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De Varicon is de spreekbuis van de Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek Nederland afdeling
Helmond en wordt per e-mail gezonden aan de leden van de
VERON afdeling Helmond.
De Varicon verschijnt min of meer twee maal per jaar en bij bijzondere
gelegenheden. Bijdragen in de vorm van kopij zijn natuurlijk altijd welkom,
stuur ook eens een stukje naar de redactie!
Bijeenkomsten en lezingen worden steeds gehouden op de 3e dinsdag van de
maand in het gebouw Paulus Scouting aan de Bakelsedijk 208 in Helmond.
Op elke afdelingsbijeenkomst is ook de regionale QSL-manager en de
bibliotheek aanwezig.
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"It is not the class of license the
Amateur holds
but the class of the Amateur that
holds the license."
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https://morsedecoder.com/nl/

De Agenda voor de komende tijd staat hieronder vermeld, de rondes van PI4HMD
worden geleid zoals in onderstaande agenda vermeld en beginnen om 20:30 uur lokale
tijd. Frequentie: 145.400 MHz.
Bijeenkomsten en activiteiten kunnen afgelast worden ivm. Corona-perikelen.
Houd de website in de gaten

2022
03 Mei
10 Mei
17 Mei
24 Mei
31 Mei

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1314 door Arno
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1315 door Paul
Zelfbouwtentoonstelling
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1316 door Hans
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1317 door Arno

PE2WGV
PA3BIA

07 Juni
14 Juni
21 Juni
28 Juni

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1318 door Paul PA3BIA
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1319 door Hans PA0TLM
Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1320 door Arno PE2WGV

PA0TLM
PE2WGV

Juli / Augustus Vakantieperiode geen rondes en bijeenkomsten
03 - 04 sept.
06 september

Velddagen op camping Aldorum Aarle-Rixtel.
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1321 door Paul PA3BIA

10 september

“De Helmondse Radiomarkt” in Deurne.
Meer informatie volgt.

13 september
20 september
27 september

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1322 door Hans PA0TLM
Bijeenkomst Vakantiebelevenissen / onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1323 door Arno PE2WGV

04 oktober
11 oktober
18 oktober
25 0ktober

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1324 door Paul PA3BIA
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1325 door Hans PA0TLM
Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1326 door Arno PE2WGV

01 november
08 november
15 november
22 november
29 november

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1327 door Paul
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1328 door Hans
Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1329 door Arno
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1330 door Paul

06 december
13 december
20 december
27 december

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1331 door Hans PA0TLM
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1332 door Arno PE2WGV
Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1333 door Paul PA3BIA

PA3BIA
PA0TLM
PE2WGV
PA3BIA

Het volgende interview is in 2012 geschreven door Christian Diemoz
(IX1CKN/KC2YXI) en gepubliceerd op DxCoffee.com:

PH9HB/AM:
Amateurradio van Cloud Nine
Captain Jerry – PH9HB is een van de meest gehoorde /AM (Aeronautical
Mobile) stations die er zijn. Het gebeurt niet elke dag dat je met een
Boeing 737NG op HF werkt, en zou DxCoffee het echt kunnen vermijden
hem te interviewen?
Onder de operationele
achtervoegsels die
amateurradio kent, is er een vrij
zeldzaam, maar waarschijnlijk
wel de meest fascinerende. We
hebben het over /AM,
Aeronautical Mobile, dat in feite
verwijst naar een station met
vleugels, en dit onderstreept de
algehele
aantrekkingskracht. Vanaf
Icarus heeft de mensheid zich
altijd aangetrokken gevoeld tot het kunnen vliegen door de lucht, en het
bedienen van een radio onder dergelijke omstandigheden zorgt voor een
zeer emotionele en fantasievolle ervaring.
Niet alle landen staan het gebruik van /AM toe volgens de bestaande
voorschriften voor amateurradio. Sommigen doen dat echter wel, en dat
is hoe dit achtervoegsel soms in de ether te horen is. Tot de "vliegende
patrouille" van collega's behoort Jerry - PH9HB, die een Boeing 737NGCaptain is voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en vaak /AM
gaat tijdens zijn vluchten.

De intriges rond deze specifieke manier van het exploiteren van een
hamstation is veelzijdig en leent zich voor een gevarieerd perspectief:
technisch, praktisch en menselijk, zeker genoeg om ons in contact te
brengen met Jerry en een paar vragen te stellen die vervolgens
interessante en tot nadenken stemmende antwoorden opleveren. Dus,
medepassagiers, maak uw stoelriem vast en maak u klaar om te
vertrekken. We staan op het punt de /AM-wereld in te vliegen.

Hoe (en wanneer) ben je ham geworden? En piloot? En, vooral,
wanneer besloot je om de twee samen te voegen en te beginnen
met /AM?
Toen ik 12 was, was ik lid van de padvinders. Het was in 1977 toen ik
voor het eerst meedeed aan de JOTA (= Jamboree On The Air). Dit was
mijn allereerste kennismaking met onze geweldige hobby en ik raakte
meteen besmet. Ik ben 8 jaar later op 1 april 1985, (ik leefde toen in
Zwitserland) geslaagd voor mijn examen. Mijn eerste roepnaam was
HB9SJL.
Nadat ik mijn opleiding had afgerond, realiseerde ik me dat van negen
tot vijf werken niet mijn ding is. In 1987 ging ik naar de VS en begon mijn
vliegopleiding tot commercieel piloot.

Door opleiding, werk en andere interesses ben ik ruim 20 jaar niet actief
geweest als zendamateur. Toen onze jongens (we hebben een tweeling)
minder aandacht nodig hadden, zocht ik een hobby die vanuit huis
gedaan kon worden...
In de zomer van 2008 heb ik een Nederlandse roepnaam aangevraagd,
die is op 21 juli afgegeven.
Omdat de PA-prefix niet "uniek" is, heb ik voor PH gekozen aangezien
alle in Nederland geregistreerde vliegtuigen ook deze prefix hebben. Na
meer dan 30 jaar in Zwitserland te hebben gewoond, mocht HB9 niet
ontbreken, en is deze aan het einde toegevoegd, dus PH9HB.
Herinner jij je eerste QSO nog van boven de wolken? Op welke
band, en vanuit welk vliegtuig was het?
Mijn eerste QSO was vanuit een Boeing 737 op 25 juli 2008 om 21.38Z
boven Belgrado op 14.173MHz. We bevonden ons op 11000 meter
boven zeeniveau en ik sprak met RV9LM, Alex in West-Siberië.
Je bestuurt momenteel passagiersvluchten en ongetwijfeld staat
veiligheid voorop. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om /AM
te mogen exploiteren?
Nederland is een van de landen die het niet verbiedt om vanuit een
vliegtuig te werken. Uiteraard staat werk/veiligheid voorop. Daarom
bedien ik de HF-radio alleen als de taken het toelaten. Dit is meestal op
reishoogte in rustige omstandigheden en alleen op langere vluchten.

Kunt je in het kort de apparatuur beschrijven die je gebruikt om
vanuit het vliegtuig te werken? Wat zijn de belangrijkste verschillen
met een zendontvanger thuis (en de eventuele limieten)?
De apparatuur aan
boord bestaat uit twee
Collins HFS900D met
400 W PEP en bestrijkt
2-30 MHz in stappen
van 1 kHz. De antenne
is gemonteerd op de
voorrand van de
vin/verticale staart en is
van het shunt-fedslotted type. Normaal
gesproken gebruiken
we HF om in contact te
komen met de
luchtverkeersleiding
(ATC) wanneer er geen VHF-dekking is, dat wil zeggen over de
Atlantische Oceaan of over delen van Afrika en Azië. De set werkt alleen
op AM en USB en dat is alles! De filters zijn niet gemaakt voor HAMgebruik, en daarom is de audio moeilijk of zelfs totaal niet te
onderscheiden als veel stations mij tegelijkertijd aanroepen... In die
situaties zou ik willen dat meer operators zich aan de "Dx code of
conduct (zie het volgende artikel)" zouden houden, maar helaas lijkt dat
een grote droom!
Wat heb je qua propagatie opgemerkt in je /AM-ervaring, vergeleken
met het werken vanaf de grond? Is grote hoogte altijd een
meerwaarde?
De propagatie lijkt erg op die op de grond. In theorie zou ik vanaf 11 km
alle stations in een straal van ongeveer 450 km moeten kunnen werken,
maar dat is door demping niet altijd het geval.

Hoeveel QSO's maak je gewoonlijk per vlucht?
Gemiddeld zo'n 40 contacten per vlucht, afhankelijk van taken, vliegtijd
en last but not least: propagatie!
Wat is de verste verbinding die je tot nu toe hebt gemaakt vanuit
een vliegtuig? En heb je ooit, vliegend, met een ander /AM, station
gewerkt?
Het verste contact vanaf het vliegtuig moet VK/ZL zijn. In het verleden
heb ik regelmatig gewerkt met Cyril, DF1CHB/am, als we toevallig
tegelijktijd in the air en on the air waren.

Hoe kan een ham die jou wil werken, op de hoogte blijven van je
activiteiten?
Iedereen die op mijn Twitter-account is geregistreerd, krijgt updates over
mijn /am-activiteiten. Er zijn een paar frequenties die ik regelmatig
gebruik. Deze zijn te vinden op mijn QRZ.com pagina en wisselen nog
wel eens. Vanuit het vliegtuig doe ik niet mee aan contesten.
Meestal hebben piloten veel "cockpitverhalen" te vertellen. Heb je
er een met betrekking tot een radio amateur?
Toen ik mijn eerste QSO had met Eddy, YU9XMC, vloog ik toevallig over
zijn huis. Het werd net donker en hij had moeite om ons in de lucht te
zien, dus ik deed snel even de landingslichten aan...

Is amateurradio populair in de luchtvaartwereld? Heb je contact met
andere piloten die /AM opereren? Heb je er ooit aan gedacht om een
vereniging of club voor "gevleugelde hams" op te richten?
Er zijn enkele piloten aan het werk, maar ze worden zeldzaam omdat
veel luchtvaartmaatschappijen hun HF-apparatuur verwijderen wanneer
de routes die ze vliegen hier niet om vragen.
Wat voel je als je HF verbindingen maakt op een hoogte van 11.000
meter?
Het is geweldig om onze hobby tijdens het werk te doen en er zelfs voor
betaald te krijgen...!!!
Uit je QRZ.com-profiel blijkt dat je ook vanaf de grond een actieve
operator bent. Wat zijn in dit geval je voorkeuren (vooral wat betreft
modi)?
Ik gebruik graag zoveel mogelijk talen, daarom geef ik de voorkeur aan
verbindingen in telefonie.
Ik ben een van de oprichters en QSL-manager van het contestteam
PA6NH. We waren van 2011 tot 2016 radioactief tijdens enkele grote
HF-contesten en de PACC, namens de provincie NH (=Noord-Holland).
Sinds mijn verhuizing naar het mooie Stiphout ben ik op zoek naar een
ander contestteam en vraag ik me af of er in de regio andere
zendamateurs zijn, die af en toe eens aan een contest willen meedoen
en daarvoor een groepje zouden willen oprichten?
Je drie belangrijkste redenen waarom iemand gewoon van
hamradio zou moeten houden...
Ten eerste kun je nog steeds de goede oude hamspirit vinden. Dan is
het geweldig om mensen met dezelfde interesses over de hele wereld te
ontmoeten. Uiteindelijk is het beste: Vrienden te maken via de radio en
ze op een dag persoonlijk te leren kennen!

Dx code of conduct

 I will listen, and listen, and then listen again before calling.
 I will only call if I can copy the DX station properly.
 I will not trust the DX cluster and will be sure of the DX station's call
sign before calling.
 I will not interfere with the DX station nor anyone calling and will never
tune up on the DX frequency or in the QSX slot.
 I will wait for the DX station to end a contact before I call.
 I will always send my full call si
sign.
 I will call and then listen for a reasonable interval. I will not call
continuously.
 I will not transmit when the DX operator calls another call sign, not
mine.
 I will not transmit when the DX operator queries a call sign not like
mine.
 I will not transmit
smit when the DX station requests geographic areas other
than mine.
 When the DX operator calls me, I will not repeat my call sign unless I
think he has copied it incorrectly.
 I will be thankful if and when I do make a contact.
 I will respect my fellow hams and conduct myself so as to earn their
respect.
Deze lijst is overgenomen van https://dx-code.com/

Luie zendamateur.
Zondag ochtend. Laat ik eens kijken of er wat te doen is op 40 meter, mode FT8. De eerste stap is natuurlijk de zendontvanger en de tuner aanzetten. De
computer op starten, even wachten om te controleren of er niet een
(ongevraagde) systeem update bezig is.
Ham Radio deluxe, even wachten……….
HRDLogbook, even wachten………
Wsjtx, even wachten…….
JTAlert.
Dan nog een paar internet pagina’s openen en we kunnen aan de gang.
Moet toch anders kunnen, in dit geval met een .CMD bestand.
Bestand met de extensie .CMD bevat een lijst met instructies voor DOS of
Windows die is opgeslagen in de vorm van tekst. De instructies worden
uitgevoerd op basis van hun indeling binnen een bestand. Ze kunnen worden
geopend en bewerkt in een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma.
Nieuw tekst bestand op het bureaublad aan gemaakt en meteen de juiste naam en
extensie gegeven. FT8_Start.cmd . Met de rechter muisknop aanklikken en
bewerken kiezen.
@echo
CLS
START "" "C:\Program Files (x86)\Amateur Radio\Ham Radio
Deluxe\HamRadioDeluxe.exe"
Hiermee start je HRD. Let op het juiste gebruik van de “aanhalingstekens”.
timeout /t 25
HRD heeft (bij mij in ieder geval) even de tijd nodig om op te starten. Om te
voorkomen dat het logboek een fout melding geeft bij het opstarten, 25 sec
pauze.
START "" "C:\Program Files (x86)\Amateur Radio\Ham Radio
Deluxe\HRDLogbook.exe"
timeout /t 1

START "" "C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe"
timeout /t 1
START "" https://k7fry.com/grid/
Nu nog even een paar webpagina’s opstarten. Ik start eerst de webpagina’s
omdat er tussen wsjtx en JTAlert ook een pauze moet zitten.
timeout /t 1
START "" https://www.qrz.com/
timeout /t 1
START "" https://logbook.qrz.com/logbook
timeout /t 1
START ""
https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=PD4MB&mode=FT8&ba
nd=60000008000000&timerange=3600&obscure=0.25&hidepink=1&hidelight=1
Hiermee start ik de website van pskreporter. Mode FT8, 40 meter band en de
info met betrekking tot mijn station.
timeout /t 1
REM START "" http://websdrmaasbree.hamshack.info:8901/
Door REM voor START te zetten kan je een commando regel overslaan.
timeout /t 5
START "" "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert\JTAlert.exe" /wsjtx
Exit
Nu zijn alle items opgestart die ik wil hebben en kan ik aan de gang. Even nog
de opmerking: ik gebruik 2 schermen zodat niet alles over elkaar heen geplakt
zit.

Dan willen we natuurlijk ook met een muisklik alles weer af kunnen sluiten.
Weer een nieuw tekst bestand op het bureaublad aan gemaakt en meteen de
juiste naam en extensie gegeven. FT8_Stop.cmd . Met de rechter muisknop
aanklikken en bewerken kiezen.
@echo
cls
powershell -command "Get-Process JTAlert | ForEach-Object {
$_.CloseMainWindow() | Out-Null}"
timeout /t 3
powershell -command "Get-Process wsjtx | ForEach-Object {
$_.CloseMainWindow() | Out-Null}"
timeout /t 2
powershell -command "Get-Process HRDLogbook | ForEach-Object {
$_.CloseMainWindow() | Out-Null}"
timeout /t 1
powershell -command "Get-Process HamRadioDeluxe | ForEach-Object {
$_.CloseMainWindow() | Out-Null}"

timeout /t 1
powershell -command "Get-Process chrome | ForEach-Object {
$_.CloseMainWindow() | Out-Null}"
Chrome wordt volledig afgesloten, dus ook alle extra geopende tab bladen!
Exit.
De timeout regels van 1 seconde die ik gebruikt heb zijn niet meer nodig. In het
begin heb ik die er tussen gezet om het verloop van de commando’s rustig te
kunnen bekijken. Op sommige punten zijn timeout’s noodzakelijk op andere
niet.
Waarschijnlijk zullen er in dit geval “vele wegen naar Rome leiden”. Voor mij
werkt dit. Als ik in België ben gebruik ik een aangepaste versie van de opstart
commando’s. Een extra ON/ in de pskreporter regel en de toevoeging
/callsign=ON/PD4MB in de JTAlert regel.
’73 Martien – PD4MB

