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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 13 oktober 2017

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

(HEK OPEN OM 19:45 UUR)

Duitse 

“Radioactiviteit” 

rond Schagen

tijdens de Tweede Wereldoorlog

Door: Aris Homan PA3AQU 
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Mededelingen uit de Kaasstad

De komende verenigingsavond van 13 oktober 
stond in de Elektron aangegeven als een QSO-
avond maar Aris Homan PA3AQU komt een lezing 
geven over: “Duitse Radioactiviteit” rond Schagen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat wordt een 
buitengewoon interessante lezing er is vaak veel 
meer gebeurd in je directe omgeving waar we soms 
helmaal geen weet van hebben.  


Er staan heden ten dage in de omgeving van 
Schagen nog restanten van die tijd, eigenlijk kun je 
wel zeggen stille getuigen maar ook als een soort 
monument.


Dit mag u zeker niet missen en natuurlijk is ook de QSL-manager weer aanwezig 
met zijn goed gevulde koffer
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De Laatste avond 
Arduino: door Ton Willemsen PA3BBY
De voorzitter opende de avond met een 
aantal mededelingen o.a. dat we helaas 
voor de volgende avond nog geen invulling 
hebben, dus suggesties zijn welkom. Voor 
november staat er een verkoopavond op de 
rol, de spelregels volgen nog en mochten 
jullie nog agenda punten hebben voor het 
regio-overleg laat het weten aan het 
bestuur. De QSL-kaarten PI70ALK in het 
kader van ons 70 jarig bestaan dit jaar zijn 
bij de drukker. Na de mededelingen van de 
bestuurstafel was het woord aan Ton 
PA3BBY met als thema Arduino een mooie 
start zo na de zomerstop.

Hij  heeft al eerder een lezing gegeven over Raspberry PI (RPI) maar door nieuwe 
ontwikkelingen op het Arduino platform was het tijd voor een update en zijn 

gevleugelde uitspraak is altijd: 

“Het probleem is niet het gebrek, maar de 
overvloed aan informatie” 

En dat is ook zo, er is zoveel info te vinden 
op het internet dat je soms door de bomen 
het bos niet meer te zien is. Hij begon 
daarom ook met een opsomming van de 
diverse hardware die te 
koop is. 
Niet alleen de Arduino 

zelf in diverse varianten maar ook diverse zgn shields die 
beschikbaar zijn passeerden de revue en dan nog een lading aan 
sensors die het geheel compleet maken.  Maar ook literatuur is 
ruimschoots op de markt verkrijgbaar zeker de moeite waard zowel 
voor de startende als gevorderder Arduino liefhebber. 
Ton had ook diverse zelfbouw objecten meegenomen zoals een 
ultrasound afstand meter met display zodat de afstand kon worden 
afgelezen. 

HAM-Nieuws oktober 2017
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Nieuw was ook dat de Arduino software de zgn sketch tegenwoordig via de browser 
geladen kan worden en hierdoor de Arduino IDE software niet meer local op een pc of 
laptop hoeft te worden geïnstalleerd. Het voordeel van deze werkwijze is dat men  
overal waar een internet aansluiting aanwezig is men kan werken aan het programma, 
ook samenwerken aan de ontwikkeling van de software behoort dan tot de 
mogelijkheden. 
Zoals altijd ging hij in op de vragen die kwamen opborrelen van de aanwezigen en 
deze werden netjes beantwoord. 
Na ruim 2,5 uur gespitste toehoorders konden we Ton de gebruikelijke versnapering 
kaasje + wijntje overhandigen onder luid applaus. 

Rob PA1EMT  

(vervolg op pagina 23 met super veel informatie over Arduino voor elk wat wils, 
samengesteld door Ton Willemsen PA3BBY) 

Gespot: Age PA0XAW 

HAM-Nieuws oktober 2017
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“Oud spul”
Dit jaar heb ik mijn vakantie genoten in Scandinavië en ondanks dat het een hele rit 
was met het autootje, was het schitterende trip. Gedurende de “rijdagen” lag het 
gemiddelde aantal kilometers zo tussen de  350 km en 
400 km per dag en aangezien de gemiddelde snelheid 
rond de 70 á 80 km/u ligt kostte het behoorlijk wat tijd 
en ondanks de enorme rust buiten de steden en weinig 
verkeer waren zowel Zweden, Finland en Noorwegen 
royaal bedeelt met flitspalen en de boetes mogen er 
zijn, dus je wel aan de snelheid houden.
Ik mocht dan ook ervaren dat ik in de veronderstelling 
was mijn auto goed te hebben geparkeerd, naast een 
invalidenplaats, maar het pijltje betekende dat de 
plaats er naast niet voor mij was bestemd en of ik 
maar €100 over wou maken en protesteren hielp ook 
niet en graag binnen tien dagen, het Stockholms 
parkeer beleid is onverbiddelijk, ik kreeg trouwens wel prachtige foto’s van mijn 
auto in alle “standjes” die je maar kunt bedenken van de plaats “delict”.

Maar buiten dit om hebben we veel gezien en dan ga je natuurlijk ook nog eens 
naar een museum, want cultuur snuiven hoort erbij. 
Nusfjord is één van de oudste en best bewaarde vissersdorpen in Noorwegen Het 
is gelegen op de eilandengroep Lofoten en hoort administratief bij de gemeente 

Flakstad. Nusfjord is door UNESCO in 1975 
aangewezen als proefproject om de traditionele 
Noorse architectuur te behouden. Het is niet 
meer bewoond maar je kunt er nog wel 
traditioneel overnachten in een zogenaamde 
rorbeur.
Wandelend door het dorp kwam ik nog wat 
mooie “oude” communicatieapparatuur tegen uit 
hun visserij verleden en dat leek me wel leuk om 
te delen. 

zie foto’s volgende 
pagina.

Meeuwes
PD5MES

HAM-Nieuws oktober 2017
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Horen, zien en ruiken

Er zijn zoveel test- en 
meetapparaten verkrijgbaar, 
dat je bijna zou vergeten 
dat elektronici van nature 
zijn uitgerust met sensoren 
om fouten in elektronica op 
te sporen zonder 
technische hulpmiddelen.
Ik ben vast niet de enige die 
(letterlijk) kan ruiken dat er 
iets mis is met een 
schakeling, zonder gebruik 
te maken van een 
zescijferige ampèremeter met USB 3.0 en een IoT-verbinding. Zelfs als het 
apparaat is uitgeschakeld, produceren onderdelen die te heet zijn geworden (en 
dus de oorzaak van een probleem kunnen zijn) een karakteristieke geur. Naast 
kapotte onderdelen moeten we ook bedacht zijn op het herkennen van grote 
ontwerpfouten, zoals een weerstand van 1 ohm, waar 1 k had moeten zitten. 
Natuurlijk helpt het als de onderdelen zichtbare schade hebben, zoals verbranding, 
koken, verglazing of explosie, maar alleen de zwakke geur zou al genoeg moeten 
zijn, zeker als het onderdeel in een gesloten behuizing zit, die we voor het eerst 
openmaken. Ampères kun je ruiken, net als vloeimiddel, heet pertinax en stof.

En je kunt ze zien! Een vriend met groene handjes toonde me zijn 10PK cultivator 
die niet wilde starten, hoewel de accu van 12V en 20Ah de hele winter volledig 
opgeladen was geweest. Bij drukken op de startknop hoorde ik de krukas één of 
twee slagen draaien, terwijl er nauwelijks geluid uit de uitlaat kwam. Ik zag wel een 
wolkje grijzige rook opstijgen; niet uit de uitlaat maar van één van de aansluitingen 
van de accu en ik begreep dat ik kon zien hoe de ampères voor de startmotor 
werden tegengehouden door een weerstand die er niet had moeten zijn. Er was 
geen stroomtang van Keithley of milliohmmeter nodig om vast te stellen dat er 
slecht contact was tussen de beide accupolen en de ronde kabelklemmen. Het 
bleek dat de bouten van de klemmen helemaal niet waren vastgedraaid en dat de 
accuklemmen min of meer bedekt waren met organisch materiaal. Nadat de 
accupolen en de kabelklemmen waren schoongemaakt met een staalborstel en 
opnieuw stevig met elkaar waren verbonden, startte het apparaat zonder 
problemen.
Onderschat ook niet het sensorvermogen van uw oren, vooral voor hoge tonen en 
voor tikkende of klikkende geluiden. Niemand zou een oscilloscoop nodig moeten 
(vervolg pag.12)
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Oktober Aanbieding
 35 rode + 35 groene led's 3mm
     
          Samen voor €1,95.

                                5 x  NE555 de bekende IC

                                       Samen voor € 1,-

50 x 104 keramische condensatoren

      Samen voor maar €1,50

Neemt u alle 3 de aanbiedingen betaald u geen €4,45 maar €3,-

Graag bij belangstelling van tevoren even bestellen dan kan ik het bij de 
clubavond uitreiken en er zit nog een heel leuk cadeautje bij !!!!!!

HAM-Nieuws oktober 2017

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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�12

hebben om de fout te zoeken in een schakelende voeding die jammerende 
geluiden in het hoorbare bereik produceert! En ja, de geluiden die de schuldige 
aanwijzen kunnen worden voortgebracht door een condensator, een spoel, een 
halfgeleider, of zelfs van andere hardware zoals schroeven en 
bevestigingsmiddelen!

De beste sensoren ter wereld zijn die van uzelf en ze zijn gratis te gebruiken, 
natuurlijk met de nodige voorzichtigheid en alleen voor een eerste diagnose. Ik heb 
het gehad over mijn “sensorvermogen” voor temperatuur, licht en geuren... Kunt u 
de lijst aanvullen?

• door Jan Buiting
• over Sensors

(Afbeelding van: Antilived via Wikimedia Commons)
Elektor Nieuwsbrief.
 

Hoe werkt een energiemeter op een batterij

Het woord “energiemeter” is niet helemaal juist. Volgens het 
patentbureau is het een “microcalorimetrisch object”. De 
werking is heel simpel: beide kanten van de energiemeter 
zijn verbonden met de polen van de batterij. Door de 
energiemeter in te drukken, laat je een elektrisch stroompje 
lopen door een dun draadje in de meter. Die zet door een 
hoge interne weerstand de elektriciteit om in warmte. De 
buitenkant van de meter is voorzien van een pigment dat 
verkleurt naarmate het warmer is. Hoe meer energie in de 
batterij over is, hoe meer warmte de meter produceert en 
hoe meer de pigmenten verkleuren.

HAM-Nieuws oktober 2017
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ENIGMA

Gespot door:  Age PA0XAW 

Marinemuseum  

Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder

Openingstijden
Di - Vr

10:00 tot 17:00
Za - Zon

12:00 tot 17:00

HAM-Nieuws oktober 2017
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G.E.A.B.M.R.

Nou ja, buiten met radio 
(waar de letters B, M, R, 
voor staan) is het niet 
echt geweest deze keer. 
Alhoewel wij wel buiten 
onze eigen “radio-hut” 
bezig waren op deze 
dag.
Het is 20 september, met 
een aangenaam zonnetje 
reden wij naar onze 
bestemming, het fort 
“AAN DEN HAM” bij 
Uitgeest. Simon 
PE1PGW was door ons op 
de hoogte gesteld evenals de leden van de afdeling Alkmaar (via een Ham Flyer). 
Om 11.00 uur stonden wij al aan de poort van het fort, eerder dan verwacht, alwaar 
Simon ons opwachtte en daarna druk doende was met wat coax kabel die 
gerepareerd moest worden want er was bij het grasmaaien e.e.a. verkeerd gegaan.  

De coax naar de VHF 
antenne was 
onderbroken. Uitkomen 
op VHF was er vandaag 
dus niet bij. De 
apparatuur voor HF stond 
wel klaar in de gedaante 
van FT-857.

Wij hadden wat taart 
meegenomen als dank 
voor de gastvrijheid daar 
op het fort en samen met 
ons eerste bakje koffie 

hebben we daar lekker van zitten smullen.

Maar dan toch de radio waarvoor we gekomen waren, de afdeling-call PI4ALK 
gingen we gebruiken. Gerrit PD1GB had zin om met PSK verbindingen te gaan 
maken op 20 meter. Dat kon, Simon had een lap-top staan met diverse 
programma’s erop voor de PSK mode en gelukkig was daar het ons bekende 

HAM-Nieuws oktober 2017
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programma FL-DIGI ook bij. Na het opvullen van de macro’s kon Gerrit aan de slag. 
De verbindingen kwamen gestaag door uit voornamelijk het Oosten van Europa.

Voor we er erg in hadden 
was het 13.00 uur en was 
het tijd voor de koffie en een 
broodje.

Een half uur later werd een 
morse sleutel aangesloten 
op de set want Age PA0XAW 
was wel toe aan wat punten 
strepen. Eerst op 20 meter 
en later ook nog op 40 
meter.  Enkele leuke QSO’s 
kwamen in het log.
Het seinen was wat roestig, want er werd geseind met een gewone seinsleutel, dus 

geen keyer, en dat viel niet mee! Het 
voornemen werd dan ook genomen 
om daar thuis wat meer mee te gaan 
oefenen!

Ondertussen was Henk – PA0PQ 
ook gearriveerd en was het gezellig 
druk daar in de radio kamer.

Om ongeveer 14.30 uur hebben wij Simon 
bedankt voor de gasvrijheid met de woorden 
“wij komen zeker nog eens terug”! 

Tot het volgende uitje, PD1GB en PA0XAW.
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Waar eindigt het? 
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Radiostoringen door LED-lampen

De DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) heeft in een 
recent verschenen persbericht geklaagd over de duidelijk 
toenemende storingen in het radioverkeer, draadloze 
diensten en zelfs in de DAB-ontvangst. Als schuldige 
wijzen ze niet correct ontstoorde LED-lampen aan. En de 
politiek, die dit thema verwaarloost en geen goede 
voorschriften uitvaardigt.

Volgens DARC zijn hun bezwaren bij het tot stand komen 
van de wet over elektromagnetische communicatie 
eenvoudig genegeerd. Het gevolg zou zijn, dat er LED-
lampen verkrijgbaar zijn en ook gebruikt worden, die erg 
veel storende radiogolven opwekken. Ook de Bayerische Rundfunk heeft op dit 
probleem gewezen. Slecht of te goedkoop ontworpen LED-lampen hebben een 
geïntegreerde schakelende regelaar, die door zijn snelle schakelflanken 
elektromagnetische straling met een breed HF-spectrum uitstraalt. Ook de 
zogenaamde „elektronische trafo’s“ voor verlichtingssystemen op laagspanning zijn 
elektrisch gezien met geen pen te beschrijven, want ze genereren aan de uitgang 
blokgolven in het kHz-bereik, die via soms meterslange, als antenne werkende, 
aansluitdraden aan de lampen worden aangesloten. Zulke minderwaardige 
producten zouden gewoon verboden moeten worden. Daar komen dan nog de 
storingen bij die worden veroorzaakt door elektronische reclameborden en met 
LED’s uitgeruste verkeerslichten enzovoort.

De onwetende consument geeft de schuld voor slechte ontvangst ten onrechte aan 
de fabrikant van zijn radio. De politiek heeft het probleem onderschat, omdat in hun 
opinie toch al bijna alle radio-omroep per kabel of satelliet gaat en gedigitaliseerd 
is. De kritiek is vooral gericht tegen de huidige Duitse regering, die bij het tot stand 
komen van de wet een anders gebruikelijke hoorzitting met neutrale experts heeft 
afgewezen. Volgens DARC schendt de Bondsregering daarmee het internationaal 

recht en overtreedt ook nog het EU-handvest.

door Thomas Scherer
over RF (Radio)

Elektor Nieuwsbrief 13 september 2017

HAM-Nieuws oktober 2017
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: oktober 2017

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed 
gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst wil 
nemen. 
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws.

Best ’73 Simon, PE1PGW
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Een eenvoudige piekdetector
Soms heb je behoefte aan een apparaatje dat de amplitude van kortstondige 
pulsjes kan bepalen. Voor bezitters van een scoop is dit meestal niet zo'n 
probleem, maar niet iedereen die met elektronica stoeit is in het gelukkige bezit van 
zo'n instrument. 
Voor diegenen is een piekdetector een uitkomst. In mijn naïviteit dacht ik dat 
schema's van dergelijke apparaatjes in overvloed op het Internet te vinden zouden 
zijn, doch daarin kwam ik bedrogen uit. Misschien niet goed gezocht, maar ik vond 
er niet één.
In een applicatieboekje van RCA vond ik een basisschema van een piekdetector en 
met enige aanpassingen kon ik een schakeling maken die zowaar werkte.

�

Enige toelichting op het schema is echter wel op zijn plaats. 

De eigenlijke piekdetector wordt gevormd door het linkergedeelte van het schema 
met de OpAmps µA 741 en de CA 3130. 
Zodra een signaal verschijnt op de ingang van de 741 wordt via de diode een 
condensator geladen, op de condensator is een spanningsvolger (3130) 
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aangesloten, welke de spanning op de condensator nauwkeurig volgt. Deze 
spanning wordt via de 100K weerstand toegevoerd aan de inverterende ingang van 
de 741. Hierdoor loopt de spanning over de condensator zover op dat deze gelijk 
wordt aan de ingangsspanning. 

Wat precies het nut is van de diode tussen ingang en uitgang van de 741 weet ik 
niet, maar hij was getekend in het eerder gevonden principeschema, zal dus wel 
zijn nut hebben en daarom in de schakeling laten staan. (Zie voetnoot) 
Bij de allereerste testjes bleek dat het signaal over de condensator steeds een 
beetje groter was dan de aangelegde ingangsspanning. 
Om dit tegen te gaan heb ik een kleine weerstand R in serie geschakeld met de 
condensator. Waarschijnlijk moet deze experimenteel bepaald worden en is 
mogelijk afhankelijk van het type OpAmps. Bij mij volstond een weerstand van 15 
Ohm. 

Om de schakeling te kunnen resetten heb ik een schakelaar S1 aangebracht, zo'n 
terugverende. Deze dient zo geschakeld te zijn dat eerst S1a verbroken wordt 
voordat S1b sluit. Het signaal op de uitgang van de 3130 blijft vrij lang staan, ook al 
is het signaal op de ingang nul geworden. 
De condensator wordt n.l. alleen ontladen door de lekstroom van de diode en de 
ingangsstroom van de 3130, maar deze is zéér laag t.g.v. de hoge 
ingangsweerstand van dit IC. Op de uitgang van dit IC kun je dus evt. ook een 
laagohmige voltmeter aansluiten. 
Meet je aan laagohmige signaalbronnen dan helpt het ook wel om een weerstand 
van b.v. 10 K parallel aan de ingang te zetten. Hierdoor wordt de schakeling minder 
gevoelig voor stoorsignalen. 

Het gedeelte rechts in de schakeling heb ik toegevoegd omdat ik het geheel wilde 
voeden met een 9V batterij. Met dit eenvoudige schakelingetje is het mogelijk een 
positieve en negatieve spanning t.o.v. massa te maken, deze hebben we nodig 
voor de voeding van de OpAmps. 
Op zich is dit schakelingetje ook heel goed toe te passen wanneer men een 
voeding moet maken waarvan de spanningen gelijk moeten lopen.
Deze schakeling is gemaakt voor positieve pulsen, wil men negatieve pulsen 
meten, dan kan men dezelfde schakeling gebruiken, alleen moeten dan de dioden 
omgekeerd worden.

Voetnoot.  

De heer Bauke v/d Berg zond mij de volgende toelichting over het nut van deze 
diode:
De diode tussen de uit- en ingang van de op-amp maakt dat de uitgang naar de 
onderrail komt. Normaal is de uitgang niet tot 0V te krijgen door de interne Push-
pull trap. De spanningsval over de diode compenseert deze spanning. Bron:?

HAM-Nieuws oktober 2017
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Gaat Het? “Gaat het?” riep de vrouw die zag dat ik 
gevallen was. “Nee!” zei ik.  “O”, riep ze , terwijl ze 
doorfietste.
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Arduino Informatie  (Stand 2017-09-13) 
De originele  infomatiebron voor de Arduino (en de software): 

 https://www.arduino.cc     (Tip: Geef je op voor de nieuwsbrief) 

Arduino ontwikkel software -'IDE   
 (IDE staat voor Integrated Development Environment) 
  
  https://www.arduino.cc/en/Main/Software  

 Er zijn 2 mogelijkheden: Arduino IDE op Windows, Linux of de Mac (Raspberry PI versie 
bestaat ook, maar loopt achter),  -of-  de  Webversie ('Arduino Create').  Je moet dan alleen nog 
een  'plugin'  installeren anders werkt de upload naar het Arduino board niet.   
 Deze plugin kun je hier vinden:  

  http://create.arduino.cc/getting-started/plugin 

Arduino ontwikkel software - Simulatoren en Breadboards 

 Virtual Breadboard for Arduino (VBB4Arduino)  

  http://www.virtualbreadboard.com/DocView.html?doc=VBB4Arduino/
VBB4Arduino 

In het Nederlands:   

 http://www.arduino.nu   
  
 http://www.arduinoforum.nl 

HAM-Nieuws oktober 2017

https://www.arduino.cc
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://create.arduino.cc/getting-started/plugin
http://www.virtualbreadboard.com/DocView.html?doc=VBB4Arduino/VBB4Arduino
http://www.virtualbreadboard.com/DocView.html?doc=VBB4Arduino/VBB4Arduino
http://www.arduino.nu
http://www.arduinoforum.nl


�24

Voor zendamateurs:  

 http://www.dxzone.com/catalog/Technical_Reference/Arduino/ 

Winkels (Webshops): 
(Adafruit en Sparkfun hebben ook veel bruikbare hard- en software informatie) 

Adafruit -  +informatie en handleidingen   

 https://www.adafruit.com 

Ali Express - China       

 http://www.aliexpress.com 

Baco Army Goods - IJmuiden      

 https://www.baco-army-goods.nl 

Bens Electronica - NL      

 https://www.benselectronics.nl 

Bits and Parts - NL       
  
 https://www.bitsandparts.eu 

Elektor - NL        
  
 https://www.elektor.nl 

Electronica Onderdelen Online - Amsterdam   

 https://www.eoo-bv.nl 

Hackerstore - NL       

 https://www.hackerstore.nl 

HF Electronics - Haarlem      

 http://www.hf-electronics.nl 

HTF Electronics       
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 https://www.hftelectronics.nl 

HobbyElectronica - NL      

 http://www.hobbyelectronica.nl 

Hobbytronics - Engeland      

 https://www.hobbytronics.co.uk 

Ideetron - 433/866 MHz modules( HopeRF) - NL  

 https://www.ideetron.nl 

iPrototype - NL       

 https://www.iprototype.nl 

Kiwi Electronics - Rijswijk     

 https://www.kiwi-electronics.nl 

Lextronic - Frankrijk (via eBay)    

 https://www.lextronic.fr 

MCSElec - Almere (Bascom AVR)    
  
 https://www.mcselec.com 

Miniinthebox - China      

 http://www.miniinthebox.com 

Olimex - Italie       

 https://www.olimex.com 

Radio Centrum - Utrecht     

 https://www.radiocentrum.com 

Radio Elco - Alkmaar      
  
 http://www.radioelco.nl 
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Rens Electronics - Schagen      

 https://www.renselectronics.nl 

Radio Rotor - Amsterdam     

 https://www.rotor.eu 

Seeedstudio - USA      

 https://www.seeedstudio.com 

Segor Electronics GmbH - Berlijn - Duitsland  

 http://www.segor.de 

Sparkfun - USA - +informatie en handleidingen  

 https://www.sparkfun.com 

Van Alles en Meer - NL     

 https://www.vanallesenmeer.nl 

Tijdschriften enz. 

Introduction to the Arduino Microcontroller by Glen Popiel, KW5GP - 
QST 
  
 https://archive.org/details/IntroductionToTheArduinoMicrocontroller 

De volgende tijdschriften hebben af en toe interessante artikelen: 

E.L.V.     

 https://www.elv.de 

E.P.E. (Everyday Practical Electronics)     

 http://www.epemag3.com 

Silicon Chip    
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 http://www.siliconchip.com.au 

Elektor     

 http://www.elektor.nl 

Funkamateur    

 http://www.funkamateur.de 

Electron     

 http://www.veron.nl 

QST      

 http://www.arrl.org 

Practical Wireless   

 http://www.pwpublishing.ltd.uk 

Nederlandse boeken: 
Arduino programmeer manual (ROCA12) - A. Kompanje - ROC 
  
 http://www.johnval.nl/school/informatica/arduino/index.htm 

Werkboek Arduino Duemilanove (ROCA12) - A. Kompanje - ROC 
  
 http://www.johnval.nl/school/informatica/arduino/index.htm 

Arduino ontdekken in 45 elektronica projecten - Bert van Dam - Elektor 
  
 http://www.elektor.nl 

Arduino in Control - Physical computing met het Arduino-platform - 
Marc Friedheim - Elektor 
  
 http://www.elektor.nl 

37 Natuurkundige projecten met Arduino - Willem van Dreumel - 
Elektor 
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 http://www.elektor.nl 

Arduino startersgids - Massimo Banzi - Pearson 
  
 https://www.hackerstore.nl/Artikel/690 

Arduino project handboek - Mark Geddes - Visual Steps B.V. 
  
 https://www.bol.com/nl/p/arduino-project-handboek/9200000060318152 

Arduino projecten voor gevorderden - Günter Spanner - Elektor 
  

 http://www.elektor.nl 

Engelse boeken: 
Ik noem hier maar enkele boeken, mogelijk interessant voor de zendamateur. 

Arduino for Ham Radio - Glen Popiel, KW5GP - A.R.R.L. 
  
 http://www.arrl.org/shop/Arduino-for-Ham-Radio 

 Website met de software sources behorende bij het boek:    
  
  http://www.w5obm.us/Arduino        

De inhoud van het boek:  

▪ Random Code Practice Generator 
▪ CW Beacon and Foxhunt Keyer 
▪ Fan Speed Controller 
▪ Digital Compass 
▪ Weather Station 
▪ RF Probe with LED Bar Graph 
▪ Solar Battery Charge Monitor 
▪ On-Air Indicator 
▪ Talking SWR Meter 
▪ Talking GPS/UTC Time/Grid Square Indicator 
▪ Iambic Keyer 
▪ Waveform Generator 
▪ PS/2 CW Keyboard 
▪ Field Day Satellite Tracker 
▪ Azimuth/Elevation Rotator Controller 
▪ CW Decoder 
▪ Lightning Detector 
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▪ CDE/Hy-Gain Rotator Controllers 
   
More Arduino projects for Ham Radio - Glen Popiel, KW5GP - A.R.R.L. 
  
 http://www.arrl.org/shop/More-Arduino-Projects-for-Ham-Radio 

 Website met de software sources behorende bij het boek:    

  http://www.w5obm.us/Arduino2        

De inhoud van het boek: 

• Auto On/Off Mobile Power Control 
• Station Power Monitor 
• AC Current Monitor 
• Load Tester 
• Voice Memory Keyer 
• Wireless Remote Coax Switch 
• Wireless Remote Telemetry 
• GPS-Based Ethernet Network Time Protocol Server 
• Yaesu FT-series Transceiver Rotator Controller Interface 
• Yaesu G-450A/G-800SA Rotator Controller Rebuild 
• Yaesu Rotator Controller Modification 
• 1 to 30 MHz DDS VFO 
• Antenna SWR Analyzer 
• 40 Meter QRP CW Transceiver 
• 40 Meter QRP JT65 Transceiver 

Hamradio for Arduino and PIXAXE - Leight L. Klotz Jr, WA5ZNU 

 http://www.arrl.org/shop/Ham-Radio-for-Arduino-and-PICAXE 

 https://archive.org/details/HamRadioForArduinoAndPicaxe            

 Website met de software sources behorende bij het boek:    
  
  http://hamradioprojects.com  

De inhoud van het boek:  

• APRS Data Logger 
• QRSS Beacon 
• Multimode Transmitter Shield 
• High Voltage, High Frequency, and High Temperature Data Logger 
• Receive-Only, Low-Power APRS iGate 
• PICAXE Keyer and CW Beacon Keyer 
• Solar Tracker 
• Nanokeyer 
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• Handheld Radio Talk Timer 
• APRS Messenger 
• DTMF Controlled SSTV Camera 
• APRS Display 
• Waterfall 
• SWR Scanner 

Arduino Projects for Amateur Radio - Dr. Jack Purdum (W8TCC) and 
Dennis Kidder (W6DQ) - McGraw Hill 

 https://www.bol.com/nl/p/arduino-projects-for-amateur-radio/9200000026403143 
  
 Website met de software source behorende bij het boek: 

  https://www.mhprofessional.com/9780071834056-usa-arduino-projects-for-amateur-
radio-group 
  

De inhoud van het boek: 

• LCD shield 
• Station timer 
• General purpose panel meter 
• Dummy load and watt meter 
• CW automatic keyer 
• Morse code decoder 
• PS2 keyboard CW encoder 
• Universal relay shield 
• Flexible sequencer 
• Rotator controller 
• Directional watt and SWR meter 
• Simple frequency counter 
• DDS VFO 
• Portable solar power source 

Arduino - A Technical Reference -  J.M. Hughes - O'Reilly 

 https://www.bol.com/nl/p/arduino-a-technical-reference/9200000058632401 

De inhoud van het boek: 

• The Arduino Family 
• The AVR Microcontroller 
• Arduino-Specific AVR Microcontrollers 
• Arduino Technical Details 
• Programming the Arduino and AVR Microcontrollers 
• Life Without the Arduino IDE 
• Arduino Libraries 
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• Shields 
• Modules and I/O Components 
• Creating Custom Components 
• Project: A Programmable Signal Generator 
• Project: Smart Thermostat 
• Model Rocket Launcher: A Design Study 
• Tools and Accessories 
• AVR ATmega Control Registers 
• Arduino and Compatible Products Vendors 
• Recommended Reading 
• Arduino and AVR Software Development Tools 

Arduino Sketches - James A. Langbridge - Wiley 

https://www.bol.com/nl/p/arduino-sketches/9200000026791700 

De inhoud van het boek: 

Communicate through Ethernet, WiFi, USB, Firmata, and Xbee  
Find, import, and update user libraries, and learn to create your own  
Master the Arduino Due, Esplora, Yun, and Robot boards for enhanced communication, 
signal-sending, and peripherals  
Play audio files, send keystrokes to a computer, control LED and cursor movement, and 
more 

Part I Introduction to Arduino  
• Chapter 1 Introduction to Arduino 
• Chapter 2 Programming for the Arduino 
• Chapter 3 Electronics Basics 

Part II Standard Libraries  
• Chapter 4 The Arduino Language 
• Chapter 5 Serial Communication 
• Chapter 6 EEPROM 
• Chapter 7 SPI   
• Chapter 8 Wire  
• Chapter 9 Ethernet  
• Chapter 10 WiFi   
• Chapter 11 LiquidCrystal  
• Chapter 12 SD  
• Chapter 13 TFT  
• Chapter 14 Servo  
• Chapter 15 Stepper  
• Chapter 16 Firmata  
• Chapter 17 GSM 

Part III Device Specific Libraries  
• Chapter 18 Audio  
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• Chapter 19 Scheduler  
• Chapter 20 USBHost  
• Chapter 21 Esplora  
• Chapter 22 Robot  
• Chapter 23 Bridge 

Part IV User Libraries and Shields 
• Chapter 24 Importing Third-Party Libraries 
• Chapter 25 Creating Your Own Shield  
• Chapter 26 Creating Your Own Library 

Arduino For Dummies - John Nussey - Wiley 

https://www.bol.com/nl/p/arduino-voor-dummies/9200000057252017 

De inhoud van het boek: 

• Chapter 1: What Is Arduino and Where Did It Come From? 
• Chapter 2: Finding Your Board and Your Way Around It  
• Chapter 3: Downloading and Installing Arduino  
• Chapter 4: Blinking an LED  
• Chapter 5: Tools of the Trade 
• Chapter 6: A Primer on Electricity and Circuitry 
• Chapter 7: Basic Sketches: Inputs, Outputs, and Communication 
• Chapter 8: More Basic Sketches: Motion and Sound 
• Chapter 9: Learning by Example 
• Chapter 10: Soldering On 
• Chapter 11: Getting Clever with Code 
• Chapter 12: Common Sense with Common Sensors 
• Chapter 13: Becoming a Specialist with Shields and Libraries 
• Chapter 14: Sensing More Inputs and Controlling More Outputs  
• Chapter 15: Multiplying Your Outputs with I2C  
• Chapter 16: Getting to Know Processing  
• Chapter 17: Processing the Physical World  
• Chapter 18: Ten Places to Learn More about Arduino  
• Chapter 19: Ten Great Shops to Know  
• Chapter 20: Ten Places to Find Parts and Components 

Arduino Projects For Dummies - Brock Craft - Wiley 

https://www.bol.com/nl/p/arduino-projects-for-dummies/9200000008967085 

De inhoud van het boek: 

• Chapter 1  : Exploring the World of Arduino 
• Chapter 2  : Setting Up Your Workspace and Tools 
• Chapter 3  : Understanding the Basics 
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• Chapter 4  : The All-Seeing Eye 
• Chapter 5  : Making a Light Pet 
• Chapter 6  : Making a Scrolling Sign 
• Chapter 7  : Building an Arduino Clock 
• Chapter 8  : Building a Keypad Entry System 
• Chapter 9  : Building an RFID Tag Reader 
• Chapter 10 : Building an Automated Garden 
• Chapter 11 : Building a Tweeting Pet Door 
• Chapter 12 : Building a Home Sensing Station 
• Chapter 13 : Building a GPS Data Logger 
• Chapter 14 : Building a Remote-Controlled Car 
• Chapter 15 : Building an LED Cube 
• Chapter 16 : Ten Great Arduino Resources 
• Chapter 17 : Ten Troubleshooting Tips 
• CheatSheet 

30 Arduino Projects For The Evil Genius - Simin Monk  - Tab Books 

https://www.bol.com/nl/p/30-arduino-projects-for-the-evil-genius-second-edition/
9200000010228109 

De inhoud van het boek: 

• High-brightness Morse code translator  
• Seasonal affective disorder light  
• Keypad security code  
• Pulse rate monitor  
• Seven-segment LED double dice  
• USB message board  
• Oscilloscope  
• Tune player  
• VU meter  
• LCD thermostat  
• Computer-controlled fan  
• Hypnotizer  
• Servo-controlled laser  
• Lie detector  
• Magnetic door lock  
• Infrared remote  
• Lilypad clock  
• Evil Genius countdown timer  
• Keyboard prank  
• Automatic password typer  
• Accelerometer mouse   
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'Make*' (De bron van vernuft en innovatie): 

Makezine    
  
 http://makezine.com 

Makershed    
  
 https://www.makershed.com/collections/make-magazine 

c't magazin / Heise    

 https://shop.heise.de/zeitschriften/hardware-hacks 

Diversen 

AVRDuDE:  (De programmersoftware gebruikt door Arduino) 

 http://www.nongnu.org/avrdude 

Bouw je eigen ISP programmer: (voor die 6 pin header op de Arduino) 
  
 http://www.fischl.de/usbasp 

CH340/341 driver software ( Arduino clones ): 

Windows  

  http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html 

Linux  
  
  http://www.wch.cn/download/CH341SER_LINUX_ZIP.html 

OSX  

  http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html 

Atmel AVR Community:   

 http://www.avrfreaks.net 

Atmel, fabrikant van de AVR   
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 http://www.atmel.com   

  http://www.microchip.com     

 (Atmel is samengegaan met Microchip, men is nog bezig om de websites te integreren) 

ATMega328P  datasheet  ( Arduino Uno (R3) / Nano / (Pro) Mini ) 

 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA328P 

ATMega32U4  datasheet  ( Arduino Leonardo/ (Pro) Micro) 

 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA32U4 

ATMega2560 datasheet ( Arduino Mega2560 ) 

 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA2560 

ATTiny85 datasheet ( Adafruit Trinket,  Sparkfun Digispark ) 

 http:/www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY85 

Atmel Studio: de professionele ontwikkelomgeving voor AVR chips 
(gratis): 

 http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx 

 Bovenstaande webpagina verwijst naar onderstaande download link: 

 http://www.microchip.com/development-tools/atmel-studio-7 

Visual Micro Arduino plugin voor Atmel Studio (niet gratis): 

 http://www.visualmicro.com/page/Arduino-for-Atmel-Studio-7.aspx 

'The Untold History of Arduino'   

 https://arduinohistory.github.io 

'Arduino, the documentary (video)'   
  
 https://vimeo.com/18539129 

MORSE Decoders 
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Morse decoder Afdeling a08 - Centrum 

 https://a08.veron.nl/zelfbouw/cw-decoder 

Arduino Based CW decoder *Updated* - K2JJI 
  
 http://k2jji.org/2014/09/18/arduino-base-cw-decoder 
  

Easy build cw decoder based on DSP Goertzel code (Zonder LM567) 
  
 http://skovholm.com/cwdecoder 

Arduino shield of CW Decoder (in het Deens, gebruik Google translate!) 
  
 http://www.oz5bir.dk/cw-dekoder-erik-clausen-oz9vq 

Zelfbouw CW decoder - PA3GER   
  
 http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/ 

Magie van de Morse (NL Post) -  Electron April 2015 Pag. 148  
 http://www.veron.nl 

Morse converter-Shield - Elektor 2016-01/02   
  
 http://www.elektormagazine.nl 

Opmerking:  Morse CW decoders/encoders zijn ook te vinden in de A.R.R.L. boeken (zie index).
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