zeewolde uit. De zender is te vinden
op 1008 kilohertz, de oude frequentie van Radio 1. Het contract hiervoor verloopt dit jaar en Groot Nieuws
Radio zendt ook via internet uit.
Eigenaar Novec onderzoekt nog hoe het precies verder moet met het complex in Zeewolde. Mogelijk blijft een
van de masten nog staan om er zenders of ontvangers voor modernere communicatiesystemen in te hangen.

Het middengolf station Zeewolde binnenkort verleden tijd?

Het middengolfzendstation aan de Vogelweg staat overigens los van het kortegolfzendstation Flevo bij
Zeewolde. Dat laatste zenderpark aan de Juttepeerlaan werd jarenlang door de Wereldomroep gebruikt, maar
is in 2012 overgedragen aan het ministerie van Defensie. Bron: Omroep Flevoland

Laatste HAMnet nieuws

Het plaatsen van een montage beugel in een van de
zogenaamde galmgaten van de toren in Hilversum

Drie accesspoints in Hilversum geplaatst
Afgelopen weekend zijn er drie HAMNET accesspoints in Hilversum
opgehangen. Deze zullen de komende dagen geconfigureerd en
getest worden waarna deze beschikbaar komen voor gebruikers.
De opstelling bestaat uit 3 Ubiquiti accesspoints met een 18 dBi
panelantenne in de richtingen Noord (Almere), Oost (Amersfoort) en
Zuid (Hilversum). Er wordt gebruik gemaakt van zowel horizontale
als verticale polarisatie.
De accesspoints hangen in de Alticom toren op ± 120 meter hoogte
en zijn inmiddels ingetekend op de kaart.
De accesspoints zijn gesponsord door Heutink ICT uit Hengelo en zijn
in beheer bij Stichting Scoop Hobbyfonds.
Om een verbinding te maken vanuit het rode gebied is een
rondstralende antenne voldoende.
In het gele gebied kan gewerkt worden met een kleine Mikrotik
router met ingebouwde patch antenne.
In de groene gebieden is een grotere schotel noodzakelijk met een
diameter van tenminste 30 centimeter.
Omdat de accesspoints op de 5,7 GHz band werken is in alle gevallen
een zichtverbinding noodzakelijk.
Meer informatie over HAMNET in Nederland is te vinden op de
website hamnet.nl. Bron: Hamnieuws.nl
DRCC DARES M-NL verbonden met HAMnet
door Raphael PDØRAF

Zendamateurisme kent vele facetten en een oude
bekende is HAM-net. Ja, een oude bekende. Het
begon ooit met Packet Radio / AX25 wat nu nog
steeds veel voor APRS en ook e-mail (WIN-link) in
gebruik is, en dat langzaam evalueert naar een
breedband IP netwerk.
Bij een draadloos datanetwerk horen niet alleen
antenne´s maar ook netwerkcomponenten als
routers en switches. Een totaal ander spelletje
binnen onze hobby die vele bevlogen deelnemers
kent. Het brengt de IT wereld samen met de
radiohobby. Het is net zo boeiend als complex.
Zien wat onze schotel ziet, in de blauwe cirkel de Alticom toren van Hilversum
Nadat in Hilversum de HAMnet antennes waren
aangesloten duurde het niet lang voordat de eerste verbinding vanuit PI4AMF was gelegd. Dit gebeurd op
5560Mhz met 10Mhz bandbreedte.
HAMnet is een IP netwerk voor zendamateurtoepassingen waarbij gedacht moet worden aan het koppelen van
DMR/D-star repeaters of WIN-link gateway´s. Maar ook ATV streams zullen vanuit het Amersfoortse hun weg
vinden op HAMnet net als remote antenna verbindingen voor de gelijkstroombanden.
Voor de verbinding vanuit PI4AMF naar de NOS toren in Hilversum is gebruik gemaakt van een Mikrotik LHG5.
Een uitzonderlijk lichtgewicht kunststof constructie met zeer weinig windlast. Maar hierdoor vermoedelijk ook
minder geschikt voor plaatsing op zeer hoge locaties. Daar is een Mikrotik Dynadish meer geschikt voor.
Meer informatie over HAMnet is te vinden op hamnet.nl en uiteraard bij onze HAMnet amateurs in de regio:
Randy, Rudy en Raphael Bron: website VERON Amersfoort daar vind je ook veel meer foto’s.

Tot besluit
Dit was weer een exemplaar van de nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland, opmerkingen en reacties op
deze nieuwsbrief, en kopij voor de volgende kun je sturen naar wim.pa4wk@gmail.com
De volgende nieuwsbrief van DARES Midden-Nederland zal op of rond 1 augustus verschijnen.
Eerstvolgende bijeenkomst
Met de bijeenkomst van 18 juni hebben we dit seizoen afgesloten, we starten in september weer met de
bijeenkomsten. Mochten er in de maanden juli en augustus activiteiten ontplooid worden zullen we jullie
daarvan via deze nieuwsbrief, email en WhatsApp op de hoogte houden.
De nieuwsbrief zal wel gewoon rond elke 1e en 15e van de maand blijven verschijnen.
DRCC R09-R25
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.

