JOTA-JOTI en CAMRAS

Jaarlijks, in oktober, houdt de Scouting-beweging een weekend
waarin draadloze kontakten tussen diverse scouting- groepen
over de hele wereld worden gemaakt. Hierbij wordt hulp
ingeroepen van zendamateurs voor de apparatuur en technische
ondersteuning. Alle amateurmogelijkheden mogen worden benut
(apparatuur, frequenties, methoden, etc).
Dit heet Jamboree on the Air: JOTA
Grote afstanden gaan via de HF banden (de taal is vaak een hogere
drempel).
Landelijke verbindingen gaan ook vaak met VHF signalen (typisch 2
meterband)
Nieuwe technische Uitdagingen:
Kunnen we met een hogere frequentie (bijvoorbeeld 70cm band) ook
extreem verre verbindingen maken?
Antwoord: met extra techniek en wat hulp (grote antenne) : jazeker.





Kontakt maken tijdens JOTA met andere JOTA
stations via reflectie van radiosignalen tegen de
Maan!
Dit wordt ‘moon-bounce’genoemd. Binnen
radioamateur kringen hebben we het dan over
EME verbindingen (Earth-Moon-Earth).

Uitdagingen:
Voor succesvolle EME verbinding heb je nodig:
1: een goede maanstand;
2: een goede zendinrichting en computer;
3: een zeer goede ontvangst inrichting.








Ontvangen van de zeer zwakke reflecties van
de maan is nogal lasting. We worden geholpen
door CAMRAS. (zie www.camras.nl)
CAMRAS heeft een grote (25 meter)
schotelantenne ter beschikking en het
ontvangen signaal kan op internet –livebeschikbaar worden gesteld (streamen).
Iedereen kan meeluisteren wat er van de maan
wordt opgevangen (dus ook jezelf!)

ontvangst

streaming

Ga naar www.camras.nl en klik op ‘gebruik’

streaming

Afstand ongeveer 400.000 km
De actuale maanstand tijdens de JOTA kan je vinden op
internet
Hoe lager boven de horizon, hoe verder weg het kontakt mogelijk is.
Voor kleine stations is ‘’iets hoger’’ toch handiger (bomen etc.).

horizon

De maanstanden voor de JOTA dagen (oktober):
Exacte tijden en richtingen:
Http://hemel.waarnemen.com/applets/plandata.cgi
Voor het maken van een mooie tabel:
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi

Met de onderstaande instellingen:

De zendinrichting bestaat uit:
- Bediening (seinsleutel of computer)
- Zender (met voeding)
- Antenne (long Yagi)

Frequentie: 70 cm band (432 MHz)
Modes van belang voor eme: CW of WSJT
CW = morse (‘echt’ morse is lastig)
WSJT = toontjes in USB mode met de computer
WSJT heeft voorkeur, extra berichtjes kunnen getyped
worden (max 13 characters per keer).
Check handleiding (ned.):
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT_User_
600_Dutch.pdf

Computer (soundcard) moet aan de zender gekoppeld zijn.
Let op een goede interface tussen PC en de zender (isolatie).
Dezelfde computer kan/moet ook ontvangen (van internet!),
maar dat kan ook met een tweede PC.
Let op dat de uitgang van de soundcard aan zender zit en de
ingang op een of andere manier van internet komt.
Hint: De communicatie met WSJT oefenen zonder zender,
met twee PCs (soundcards aan elkaar of ‘door de lucht’).
Details: Mode= JT65b,

zenden en onvangen gaan per hele minuut. Als je op
een PC ‘first’ aanvinkt, dan zend je elke even minuut.

Let op een goede tijd op de PC. Voor een goede verbinding
met WSJT moeten we op een seconde nauwkeurig
werken.
De computerklok moet dus op ongeveer 1 seconde
nauwkeurig ingesteld worden.
Handig is dit via NTP te regelen (Network time protocol),
CAMRAS biedt hiervoor een NTP time service aan:
ntp.camras.nl (later meer hierover).
Het kan ook met een GPS ontvanger.
Zie extra presentative hierover

Frequentie: Laag in de 70 cm (432,040 -432,080 MHz)
Zendvermogen: minimaal 20 W-50W




Kleine sets met een lineaire versterker kan.
Gewone set met enig vermogen is wellicht handiger.
Voorbeelden: (kale IC706MKIIg werkt met enige moeite)

Voorbeeld van kleine set:
Yaesu FT817D met Mirage of Bako lineaire versterker

Grotere sets:
Icom IC910H (75W), IC9100 (75W);
Kenwood TS2000 (50W);
Yaesu FT847 (50W)

Antenne: Zo groot mogelijk (winst 17 dBi of meer).
Praktisch:
een Lange Yagi van bijvoorbeeld 23 elementen
Twee goede –reproduceerbare- voorbeelden:
DL6WU
www.k7mem.com
Onderaan die bladzijde een knop voor [432 MHz, 22 element]

DK7ZB
www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Kies in linkse menu : [430-MHz-longyagis]

Antenne: Moet op de maan gericht worden
De bundelbreedte (openingshoek) van een long yagi is meer
dan 15 graden, dus eens per half uur opnieuw richten is
voldoende.
Een oplossing: Bind top aan mast of boomtak en laat de
achterkant dicht bij de grond
(bijv. 1 meter hoog).
Zorg wel voor vrij zicht op de maan.












Ga naar www.camras.nl en klik in bovenbalk
op de knop ‘Bezoekersinfo‘.
Kies het onderste item: ‘CAMRAS Websdr
stream’
Redelijke internetverbinding is nodig.
Je zal een ‘’watervalscherm’’ zien
Bij 1 kun je de call invullen (anderen zien dan
ook dat je actief bent)
Bij 2 zie je een typisch WSJT signaal
Bij 3 zie je de doorlaatband die je beluistert
(met de muis verschuifbaar = afstemmen)
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Koppel het geluid van de Websdr stream intern door naar
de ingang van de geluidskaart en probeer met WSJT te
decoderen. (let op de klok, de uitzending moet in de
even of oneven –hele- minuut zitten).
De computer moet op ongeveer 1 seconde nauwkeurig
lopen. Let op dat uitgang aan zender zit en dat het
ingangs signaal van internet komt.
De hele installatie kan zo op een enkele PC draaien
(zenden en ontvangen).
OEFENEN is hier echt nodig, probeer eens een station te
decoderen.
De Veron Velddag is ideaal om het te proberen
(1e weekend van september)



Groot vermogen is prima,
maar denk aan de veiligheid
Met slechts 20 W halen we de maan, mits de
antenne goed genoeg is (>16 dB winst)
Bandbreedte op normaal usb (1,8 of <2,5 KHz)
PC audiokaart aangesloten op microfoon
ingang
Ook zendknop sturing (PTT) via PC doen .



Succes!








