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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 beschikbaar is 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
Onze zomerstop nadert zijn einde, de gezamenlijke bijeenkomsten van DARES M-NL bestaande uit de regio’s
25-Gooi en Flevoland en 09-Utrecht zullen weer starten op zaterdag 17 september van 10.00 uur tot
ongeveer 14.00 uur. Plaats als gebruikelijk DRCC M-NL Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.

(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 op hier op de website van ON4LEA
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
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 gesloten)
2 november in Nieuwegein, Meeting District; F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving open)
Aanmelden of meer informatie op www.radio-examen.nl
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

17 september
Bijeenkomst DARES M-NL
Op zaterdag 17 september starten we met het nieuwe seizoen, vanaf dat moment zal er weer elke maand een
bijeenkomst zijn in ons DRCC in Bunschoten.
Waarschijnlijk is er dan ook meer bekend over de antenneopstelling, zodat we ook daar mee aan de slag
kunnen.
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.
14 – 16 oktober
Jamboree on the air
Het bekende jaarlijks terugkerende internationale weekend waarin scouts en zendamateurs zich helemaal
kunnen uitleven in alle facetten van onze mooie hobby.
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de JOTA-JOTI en wil je graag helpen om scouts een geweldig en
onvergetelijk weekend te laten beleven? Geef je dan op via info@jota-joti.nl en je word gekoppeld aan een
Scoutinggroep bij jou in de buurt die jouw hulp kan gebruiken om de JOTA-JOTI tot een succes te maken!
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/dRA is een aanrader voor iedereen die meer van onze hobby willen weten.

Online bladen
DKARS magazine
Het augustus nummer is uit. Klik hier voor de download, Met onder andere aandacht aan deze onderwerpen:
 Reactie DKARS op een artikel in het AD
 De 38e landelijke ballonvossenjacht op 11 september
 De VHF-UHF-SHF Weak Signal dag op 17 september
 Een portable 4-elements antenne voor de 6 meterband
 Oplossing voor een verborgen ergernisje
 VHF/UHF/SHF nieuws en traffic
 Een verslag van de Dutch Kingdom Contest van 2016
CQ-PA
Het juli/augustus nummer staat on line met o.a. aandacht voor:
 38e Landelijke Ballonvossenjacht
 48e DNAT 2016
 Elders doorgebladerd
 Uitslag 127e NLC , afdelings beker en WAP
 Agenda, van Her en Der

Online Video
Online video is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief geworden, als je nog andere video’s of series
weet laat het ons dan weten, als het geschikt is zullen we het plaatsen. Ook eigen opnames van jouw
evenement, velddag of DARES oefening plaatsen we graag.
De makers van HAM nation hebben ze weer hun best gedaan om een aantal
boeiende afleveringen samen te stellen.
Kom hier regelmatig terug want elke week word er een nieuwe aflevering aan je
aangeboden.
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan.
Bij Ham Radio Now doen ze ook hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen
interessant programma te maken. De afleveringen verschijnen soms een beetje
onregelmatig, dus af en toe even kijken of er wat nieuws is kan handig zijn.
Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen gemaakt.
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan.

Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW (Application Engineer bij Tektronix) is
wederom een absolute "must see". De video's gaan voornamelijk over radio
technische onderwerpen met meettechniek in het bijzonder. Complexe
onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. Hier kan geen theorie boek aan
tippen! Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan.
Het kanaal van de eigenzinnige Dave Jones is aan absolute aanrader voor
elektronica liefhebbers. Veel video's van topkwaliteit in een prettig tempo.
Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews.
Dave blijkt altijd weer in staat je te verrassen.
Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte afleveringen te gaan.
TX Factor is een kwalitatief hoogstaand programma, het is een serie van HD TV
shows geheel gewied aan amateurradio vanaf de lancering van TX Factor in 2014
zijn de afleveringen 122.000 keer bekeken. De presentatoren onderzoeken alles
wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor jou te
bieden heeft. De meest recente video staat altijd rechtsboven in de menubalk.

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.
Almeerse repeater PI2FLD weer terug
De Almeerse repeater PI2FLD is weer terug op 430.2875 MHz. Deze is op 03-08 weer geactiveerd.
De antennes staan tijdelijk op 25 meter hoogte in afwachting op een definitieve plek op de mast. Eerder dacht
een aannemer bij het inkorten van de mast dat de overige antennes van een failliete lokale omroep waren.
Dit bleken echter de ‘FLD antennes’ te zijn die in gebruik waren voor de repeater en APRS.
De beheerders hopen de antennes spoedig op een grotere hoogte te kunnen plaatsen. Bron: Hamnieuws
PI3ZAZ weer QRV na verhuizing
De Zaanse repeater PI3ZAZ is weer QRV na de verhuizing van Wormerveer naar Assendelft. Dat valt te lezen
op de website van VERON Zaanstreek. Vrijwilligers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de repeater
te verplaatsen. De frequentie is ongewijzigd gebleven en PI3ZAZ zendt uit op 145.7125 MHz. Er wordt gebruik
gemaakt van CTCSS met een toonhoogte van 88,5 Hz. De beheerders gaan zich nu richten op de 70cm
repeater PI2ZAZ en hopen dat deze binnen enkele weken weer actief zal worden.
Nieuwe ontvangers in Breskens
Het is een tijdje stil geweest omtrent de uitbreidingen van de
netwerken voor PI2NOS en PI3UTR maar nu is er weer iets
moois te melden! In het zuidwesten van Nederland is een
combinatie van ontvangers geactiveerd in het Zeeuwse
Breskens! De ontvangers zijn actief voor de Zeeuwse 2-meter
repeater PI3GOE alsook de bovenregionale repeaters PI2NOS
en PI3UTR.

De kast in Breskens met de nieuwe apparatuur

Antennes op de graansilo's in de vissers haven van Breskens

De bouw van de ontvangers is een initiatief van één van de
mannen uit het Hobbyscoop team, Martijn – PD2NLX. Martijn
had al langere tijd de wens om ontvangers te activeren die
enerzijds nabij de kust zijn opgesteld ten gunste van eventueel
verkeer vanuit de United Kingdom maar tegelijk zorgt dit
toegevoegde opstelpunt naar verwachting ook voor een
verbeterde ontvangst vanuit België zodat onze Zuiderburen
met nog meer gemak gebruik kunnen maken van de
systemen. Al eerder werd voor PI2NOS een ontvanger in Boom
geactiveerd omdat de repeater in dat gebied uitstekend te
ontvangen blijkt.
In het zuidwesten zijn de netwerken NOS, UTR en GOE nu
klaar. Het is Hobbyscoop bekend dat er veel behoefte bestaat
voor het afdekken van de laatste stukjes Nederland in
Twente/de Achterhoek alsook in Limburg.
De laatste tijd echter krabben de bouwers nogal eens achter
hun oren wanneer weer eens blijkt dat de prachtige systemen
nogal eens worden misbruikt. Enerzijds zijn regelmatig
ongewenste zaken te horen door zowel intruders alsook door
radiozendamateurs. Het lijkt er op dat een (weliswaar klein)

aantal gebruikers weinig respect weet op te brengen voor anderen of zelfs langdurige claims leggen op de
frequenties.
Ook heeft Hobbyscoop, die (naar ons idee) iets prachtigs en niet eerder geëvenaard voor de radio
amateurdienst heeft uitgerold, weinig behoefte om misdragingen van derden te faciliteren. Vooralsnog zijn de
verdere uitbreidingen daarom opgeschort en overweegt Stichting Scoop Hobbyfonds om zelfs (delen van) het
netwerk te deactiveren. Een beslissing hierover is nog niet genomen.
Stichting Scoop Hobbyfonds spreekt de hoop uit dat haar systemen in toenemende maten worden gebruikt
voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk QSO’s op landelijk niveau met een hoge mate van technische
inhoud en met nadruk op respectvolle communicatie. Met de activatie van Breskens beschikt PI2NOS
inmiddels over maar liefst 20 ontvangers, een kleine mijlpaal!. Een prachtige aanwinst waarvan wij goede
verwachtingen hebben, Martijn – Hartelijk dank voor jouw mooie werk!

UK: 6cm band naar WiFi
In Engeland is toezichthouder OFCOM een consultatie gestart. Zij is van plan
de WiFi band uit te breiden en dat moet gebeuren binnen de 6cm amateur
band. Een uitbreiding die voor de hand ligt, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben de RSGB
en Amsat UK bezwaar gemaakt tegen een eventuele allocatie.
Dit omdat de satellietband en het weak-signal gedeelte van de 6cm amateurband getroffen zou worden door
storing. Op de website van de RSGB is meer informatie te lezen.

LED verlichting sloopt radiohobby
Dat LED verlichting de PLC van de toekomst is, blijkt uit het verhaal van een Amerikaanse amateur. Deze had
besloten om, nadat hij zijn machtiging had gehaald, een tranceiver van $8000 aan te schaffen om met zijn
mede-amateurs te kunnen chatten.
Maar, op een gedenkwaardige avond in het voorjaar kwam er
ineens een puist storing opzetten waardoor hij zijn maatjes
bijna niet meer kon verstaan. Na een paar dagen vruchteloos
zoeken naar de oorzaak, zat hij uit het raam te staren toen
de straatverlichting aanging. Op hetzelfde moment nam de
ruis in zijn ontvanger met een paar S-punten toe.
Het bleek dat de gemeente de oude lampen vervangen had
door modernere LED-armaturen.
En dan begint het gevecht. Uiteraard begint de
energiemaatschappij met te beweren dat niemand anders er
last van heeft. Vervolgens blijkt dat niet helemaal houdbaar
omdat meer amateurs in het dorp er last van hebben. Dat
zegt de leider van het County Emergency Communications
team dat zij nergens last van hebben - wat logisch is omdat
Voorbeeld van straat verlichting door LED armaturen
die systemen tussen 600 en 700MHz werken. Het probleem
zit voornamelijk onder de 300MHz. Vervolgens roept de gemeente met in het kielzog het energiebedrijf dat ze
wel belangrijker dingen aan hun hoofd hebben dan storingen van lokale radio-amateurs oplossen. Tot er echt
een keer een ramp gebeurt en men de amateurs nodig heeft voor noodcommunicatie (in Amerika een
belangrijk en sterk argument).
Men kende wel storingen van groeilampen - vaak uit de weetteelt - maar straatverlichting was nieuw. Het is
met de sterke opkomst van LED verlichting zeker een ding om in de gaten te houden. Het zal niet de eerste
keer zijn dat LED verlichting de ontvangst van een amateur verstiert - zie Gert's verslag in de RAZzies van
maart dit jaar. Hou dus de ether in de gaten, en wees alert op veranderingen in het stoorpatroon.
Bron: Website PI4RAZ

Over de horizon radar
Of je het nu leuk vindt of niet, we zijn veroordeeld tot het gezamenlijk gebruik van onze amateurbanden.
De zenders kunnen zeer sterk zijn, tot wel 40MW aan toe in sommige gevallen. OTHR beheerders hebben
volledig lak aan bandplannen en andere afspraken en gebruiken elke frequentie die hen toevallig uitkomt.
OTHR zijn vaak ook nog eens geheime projecten, wat de overheden beperkt in wat ze kunnen doen om ze te
stoppen. Veel landen ontkennen zelfs dat ze er een hebben...
OTHR
Waar een gangbare microgolf radar een bereik heeft tot zo'n 300km afstand met een plafond van 7km, kan
een OTHR veel verder zien tot op de grond en zeeniveau, alleen is de resolutie niet zo goed als van een
microgolf radar.Een OTHR-B werkt met Back scatter (reflecties) tegen propagatie in de ionosfeer.
Operationele frequenties liggen tussen 3MHz en 30 MHz. Het bereik is zo rond de 3000km. Hij pakt de meest

geschikte frequentie voor de gewenste afstand. OTH-B is gewoonlijk gekoppeld aan een ionosferische
sounder. Het systeem maakt gebruik van vaste, elektrisch scannende grote antenne arrays. Zend- en
ontvangstlocaties staan vaak 150km uit
elkaar. De spectrale resolutie is slecht als
gevolg van de grote golflengte, maar de
Doppler resolutie is vaak veel beter door
de lange integratietijden. Hij kijkt
doorgaans maar naar een klein gebied en
wordt meestal gebruikt voor lange
afstands vroege waarschuwingssystemen
voor zowel objecten in de lucht als op de
grond.

De bekendste maar zeker niet de enige. De Russische Woodpecker veroorzaakte wereldwijd
storing, tot 1986 toen de reactor in Tjernobyl explodeerde, op slechts 13km afstand.
Het tweede station werd gesloten doen de Russische federatie in elkaar stortte in 1988.

HFSWR
High Frequency Surface Wave Radar
HFSWR is een stuk minder irritant en is
gebaseerd op grondgolf propagatie, over
het algemeen in het gebied van 2MHz tot
4MHz maar kan gebruikt worden tot
26MHz. Gebruikelijke afstanden liggen
rond de 200km.
Het hoofddoel van deze radars is
laagvliegende objecten, objecten op de
grond, douane activiteiten, drugs- en
mensensmokkel. Hij wordt ook gebruikt
voor Tsunami waarschuwingen en
milieutoepassingen zoals de toestand van
de zee en stromingen.

Werkingsprincipe van een over de horizon radar systeemsysteem

De afmetingen van de zend- en ontvangst
tetrahedrale of dipool antenne arrays
varieert van 20 tot 400m. Er wordt ook
wel gebruik gemaakt van Monopool of Yagi
antennes. Het piekvermogen varieert van
1kW tot 10kW. Het frequentiebereik ligt
tussen 4 MHz en 26MHz. Integratiietijd
voor vliegtuigen ligt tussen 2 en 10
seconden en voor schepen rond de 100
seconden.

In de praktijk wordt ook wel gebruik gemaakt van complexe besturingssystemen die de fase tussen de array
elementen kan variëren waardoor er effectief gescand kan worden over een breder gebied.
Geschiedenis
De Russische “Woodpecker” startte op 4 juli 1976 en bestond uit twee grote gesynchroniseerde OTH-B radars,
een in Oekraïne en een in Siberië. Hun bundel werd recht over de Noordpool gericht zodat ze Amerika
bestreken. Deze zeer sterke bundels hadden een Pulse Repetition Frequency (pulses/sec,
herhalingsfrequentie) van 10, 16 en 20Hz met een HF bandbreedte van 40kHz wat een grondresolutie van
15km opleverde.
De Russen noemden 'm DUGA 3 en de NATO gaf 'm de bijnaam “Steel Yard”. De zend- en ontvangstlocaties
waren gescheiden. De antenne arrays waren 150m hoog, 500m lang en wogen ongeveer 14.000 ton. Hij
werkte tussen 4 en 30MHz, afhankelijk van de ionosferische propagatie. Hij veroorzaakte wereldwijd storing,
tot 26 april 1986 toen de reactor in Tjernobyl explodeerde, op slechts 13km afstand. Het tweede station werd
gesloten doen de Russische federatie in elkaar stortte in 1988.
Cobra Mist.
Op hun beurt werkten de RAF en de USAF samen aan het maken van het AN/FPS-95 Cobra Mist OTH-B
systeem in Orfordness aan de kust van Suffolk. Dit was een gigantische log-periodische antenne in de vorm
van een ventilator en hij werkte tussen 6 en 40MHz. Het gemiddelde uitgangsvermogen was 300kW, met
pieken tot 3.5MW. Hij had een bereik van tussen de 500 en 2000 nautische mijlen (3700km)
Helaas heeft de Cobra Mist nooit fatsoenlijk gewerkt als gevolg van fasefouten die de techneuten niet opgelost
kregen. Op een gegeven moment verdacht men de grote Russische vissersvloot in de Noordzee ervan dat ze
de boel verstoorden, maar dat kon niet bewezen worden. Het project werd uiteindelijk stilgelegd na het
ratificeren van het Strategic Arms Limitation Treaty (SALT ll) verdrag.

JORN
Het Jindalee Operational Radar Netwerk (JORN) is een Australisch OTH-B netwerk. Hij kreeg zijn Aboriginal
naam van de ontwerper van de Log Periodische Antenne omdat de elementen leken op "kale botten" die te
drogen hingen.
Het netwerk bestaat uit 3 zendstations, in Longreach in Queensland, Leonora in West Australië en Harts Ridge
in Alice Springs.
Het netwerk heeft 28 fase variabele log periodische antennes aangestuurd door 28 x 20kW zenders.
Er zijn 3 ontvangststations, in Stonehenge in Queensland, Laverton in West Australië en Mount Everard in
Alice Springs. Elke locatie is 3.2km lang en bestaat uit honderden monopolen, elk met ingebouwde ontvanger
en Analoog naar Digitaal converter. De vorm van de bundel wordt ditigaal bepaald.
De JORN gebruikt 12 ionosondes en werkt tussen 5MHz en 30MHz. Hij straalt naar het noorden en westen van
Australië en heeft een bereik van 3200 tot 4800km.
Konteyner
Deze Russische 29B6 OTH-B Radar heeft een bereik van 3000km en tot een hoogte van 100km. Hij kan
werken van 3MHz tot 30MHz en wordt vaak gehoord aan de lage kant van de 7MHz band. De zender en
ontvanger locaties staan 300km uit elkaar. Zijn doel is het localiseren van vliegende voorwerpen.
Een tweede Konteyner systeem staat gepland om rond 2018 operationeel te worden in het verre oosten, en er
moeten rond 2020 zes van dit soort netwerken zijn.
Sepher (Sky)
OTH-B wordt ook gebruikt door de Iraanse defensie. Het is gebaseerd op een Russisch ontwerp. Er is
momenteel 1 werkend systeem bekend maar er worden er meer verwacht. Deze wordt vaak gehoord in de
20m band.
Pluto ll
Brits militair systeem dat gehuisvest is bij de RAF in Akrotiri, in zuid Cyprus. Dit is een belangrijke locatie voor
anti-ISIS operaties en lucht surveillance, waarvan weinig informatie bekend is maar waarvan gezegd wordt
dat het een array van variabele afmetingen heeft binnen de locatie en dat de lokale bevolking zich er zorgen
over maakt. Men weet wel dat hij werkt tussen 18MHz en 30.5MHz met een bandbreedte van 50 tot 60kHz.
Hij wordt vaak gehoord op 10m.
Stradivarious
Een Frans HFSWR experimenteel systeem dat momenteel over de middellandse zee straalt, gebruikt
waarschijnlijk 3 tot 30MHz. Bereik 20km.
Nostradamus
Deze Franse militaire OTHR-B kan 360 graden om zich heen kijken. Gebruikt 3 tot 30MHz. Vaak te vinden op
13.98MHz. Heeft een bereik van tussen de 800 en 3000km. De antenne bestaat uit 288 bi-cones in
sterformatie met 3 poten. Tunnels onder de poten bevatten de zenders en ontvangers. Sommige antennes
worden voor zenden gebruikt maar alle antennes worden voor ontvangen gebruikt. Klik hier voor een video.
Van China is bekend dat ze zowel OTH-B als OTH-SW systemen hebben waarmee ze de Zuid Chinese Zee in
de gaten houden Andere landen die OTHR radars hebben zijn bijvoorbeeld Denemarken, Israël, Roemenië,
Turkije, Oekraïne, Amerika en nog wel een paar.
In de nieuwsbrief van de International Amateur Radio Union (Regio 1) van juni wordt melding gemaakt van 2
OTHRs op 40m, 27 OTHRs op 20m, 23 OTHRs op 17m, 11 OTHRs op 15m niet één op 10m (waarschijnlijk
vanwege de beroerde condities op hoge frequenties). Echter, een recente email van Datta, VU2DSI, (IARU
Regio3) meldt OTHR herrie met 5/9++ op 28453, 28473, 28483, 28545 kHz als de band open was.
Conclusies
• De meeste landen beschikken over (of werken aan) een OTH radar.
• Recentelijk is er een enorme toename in OTH-B systemen
• Gevoeliger ontvangers en SDR zouden moeten leiden tot lagere zendvermogens en kleinere antennes.
• OTH radar zal in de nabije toekomst nog wel een bedreiging blijven voor Amateur Radio.
Meer leesvoer
Samples of RADAR systems: http://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Radar

Lancering Es’hailSat-2 uigesteld
De lancering van de Es’hailSat-2 is uitgesteld. De lancering is verplaatst van december 2016 naar het 3e
kwartaal van 2017. De geostationaire satelliet heeft twee amateur transponders aan boord. Dat valt te lezen
op de ARRL-website. De Es’hailSat-2 krijgt een 250 kHz brede CW/SSB transponder aan boord alsook een 8
MHz brede DVB-transponder voor ATV.

Het bereik van de satelliet ligt globaal tussen Brazilië en Thailand, een footprint van de halve wereld. De
positie is 26° Oost en de satelliet bediend standaard Afrika en het Midden-Oosten. De uplink van de satelliet
zit op 2,4 GHz, de downlink op 10 GHz. Om een QSO in smalband te maken is vanuit Nederland een schotel
van 90cm en 10 Watt aan de feed voldoende.
Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, wat gelijk staat aan 100 Watt in een schotel
van 2,4 meter. Meer info over de Es’hailSat-2 is te vinden op de website van AMSAT UK. Bron: Hamnieuws.nl

15 en 16 augustus SSTV uitzendingen vanuit ISS
Op 15 en 16 augustus zullen er Slow Scan Televisie (SSTV) uitzendingen plaatsvinden vanuit het International
Space Station (ISS). Het MAI-75 Experiment zal gedurende een aantal omlopen SSTV beelden uitzenden op
145.800 MHz terwijl het ruimtestation over Moskou vliegt. Amateurs in Europa en Zuid Amerika hebben de
beste kansen om beelden te ontvangen. Amateurs aan de Amerikaanse oostkust hebben de beste kans op 16
augustus.

Amsat UK onderscheiding voor
Wouter PA3WEG

RSGB voorzitter Steve Hartley GØFUW tijdens zijn toespraak bij de uitreiking
van de Louis Varney cup aan Wouter Weggelaar PA3WEG

Wouter Weggelaar (PA3WEG) is
door Amsat UK onderscheiden
met de Louis Varney Cup. Louis
Varney staat beter bekend als
G5RV en is de uitvinder van de
gelijkgenoemde multiband HFantenne. Deze onderscheiding is
in 1956 in het leven geroepen
en wordt met regelmaat
uitgereikt aan personen die een bijdrage geleverd
hebben in Space Comminication.
De onderscheiding werd uitgereikt door RSGBvoorzitter Steve Hartley (GØFUW).

Wouter is in 2008 betrokken geweest bij de lancering van een satelliet en heeft grote betrokkenheid bij de
Nederlandse Amsat satellieten die door de Technische Universiteit in Delft ontwikkeld worden.
Ook bij de Funcube dongle is Wouter betrokken geweest. Bron: Hamnieuws

De Racal Cougar (beter) bruikbaar voor de amateur
Door o.a. de Fa. BACO in IJmuiden wordt voor €39.= een 70MHz. Tranceiver van Racal te koop aangeboden.
Het betreft een 10 kanaals 20Watt zendontvanger. Klik.
Forum
Er zijn enkele amateurs bezig om deze, ook onder DARES
deelnemers in gebruik zijnde tranceiver van het type
Cougar PRM4515L meer geschikt te maken voor amateur
gebruik in de 70MHz. band.
Zij doen regelmatig verslag van hun ervaringen, en
hebben al erg leuke resultaten bereikt.
Op zendamateur.com vind je een topic over deze
tranceiver. Heb je informatie over deze tranceiver, alles is
welkom, laat een bericht achter op zendamateur.com.

De 70MHz. 10 kanaals 20 Watt tranceiver zoals deze geleverd word

Website met heel veel info
Op de informatieve website http://www.amateurtele.com/
is een deel wat geheel over deze tranceiver gaat.

Wijziging toon squelch naar draaggolf squelch
Als eerste is er is een paragraaf voor het wijzigen van de toon squelch naar draaggolf squelch: Klik hier
Instelbare time out timer
Ook is er een paragraaf voor het instellen van de Time Out Timer, anders dan de huidige 60 sec: Klik hier.
Frequenties direct te programmeren
Op 09 augustus was het volgende op het forum te lezen: Woehoe! Het is gelukt om de frequentie
programmering van de Racal Cougar PRM4515L te ontrafelen. Nu is het mogelijk om een frequentie direct in
de EEPROM te programmeren zonder tussenkomst van een fill-gun of (schaarse) programmer.
Het is getest van 66...88 MHz in stappen van 25 KHz
Wanneer bij Baco een portofoon of complete Racal Cougar PRM4515L besteld wordt, wordt deze met
standaard amateur programmering geleverd.

Mocht iemand een speciale frequentie willen (of een repeater shift), dan kan de beheerder van de website
amateurtele.com tegen een kleine vergoeding een EEPROM met gewenste frequenties leveren.
Gebruik daarvoor het contactformulier op de website.
Desolderen van de EEPROM
Let op dat de 8-pin DIP EEPROM wel van de basis print gedesoldeerd moet worden omdat de EEPROM niet in
een IC-voetje is geplaatst.
Uit ervaring blijkt dat het (de)solderen goed te doen is, maar dan is een desoldeer "pincet"
(http://amateurtele.com/index.php?artikel=196) en een vacuüm desoldeerbout wel nodig.
Professional biedt hulp aan
Leo Duursma PAØLMD, de bekende reparateur van de Radioamateur Shop uit Oldenbroek heeft aangeboden
voor de serieuze ombouwers het omsolderen van de EEPROM gratis voor zijn rekening te willen nemen.
(uiteraard exclusief eventuele verzendkosten) Een geweldig gebaar van Leo.

Leo Duursma PAØLMD

Wat is Radioamateurshop?
De Radioamateurshop is hét reparatie en
onderdelenadres voor radiozendamateurs.
Eigenaar en reparateur is Leo Duursma
PAØLMD, hij repareert alle merken
transceivers en aanverwante apparatuur.
Veel onderdelen van de bekende merken Yaesu, Icom en Kenwood zijn gewoon
standaard op voorraad waardoor de bekende defecten zeer snel kunnen worden
hersteld. Door de ruime ervaring weet Leo vaak al waar een probleem zit en is de
duur van een reparatie kort. Hierdoor zijn de reparatiekosten laag!
Radioamateurshop koopt ook gebruikte (defecte) apparatuur. U bent bij hen ook
aan het goede adres om uw (eventueel defecte) apparatuur te verkopen.
Radioamateurshop kan zelfs in samenwerking met Hamshop nieuwe apparatuur
leveren. Dit resulteert altijd in een win-win situatie voor alle partijen.

Minister wil middengolf efficiënter inzetten

Artikel aangeleverd door Dennis PC3D

Minister Kamp (Economische Zaken) is voornemens de middengolf efficiënter te gaan inzetten. Dit blijkt uit
documenten uit de consultatieronde voor het verlengen van de huidige middengolfvergunningen van commerciële radiozenders voor een periode van vijf jaar. Capaciteit die door de huidige vergunninghouders niet meer
gebruikt gaat worden wil de minister in andere delen van het land inzetten voor klein vermogen MG zenders.

Minister Kamp

Verlengen
Zoals eerder al bekend was geworden is minister Kamp voornemens om de vergunningen
van Groot Nieuws Radio (1008 kHz), Radio Maria (675 kHz), Radio 538 (891 kHz), KBC
Radio/Radio Seagull (1602 kHz) en VAHON Hindustani Radio (1566 kHz) met vijf jaar te
verlengen. Gekoppeld aan deze middengolfvergunning krijgen de genoemde radiozenders
net zoals voorgaande jaren ook recht om uit te zenden via de digitale radio (DAB+) via de
bovenregionale kavels. Radio 538 heeft afstand gedaan van dit recht aangezien de zender
al via DAB+ uitzendt via het landelijke kavel van de commerciële radiozenders.
De overige radiozenders hebben een digitaliseringsplan ingediend om de komende jaren
meer te investeren in DAB+.

Radio Paradijs verliest vergunning
De vergunningen voor het uitzenden via de middengolf van Radio Paradijs (Quality Radio B.V.) worden
zoals eerder al bekend was geworden niet verlengd. De eigenaar achter dit bedrijf heeft geen robuust
digitaliseringsplan ingediend volgens de minister en de frequenties 1224 kHz, 1332 kHz en 1584 kHz worden
als het aan hem ligt na 31 augustus 2017 ingezet voor kleine middengolfzenders.

Zo zag het er nog niet zo heel lang geleden uit, het was
vol op de middengolf vrijwel elk land had meerdere
zenders

Meer ruimte kleinvermogen middengolf
Op basis van informatie uit de consultatieronde blijkt dat er wellicht
nog meer frequentieruimte vrijkomt voor kleinvermogen MG zenders
Dit zijn vergunningen tot maximaal 100 Watt. Een aantal van de
huidige vergunninghouders op de middengolf zendt met een lager
vermogen uit dan waar Nederland internationale frequentierechten
voor heeft. Deze ruimte, het verschil tussen de vermogens in de
vergunningen en de (hogere) internationale rechten, wordt op dit
moment niet gebruikt. Hierdoor is het in een aantal gevallen
mogelijk om dezelfde middengolffrequenties, als die met de
te verlengen vergunningen vergund zijn, op een andere locatie
nogmaals te gebruiken, zonder inbreuk te maken op de rechten van
de vergunninghouders wiens vergunning wordt verlengd.

Radio Maria
Radio Maria zendt bijvoorbeeld uit met een kleiner vermogen dan is toegestaan op basis de internationale
frequentierechten. De oude zendlocatie van Radio Maria in Lopik is in september vorig jaar ontmanteld. Sinds
een aantal maanden zendt de katholieke radiozender weer uit vanuit Zuidoost Brabant. Er wordt echter met
een kleiner vermogen uitgezonden dan is toegestaan. Radio Maria moet haar uitzendingen via middengolf
continueren om gebruik te kunnen blijven van haar capaciteit in de digitale ether. Groot Nieuws Radio staat
volgend jaar wellicht voor een zelfde locatie-probleem aangezien haar zendmast voor de uitzendingen op de
middengolf in Zeewolde wellicht in 2017 wordt ontmanteld.
Gedragslijn
In de huidige gedragslijn voor de middengolf is het al mogelijk om het vermogen met maximaal 6 dB te
verlagen. De minister onderzoekt echter of dit vermogen nog verder omlaag kan worden gebracht. “De reden
hiervoor is dat een aantal middengolfzenderopstelplaatsen is ontmanteld of waarschijnlijk wordt ontmanteld.
Met een lager zendvermogen is het in de regel eenvoudiger een nieuwe opstelplaats te vinden.”, aldus de
minister. Vergunninghouders krijgen de mogelijkheid om wijzigingen in hun maximale zendvermogen door te
geven aan het Agentschap Telecom.
Capaciteit
Deze aanpassing in de vergunning betekent dat er eventueel meer ruimte vrijkomt voor
zogenaamde kleinvermogen middengolfzenders. Zo kan bijvoorbeeld de frequentie van Radio Maria (675 kHz)
in andere delen van het land worden gebruikt voor kleinvermogen middengolfzenders zonder dat het
(verkleinde) bereik van Radio Maria hiermee wordt aangetast. Hoeveel frequentieruimte extra beschikbaar
komt voor kleinvermogenzenders, hangt af van de keuze die de bestaande vergunninghouders maken om
hun zendvermogen -binnen de geldende kaders- te verhogen of te verlagen. “Daarover kunnen nu nog geen
uitspraken worden gedaan.”, aldus de minister. Bron: MediaMagazine.nl

FlexRadio komt met een iPhone- en iPad client
De Flexradio zal binnenkort ook vanaf de iPhone of iPad te bedienen
zijn. Dat laat FlexRadio Systems weten via een persbericht.
De SDR-fabrikant heeft hiertoe een samenwerking opgezet met de
Duitse applicatie-ontwikkelaar Marcus Roskosch (DL8MRE).
De applicatie kan ook buiten de deur gebruikt worden als er een
VPN-tunnel opgebouwd wordt. Uitsluitend de nieuwe series SDR, (6300, 6500 en 6700) worden ondersteund.
Meer informatie is te vinden op de website van FlexRadio Systems. Of er ook een applicaties komen voor
andere platformen zoals Android is op het dit moment niet bekend.

Australië (IARU-R.3) vraagt 70MHz toewijzing aan
Het WIA (Wireless Institute of Australia) heeft een verzoek ingediend bij het
Australische AT, de Australian Communications and Media Authority (ACMA)
waarin de interesse aangegeven wordt voor een amateur toewijzing in de
70 MHz band. (4 meterband)
Snel reageren
Op 22 juni 2016 opende diezelfde Australian Communications and Media Authority (ACMA) een raadpleging
aangaande voorgestelde wijzigingen van de frequentieplannen voor de 70.0-87.5 MHz en 148-174 MHz VHF
banden, met een sluitingsdatum van 1 augustus 2016.
Tegenwoordig krijg je maar weinig tijd om te reageren op overheidsraadplegingen. De ACMA is van plan om
het Radiocommunications Assignment and Licensing Instruction document aan te passen, waar deze VHF
banden in vermeld staan, ook wel bekend als RALI MS 42.
Interesse neemt af bij primaire gebruikers
Aangezien het WIA al in juli 2014 interesse aangegeven had in een 70 MHz amateur toewijzing, besloot het
Spectrum Strategy Committee dat het ingediende verzoek valide geacht werd, om principieel de interesse van
de radio amateurs voor deze band te bevestigen. Historisch werd de 70.0-87.5 MHz band gebruikt door
commerciële, gemeenschaps-, overheids- en defensie communicatiediensten. Maar het WIA heeft al een tijdje
in de gaten dat de interesse in het gebruik van 70.0-70.5 MHz afgenomen is in Australië. Er bestaat daar al
een Low Interference Potential (LIPD) band van 70–70.24375 MHz, met een maximaal toegestaan vermogen
van 100 mW.
70-70.5MHz.
Het WIA mikt op een amateur toewijzing tussen 70 en 70.5 MHz wat overeenkomt met toewijzingen in Regio
1, waaronder Europa, Rusland, het middellandse Zeegebied, Midden Oosten en Afrika vallen. Deze Regio 1
toewijzingen zijn algemeen bekend als de vier meter band. De band 69.9 MHz – 70.5 MHz staat in de
"European Table of Frequency Allocations and Applications" vermeld als secundaire band voor radio amateurs.

Nog minimaal drie jaar
Het is afwachten of deze raadpleging door ACMA hernieuwde interesse van andere belanghebbenden oproept.
Wat voor veranderingen de ACMA ook wil maken aan de RALI, er moet altijd nog een andere hindernis
genomen worden, namelijk de aanpassing van het Australische Radio Frequency Spectrum Plan (ARSP) dat op
korte termijn moet gebeuren. De ACMA herziet het ARSP na elke World Radiocommunications Conference.
De laatste was de WRC-15, die in november afgelopen jaar afgesloten werd.
Het gaat dus nog ten minste drie jaar duren tot er iets verandert. Bron: Website PI4RAZ

EZ verleent nieuwe vergunning aan Digitenne
Digitenne van KPN heeft op 11 augustus zijn nieuwe vergunning voor digitale omroep in handen gekregen,
nadat de geplande veiling in juli op het laatste moment werd geannuleerd.
Het ministerie van Economische Zaken verleent Digitenne vanaf 1 januari 2017 een vergunning voor televisie
in de ether. Deze vergunning heeft een looptijd tot en met 2030, met de verplichting om op 1 januari 2020
ruimte vrij te maken in de 700 MHz-band. KPN moet uiterlijk dat moment overstappen op de DVB-T2
technologie, maar dat zou ook eerder kunnen. Voor huidige abonnees van Digitenne verandert er niets bij het
aflopen van de huidige vergunning eind dit jaar. Tegen de vergunning kan nog bezwaar en beroep worden
ingesteld door marktpartijen. Bron: Website PI4RAZ

Nonnen worden dol van Radio Maria
De nonnen van het Heilig Bloed klooster in het Brabantse Aarle-Rixtel wisten even niet wat
hen overkwam toen ze plotseling de hemelse deuntjes van Radio Maria via hun
gehoorapparaten ten gehore kregen.

Nonnen horen stemmen

De oorzaak bleek niets met religie te maken te hebben, het betrof een storing bij de
middengolfzender uit Den Bosch, die sinds een paar maanden vanaf het dak van het
nonnenverblijf uitzendt. De muziek was tot onvrede van de zusters ook te horen tijdens de
mis, via de geluidsinstallatie van het klooster.

Omdat Radio Maria wettelijk verplicht is om niet alleen op digitale radio, maar ook op de middengolf uit te
zenden, gaat het station nu op zoek naar een andere plek; vermoedelijk tot grote opluchting van de nonnen.
Bron: Website PI4RAZ

Koude Oorlog was bijna geëscaleerd door
zonnestorm
Door een zonnestorm is in 1967 bijna oorlog uitgebroken
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Amerikaanse
radarsystemen haperden en de Verenigde Staten verdachten
de Russen van sabotage. Bommenwerpers stonden klaar om
op te stijgen, maar een paar wetenschappers wisten het leger
te overtuigen dat het een natuurverschijnsel was. Daardoor
bleef de vrede bewaard.
Onderzoek naar zon nog in kinderschoenen
De wetenschappers werkten destijds voor het Amerikaanse
leger. Ze doen hun verhaal in het wetenschapsblad Space
Weather. Hun werkgebied, de zon, was toen nog een vrijwel
onontgonnen terrein. Ze zagen op 18 mei 1967 dat er
bijzonder veel vlekken verschenen op het oppervlak van de
zon. Zulke vlekken zijn gebieden waar het magneetveld sterker
De zon op 23 mei 1967. Afbeelding: National Solar Observatory is dan gebruikelijk. Een paar dagen later slingerde de zon
daardoor geladen deeltjes het heelal in. Amerikaanse
radarsystemen in het Noordpoolgebied, die moesten waarschuwen voor inkomende Sovjet-raketten, deden
het ineens niet meer.
Verkeerde conclusies
Een aanval op die radarapparatuur zou een oorlogsdaad zijn. En de Verenigde Staten stonden al op scherp
vanwege de Koude Oorlog. Constant vlogen er gevechtsvliegtuigen met kernwapens rond. Vanwege de storing
werden extra eenheden klaargemaakt voor vertrek.
De vliegtuigen bleven uiteindelijk aan de grond, nadat de zonne-onderzoekers hun bevelhebbers hadden
uitgelegd wat er gebeurde. Niet de Sovjet-Unie, maar de zon blokkeerde de radar. Toen de zonnestorm na
ongeveer een week luwde, werkte de apparatuur weer.Geladen deeltjes van de zon zorgen op aarde voor het
noorderlicht en het zuiderlicht. Die is doorgaans alleen in het poolgebied te zien. Maar de storm van 1967 was
zo krachtig, dat het licht in de buurt van Mexico kwam. Het originele artikel lees je op Scientias.nl Bron:
Website PI4RAZ

Storende schakelende voeding
De Amerikaanse amateurvereniging ARRL meldt dat door speurwerk van radio amateurs een stoorbron is
gevonden die grote problemen veroorzaakte bij afstandsbedieningen van auto's en aan mobiele telefoons.
De politie van Evanston in Illinois nam contact op met het ARRL Lab, nadat een onbekende stoorbron begon
met het verstoren van afstandsbedieningen van auto's, mobiele telefoons en andere draadloze apparaten.
Autobezitters merkten dat ze hun auto niet meer open kregen en/of konden starten totdat de auto ten minste
een blok verder gesleept was, en ze konden ook niet om hulp bellen omdat mobiele telefoons niet meer
werkten als het probleem optrad. De politie wendde zich ten einde raad tot de ARRL
nadat het Amerikaanse AT, de FCC, de zaak afdeed als een probleem van de
autofabrikanten, daarmee volledig voorbijgaand aan het feit dat ook mobiele telefoons
niet meer werkten, en dat is een gelicenseerde radiodienst.
De mening van ARRL Lab EMC Specialist Mike Gruber, W1MG, is dan ook dat de FCC daar
wel wat meer aandacht aan had mogen besteden.

FCC reageert nogal laks bij
storingsmelding

"Dit is tekenend voor wat je krijgt als de FCC onvoldoende handhaaft, in het bijzonder
ten aanzien van elektronische storingen en consumentenapparatuur die niet aan
technische eisen voldoet”, zei Gruber.

De autoriteiten van Evanston maakten zich zorgen over de ernstige gevolgen die dit zou kunnen hebben als
de hulpdiensten niet gebeld zouden kunnen worden, waarbij de openbare veiligheid in het geding zou kunnen
komen. Ze maakten zich ook zorgen omdat de storing wel eens opzettelijk veroorzaakt zou kunnen worden
door iemand met kwade bedoelingen. Gezien de ernst van de situatie nam Gruber contact op met Central
Division Director Kermit Carlson, W9XA, om te vragen of hij er eens naar kon kijken.
Carlson kwam met een Radar Engineers 240A Noise Signature ontvanger en een
UHF Yagi antenne om de geplaagde omgeving te onderzoeken. Aangezien
afstandsbedieningen meestal rond de 315 MHz (Amerika) en 433 MHz (Europa)
zitten, keek hij op beide frequenties. Het onderzoek bracht meerdere stoorbronnen
aan het licht in het gebied, maar er was één signaal binnen het gebied dat bijzonder
sterk was. Deze bron bleek een onlangs vervangen schakelende voeding te zijn van
een neon reclameverlichting, die een behoorlijk sterk signaal neerzette in een
gebied van 3-13 meter vanaf de reclame.

De voeding, de bron van ellende

Carlson noemde dit een “alarmerend geval van radio storing,” zeker omdat de lokale
autoriteiten als een publiek gevaar bestempelden. “Dit maakt duidelijk wat de
problemen zijn met apparaten die ongewild hoogfrequent energie uitstralen omdat
ze al of niet opzettelijk niet aan de wettelijke eisen voldoen,” zei hij.
Bron: Website PI4RAZ Website ARRL

Noodzakelijke reparatie
Van Raphael kreeg ik het bericht dat er onderhoud gepleegd is aan dat deel van
het DRCC wat in de eerste levensbehoefte van veer mensen voorziet.
De oplettende bezoeker zal het wel gezien hebben, de schakelaar van het
koffiezetapparaat werkte niet meer.
De laatste tijd was hij uitsluitend op de alternatieve wijze te bedienen namelijk
afhankelijk wat je wilde, de stekker er in dan wel er uit, dat dit niet de meest
handige manier is hoef ik jullie niet te vertellen dus heeft het koffie zet
apparaat een nieuwe aan/uit schakelaar gekregen.
Raphael mede namens alle koffie verslaafden hartelijk dank.

Tot besluit

Hij zit er in en het werkt ook nog

Dit was weer een uitgave 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
september verschijnen.

Eerstvolgende bijeenkomst
We starten weer met het nieuwe seizoen, de eerste bijeenkomst zal zijn op zaterdag 17 september, van 10.30
tot ongeveer 14.00 uur op ons DRCC
Belangrijke nieuwtjes of mededelingen zullen via email of WhatsApp bekend gemaakt worden.
DRCC R09-R25
Haarbrug 10-B 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.

