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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, en is samengesteld voor en door DARES 

deelnemers en verkondigd niet per definitie de mening van het bestuur of welke organisatie ook tenzij anders 
aangegeven. Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar redactie@dares.nl uw bijdrage dient uiterlijk drie 
dagen voor de verschijningsdatum in ons bezit te zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 
 
Copyright 

Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen uit deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, daar waar het ons bekend is staat bij elk artikel de bron vermeld. 
 
DARES deelnemers  
De secretaris stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 
 

Geen DARES deelnemer? 

Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te ontvangen?  
Allereerst danken we u voor uw belangstelling, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@dares.nl U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt 
downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 

Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl/ 
 

 
 
Op dit moment zijn ons geen EMCOMM meldingen bekend die voor DARES een verhoogde alarm fase tot gevolg 
hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
  
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest  
Op zondag 4 november vindt de eerstvolgende ronde plaats. Aanvang 10:00 uur lokale tijd 

op 3745 kHz. vanuit de DLCC locatie te Oegstgeest JO22FE. Als de condities het toelaten 
zullen we ook op 7065 kHz (vanaf ±10:30 uur) uitkomen. Op Twitter @pi9d houden we u op 
de hoogte. Ontvangstrapporten zijn welkom via pi9d@dares.nl De inmeld procedure is als 
volgt: Bij aanvang van de uitzending vinden eerst de verbindingstesten met deelnemende 

DRCC's plaats. (Deze stations zijn herkenbaar aan hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D 
geeft duidelijk aan wanneer dit klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations 

 
Dutch-German-Polish International Emergency Communication Training Rain 2018  
Drie landen, dus drie DLCC’s hebben besloten tussen deze drie DLCC’s een verbindingsoefening te houden. 
Op zaterdag 24 november 2018 van 12:00-13:30 UTC vindt er een oefening plaats met als bedoeling tussen 
Nederland, Duitsland en Polen een noodnet op te kunnen bouwen. 

 

DARES NIEUWSBRIEF 
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Scenario:  

Door grote overstromingen na hevig regenval vraagt Polen (SP Emcomm) aan DARES hulp. 
Communicatie vindt plaats op 40m en 80m in de mode SSB op de IARU1 noodfrequenties en Winlink.  

 
Netcontrol  
(PA): DLCC Oegstgeest. Uitwijk bijvoorbeeld DRCC R10, DRCC R03 (communicatie alleen via een DRCC) 
Het Duitse Notfunk fungeert als relais tussen Polen en Nederland. 

 
Er wordt getest met verschillende vermogens om vast te kunnen stellen welke communicatieapparatuur voor 
SP Emcomm leden in Polen minimaal noodzakelijk is om in een straal van max. 1000 km te kunnen werken. 
 
Organisatoren: 
Polen: Przernek SQ8NYB 
Duitsland: Michaël DJ9OZ 

Nederland: Jan PA7O 
 
 
 
Regio 22 heeft AED in SIGCO unit                                                                                        door Jan PE2MOL 
Sinds deze week heeft de SIGCO unit in Regio 22 de beschikking over een AED. Hoewel een AED natuurlijk 

geen noodzakelijk onderdeel is van onze DARES uitrustingen voor noodcommunicatie, was het al langer een 

wens om een AED toe te voegen aan de unit. Echter, bovenop de uitrustingen voor radiotechniek, is een AED 
nog steeds een kostbaar apparaat en daarom niet zomaar even aangeschaft ‘voor erbij’. Na lang verkennen van 
mogelijkheden om er eentje tegen betaalbare kosten te bemachtigen, kwam er enkele weken terug via 
werkcontacten een zeer royaal aanbod van de firma Fuego BHV & AED uit Tiel (www.fuego-bhv.nl) na wat 
uitleg over de doelstellingen van DARES en de reden om een ook een AED te hebben, wilden zij er spontaan 
eentje ter beschikking stellen !!  

 
De overhandiging vond plaats vrijdag 12 oktober j.l. door directrice Willeke Borman aan Jan van Moll, 

regiocoördinator van Regio 22 en tevens eigenaar van de SIGCO unit. Fuego BHV & AED levert AED’s, 
reanimatie- en AED trainingsmaterialen, verbandmiddelen, evacuatiematerialen en alle overige BHV-middelen. 
Daarnaast biedt het bedrijf crisismanagement en BHV opleidingen en diensten rondom risico inventarisatie en 
bedrijfsnoodplannen. Regio 22 is Willeke Borman zeer erkentelijk voor deze aktie! Het is een uitstekend 
voorbeeld van Fuego’s bedrijfsmissie “Als ieder mens een ander kan helpen wordt de wereld een stukje 
veiliger”. Dit sluit naadloos aan bij de reden waarom wij als DARES ons inzetten en bijdragen aan 
noodcommunicatie en daarmee veiligheid wanneer het erop aankomt. 

 
De SIGCO unit in R22 is vaak te vinden met oefeningen in dun bevolkte, landelijke buitengebieden in het zuiden 

des lands. Daardoor is de AED ook inzetbaar in het kader van burgerhulpverlening (HartslagNu) juist in deze 
gebieden waar geen AEDs op reguliere, vaste plekken hangen. Daarnaast sluit een AED ook aan bij het ontwerp 
en de uitgangspunten van de SIGCO unit, die geïnspireerd zijn op onder andere de voormalige ECRV’s 
(Emergency Communications Response Vehicles) van het Amerikaanse Rode Kruis.  
Naast primair communicatiemiddelen hebben die ook andere middelen en apparatuur voor hulpverlening ter 

beschikking. Bij een daadwerkelijke crisissituatie zou een AED dus direct ter beschikking zijn. 
 
De unieke actie van Fuego wordt ook toegejuicht door lokale instanties vanuit de (burger)hulpverlening en 
heeft daardoor ook als interessant effect dat DARES bekend(er) wordt bij onze partners!  
 
Met dank nogmaals aan Willeke Borman van Fuego BHV & AED! 

Jan van Moll, PE2MOL, RC Regio 22 Brabant Zuidoost. 

NIEUWS UIT DE REGIO’S  

SIGCO unit met close-up van belettering ‘AED in dit voertuig aanwezig’ Overhandiging van de AED door directrice Willeke Borman van Fuego 

www.fuego-bhv.nl
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Veiligheidsdag Culemborg 
                                    door Hans PA3GJM 

Zaterdag 13 oktober is DARES 

Gelderland-Zuid uitgenodigd om deel 
te nemen aan de veligheidsdag  ter 
ere van het 700 jarig bestaan van de 
stad Culemborg. 
 

Deze uitnodiging is met beide handen 
aangegrepen om DARES voor het 
voetlicht te brengen. 
 
Om 08:00 zijn we gestart met de 
opbouw en na een uur stonden de 
mast en tenten overeind en 

apparatuur actief. 
 
Operationeel waren we met VHF 
spraak verbinding, HF 
spraakverbinding, UHF Winlink en in 

de display stond PI9DX een mobile 

Hybrid RMS ( VHF, UHF en HF) 
 

We hadden een enthousiast DARES team vanuit de regio’s 07, 08, 22 en regio 17 en het was een prachtige dag 
met veel volk op de been. 
 
Met het helikopter geweld om ons heen was het best moeilijk om mensen te boeien met onze radio’s, maar er 
zijn toch een aantal leuke gesprekken geweest met het publiek en ook heel belangrijk, met onze collega’s van 

de hulpdiensten, is leuk genetwerkt. 
 
TV Culemborg is ook ter plaatse geweest en heeft een interview opgenomen, zodra de opname beschikbaar 
komt, kun je hem vinden op http://www.culemborg.tv/ een impressie van deze geweldige dag kun je hier zien. 
 
Leuk is te melden dat we weer twee deelnemers kunnen toevoegen aan de lijst met gecertificeerden. 
Gefeliciteerd! 

 
Ook zijn diverse collega DARES deelnemers geassisteerd met het correct 
configureren van Winlink. 

Algemene mening: De huidige Dutch Winlink Setup is zo sterk vereenvoudigt dat 
iedereen zijn station binnen een paar minuten in de lucht heeft. 
 

We zijn gedurende de dag goed verzorgd door de organisatoren. Een heerlijke lunch 
tussen de middag en na afloop een heuse after party met DJ in de brandweer 
kazerne. Hier stond een complete rijsttafel voor ons klaar. Voor iedere deelnemer is 
een geborduurde badge beschikbaar. 
Hans Vreeswijk PA3GJM 
Regio coördinator Gelderland-Zuid.  

 

DARES M-NL R25/R09 
Onze volgende bijeenkomst houden we op zaterdag 27 oktober aanvang 10:30 uur, we zullen aandacht 
besteden aan recente gebeurtenissen en Ron PD7RON zal ons het één en ander vertellen over digitale modes. 
“Wat kunnen we met de digitale modes en welke is geschikt voor DARES gebruik”  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
In deze agenda zijn uitsluitend EMCOMM gerelateerde evenementen opgenomen 

Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u hier en kijk op de website van ON4LEA. 
 

Zaterdag 3 november 
Dv/dRA 
Dag van de radioamateur aanvang 09:30 tot 17:00 uur, dit jaar voor het eerst in de IJsselhallen te Zwolle. 
DARES zal hier ook met een informatie en promotie stand aanwezig zijn. Klik hier voor meer informatie. 
 
Zaterdag 10 november 
RC overleg 

Het geplande RC overleg op zaterdag 6 oktober is verplaatst naar 10 november, locatie volgt. 

DARES AGENDA 
 

De DARES stand op een mooi plekje aan de rivier de Lek, bij de jachthaven van Culemborg 

http://www.culemborg.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=dFBriD2MwEo
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://dvdra.veron.nl/
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You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 5 jaar 400 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation ook weer hun best gedaan om elke week een 
nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte 
afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". Zijn video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 

Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 

Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 
 

TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 

wat TX-Factor u te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube 
klikt u hier. Om naar de home page te gaan klikt u hier  
 
DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 
evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 

 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment ruim 180 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend  
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 

 
Magazine Ontwikkelingen in de Ether 

Goed voorbereid op uitval van telecommunicatie en onderzoek naar storende LED-verlichting.  
Dit en meer in de nieuwste editie van het magazine Ontwikkelingen in de Ether van Agentschap Telecom. 

 
Quickscan Uitval Telecom prikkelend voor veel organisaties 
Gasunie heeft als een van de eerste bedrijven de quickscan uitval telecommunicatie uitgevoerd. Lees hier wat 
de quickscan voor u kan betekenen. Lees verder.. 
 

Onderzoek naar LED-verlichting 
Storende LED-verlichting: reden voor Agentschap Telecom om meerdere lampen te testen. Lees verder... 
 
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen maakt Nederland weerbaar 
Van olieleverancier tot clouddienstverlener, veel partijen maken gebruik van de digitale snelweg. Lees hoe de 
Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten (Wbni) Nederland weerbaarder maakt. Lees verder... 
 

Veelgestelde vragen 
Hier heb je altijd al een antwoord op willen hebben. Dit keer over evenementenvergunningen. Lees verder... 
 
 
 

Die Russen toch. Zijn ze niet bezig met spionnen te vergiftigen of organisaties te hacken, dan zijn we wel bezig 
onze amateurbanden te misbruiken. De International Amateur Radio Union Monitoring Service (IARUMS) heeft 

storingen op 40 meter waargenomen door diverse Russische bronnen.  
  
De Russische over-the-horizon (OTH) radar “Sunflower” was heel actief op 40 meter en 's-avonds hoorbaar in 
heel Europa, met het uitzenden van pulsen in FM. Men vermoedt dat de locatie van de radar ten noordoosten 
van Vladivostok ligt. IARUMS Regio 1 Coördinator Wolf Hadel, DK2OM, zei dat deze radar in september 
meermalen gehoord is.  

 
Daarnaast werd er nog een Russisch schip gehoord met uitzendingen op 7110 kHz in F1B met 50 baud en 200 
Hz shift. De locatie van het schip zou in de omgeving ten oosten van Cyprus geweest zijn, en was elke dag in 
september in de lucht. Een ander Russisch schip werd op 18 september gehoord met uitzendingen in AT3004D 

RUSSEN MAKEN ER EEN POTJE VAN 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

ONLINE BLADEN 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/04/quickscan-uitval-telecom-prikkelend-voor-veel-organisaties
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/04/onderzoek-naar-led-verlichting
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/04/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen-maakt-nederland-weerbaar
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/04/veelgestelde-vragen
https://www.iarums-r1.org/
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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met 12 × 120 baud PSK2A op 7179 kHz met 2.6 kHz bandbreedte in de omgeving van Kreta. En een Russisch 

militair systeem, vermoedelijk in de omgeving van Moskou, werd waargenomen met uitzendingen op 7198 kHz 
in AT3004D test mode. 

 
Daarnaast werden er nog regelmatig vissers gehoord op 3500, 3535, 3540, 3560, 3585, 3590, 7000 kHz en 
14320 kHz. USB. Bron: website PI4RAZ 
 
 
Al sinds eeuwen zeggen mensen die boven de poolcirkel wonen dat ze vreemde sissende en ploppende geluiden 
horen tijdens het noorderlicht. Inmiddels stapelt het bewijsmateriaal zich op dat aantoont dat een aantal van 
die geluiden ook echt zijn. 

  
Op 7 oktober heeft een onderzoeker in zuid Finland tijdens een klasse G1 magnetische storm een aantal van die 
geluiden opgenomen. De laatste in een serie van waarnemingen door het al lang lopende Auroral Acoustics 
Project. 
 

Het geluid is opgenomen in de omgeving van het dorpje 
Fiskars net na middernacht lokale tijd. 
Aurora geluiden zijn controversieel. Gedurende vele 
eeuwen zijn er meldingen geweest van vreemde 

geluiden tijdens het noorderlicht. Maar onderzoekers 

worstelen met het probleem hoe het fenomeen te 
verklaren en riepen dan soms maar dat het verbeelding 
was. Maar het Auroral Acoustics Project verzamelt al 
meer dan 20 jaar geluiden die tijdens het noorderlicht 
optreden.  

Men heeft daarvoor een array van microfoons ontwikkeld die door driehoeksbepaling de bron van het geluid 
vast kan stellen. En daaruit is gebleken dat het geluid ontstaat op ongeveer 70 meter boven de grond.  

 
Temperatuur inversie lagen op die hoogte kunnen zorgen voor een scheiding van positieve en negatieve 
ladingen in de lucht. Tijdens sommige geomagnetische stormen slaat die scheiding door (als bij de doorslag van 
een condensator) waardoor de lucht in beweging raakt en er een zachte "klap" te horen is. 
In de afgelopen jaren is wel gebleken dat een geomagnetische storm op zichzelf niet genoeg is om deze 
klappen te veroorzaken. Er is ook een sterke inversielaag voor nodig. Die inversielaag werkt als een 
elektrostatische luidspreker. Zonder inversielaag geen geluid. En dat verklaart waarom veel geomagnetische 

stormen in stilte verlopen. Het lokale weer moet precies goed zijn, zoals het was op 7 oktober. Bron: PI4RAZ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Van Ruud PDØRH Website beheerder van R10 ontvingen we het onderstaande bericht.  
Voor het importeren van een nieuwe adressenlijst in de contactenlijst in RMS Express is een handleiding 

geschreven. Ook voor het updaten van de DARES Winlink Software (DWS) is een korte handleiding. 
 
 
 
22 september werd zoals wij allen weten de landelijke oefening ENIGMA gehouden, in Oegstgeest waar het 
DLCC zich bevind hadden ze enkele gasten over de vloer, waaronder Mw. Jos Oostdam. Jos Oostdam is 
werkzaam als Security & Business Continuity adviseur bij KPN.  

Hier onder kunt u haar bevindingen lezen zoals die te vinden zijn op de website team KPN. 
Sulawesi, Sint Maarten: kort na een ramp is het gebied een chaos. Hebben familie en vrienden het overleefd? 
Als telecommunicatie infrastructuur is uitgevallen of niet toereikend is, kan radio communicatie worden ingezet 
voor de eerste noodcommunicatie over hulpverzoeken en namen van overlevenden.  
In Nederland is een Veiligheidsregio hiervoor verantwoordelijk. Zij werken dan samen met DARES.  
 

Wat is DARES?  

De Stichting Dutch Amateur Radio Emergency 
Services (DARES) is in staat om in korte tijd een 
radionoodnet te realiseren die op lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal niveau berichtenverkeer (spraak en e-mail) tot stand kan brengen.  
Dat beoefenen zij regelmatig. Zo tonen zij de werking van hun continuïteitsplan en hun meerwaarde aan.  
Landelijke oefening  

Nieuwsgierig naar de praktijk bezocht ik onlangs een landelijke DARES oefening. Het oefendoel was 
aantoonbare communicatie met landelijk bereik door de inzet van verschillende vaste posten en veldposten. 
  
Dit doel is gehaald. Centrale coördinatie gebeurde vanuit de bunker van het DARES Landelijk Crisis Centrum 
(DLCC).  

WINLINK HANDLEIDINGEN 

       ALS NIETS MEER WERKT… HOE COMMUNICEER JE DAN?  door Mw. Jos Oostdam 

AURORA KUN JE SOMS HOREN 

Door op de afbeelding te klikken kun je het geluid beluisteren 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5323&Itemid=43
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5321&Itemid=43
http://www.daresregio10.nl/wp-content/uploads/2018/10/Importeren-van-een-adresboek-in-RMS-Express.pdf
http://www.daresregio10.nl/wp-content/uploads/2018/10/DWC-Winlink-software-updaten.pdf
https://www.nctv.nl/organisatie/veiligheidsregios/index.aspx
http://spaceweather.com/images2018/09oct18/181008-Fiskars-Clap.mp3
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Tijdens de oefening was ook een Belgische collega aanwezig om te kunnen leren. Onder het genot van koffie en 

koek vertelden Gerard, Hans, Wim en Jan van alles over hun passie waaronder FM, AM, morse, LSB/USB en 
transceivers. 

En over het stellen van berichtprioriteiten door de postcoördinator, die mentaal constant moet balanceren 
tussen het doorgeven van hulpverzoeken of namen van slachtoffers en overlevenden….  
 

Business continuïteit  

Dat de oefening vlekkeloos kon starten was te danken aan hun 
diepgewortelde overtuiging voor het belang van business continuïteit. Zo 
bleek de verbinding naar de vaste antenne defect, maar Gerard loste dat 
zelf op door zijn eigen opvouwbare noodantenne te installeren. En Wim 
had extra accu’s en omvormers achter de hand om desnoods een 
stroom back-up te kunnen opzetten.  
 

Wereldbereik  
Het was fascinerend om te zien welke kennis over technieken, 
frequenties, magnetische aarde cirkels, weersomstandigheden en 
dag/nachtpatronen nodig is om verbinding over de hele wereld te 
kunnen maken.  

Dit gebeurt via het internationale samenwerkingsverband GAREC (Global Amateur Radio Emergency 

Communications Conference). Bron: team KPN. 

 
 
 
Radioamateurs en skywatchers hebben beelden ontvangen van een kleine Chinese satelliet die nu in een baan 
om de maan draait. In mei lanceerde China de DSLWP-A en DSLWP-B microsatellieten in een baan om de 
maan. Van de twee satellieten Longjiang-1 en Longjiang-2 is de eerste in een verre baan om de aarde 

terechtgekomen. 
 
De satellieten werden ingezet als secundaire payloads van de Quequiao-relaissatelliet. Deze laatste is onderdeel 
van de Chang’e 4-missie naar de achterkant van de maan. DSLWP staat voor “Discovering the Sky at Longest 
Wavelenges Pathfinder.” De satelliet test laagfrequente radioastronomie en op ruimte gebaseerde 
interferometri. Ofschoon de satelliet amateurradio en educatieve nuttige lading vervoert  is er geen transponder 
aan boord. 

 
Achterkant van de maan 
De missie van Chang’e 4 is de allereerste poging tot een zachte landing op de achterkant van de maan. De 
Chang’e-4 lander en rover staan gepland om in december te lanceren. Het Harbin Institute of Technology 

(BY2HIT) heeft het DSLWP-ruimtevaartuig ontwikkeld en gebouwd en houdt tevens toezicht op de missie. De 
microsat draagt ook optische camera’s uit Saoedi-Arabië met zich mee. 
 

WSJT JT4G mode 
Een open telecommand-protocol stelt radioamateurs in staat foto’s te maken en te downloaden. Het 
ruimtevaartuig zendt uit op 70 cm (435,400 / 436,400 MHz) met 250/500 bps GMSK. Hiervoor wordt JT4G 
gebruikt. JT4 gebruikt FSK met 4 tonen en met een snelheid van 4.375 baud. De submodus JT4G gebruikt een 
toonafstand van 315 Hz en heeft een totale bandbreedte van 1.260 Hz. 
 

Volgens een artikel in GBTimes gebruikte Longjiang-2 (DSLWP-B) zijn eigen voortstuwingssysteem om in een 
baan om de maan te komen. De relaissatelliet ging vervolgens verder van de maan af naar zijn speciale 
bestemming. De Longjiang-2 gebruikt een door student ontwikkelde camera.  
 
Deze camera maakt afbeeldingen van de maan, Mars, de zon en andere hemellichamen. Ondertussen zijn 
gegevens en afbeeldingen gedownload door liefhebbers van hamradio en satelliettracking over de hele wereld. 
Waaronder de VS, Brazilië, China, Nederland en Italië. 

 

BY2HIT 
Het team van het Harbin Institute of Technology bestuurt ook de LilacSat-1, een 2U Amateur Radio CubeSat. 
Deze is gelanceerd als onderdeel van het Europese QB50-initiatief. Ook wordt de LilacSat-2 (CAS-3H), een 
amateurradio en technologietest-satelliet bestuurd. 
 
De Queqiao communicatie (relais) satelliet is nodig bij de maanlanding voor de communicatie met de nog niet 

gelanceerde lander en rover. Aangezien er geen direct zicht contact is met de achterkant van de maan wordt de 
relaissatelliet gebruikt voor communicatie en real-time metingen. Queqiao is ontwikkeld door de China 
Academy of Space Technology (CAST). 
 

RADIOAMATEURS ONTVANGEN BEELDEN VAN CHINESE SATELLIET 
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De Harbin Institute of Technology Amateur Radio Club nodigt radioamateurs uit mee te doen aan de DSLWP-

missie. Voor radioamateurs die met succes telemetrie ontvangen of contact maken zijn QSL kaarten ontworpen. 
Bron: VERON website 
 
 
 

Zelfrijdende auto gevaarlijk door beeldschermen langs de weg???  
Al eerder heeft de VERON berichten gepubliceerd dat (ondeugdelijke) LED 
verlichting problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld in de luchtvaartband, 
voor scheepvaart, bij DAB+, Digitenne en zelfs op de fiets.  
Maar hoe werkt dit eigenlijk voor nieuwe ontwikkelingen? Voor de 

zelfrijdende auto zijn de testen inmiddels in volle gang. Maar hoe zit het 
met die grote LED beeldschermen langs de Nederlandse wegen? 
 
DARPA Urban Challenge; wedstrijd met 
zelfrijdende auto 
De ontwikkelingen van de zelfrijdende auto 
komt voort uit een wedstrijd. Deze is 

uitgeschreven door de Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Het 
doel is een techniek te ontwikkelen die in militaire robots gebruikt kan worden. 

De DARPA Grand Challange is op 13 maart 2004 voor het eerst gehouden. Met als 
prijzengeld van $ 1.000.000 en alleen deelnemers die banden hebben met 
defensie. Op 8 oktober 2005 is deze wedstrijd voor het laatst gehouden. Met 23 
deelnemers, waarvan er 5 de eindstreep wisten te halen. 

Op 3 november 2007 is de DARPA Urban Challenge gehouden. Doelstelling hier was het bouwen van een 
autonome auto die zelfstandig in het verkeer kan deelnemen. Uiteindelijk hebben 6 teams de finish gehaald. 
 
Universiteitsteam kon niet van start door storend beeldscherm 
Tijdens de start van de DARPA Urban Challenge finale bleek één van de teams een probleem te hebben met de 
GPS van de zelfrijdende auto. Na lang zoeken is uiteindelijk het gehele GPS systeem zonder succes vervangen. 
Tot dat moment taste het team volledig in het duister wat de oorzaak van deze storing kon zijn. Uiteindelijk 

heeft de organisatie op verzoek van het universiteitsteam de grote beeldschermen op het terrein uitgeschakeld. 
Eureka! Het team kon eindelijk van start gaan. De autonome auto volgepakt met complexe elektronische 
besturing kon zelfstandig het testterrein oprijden. Mits wel die grote beeldschermen uit bleven… 
 

Hoe zit dit dan met de beeldschermen langs de 
Nederlandse wegen? 
Langs de Nederlandse wegen maakt men steeds vaker gebruik 

van grote LED beeldschermen. Deze zijn opgebouwd uit 
individuele LED panelen. Deze grote schermen passen niet in 
een speciale EMC-meetkooi, ook wel Anechoische ruimte 
genoemd.  Hierdoor worden er slechts een aantal van die 
individuele panelen gemeten in deze EMC-testruimte. Maar zo 
test je slechts een klein aantal panelen. Hoe verhoudt dit zich 
tot volledige opgebouwde beeldschermen? Zouden deze grote 

LED beeldschermen langs de Nederlandse wegen wel getest zijn 
op ongewenste uitgestraalde emissie? Slechts een paar panelen 
meten wil niet zeggen dat er geen probleem is met het grote 
LED-beeldscherm. 

 
Gezien de ervaringen met LED-verlichting is het niet verstandig om af te wachten. Voordat de zelfrijdende auto 

massaal de weg opkomt moet er onderzoek worden gedaan. Om te controleren in hoeverre deze auto nog 
zelfstandig kan rijden als de boordelektronica en/of radiocommunicatie verstoord wordt. 
Denk ook maar eens aan de vele breedbandige storingen om ons heen. Van onder andere de trams en metro’s 
of de elektrische bussen. Allemaal gelijkstroom gevoede vervoersmiddelen. En daarbij ontstaat nog wel eens 

een vonkje bij dagelijks gebruik. Of denk aan een defecte condensator in de ontsteking van een brommer, of 
scooter. Deze maken dan een hoop breedbandige radio verstoringen met alle gevolgen van dien. Misschien 
moeten we zelfs wel rekening houden met expres gemaakte radiostoringen door zogenaamde “jammers“. 

Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje… Bron: VERON website 
 
 
 
Ik had nog een Orange Pi liggen die vrij was gekomen uit een ander 
project. Een Orange Pi is een variant op de Raspberry Pi. De Orange Pi is 
goedkoper dan de Raspberry Pi. Daarentegen is de community rondom de 
Orange Pi niet zo groot en goed georganiseerd als die van de Raspberry Pi.  

ZELFRIJDENDE AUTO GEVAARLIJK DOOR LED SCHERMEN? 

                                                OPEN WEB RX                               door Foeke PA3FNT 
 

https://www.veron.nl/nieuws/radioamateurs-ontvangen-beelden-van-chinese-satelliet/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/nieuws/radio-kan-niet-tegen-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/digitenne-gestoord-door-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/fietsers-gestoord-door-led-verlichting/
https://nl.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge
https://www.darpa.mil/about-us/timeline/darpa-urban-challenge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_kamer
https://www.veron.nl/nieuws/zelfrijdende-auto-en-beeldschermen/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/10/Darpa-University-Team.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/10/FCS-MULE-ARV-2007.jpg
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Op de Raspberry Pi draait het Rasbian operating systeem. Dit is een 

volwassen systeem op basis van de Debian Linux distributie.  
 

De laatste tijd is voor de Orange Pi ook een goed OS op basis van 
Debian beschikbaar namelijk Armbian. Dit OS lijkt volwassen te worden. 
Er zijn veel features toegevoegd en ook kan de Orange pi via een menu 
(armbian-config) geconfigureerd worden. De Orange Pi trekt wel iets 

meer stroom en wordt dan ook warmer dan de Raspberry Pi. Ook zijn 
deze apparaten niet helemaal uitwisselbaar. Ondanks dat de GPIO 
interface het zelfde zou moeten zijn, werkt niet alles van de Raspberry 
op de Orange Pi.  

 
Software Defined Radio 
Volgens Wikipedia is SDR: software-defined radio oftewel software-gedefinieerd radiosysteem een 

radiocommunicatiesysteem waarin onderdelen die typisch geïmplementeerd zouden zijn in hardware 
(bijvoorbeeld mixers, filters, versterkers, modulatoren/demodulatoren, detectors etc.) worden uitgevoerd door 
middel van software op een personal computer of embedded systeem. 

Eén van de bekendste SDR ontvangers is wel de RTL dongle. Met behulp van 
aangepaste drivers kan op deze dongle een breed spectrum van frequenties 
worden ontvangen. De ontvangst van vliegtuigtransponders (Dump1090) is 

een mooie toepassing van het gebruik van deze dongle. Voor de installatie van 

deze drivers onder Linux zijn er voldoende websites die een goede handleiding 
bieden. Het installeren is eigenlijk niet meer dan het knippen en plakken van 

een aantal commando’s in een terminal venster. Wat door het toepassen van SDR techniek steeds meer in 
opkomst is, zijn de websites waarop je signalen kunt beluisteren die elders op de wereld ontvangen worden.  
 
OpenwebRX 

Soms is het voor experimenten wel handig als je via een soort monitor functie een bepaalde frequentie in de 
gaten kunt houden. Door deze functie via een webpagina aan te bieden wordt het gebruik erg gemakkelijk en 
kan het zelfs via het internet op afstand door anderen gebruikt worden. 
Bij mijn zoektocht naar dergelijke mogelijkheden kwam ik op het spoor van de OpenwebRX software. 
 

Een script voor de installatie van alle 
onderdelen vond ik op deze site: 

https://blog.sdr.hu/2015/06/30/quick-
setup-openwebrx.html  
Nadat ik de source van deze software 
op mijn Orange Pi had geïnstalleerd 

kon ik aan de slag om de software te 
compileren. Dit ging vrij eenvoudig en 
na het aanpassen van de 

configuratiefile kon het feest beginnen.  
Het python script om de SDR 

webserver te starten werkte meteen goed. Ik had de software ingesteld op de 2 m. band. Om de website van je 
SDR website te benaderen moet gesurft worden naar het ip adres van de Orange Pi en het poortnummer 8073. 
 

Menu’s 

In de browser worden naast de waterval met de frequenties van de 2 meter band nog een 
aantal menu’s getoond. Zo is het via een menu mogelijk om de modulatievorm te kiezen. 
In dit menu zijn ook een aantal schuif-regelaars aanwezig om o.a. de squelche in te 
stellen. Via de + en – optie kan in- en uit gezoomd worden op de waterval. De mode DIG 
is ook aanwezig en via deze mode kan een PSK31 signaal worden gedecodeerd. Ik heb dit 
uitgeprobeerd en het werkt. Verwacht er echter geen wonderen van. Soms duurt het even 
voordat het decoderen goed verloopt. 

 

Als tweede is er een menu zichtbaar waarop allerlei parameters kunnen worden afgelezen zoals de CPU 
belasting, audio buffer, audio output, netwerk belasting en aantal geconnecte clients. 
 
Boven dit menu wordt een kleine waterval getoond als de mode 
DIG wordt geselecteerd. Via een afstem mechanisme kan het 
decoderen van PSK31 plaatsvinden. Onderaan deze kleine 

waterval verschijnt de gedecodeerde tekst van het PSK31 
signaal. Binnen het configuratiebestand kunnen allerlei 
instellingen worden aangepast. Zo is het mogelijk om de gain 
van de RTL dongle in te stellen. Door hier een beetje mee te 
spelen kan een juiste waarden worden gevonden waarbij het 

https://blog.sdr.hu/2015/06/30/quick-setup-openwebrx.html
https://blog.sdr.hu/2015/06/30/quick-setup-openwebrx.html
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systeem zich optimaal gedraagt.  

De RTL dongle is niet heel erg gevoelig en zal vooral het locale radioverkeer rondom mijn QTH ontvangen. 
Natuurlijk speelt de gekoppelde antenne hierin ook een belangrijke rol. Door het instellen van de juiste 

gegevens kan de call, QTH, website URL e.d. op de website getoond worden. Ook heb ik de foto aangepast op 
een panorama overzicht van mijn QTH. Hieronder een afdruk zoals het scherm er compleet uitziet. 
 

Nu het systeem werkt ga 

ik bekijken binnen welke 
experimenten het een rol 
zou kunnen spelen. 
Misschien is het wel 
interessant om zo’n 
systeem met het Hamnet 
te koppelen. Aangezien ik 

nog geen koppeling met  
het Hamnet heb, ga ik de 
komende tijd maar eens 
onderzoek doen hoe dit is 
te realiseren. 
 

 

73’s  Foeke PA3FNT 
 
 

 
 
 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 
Om uw advertentie op te geven of na (ver)koop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 

 
 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 november verschijnen. Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 
27 oktober in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl  
 

ERAAN & ERAF 
 

TOT BESLUIT 
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