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Verslag van de eerste DKARS HF Weak Signal Dag  
 

Door Hans van Alphen, PAØEHG 

 

 

Op 10 Maart werd in Kootwijkerbroek de eerste DKARS HF Weak Signal Dag gehouden. In Kulturhus De Essenburcht te  Kootwijkerbroek 

hadden we dankzij de hulp van SRS Surplus Radio Society, de beschikking over twee ruime zalen waarmee een invulling gegeven kon  

worden aan deze dag. 

 

De Surplus Radio Society en de QRP club hadden ook wat spullen opgesteld om de dag wat luister bij te ze�en. 

 

Na de opening van de dag door Derk PAØDVD werd het woord aan Henk PA1A gegeven die een presenta!e gaf over de bouw van zijn HF 

sta!on. Met de zeer va�ende !tel “bouwen met Passie” gaf Henk een zeer inspirerend verhaal over de manier waarop hij zijn sta!on 

hee" gebouwd.  

 

Uitgaand van een aantal stellingen wist Henk duidelijk te maken dat hij niet vies is van het aangaan van uitdagingen. Zijn stellingen: stel 

jezelf voor uitdagingen, in je passie ligt je kracht, leer van anderen, bereid je voor, doe wat je niet kunt. 

 

Nadat Henk in 1996 een nieuw QTH op de kop had ge!kt begon het grote bouwen. Niet alleen een amateur sta!on maar na een aantal 

jaren ook een volledige nieuwbouw van zijn woning.  Het amateur sta!on werd opgebouwd rond een tweetal (niet geringe) antennemas-

ten; de eerste mast maarliefst 43 meter hoog, opgebouwd uit 14 delen van 3 meter lengte. Omdat Henk meerdere antennes tegelijk wil-

de draaien besloot hij om een roterende mast op te bouwen die voorzien was van tuikransen waarin de mast kan draaien. Een tweede 

mast, ook een draaibare mast werd in 2006 gebouwd, opgebouwd van 11 delen en daarmee 33 meter hoog.  

Henk, PA1A(links) en Hans, PAØEHG voor een aandach!ge zaal 
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In 2007 werd een begin gemaakt met het tweede grote bouwproject, de bouw van zijn toekoms!ge woonhuis. Tijdens een zware storm in 

2012 sloeg het noodlot toe door een fikse windvlaag werd zijn eerste mast gevloerd met als resultaat een hoop verwrongen staal en an-

tennes die onherstelbaar waren. 

 

Dat was het begin van een nieuw antenne project waarbij een zware vrijstaande mast van 40 meter opgebouwd is als draaibare mast. Als 

antenne rotor werd na een ruime !jd zoeken besloten een onderstel te gebruiken van een Liebherr torenkraan. Met een gewicht van 

maar liefst 8 ton werd daarmee de basis gelegd van een nieuwe draaibare mast.  

  

Kijk naar de presenta!e van Henk om zijn bijzonder verhaal in de volle omvang te kunnen lezen.  

 

Na de lunchpauze waar de broodjes kroket en 

andere lekkernijen rijkelijk werden gebruikt was 

het de beurt voor de presenta!e van Remco 

PA3FYM die zijn ervaringen deelde met het con-

testen op 160 meter. 

 

Na het afspelen van een video waarin Remco liet 

zien dat het opbouwen van een 160 meter con-

test sta!on veel !jd vraagt en ook de  

nodige ruimte ging Remco verder in op de over-

eenkomsten met Weak Signal gebruik en het ge-

vecht om iedere dB. 

 

Na het contestgeweld van Remco kwam Robert 

PAØRYL vertellen over de experimenten met zijn 

80 meter QRP baken.  

 

Nadat Robert ingegaan was op het begin van het 

baken gaf hij daarna de informa!e over het 

nieuwste baken. Technisch ging hij in op de pro-

blemen die hij zoal tegenkwam, zo wil Robert ook 

met regelmaat zelf op 80 meter ac!ef zijn en dat 

stelt dan toch wel speciale eisen aan zowel het 

eigen sta!on als ook aan het baken.  

 

Een keer was het baken defect wat veroorzaakt 

was doordat te veel vermogen van zijn sta!on in 

het baken terecht was gekomen. Met een nieuwe 

opzet waar achter een 1 Wa� zender een ver-

mogens verzwakker werd opgenomen van 20 dB 

was het baken veilig voor het ingestraalde ver-

mogen van het gewone sta!on. 

 

Robert kon ook wat opnames demonstreren van 

sta!ons die het baken hadden ontvangen.  

 

Tot slot ging hij nog in op allerlei plannen die er 

nog zijn rondom het baken zoals een eigen websi-

te maar ook het koppelen aan een frequen!e 

standaard en het opnemen in automa!sch rap-

porterende netwerken om zo een snel inzicht te 

krijgen van de actuele propaga!e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remco, PA3FYM !jdens zijn 160 meter contest lezing 

Robert, PAØRYL !jdens zijn lezing 
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Propaga!e was gelijk een 

mooie oversteek naar de pre-

senta!e door Henk PA2S die 

inging op 60 meter WSJT  

ervaringen en propaga!e  

onderzoek. 

 

Nadat Henk wat verteld had 

over hoe hij als amateur sinds 

1976 ac!ef is geweest op diver-

se VHF-UHF-SHF banden ging 

hij in op de !jd dat 50 MHz als 

band in de belangstelling 

kwam.  

 

Henk vertelde dat de pioniers-

geest weer bovenkwam toen 

de 60 meter band aan de  

amateurs toegekend werd. 

Door nieuwe mode’s zoals JT 

ontstond er veel ac!viteit wat 

aanleiding was voor Henk om 

flink ac!ef te zijn.  

 

Naast het maken van  

verbindingen werd ook zijn 

oude interesse in propaga!e  

onderzoek ges!muleerd en begon hij zich ook toe te leggen op de 60 meter propaga!e. 

 

In bijgaand verhaal is het relaas van zijn presenta!e verwoord. 

 

Na nog een korte break voor koffie en thee of 

andere wensen was het !jd voor de laatste pre-

senta!e van Hans PAØEHG, die een voordracht 

hield over zijn experimenten met WSPR en de Red 

Pitaya. 

 

Na de eerste experimenten met de Red Pitaya als 

SDR transciever lag de Red Pitaya al een !jdje 

weer s!l. Op Internet vond Hans een publica!e 

waar de Red Pitaya gebruikt werd voor WSPR en 

dat was de start van een experiment wat nu nog 

steeds loopt. Eerst was de uitdaging om te ont-

vangen, met de Red Pitaya is dat mogelijk op 8 

banden tegelijk. Hans vertelde over zijn eerste 

spots die hij ontving en de daarvoor gebruikte 

antenne. 

 

Daarna was de uitdaging om ook WSPR te gaan 

zenden.  

  

Na wat experimenten met de so"ware om twee 

zenders tegelijk te proberen in de lucht te ze�en 

was de conclusie dat dit vooralsnog niet zou gaan 

lukken. Daarom werd gekozen voor een aanpak waar op 5 banden gedurende 10 minuten !jd gezonden zou gaan worden. Dat lukte  

prima en resulteerde in een groot aantal spots over vrijwel de hele wereld. De presenta!e is verderop in dit bulle!n opgenomen. 

 

Nadat de dag afgesloten werd met een nabeschouwing van deze dag en de wens om dit vaker te doen werd door een kleine groep nog 

wat aan de bar genu&gd en nagepraat. 

 

Een leuke dag die zeker geslaagd is en waar uiteindelijk ongeveer 55 deelnemers aan meegedaan hebben. 

Henk PA2S over de 60 meterband 
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De lezing van Henk PA2S over WSJT ervaringen op de 60 meterband en propaga�e-onderzoek  
 

Henk kreeg zijn eerste mach!ging op 1 januari 1976 (roeple"ers PEoHJS). De A mach!ging werd in mei 1977 behaald en de call wijzigde in 

PA2HJS. In september 2003 werden twee le"ers geschrapt en werd het PA2S. Hij vertelde dat hij iets hee# met het onbekende en daarom 

werd Henk ac!ef op UHF en SHF. Via 70, 23 13 en 9 cm klom hij omhoog naar 3 cm. Aan radiowedstrijden werd steevast deelgenomen en 

Henk liet foto's zien van echte amateursta!ons  die met de nodige losse draadjes aan elkaar zaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteststa!on in Si"ard, ca. 1982           Conteststa!on in Landgraaf, ca. 1985 

6 meter band 

In 1978 ontstond belangstelling voor de 50 MHz band en werd een converter gebouwd. Het eerste amateursignaal werd in maart 1979 

gehoord: ZS6PW (baken) via F2 propaga!e. Tijdens de piek van zonnecyclus 21 werden diverse DX-sta!ons ontvangen en deels crossband 

50/28 MHz gewerkt. Propaga!e kreeg warme belangstelling. Bij het toelaten van 50 MHz in 1988 verlangde de overheid rapportages. Met 

co auteur E.J. Korma (nu PF5X)  werden twee rapportages geschreven over propaga!e op 50 MHz. In 1991 werd hiervoor een prijs ont-

vangen van het Vederfonds. Henk is bijzonder ac!ef geweest op 50 MHz en in 1992 werd als 5e Nederlander het 6 meter DXCC behaald 

(#109). 

 

Van 6 naar 60 meter 

Bij de toekenning van 60m kwam de pioniersgeest weer boven drijven, want er was nog weinig ervaring met deze band. 60m is te be-

schrijven als een hybride band, met karaktertrekken van 80 en 40 m. De demping overdag in de D-region is vooral !jdens de zomer hoog, 

maar zodra de schemering invalt komt de band tot leven. Na de WRC-15 conferen!e kwamen er nieuwe landen bij. Er is veel ac!viteit 

met JT modes, ook vanwege de beperking tot 15 W EIRP. Uiteraard is JT ook een prima modus om veel sta!ons in de smalle 15 kHz band 

te huisvesten. 

 

60 meter: “the second magic band” 

In december 2015 volgde een grote verrassing. Er werd rond de Kerst wat rond gebladerd op PSK reporter en Henk kwam rapporten  

tegen van VK7BO die luisterde op 60 en spots verzond 

naar de internet server. Er volgden nog meer verrassin-

gen, zoals ontvangst door DP1POL (Zuidpool) en VP8ALJ 

(Falkland Eilanden). 60 meter was dus zeker meer dan een 

“Europa band”. Het pad naar Australië bleek vaker open 

te zijn. Via het internet (Hamspots) konden de eigen rap-

porten worden ‘teruggelezen’ en worden vastgelegd. 

Henk zond een aantal avonden in JT65 om te de signaal-

sterkten te verzamelen en er werden grafieken gemaakt.  

 

Uit de me!ngen bleek dat de signalen rond 19.30 UTC 

piekten en daarna wegzakten. De oorzaak van de piek is 

waarschijnlijk het scheef liggen van de ionosfeer. Dit komt 

omdat 's nachts de virtuele hoogte van de F2 laag geleide-

lijk s!jgt. Zodra de zon opkomt, neemt de ionisa!e snel 

toe en daalt de hoogte ook weer. De schuine ligging  

focusseert de signalen. Maar zodra de zon hoger aan de 

horizon staat, neemt de ionisa!e in het D-gebied ook toe 

waardoor de signalen worden geabsorbeerd. Op 60 meter 

is dit effect heel goed merkbaar, vooral in de zomer.  
Signaalsterkten bij VK7BO 
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JT-Analyzer 

Automa!sch decoderen maakt analyse mogelijk en dus werd een programma gemaakt om de gegevens van WSJT-X en JTDX te converte-

ren naar een database. Al spoedig kwam het idee om verbindingen op een kaart te plo�en. De so"ware werd telkens uitgebreid met 

nieuwe func!es. Je kunt bijvoorbeeld je eigen verbindingen tonen. Ook is er inmiddels een ‘live’ versie, die real !me de ac!viteit weer-

gee" op de kaart. Kleuren tonen de status van de verbindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 60 meter door PA2S gemaakte verbindingen met JT modes 

 

Gemiste kansen 

Henk liet enkele gemiste kansen zien, zoals WH7AA (Hawaï) die hem aanriep maar een rapport uit Hawaï werd niet ontvangen. Man ma-

de noise is de grote  boosdoener. Het oude gezegde geldt ook hier: je kunt alleen werken wat je hoort. 

 

So!ware voor analyse WSPR spots 

De volgende so"ware  ontwikkeling was gericht op WSPR spots. WSPR berichten (een van de WSJT varianten) duren bijna 2 minuten. De 

so"ware bij de ontvangers stuurt de ontvangen berichten naar wsprnet.org, waar deze zichtbaar zijn (lijst of kaart). Ook is er een down-

load mogelijkheid. Daarvan wordt gebruik gemaakt voor de analyse. Data van wsprnet.org wordt omgezet naar een eigen database om 

spots te kunnen selecteren. De so"ware biedt de mogelijkheid om WSPR spots weer te geven per maand, of per dag. Ook kunnen spots 

van een periode 'over elkaar heen' worden geplot om een puntenwolk te krijgen, die een goed beeld gee" van het signaalverloop gedu-

rende de dag. 

Signalen van Engelse sta!ons gehoord door VK7BO in januari 2017 Engelse sta!ons gehoord op Antarc!ca, februari 2018 
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Enkele zendamateurs maken deel uit van het team op een Duits poolsta!on op Antarc!ca. Via een satellietverbinding hee" men internet 

(!jden veranderen h.i.) en zo wordt de database gevuld. Opvallend is dat het pad naar Antarc!ca bijzonder stabiel is. Vrijwel elke dag is 

verbinding mogelijk. Bedenk dat de zenders echt QRP zijn, niet meer dan ongeveer 1 Wa�! 

 

De ontbrekende decibels 

In september 2017 werd !jdens de ochtend via het lange pad een verbinding gemaakt op 60 m met 3D2AG (Fiji). Na vele ochtenden van 

frustra!e eindelijk gelukt (je ziet via Hampots dat anderen hem wel ontvangen). Nieuwsgierig als al!jd, wilde Henk weten hoe groot de 

demping is tussen zender en ontvanger. Volgens de geraadpleegde literatuur is de paddemping gelijk aan de vrije veld demping plus ca. 6 

dB per hop. Voor dit pad is dit ongeveer 177 dB. Bij 50 W zendvermogen (opgave 3D2AG) zou het ontvangen vermogen dan ca. +47 – 177 

= -130 dBm bedragen. Bij PA2S is de ruisvloer ca. -80 dBm (gemeten in 3 kHz bandbreedte) en de SNR zou dan op ongeveer -50 dB uitko-

men, dus niet te decoderen met JT65.  Het JT65 rapport van 3D2AG was echter -23 dB (overeenkomend met ca. -103 dBm). De demping 

dus ongeveer 150 dB (ca 27 dB minder dan de genoemde 177 dB volgens de mul!hop berekening). 

 

Door middel van me!ng werd vastgesteld dat de rapporten van de WSJT so"ware keurig kloppen. Dus kan die -103 dBm niet vreselijk 

afwijken van de werkelijkheid en dus zeker geen 27 dB. Over het onderwerp werd een aantal publica!es gevonden. Er wordt gesproken 

over een soort duct, waar de signalen aan weerskanten via de schuine ligging van de ionosfeer kunnen in- en ui�reden.  Een belangrijke 

voorwaarde is dat beide sta!ons zich in de schemering bevinden en dat het pad door het donker loopt.  

 

Het ziet er dan ongeveer uit als op de a?eelding hier boven.  

 

Recente verbindingen met ZL sta!ons geven soortgelijke uitkomsten. De demping is ook hier een stuk kleiner dan de waarde volgens de 

'standaard' berekening. Het programma VOACAP rekent ook veel hogere waarden uit dan wat er is gemeten.  

 

De indruk bestaat dat paden die de evenaar kruisen, verhoudingsgewijs het beste zijn. Hoewel er nog steeds veel landen zijn waar 60 m 

niet is toegestaan, geven de gemaakte DX verbindingen met landen als Hong Kong en de Filippijnen de indruk dat die een stuk las!ger zijn 

en dempingswaarden laten zien, die veel dichter bij de ‘mul!hop’ berekening liggen.  

 

Er valt dus nog veel te onderzoeken en Henk zal daar zeker mee doorgaan. Op zijn website (www.dx.nl) worden door Henk geregeld ar!-

kelen geplaatst over dit onderwerp. 
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Namens de s�ch�ng DKARS willen wij Hans, PAØEHG heel hartelijk bedanken voor het  

organiseren van de HF Weak Signal Dag! 


