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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 14 februari 2020
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR
Hek open ± 19.45 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERON-Afdeling A01

Alkmaar

Bedankt voor jullie
inbreng!
en sluit ik nu de vergadering

maar als…….

Voorzitter….

O, nou snap ik
het!!
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Op vrijdag 14 februari 2020 houdt de VERON-afdeling
A01 Alkmaar haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Wij willen graag als bestuur met jullie
van gedachten wisselen over de afdeling en waar we
staan en wat onze plannen zijn voor het komende jaar en
hoe het afgelopen jaar is verlopen.
De agenda, verslagen enz, ontvangen jullie via het HAMNieuws of HAM-Flyer en nadat alles is besproken en ter
discussie heeft gestaan, natuurlijk nog een gezellig QSO.
Heb je iets specifieks te melden of wilt deelnemen aan
het afdelingsbestuur, maak het vooraf kenbaar via
a01@veron.nl
Tot dan.

De QSL-manager staat ook weer tot uw dienst.
Aanvang: 20:00 uur. Hek open 19:45 uur. Adres: Ko Hartog, De Oude Werf 18, 1851PW
Heiloo.
Meer verenigingsinfo op: http://www.veronalkmaar.nl

De laatste avond.
Op de avond hadden we als voordrachtgever Bert PA1B met als onderwerp: “De
Cilinder Dipool”.
Maar zoals altijd eerst wat mededelingen van de bestuurstafel, helaas niet door
onze voorzitter Jan PA0JSY, hij ligt zogezegd wat in de lappenmand, oorzaak:
“rugperikelen”. Dus werden de honneurs waargenomen door secretaris Simon
PE1PGW.
Er kunnen nog punten van de
VR worden ingediend tot 31
januari, er melden zich geen
gegadigden. We hebben een
Kerst en Nieuwjaarswens van
het HB ontvangen en een brief
van de voorzitter van de VERON
met de mededeling dat de
vereniging dit jaar 75 jaar
bestaat, er worden activiteiten
georganiseer kan ook op lokaal
niveau, maar daar worden wij
allemaal van op de hoogte gehouden en allicht zal de Electron hier ook over
berichten. Er zal onder andere een special call worden aangevraagd.
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In het HAM-nieuws van januari stonden de “koppen” van het bestuur afgebeeld en
Bert wist sprak ons gelijk al aan.
Henk PA0PQ had zijn “luisterapparaat” om de nek van Bert gehangen dus hij heeft
niets gemist, prima systeem..
Toen was het de beurt aan Bert PA1B en het werd een bijzonder leerzame avond,
zijn beroep was leraar op een MTS en dat was te merken aan zijn presentatie.
Sinds 1990 heeft hij zijn F-machtiging en maakt graag QSO’s in laag vermogen van
5 Watt tot 1 mW en dat met een FT 817 QRP transceiver en maakt gebruik van
Iverted V, Cilinder Dipool en een End-Fed. Verder lid van de Veron, BQC, GQRP en
NAQCC.
De lezing omvatte zoveel items dat het niet
voor mij niet mogelijk is in dit stukje daar
uitgebreid in op te gaan.
Maar de Opbouw kwam ter sprake en
magnetische velden, de capaciteit van de
cilinders en hoe je die kon vergroten, mede
afhankelijk van de bol.
Parallelkring en seriekring, de verhoudingen
zijn gerelateerd aan de kwaliteitsfactor, ook
het voeden en afregelen en daar werd een 300
Ω lintkabel voor gebruikt en kan een hogere
spanning genereren dan een coaxkabel. De
monster cilinder dipool bestond uit 500 ml
energiedrank blikjes geschoven over een witte pvc buis met daar onder de spoel ∅
80 mm met 8 windingen en om dit te realiseren kom je met een priem en
blikschaar een heel eind. Maar ook de nodige formules kwamen ter sprake.
Middels stralingsdiagrammen werd het rendement duidelijk gemaakt, de vraag
werd ook gesteld kan je zoiets ook gebruiken voor hogere vermogens, dat kan,
Bert liet een voorbeeld zien dat dan de cilinder dipool niet meer bestaat uit
frisdrank blikken, maar dan wordt het formaat van een wasemmer gebruikt en die
hebben zo’n inhoud van 10 liter.
Wilt u meer weten over het fenomeen van de “Cilinder Dipool” antenne kijk dan
zeker op zijn website, https://a29.veron.nl/hams/pa1b/ of
bloc-spot, http://pa1b-qrp.blogspot.com en op QRZ.com
Ook wordt er veel geschreven op forums soms gaat dat niet altijd in de meest
vriendelijke form, maar wel een middel voor zelfontwikkeling.
Bert haalde een paar leuke dingen aan in dit kader:

- Vriendelijk in woord schept vertrouwen
- Vriendelijk in denken schept diepzinnigheid
- Vriendelijkheid in geven schept liefde
Hij kon wel onderwijzer zijn geweest!!
HAM-Nieuws februari 2020

6

Het was een prima avond.
Meeuwes
PD5MES

Wist u dit………
Op 6 januari 1935 meldde de Telegraaf dat men in de Kalverstraat de eerste
rijdende koﬀer had gesignaleerd.
Het was een nieuwe uitvinding van den heer H.H.J Slabbers, hij had hier patent op
aangevraagd en woonde in Driebergen.
De wielen waren intrekbaar, een ware sensatie. Heden ten dage rammelt het van
die rolkoﬀers in Amsterdam allemaal op weg naar hun AirBNB of Bed en
Breakfast!!!
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DE QSL EN HET VERHAAL (12)
En dan kom je op een mooie dag de call DF13DEJU op 40 meter tegen. Eerst maar
even ‘werken’ en daarna op QRZ.COM kijken, waarbij je dan tot de ontdekking
komt dat het een call is ter ere van een vliegtuig welke 100 jaar geleden voor het
eerst geproduceerd is, de JUNKER F-13. En er zijn meerdere call’s met meerdere
afbeeldingen van dat vliegtuig in omloop, dus er is voor mij werk aan de winkel om
de verzameling vliegtuig QSL-kaarten uit te breiden.
Vorig jaar heb ik zodoende een viertal leuke QSL kaarten kunnen bemachtigen
voor mijn verzameling, waarvan ik er twee laat zien plus een foto van een vliegend
replica.
Mooie QSL kaarten met daarop de afbeelding van een (replica) JUNKER F-13, een
transport vliegtuig van net na de eerste wereldoorlog.
Ik heb 4 van de 5 speciale stations kunnen werken met de speciale Duitse prefix
DF13---.

De suﬃx letters bestaan uit de afkorting van de plaats waar een museum met een
replica van dit toestel staat.
Bijvoorbeeld DF13BUD – BUDAPEST en hieronder DF13DEJU die van het Junker
museum in DESSAU.
Het is het eerst gebouwde volledig metalen vliegtuig dat zijn eerste vlucht had op
25 juni 1919.
(vervolg pag 9)
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Naast een crew van 2 man was er ruimte voor 4 passagiers, of de ruimte werd
nuttig gemaakt voor een ander soort vervoer.
De cockpit was niet voorzien van zijramen; de piloot kon min of meer alleen recht
vooruit kijken. De ruimte voor de passagiers beschikte wel over zijramen en ook
een deur.
Hieronder nog een foto, genomen op 15 september 2019, van het enige vliegende
replica van de Junker F-13, met een Zwitsers registratienummer.

Plezier met de hobby en 73, Age – PA0XAW
=================================
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De nieuwe digitale JS8Call mode op HF, VHF en UHF
Beste Lezer ik wil graag de nieuwe mode JS8call onder de aandacht brengen om
zo de activiteiten op de verschillende banden voor deze mode te verhogen. En
vooral gaat het mij dan om de activiteiten in de 2m band (144.178 MHz)

Wat is JS8call
JS8call is afgeleid van de misschien wel bekende FT8 mode die je op HF op de
verschillende frequenties vindt en in de 2m band op 144.174 kan vinden. (70cm =
432.174 Mhz)
JS8call is de applicatie die ontwikkeld is door Jordan Sherer met de kwaliteiten
van FT8 en de mogelijkheden van een point to point mode zoals bv met psk31
mogelijk is.
Bij FT8 wordt iedere 15 seconde gezonden. Eerst door het CQ roepende station en
dan door het reagerende station.
Hierbij wordt dan over en weer de grid en de SNR met elkaar uitgewisseld. En door
een 73 van beide stations wordt de verbinding dan afgesloten en gelogd.
JS8 maakt ook gebruik van een periode van 15 seconde zenden. Alleen wordt hier
door het algoritme gekeken hoe lang een tekst is en opgedeeld in stukjes van 15
seconde. Zo kan een bericht van bv 25 woorden opgedeeld worden in 12 stukjes
van 15 seconde. Dit is afhankelijk van de gebruikte letters zoals dit ook het geval is
bij CW. Deze meerdere 15 seconde stukjes worden achterelkaar geplakt tot de
gehele tekst is verzonden.
Waar het bij FT8
alleen mogelijk is om
grid en SNR
informatie met elkaar
te delen kan je bij JS8
een verbinding
opbouwen van
toetsenbord naar
toetsenbord.
Het grote voordeel bij
de JS8 mode is dat er
bij een SNR van
-24db nog steeds een
decodering mogelijk
is bij het ontvangende
station. Dit is
vergelijkbaar met de
SNR in de FT8 mode.
JS8call is de naam van de applicatie.

De mode wordt JS8 genoemd
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Deze maand in de aanbieding
Condensators 2,2 NF 100 V € 0,15 p/st.

MKT 10 N

250 V € 0,15 p/st.

MKT 22 NF 100 V € 0,15 p/st.
MKT 220 N

63 V € 0,15 p/st.

Regulator type 78L15J € 0,02 p/st

Weerstanden 110 kΩ
Per zakje van 50 stuks
€ 0,50

Print 6 x 6 cm eilandjes 1 zijde, afgewerkt met
groene rand € 0,60

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
HAM-Nieuws februari 2020
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JS8 en DARES
Een aantal DARES leden (Dutch Amateur Radio Emergency Service) zijn aan het
testen gegaan met de nieuwe JS8call applicatie in de 2m band op 144.178 Mhz.
Op 144.178, de js8call frequentie in de 2m band in USB, is het gebleken dat bij
normale omstandigheden en een vermogen van 15-20w, afstanden te
overbruggen zijn van 60-80km. Waarbij 100-120 km onder conditionele
omstandigheden zeker tot de mogelijkheden behoort.
We hebben vooral het testen in de 2m band gedaan daar dit in Nederland voor
noodcommunicatie nu beter werkt dan de HF banden waar de propagaties voor de
korte afstanden erg slecht zijn.
Ook 70cm 432.178 lijkt minder geschikt.
JS8call is op HF goed te gebruiken voor dx, net als dat met FT8 goed gaat.
Daarnaast heeft JS8call op VHF en UHF ook leuke mogelijkheden om dx te
werken.
Tijdens de experimenten die we hebben gedaan met JS8 in de 2m band (144.178
USB) waren we zeer verheugd over de mogelijkheden en vooral de te overbruggen
afstanden.
Zo hebben we berichten kunnen verzenden van toetsenbord naar toetsenbord
tussen Warmenhuizen, Maasdam, Kortenhoef, Cuijk, Soest, Houten, Emmeloord,
Leeuwarden en Zeewolde.
Waarbij er in alle situaties een rondstraler op een hoogte tussen de 6 en 12 meter
werd gebruikt.
De antenne in Kortenhoef stond zelfs op zolder onder het dak.
Dit geeft toch wel aan dat je vanuit het veld en met een minimale antenne toch een
bericht moet kunnen verzenden.(is nog niet getest)
Bij het verzenden van berichten over de genoemde afstanden is de
betrouwbaarheid van de berichten >90% geweest.
Dit is voor ons als Daristen een uitdaging om te zien hoe we dit kunnen gebruiken
in de noodcommunicatie in de 2m band. (Is nu nog geen onderdeel van de dares
werkwijze).
Vanuit Emcomm krijgt Jordan Sherer vragen en opmerkingen of er aanpassingen
gedaan kunnen worden om noodcommunicatie te ondersteunen met JS8.
In de software zijn nu al een leuk aantal technische toepassingen ingebouwd die
voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn.
Hieronder een aantal mogelijkheden:

Grid verzending naar aprs.fi:
Dit is mogelijk op HF alsook in de 2m en 70cm band. Je kan je eigen grid bv
JO22si32da met JS8 zenden waarna deze wordt geforward over het internet via
HAM-Nieuws februari 2020
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het ontvangende station. Waarna je op aprs-fi je eigen plaatsbepaling kan terug
vinden. www.aprs.fi
Het kan in noodsituaties gebruikt worden om aan te geven waar een station zich
bevindt.

Mail en SMS verzending via aprs:
Deze toepassing geeft een mogelijkheid om een noodoproep te doen vanuit een
gebied waar de communicatie is uitgevallen.
Dit kan zowel d.m.v. HF als VHF/UHF in binnen en buitenland worden ontvangen.
Door de ontvangende stations wordt dit dan op internet gezet en geforward naar
alle mobiele telefoons in de gebieden waar geen uitval van de communicatie is.
Deze moeten dan wel lid zijn van de daarvoor bestemde mailgroep.
Een bericht van 65 karakters is op deze manier te verzenden via JS8 en aprs.

Groupscall:
Dit is de mogelijkheid om eenieder aan te spreken die bij de groep behoort.
In de JS8call software neem je dan bij de instellingen bv “@dares” op waardoor
dan alleen de stations reageren die dit ook hebben opgenomen in hun instellingen.

Heartbeat:
Dit geeft de mogelijkheid om te zien door welke stations je gehoord wordt.
Zelf geef je door wat je hebt aanstaan zodat andere stations hier info over krijgen.
Dit is een voorbeeld van een heartbeat:
: 14:49:19 - (686) - PD7RON: HB AUTO RELAY SPOT JO22 ⌁
Door alle stations die jou horen en die de “auto” instelling hebben aangezet wordt
een heartbeat ack. teruggegeven.
Hierin krijg je retour wat de snr is van jou ontvangen signaal en wordt het station bij
jou met zijn call bekend gemaakt.
14:49:35 - (1755) – PA1VW: PD7RON ACK -11 ⌁
Je weet dan welke calls er actief zijn en waar ze zitten. En als zij jou horen en
antwoorden weet je dat je een verbinding met ze kan maken.
Na deze bevestiging te hebben gekregen kan je d.m.v. “Directed commands” info
krijgen van het tegen station.
Bij aanvraag van een onderstaand commando, krijg je automatisch een antwoord
terug over het gevraagde commando.
Commands zijn b.v. snr? Qth? Qtc? Grid? Status? Hearing? AGN?
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Relay:
Wat de JS8 software ook interessant maakt is dat je een bericht kan relayeren over
meerdere stations. Zo zou je bv in de 2m band bij genoeg stations een bericht van
Groningen naar Maastricht kunnen sturen met een of twee tussenstations.
In het westen van Noord-Amerika heeft men op 20m al een relay gemaakt naar
Europa met een paar watt.

Message to:
Het is mogelijk om een bericht op je eigen station of bij een station achter te laten
wat dan later door de call waar het bericht voor bedoeld is kan worden opgehaald.
De laatste JS8Call v2.0.0. (12-2019) heeft er weer leuke toepassingen bij gekregen.
Verzenden kan nu in de volgende snelheden: NORMAL, FAST, en TURBO. Het idee
is dat een QSO in NORMAL gestart wordt en dan in snelheid wordt aangepast
afhankelijk van de propagatie van dat moment tussen de beide stations.
NORMAL - 50Hz - 16WPM - 15 seconde verzending en gedecodeerd tot -24dB
FAST - 80Hz - 24WPM - 10 second verzending en gedecodeerd tot -20dB
TURBO - 160Hz - 40WPM - 6 second verzending en gedecodeerd tot -18dB
De nieuwe MULTI decoder kan nu alle drie de snelheden tegelijk decoderen.
HAM-Nieuws februari 2020
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Je kan nu je bericht typen als de verzending al bezig is. Dit heet "Typeahead".
Het alarmeringssysteem is zo aangepast dat je een tweede geluidskaart kan
selecteren voor de alarmeringssignalen.
@APRSIS group callsigns for spotting messages to external networks.
@APRSIS GRID - will send your position to APRS-IS
@APRSIS CMD - will send a raw packet to APRS-IS (an example in the guide)
Dit is even een opsomming van de verschillende mogelijkheden in JS8.
Voor de verdere functionaliteiten van JS8call kan je in de onderstaande link de
documentatie vinden
https://docs.google.com/document/d/159S4wqMUVdMA7qBgaSWmUiDI4C9wd4CuWnetN68O9U/edit

In de discussies over het gebruik van JS8 in noodcommunicatie wordt
aangegeven dat JS8 misschien het best gebruikt zou kunnen worden als
“netcontrole”.
En dat voor het verzenden van berichten (lees e-mail) het beste Fldigi en Flmsg te
gebruiken zijn.
Dit omdat er in de berichtgeving dan meer zekerheid bestaat of het bericht goed is
verzonden door de in Flmsg aanwezige automatic request (ARQ) controle.
(NBEMS)
Tijdens het testen in de 2m band is gebleken dat JS8 in de te overbruggen afstand
fldigi en flmsg ver overtreft. Ook met de "Fast" en "Turbo" instelling.
Kan je bij fldigi en flmsg een bericht verzenden over maximaal 25 km dan praat je
in dezelfde omstandigheden bij JS8 over 60 tot 80 km Waarbij het gebruikte
vermogen vaak nog lager kan zijn ook.
De betrouwbaarheid van het bericht via JS8 blijft dan toch zeer goed.
Vergelijk je de JS8 verbinding met een phone verbinding dan is er bij dezelfde
omstandigheden geen phone verbinding mogelijk. Zowel niet in FM als in SSB.
JS8Call is nog zodanig in ontwikkeling dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden
bijkomen. De laatste versie JS8Call v 2.0.0 is begin december 2019 uitgekomen.
Het is mogelijk om via groups.io vragen te stellen en suggesties te doen voor
wensaanpassingen.
De software wordt aangeboden voor de verschillende besturingssystemen en is te
downloaden via een account in de onderstaande JS8Call link.
Ik zelf draai de software op een windows 10 pc en op een raspberry pi 3b+.
Als set gebruik ik de IC 7100 die een eigen geluidskaart heeft. En dat werkt zowel
met windows alsook met de raspberry pi zonder problemen.
Voor video beelden over de software kan ik de gebruiker verwijzen naar de
youtube video`s van Jason KM4ACK.
Hij geeft in korte youtube video`s uitleg over de werking en de verschillende
functies in JS8call.
https://www.youtube.com/watch?v=G2kv41mVLPk dit is een van de vele video`s
die Jason over JS8call heeft gemaakt.
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Link JS8call:
https://groups.io/g/js8call
Je moet hiervoor een account aanmaken bij groups.io
Je krijgt dan op je mail dagelijks de nieuwste info en vragen over JS8call.
De software is te downloaden bij
https://js8call.com
Ik hoop dat ik de interesse heb kunnen wekken voor deze nieuwe mode en dat
JS8 op 2 m (144.178 Mhz) meer activiteit en aandacht zal gaan krijgen.
Op HF is deze mode vooral op 20m (14.078 Mhz) en 40m (7.078 Mhz) ook al aardig
in populariteit aan het winnen al zijn de meeste gebruikers nu nog in NoordAmerica te vinden.
Het gebruik van JS8 is , net als bij FT8, te bekijken op pskreporter.
https://pskreporter.info/pskmap.html

Download de JS8Call software en ga ervaren wat er allemaal mee mogelijk is.
Het is zeer geschikt voor de amateur met een minimale antenne situatie en een
QRP station.
Waarbij het vooral de uitdaging is om weer meer met elkaar in gesprek te komen
t.o.v. het alleen uitwisselen van grid en snr zoals dat nu bij FT8 gebeurd.
Om te kunnen testen hebben we met DARES en niet daresleden een whatsapp
groep gemaakt.
Dit is de NBEMS (Narrow Band Emergency Messaging Software) test groep.
Als er interesse bestaat om mee te doen met het testen van allerhande digitale
modi kan U zich bij mij melden om lid te worden van de whatsapp groep.

Om JS8Call te promoten op 2m (144.178Mhz usb) wil ik voorstellen om
iedere zondag van 16:00-17:00 als vaste tijd uit te roepen voor een JS8
QSO zodat er wat meer gebruikers elkaar kunnen gaan vinden.
Ik zal dan ook QRV zijn.
Voor DARES verwelkomen we in de verschillende regio`s graag nieuwe leden.
Mocht men hiervoor interesse hebben dan kan men info vragen of zich aanmelden
bij de onderstaande link
www.dares.nl
Voor vragen of opmerkingen over JS8call mag u mij mailen.
e-mail: pd7ron@veron.nl
Ron Lambinon
PD7RON
HAM-Nieuws februari 2020
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Simpele watersensors
Dinsdag 8 oktober 2019 haalde de gemeente Heiloo - mijn woonplaats - het 8-uurjournaal: grote wateroverlast door een extreme regenbui. Een paar dagen later foto’s in
het plaatselijke suﬀertje van hoe erg het wel niet geweest was. De brandweer bezig met
leegpompen van kelders, straten onder water en sloten zo vol dat de kanten niet meer
zichtbaar waren.
Ook het appartementencomplex waar ik mijn plekje heb was weer de klos; wij zijn
namelijk een poldertje in een polder. De naastliggende polders liggen op hun diepste
punten een meter ‘onder Jan’. Het straatniveau bij ons complex zal niet veel hoger liggen,
maar onze bergingen en garages liggen daar weer anderhalve meter onder! Je moet een
helling af om de auto in de garage te zetten of je fiets naar de berging in het souterrain te
brengen.
Een systeem van goten, afgedekt met roosters voor de garage-ingangen, moet de boel
droog houden. Vier forse elektrische dompelpompen bewaken permanent het waterpeil in
die goten en pompen het regenwater zonodig omhoog naar de riolering op straatniveau.
Stel dat tijdens zo’n extreme bui ook de elektriciteit uitvalt. Dan zijn we echt de Sjaak,
want een groot deel van onze ‘nutstechniek’ (hydrofoor, CV, WW, Stroomvoorziening,
meterkasten, liftmachines ) is gesitueerd in het souterrain.
Vervolgens hebben we dan nog dagen na zo’n bui te maken met drangwater dat omhoog
komt in afgesloten keldergedeelten tussen de fundering . Het sijpelt door de muren van
de bergingen en veroorzaakt daar alsnog natte ellende. Dan moeten we tijdig met
mobiele dompelpompjes in de weer om de kelders weer droog te malen. Een paar
batterij-gevoede sensortjes waarschuwen als die keldergedeelten weer aan het vol lopen
zijn. Zie het navolgend schema van zo’n sensortje.

HAM-Nieuws februari 2020

19

Ik heb hierin een witte led gebruikt met een spanningsval van 2,85 Volt en een
serieweerstandje van 10 k.
Als de testpuntjes - gewoon twee draadjes met blank uiteinde, het snoertje mag best
een paar meter lang zijn - vochtig worden, krijgt de gate van het fetje spanning, gaat het
drain-source kanaal open en zal het ledje gaan branden. Met 0,6 mA geeft zo’n wit ledje
genoeg licht om op te vallen. Het 9 volts blokje gaat jaren mee, want in standby mode
(droge testpunten) loopt er nauwelijks stroom. Met het drukknopje kan je testen of het
systeempje nog in orde is. Als fetje ik heb een NH40AB of een 1N50 gebruikt uit de
junkbox. Het moet wel een N-channel mosfetje zijn van het enhancement type. Dit type is
bij geen spanning op de gate hoogohmig (dus dicht), maar met een natte vinger naar de
plus al volledig open (nagenoeg nul Ohm). Gewoon even proberen met wat voorhanden is
in de junkbox.
Het zou mooi zijn als dit systeempje niet alleen een ledje laat branden maar ook nog
herrie maakt. Dus ik heb er bij de nieuwe versies een piëzo buzzertje aan geknoopt. Die
piëzo’s heb je in twee soorten, de zelfoscillerende types en de passieve types. Ik gebruik
een passief type, je moet dan een wisselspanning aanbieden om het ding aan het gillen te
krijgen. Die piëzo’s maken het meeste herrie als ze met hun resonantiefrequentie worden
bediend. Die ligt rond de 4 kHz voor deze buzzertjes. (Met een audio signaalgenerator en
een scoop is dat mooi zichtbaar te maken.)
Naast het buzzertje moet er dus ook ‘iets’ zijn om 4 kHz te maken. Maar dat ‘iets’ moet
geen stroom vragen in standby mode, het moet allemaal batterij-gevoed blijven. Dan valt
bijvoorbeeld zo’n analoog timer-ic als de NE555 al af, want dat ic heeft in standby mode
een ruststroomgebruik van minimaal 3 mA, een 9 Volt blokje is dan binnen enkele weken
leeg.
Een slapend microcontrollertje (uC), een piccie, gebruikt maar 5 uA, dat scheelt een faktor
600! Bovendien kan je met een microcontroller 4 kHz maken zonder extra componenten.
Zelfs een extern kristal is niet nodig, de uC loopt op zijn interne klokoscillator. Bij een
NE555 moet je er ook nog minimaal twee weerstandjes en een condensator aan hangen.
De keuze zal duidelijk zijn.
Ik heb als uC een 12f683 gebruikt, maar een 12f629 is ook meer dan goed. Ik heb wel een
concessie moeten doen aan de batterijspanning. Deze pic’s vragen een
voedingsspanning van maximaal 5 Volt. Om dan een spanningsregelaartje te gebruiken
om van 9 naar 5 Volt te komen , terwijl zo’n dingetje (zeg een LM7805) zelf al ook een
ruststroomverbruik heeft van enkele mA, schiet niet op. Dus 3 AA-batterijtjes (4,5 Volt)
moeten nu de klus klaren. Dat is anderzijds weer nadelig want een gehalveerde
wisselspanning op de piëzo geeft zo’n 6 dB herrieverlies.
Met een trucje is dat te compenseren. In onderstaand schema is te zien dat de buzzer
‘zwevend’ aan de pic hangt. De als outputs geschakelde pootjes GP4 en GP5 van de pic
werken als een wip-wap. Als GP4 ‘hoog’ gaat, gaat GP5 ‘laag’ en vice versa. De buzzer
ervaart dat als spanningsverdubbeling en maakt dan meer herrie.
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Hoe werkt het verder? Als de fet water ‘ruikt’ gaat de drainspanning naar nagenoeg 0 Volt
(ledje gaat branden) en pootje GP2 van de uC wordt omlaag getrokken. GP2 is het
externe-interruptpootje van de pic, dus die komt uit slaap. De pic gaat nu een 4kHz
wisselspanning maken en zet die intermitterend op de buzzer. Modulatie-frequentie is 0,5
Hz, met 0,25 s herrie en 0,25 s stilte. Dat gebeurt 10x. Dan controleert de pic of pootje
GP2 nog steeds laag staat en herhaalt het spelletje zich. Blijkt pootje GP2 weer hoog te
staan dan gaat de pic weer slapen.
De diode tussen GP2 en de drain van de fet bleek nodig om in standby mode een
miniem lekstroompje door de led te blokkeren. Om GP2 in standby mode goed hoog te
houden is de pull up-weerstand van 27 k geplaatst. Die kan best nog verdubbelen, dan
scheelt dat weer een microampère in standby verbruik. Ik heb ditmaal een rood ledje
gebruikt (doorlaatspanning 1,7 Volt), dat geeft veel minder licht dan een witte led, maar
we hebben nu ook herrie als alarmindicator.
Om de herrie af te zetten als de fet toch nog natte voeten heeft heb ik een schakelaartje in
de voedingslijn van de uC gezet; het ledje blijft dan gewoon branden als aanduiding dat
het waterprobleem nog steeds bestaat. Verder zit er nog een knopje om op gezette tijden
even te testen of alles nog werkt.
Zo’n uC-blokje in het schema is natuurlijk nietszeggend, bij het symbool van een fet kan
je je tenminste nog ìets voorstellen over wat het ding doet. Met het risico didactisch
vervelend te worden wil ik daarom toch een klein stukje van het programma laten zien dat
in de pic staat. Dus wat volgt is geen volledig programma! Alleen bedoeld om er aan te
‘ruiken’ en te ervaren dat zo’n programma in de taal Assembly eigenlijk best simpel is.
(Het complete programma is uiteraard beschikbaar voor wie het wil hebben.)
Een voorfase bij het ontwerp van zo’n programma is het maken van een flow chart, dat is
een stroomschema dat globaal toont in welke volgorde de uC bepaalde acties moet
uitvoeren. Bij kleine programmas zoals bij dit project sla ik die stap gewoonlijk over, maar
hier toch maar getoond.
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De rechthoeken duiden een aktiviteit aan, een ruit
beschrijft een keuzemogelijkheid. Het hier weergegeven
stroomschema is wel erg globaal; uiteraard moet je een
aktiviteit in een rechthoek verder verbijzonderen in
deelaktiviteiten tot je feitelijk aan het programmeren zelf
toe bent. Zo’n stroomschema is met name nuttig in de
ontwerpfase (als je nog op papier bezig bent) om je
denkproces logisch te structureren.
Na START blij, het programma hangen in SLEEP tot er een
hardware interrupt is. Er wordt dan eerst een ISR (Interrupt
Service RouBne) afgewerkt en vervolgens wordt de buzzer voor
een korte periode geacBveerd.
In een lus wordt voortdurend getest of de alarmtoestand nog
steeds geldt. Indien JA dan mag de buzzer doorgaan met herrie
maken. Indien NEE dan stopt de buzzer, wordt de interruptmogelijkheid weer ‘scherp gesteld’ en keert het programma terug in de slaaptoestand met zeer
laag stroomverbruik.
Het programma zelf schrijf je in een computertaal, in dit geval is dat Assembly, een lagere
programmeertaal. Daarbij maak je gebruik van een ‘ontwikkelomgeving’ ( IDE , gewoon een
programma met meerdere vensters) op de pc. De IDE helpt met de syntax van de
programmeertaal, vangt fouten af en je kunt je so,ware-bouwsel debuggen en simuleren. De
instrucBeset voor deze kleine 8-bits controllers van MicroChip is beperkt tot zo’n 30 instrucBes,
dus te behappen. Werkt het programma in de pc dan ‘schiet’ je het vervolgens met een zgn
Programmer (in mijn geval een PICKIT2) in hexadecimale vorm in de pic.
Navolgend een klein stukje van het programma. De rimram van registerinstellingen, startrouBne
(INIT), de interrupt service rouBne (ISR) e.d. laat ik weg. Ik laat bomen weg om het bos te kunnen
zien. Nogmaals: het is slechts een deel van het programma, alleen bedoeld om wat inzicht te
geven.
; MAIN PROGRAM
;-----------------------------------------------------------------------------START
call INIT
sleep
nop
call BUZZER
bcf INTCON, INTF
; stel de interruptvlag weer scherp
bsf INTCON, INTE
; enable interrupt
goto $-5
; en ga weer slapen (5 stapjes terug in het programma)

Het hoofdprogramma stelt, zoals te zien, niks voor. Bij het opstarten doet de aangeroepen subrouBne INIT
wat huishoudelijk werk en dan gaat de pic in slaap, maar een voelhorentje (pootje GP2, zoals hierboven
uitgelegd) blij, op de achtergrond alert. Wordt pootje GP2 laag getrokken dan ‘ontwaakt’ de pic, loopt het
programma door en roept subrouBne BUZZER aan.
;
SUBROUTINES
;-----------------------------------------------------------------------------BUZZER:
movlw 0x00A
; Via het w-register wordt Piepkeer met 0x00A geladen
movwf Piepkeer
; buzzertoontje wordt 10x (is 0x00A in hex) herhaald
Buzz1
movlw 0x004
; nested loop van Teller3 en Teller2
movwf Teller3
; telt 4x256 = 1024x
clrf Teller2
Brugdrv
bsf GPIO, GP4

bcf GPIO, GP5
call _125us

; 125us hoog...
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bcf GPIO, GP4

bsf GPIO, GP5
call _125us
decfsz Teller2
goto Brugdrv
decfsz Teller3
goto Brugdrv
call _250ms
decfsz Piepkeer
goto Buzz1
btfss GPIO, GP2
goto BUZZER
return

; en 125us laag is een periode van 250us

; 250us x 1024 geeft zo'n 250ms 'herrie'
; en 250ms stilte, dus 2x per sec een piep

Wat BUZZER precies doet ga ik niet helemaal uitleggen, maar kijk eens naar het onderdeel
Brugdrv, je ziet daar de wip-wap in werking. In een lus worden om de 125 us de poortjes
GP4 en GP5 geset (bsf) en gecleard (bcf) en vice versa om een blokgol`e met een
frequenBe van 4 kHz te maken. Die wachbjd van 125 us is ook weer een subrouBne. Dus
een subrouBne _125us die in de subrouBne BUZZER wordt aangeroepen.
;-----------------------------------------------------------------------------_125us:
movlw 0x28
; Teller1 wordt via w-register geladen met 40 (is 0x28 in hex)
movwf Teller1
;
decfsz Teller1
; telt van af 40 in een lusje terug naar 0, dat neemt 125 us
goto $-1
; dus herhaaldelijk door de lus tot 0 is bereikt
return
; dan terug naar BUZZER

Rest nog een foto van het bouwsel. Het printje is simpel, niet meer dan een ‘gaatjesdrager’ met op
de achterzijde hier en daar onderbroken koperbaantjes. Het deksel draagt knopje, ledje, schakelaar
en buzzer, verbonden dmv een lintkabeltje en connector met het printplaatje. Ik heb een
standaard bacerijhoudertje gebruikt. Allemaal niet zo spannend of sensiBef, het is geen
hoogfrequent.

Het is de bedoeling om met deze sensor het waterpeil in de goten te gaan bewaken, dus een stevig
kastje gekozen om het aan de muur te kunnen bevesBgen in de pompruimte. Ook zonder
netspanning krijgen we nu een waarschuwing dat we de brandweer moeten bellen om droge
voeten te houden.
En help me hopen dat de weergoden ons hier in het Alkmaarse gunsBg gezind blijven.
Nico
PE1BKN
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations:
Voor actuele informatie zie de website

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
wilt nemen.
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws.
’73 Simon Rodenburg PE1PGW
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Hoe langer je leeft

Hoe korter het duurt
Jules Deelder †

Nacht burgermeester van Rotterdam
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