Veron Hoekse Waard Nieuws
A52 – QSL R36 – Huisfrequentie145.550

Bijdragen voor het Hoekse
Waardse Nieuws.
Bijzondere QSO’s,
QSL kaarten etc.
Laat u mede amateurs het
weten mail het naar:

PD2GSP@veron.nl
Bestuur:
Voorzitter:
P. Kooijman PD2PKM
Secretaris:
G.Speksnijder PD2GSP
Penningmeester:
W.Bravenboer PA3BB
Leden:
C. van Wijk PA2CRS
S. v/d Put
PA3S

Onze afdeling is de afgelopen maand door sponsoring
in het bezit gekomen van een beamer zodat we in
eigenbeheer presentaties kunnen faciliteren op de
bijeenkomsten. Tevens hebben wij als afdeling een
hele berg spullen gekregen om te verkopen tijdens de
Radiovlooienmarkt op 11 maart 2017 in Rosmalen.
De afdeling zal daar vertegenwoordigd worden om 2
kramen te bemannen. Hiervoor onze dank aan Allied
Data Technologies .

Bijeenkomsten 2016
Onderling QSO 26-04
Onderling QSO 24-05
Onderling QSO 28-06
Bijeenkomsten:
Scouting gebouw,
Sportlaan 4, Puttershoek
Afdelings site:
http://a52.veron.nl
Afdelingsronde:
Zondag om 20:30
op 145.550 Mhz.
Rondeleider Paul
PD2PKM of Gerard
PD2GSP.
Inmelden luisteramateurs via
LPD op 433.300 Mhz.

Facebookpagina VERON
A52 Hoekse Waard
https://www.facebook.com/ve
ronhoeksewaard#
Diverse DX-pedities & DX
http://www.dx-world.net
Contestkalender
http://www.contestkalender.n
l/
Veron http://veron.nl/
International Mills Day 2016
https://www.veron.nl/nieuws/i
nternational-mills-days-onthe-air-2016/

Tijdens de goed bezochte verenigings avond van afgelopen 22 maart hadden we als afdeling nog een kleine
blijk van waardering voor Evert PA3FXY als oud voorzitter hij waardeert dit en was zeer verrast.
Tevens maakte de voorzitter met de overhandiging van het opgehaalde bedrag van € 330,-- de opbrengst van
de radiovlooienmarkt 2016 bekend.
Weer een mooi bedrag wat zonder ieders inzet zeker niet gehaald zou zijn. Nogmaals allen dank.

Van 1 mei 2016 tot en met 28 mei 2016 zal PI4VHW de roepletters PI35VHW gebruiken van wegen het 35 jarig bestaan van de afdeling. Ter
Afdelings Resultaat
in dede afdeling een speciale QSL- kaart ontworpen met daarop enkele markante plaatsen uit de Hoekse Waard afgebeeld.
gelegenheid
hiervan heeft
VERON
Er
zullenCompetitie.
op verschillende tijden, banden en modes verbindingen gemaakt kunnen worden met PI35VHW. Voor meer informatie kunt u terecht op
======================
http:/www.a52.veron.nl/ of via Facebook https://www.facebook.com/veronhoeksewaard/
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Van 14 tot en met 16 Oktober 2016 is er weer de
jaarlijkse Jamboree On The Air.
Daar wij onze verenigingsavonden in het Scouting
gebouw te Puttershoek houden is er de vraag gekomen
of er Amateurs zijn welke hun medewerking willen
verlenen om voor Scouting Puttershoek. Hierdoor zouden
de scouts in ieder geval een positieve indruk kunnen
krijgen van onze hobby.
Meer info hierover is te krijgen op de verenigingsavond.
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De QSL-manager van
de afdeling (R36)stelt
het op prijs als u het
laat weten als u geen
interesse heeft in uw
kaarten of als u ze
voor langere tijd niet
op kunt of wil komen
halen is dit ook
mogelijk maar in
kennisstelling hiervan
wordt zeker op prijs
gesteld.

Afd. Res. in de VERON Competitie.
============================
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Wat is de digi mode JT65A en wat kun je ermee (eenvoudig uitgelegd)
Door Evert van Belle PA3FXY
JT65 is één van de digitale “weak signal” modes die ik graag gebruik op de HF banden. Deze modulatie valt onder de MFSK modes (Multiple frequency-shift
keying modes) en de JT65A variant is dus geoptimaliseerd voor de HF banden en gebruikt een bandbreedte van maar 180Hz. De andere versies JT65B en JT65C
worden normaal gesproken niet op de korte golf gebruikt vanwege de (te) grote bandbreedte 360 Hz of 710 Hz.
Het is een zeer efficiënte “zwak” signaal mode, waarmee het mogelijk is om signalen te decoderen die je nauwelijks kunt horen met het menselijk gehoor en zelfs
bijna niet kunt zien in bijvoorbeeld een 'spectrum' of 'waterval' scherm. Met iets van 25 Watt output en een alles behalve optimale antenne situatie (een windom
(OCF antenne) als inverted V opgehangen en maar 5 meter boven de grond) heb ik Brazilië en Indonesië (afstanden van meer dan 10000 KM) kunnen werken.
Het "JT" deel van de naam komt van de ontwikkelaar van deze mode, Joe Taylor K1JT. Joe Taylor was de winnaar van de nobel prijs voor de natuurkunde 1993,
en ook de auteur van de zeer effectieve high speed meteor scatter en moon bounce software bekend als WSJT. Het 65 gedeelte van de naam komt uit het feit dat
er 65 tonen verstuurd worden verspreid over de 180Hz bandbreedte bij JT65A (de HF versie).
Net als met de meeste digitale modes (PSK31, OLIVIA, CLOVER etc.), is het verstandig een interface te gebruiken tussen de zendontvanger en de geluidskaart
van de computer (galvanische scheiding). Of bijvoorbeeld een MicroHam interface welke de geluidskaart “onboard” heeft. Ook heb je een programma nodig op de
computer voor de aansturing van het geheel. Zoals ik al eens eerder verteld heb gebruik ik MULTIPSK van F6CTE
Het is voor deze mode niet onbelangrijk dat er geen ALC of maximaal 1 streepje mag zijn en de set op een laag vermogen ingesteld staat (25 tot 50 Watt
maximaal). En de set, de voeding en de antenne tuner en de antenne dat vermogen 1 minuut lang key down goed kunnen verdragen (zonder oververhit te raken).
Deze mode is dus net “FM” qua vermogen en stroom verbruik etc. Er is dus bijna constant de maximale output welke ingesteld is en slechts 1 minuut pauze tussen
de uitzendingen.
De signaal rapporten worden in dB weergegeven door de software en automatisch verzonden tijdens de verbinding.
De signalen worden zichtbaar in het waterval scherm zo rond een signaal ruis verhouding van –26 dB en hoorbaar voor iemand met een goed gehoor bij een
signaal ruis verhouding van van ongeveer –15 dB. De drempel voor signaal detectie bij JT65 is ongeveer –24 dB
JT65 kan maar een kleine bericht versturen, de limiet van de vrij te programmeren macros is 13 tekens per bericht.
De uitzending van het bericht wordt 1 seconde na het starten van de even of oneven UTC minuut gestart en dit bericht wordt dan 47,8 seconden lang verzonden.
De uitzending moet dus binnen de eerste 4 seconde van de minuut gestart worden om later gedecodeerd te kunnen worden. Daarna is het 12 seconden stil,
waarin de software de tijd krijgt om het ontvangen signaal te decoderen. Daarna begint het tegen station 47,8 seconden uit te zenden, waarna het weer 12
seconden stil is. Dit verhaal continueert zich dus tot de call en het ontvangst rapport is uitgewisseld en daarna wordt het QSO dan afgesloten met 73
Een JT65A QSO is dan normaal gesproken niet veel meer tekst dan het onderstaande qso voorbeeld tussen 2 Amerikanen:
21:46 CQ KC4NGO EL88
Een dubbele klik op KC4NGO zorgt er dan voor dat er om 21:47 het onderstaande bericht uitgezonden gaat worden;
21:47 KC4NGO W4CQZ EL98
Welke dan als het goed is beantwoord wordt met;
21:48 W4CQZ KC4NGO -01
Een dubbele klik hierop zorgt er dan voor dat het volgende bericht verzonden wordt;
21:49 KC4NGO W4CQZ R-02
Welke dan als het goed is beantwoord wordt met;
21:50 W4CQZ KC4NGO RRR
Een dubbele klik hierop zorgt er dan voor dat het volgende bericht verzonden wordt;
21:51 KC4NGO W4CQZ 73
In principe is dit alles bij elkaar dus 6 minuten.
Als indicatie voor een amateur die wat langer van stof is: Het uitzenden van 1 regel met iets minder dan 80 karakters, dat is een standaard regel met tekst op
bijvoorbeeld een blaadje A4 zou dan ook zo'n zes minuten duren. M.a.w. deze mode is hier niet echt geschikt voor. Zoals uit het bovenstaande QSO ook blijkt:
De ene amateur stuurt dus zijn bericht op de even minuut (de CQ), en de tweede amateur stuurt daarna zijn antwoord (Call en grid van zijn QTH locator) op de
oneven minuut.
Belangrijk is dus dat de klok van de computer het liefste tot op de honderdste seconde gelijk loopt bij jouw en je tegen station, anders mis je dus een stukje van
het bericht.
Zoals ik al eerder geschreven heb gebruik ik hiervoor de NTP (Network Time Protocol) synchronisatie van de Meinberg Network Time Protocol software welke op
de achtergrond meedraait en constant de tijd van PC klok corrigeert wanneer noodzakelijk. Het enige nadeel hiervan is wel dat de PC over een internet verbinding
moet beschikken. En wij zijn in de bunker van onze contest locatie bijvoorbeeld al blij met bereikbaarheid per GSM telefoon dus laat staan internet.
De PC RTC (Real Time Clock) kristallen zijn eigenlijk altijd hele kleine low cost pijp kristalletjes van 32.768KHz en daarbij komt dan ook nog eens het feit hoe lager
de kristal frequentie hoe moeilijker het is een nauwkeurige frequentie te slijpen heeft dus tot gevolg als je geen NTP (Network Time Protocol) synchronisatie op je
PC hebt die tijd nooit op de seconde nauwkeurig is. Normaal gesproken moet je dus bijna altijd de PC tijd voor de contest een aardig stukje corrigeren om geen
strafpunten te krijgen HI. M.a.w. de minuut is dus lang niet altijd 60 seconde lang precies. Na verloop van tijd loopt die dus aardig uit de pas.
De meest gebruikte JT65A frequentie is die in de 20 Meter band. Maar op de andere HF banden is er afhankelijk van de propagatie ook veel activiteit in JT65A.
Zie hieronder de frequenties:












160m: 1838.0 kHz USB
80m: 3576.0 kHz USB
40m Internationaal: 7039.0 kHz USB
40m USA: 7076.0 kHz USB
30m: 10139.0 kHz USB
20m: 14076.0 kHz USB
17m: 18102.0 kHz USB
17m Alternatief: 18098.0 kHz USB
12m: 24917.0 kHz USB
10m: 28076.0 kHz USB
6m EME: 50276 kHz USB

