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1.1 Downloaden

•Begin maar met 
Google

En zoek naar 

Ham Radio de Luxe
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1.2 Downloaden

•De Home page…..

geeft gelijk alles wat 
je zoekt.
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1.3 Downloaden programma
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1.4 Downloaden documentatie
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1.4 a Public Upload

HRD manual en deze inleiding staan hier
9-4-2006
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1.5 Wat te downloaden

•Het laatste programma. Beta versie “later”
Dit is incl. PSK, logbook, mapper etc.

•Documentatie  (103 pagina’s in het Duits) 

•Hoge resolutie kaarten voor Mapper 

•Omroepzenders file,  ILG Radio

•Daarna een flinke gift uploaden naar je eigen 
vereniging!!
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2.1 Interface 

•Niet iedere transceiver is geschikt voor 
CAT (computer aided tuning) Op de HRD 
site vind je een overzicht van alle 
geschikte transceivers. 

•Naast de CAT interface is ook een audio 
interface nodig als je PSK-31 wilt 
gebruiken
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2.2 Interface commercieel

•Icom CT-17

•Yaesu CT-62

•Tigertronics Signallink SL-1+
de aanbevolen audio interface

•PA0KKD komt met een ontwerp voor een 
CAT + audio interface.

9-4-2006
12HRD 



2.3 Interface zelfbouw
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2.4 Interface zelfbouw 

•Voor diverse merken 
staan op deze site 
schema’s voor 
zelfbouw 

•Ook schema’s voor 
audio interfaces, die 
nodig zijn voor
PSK-31
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2.5 zonder audio interface psk
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2.6 geluidskaart instellingen
•In de opname stand :

Alleen de microfoon kiezen en versterking zo 
hoog mogelijk. 

•In de afspeel stand:

Volumeregeling ergens in het midden
Bij mij moet Wave opgedraaid worden. Dit is de 
weergave van het psk-31 signaal op de laptop 
luidspreker voor zenden. Verder heb ik alles 
gedempt.
De microfoon moet niet te ver open om 
rondzingen te voorkomen. 9-4-2006
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2.7 voorbeeld Yaesu 897
•COM port instellingen maken volgens CAT 

protocol van de transceiver.(merk afhankelijk)
1 start bit,8 data, no parity en 2 stopbits. Blz. 63 
v/h manual

•Bij Yaesu op CAT zetten en niet op linear. 897 
menu 20

•Op de pc: Start > instellingen > configscherm > 
system > hardware > apparaatbeheer > poorten 
> COM port. Hier de transceiver parameters.
(info PA0AAJ)
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3   Bediening
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3.1 Bediening

•Niet schrikken !!

•Het is leuk en er is veel mogelijk

•Je kunt oefenen met een dummy set

•De mogelijkheden worden voor een groot 
deel bepaald door je transceiver

•Je kunt “Getting started” doornemen
9-4-2006
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3.2 Amateurband selecteren

•Klik op “Selection”

•Klik op “Bands”

•Selecteer nu b.v. 160m-10m (Region1)

•Klik nogmaals op selection
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3.3 Kies de gewenste band

•Boven “Fine” op driehoekjes klikken
of

•Alt+U door hogere band en
Alt+D voor lagere band
of

•Klik op schaal met gewenste band

9-4-2006
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3.4  We gaan naar de 20 m 
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3.5  Afstemmen op een f

•We willen afstemmen op PA0BWX 

•14.292 MHz vakantie ronde

•Klik nu op het 1e cijfer achter de komma
en type daar een 2

•En zie wat er gebeurt. Glashelder!

9-4-2006
23HRD 



3.6 Een rechthoek boven de f

•Ga met de pointer naar het blokje ?

•Fave: amateurbanden\ 20 m
14.292 vak ronde 10 –17

Dit had ik ingevoerd bij de “Favorites”
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3.7 Afstem mogelijkheden

•Klik op het grijze lopertje in een van de 
gele schalen en beweeg de muis links en 
rechts.

•Beneden grof, boven fijn afstemmen

•Klik nogmaals op de lopertjes en draai 
aan het muiswiel
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3.7 a Band bereiken instellen

•Rechts naast de schaal op het rondje 
klikken

•Nu kun je de muisknop stapjes instellen

•Klikken op “H” instellen schaalbereik

•Het is mogelijk een tweede fijne schaal te 
kiezen

•Sleep het grijze vlakje eens helemaal naar links

9-4-2006
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3.7 b Bandspreiding

Ideaal om met de muis af te 
stemmen.

De 20 m in bandjes van
25 kHz !
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3.7 c  De Bandscope

Bij Tools de Bandscope kiezen

9-4-2006
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3.8 Overige display informatie

•Links boven in de schaal VFO informatie

•Rechts boven informatie over de set is 
per transceiver anders!

•Onder de freq display de freq van de 
tweede VFO (indien beschikbaar)

9-4-2006
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3.9 Overige display info 2 
•Een analoge en een digitale S meter

•Dag,datum en tijd in UTC

•Onder de bovenste freq schaal nogmaals 
een band selectie mogelijkheid.

•Met Alt kun je de andere VFO kiezen en 
instellen

•Met BSP kun je de band in stukjes delen
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3.9a Overige display info 3

•Aan de onderkant van het scherm zien 
we, en dit is weer afhankelijk van de 
transceiver, een aantal in te stellen 
grootheden.

•Bij b.v. de FT-100 zijn een aantal zaken 
alleen op de set in te stellen

9-4-2006
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FT-897 van PA0HLT

9-4-2006
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4 Favorieten

•Favourites  hier kun je eigen 
favoriete frequenties met een 
beetje tekst opslaan

•Het is mogelijk de frequenties per 
band of per soort ( PSK-31) onder 
te brengen

•De bovenste mappen zullen we 
afzonderlijk bespreken

9-4-2006
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4.1 Favorieten  mappen

• Heb nu eerst geklikt op amateur 
banden en daarna op 80 m

• Hier staan een aantal frequenties met 
wat toevoegingen

• 3.603 PI4AA mon 20.30

•Met het aanklikken van de frequentie 
worden alle instellingen mee genomen
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4.2 “managen” favorieten

•Na het aanklikken van Manager komt er een 
menu waar je even aan moet wennen.

•Klik op New root “wortel”en je krijgt een 
hoofdmap

•Klik op deze hoofdmap en klik op new folder

•We kunnen nu verwijderen,wijzigen en 
verplaatsen

9-4-2006
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4.3 managen favorieten 2

•Klik voorlopig niet op load,defaults of Merge! 

•Klik op “Save” en bewaar je laatste file met 
favorieten op een vindbare plaats b.v. een 
floppy of CD-RW en in de default map

•Klikken op show/hide markers laat de blokjes 
boven de freq. schaal al of niet zien

•Je kunt alle mappen sluiten met close folders
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4.4 Organiseren van favorieten
•We kunnen de mappen naar 

eigen inzicht indelen

•B.v. een map met alle repeaters

•Luchtvaart frequenties

•Omroep zenders

•PSK 31 frequenties

•Vakantienet frequenties

9-4-2006
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4.5 Een favoriet toevoegen

•De baken frequentie 14.100 MHz

•Klik op favourite, hartje met floppy

•Verander Title in b.v  14.100 Baken

•Klik op map 20 m en daarna op OK

•Links verschijnt de nieuwe favoriet

•Nu naar Manager klik op de nieuwe en nu met 
het pijltje naar boven loodsen naar z’n plaats
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4.5a favorieten load en save

•We kunnen de favorieten van een ander 
binnen halen.
Load en de rest volgt vanzelf.

•Eigen favorieten saven op een disc kan 
ook. Backup of voor een ander.

•Mijn favorieten kun je krijgen

9-4-2006
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4.6 scannen

•Heel comfortabel

•cur = current = huidige

•Threshold=drempel
in te stellen op
S waarden

•Resume=hervatten
wachttijd is instelbaar

9-4-2006
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Kunnen we het nog 
uithouden?

•Of gaan we praten 
over de goeie ouwe 
tijd.

•Over de 19 set of 
over het vervallen 
van de morse 
examens?

9-4-2006
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5.1  dx cluster

•Als nieuweling bij de Veron in 2002 en lang 
niets aan radio gedaan hoorde ik
iemand over dx cluster praten.
Moest met dx en groep te maken hebben. 
Vergat telkens eens te vragen wat het is!

•Na  het installeren van ADSL kwam ik er 
vanzelf achter.

9-4-2006
44HRD 



5.2 dx cluster bij toverslag

•Als je pc verbinding heeft met internet hoef je 
alleen maar op Dx cluster te klikken en te kiezen 
voor de band en je ziet het laatste nieuws over het 
dx gebeuren.
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5.3 dx cluster wat zien we

•Links een menu 

•Rechts de call, freq en tijd in UTC

•De spotter ( wie het station heeft ingebracht)

•Eventueel commentaar

•De freq. geeft een indicatie over de toegepaste 
modulatie SSB of PSK enz.
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5.4 dx cluster menue
•Blokje verversen stop zetten en op het 

pijltje weer laten lopen

•Zandloper om de tijd tussen verversen 
in te stellen

•- ,+  letters vergroten/verkleinen

•Huisje cluster homepage

•Enveloppe aanklikken als je anderen 
wilt laten weten dat je een interessant 
station aan de haak hebt.
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6    Logbook
•Het logbook is compatible met ADIF, 

Amateur Data Interface Format.

•Het is gebaseerd op Access en als je dat 
beheerst kun je zelf  doen met de 
bestanden wat je naast het aangebodene 
maar wilt.

•Wat ik niet heb gevonden is een menu 
voor het printen van QSL-kaart etiketten 
direct vanuit HRD
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6.1 Voorbeeld logbook
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6.2 Logbook.  

•Het logbook is een verhaal op zich en ik beperk 
me tot wat voorbeelden.

•Open dx cluster en tevens het logbook.

•Klik op de Ster voor Add en klik daarna weer op 
de logbook toggle knop.

•Nu het Add toevoeg venster “klein”klikken.
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6.2a Werkscherm voorbeeld

•Heb XR9A aangeklikt in het dx cluster en 
de transceiver staat nu op 14.260
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6.2 b Add “groot”
•Heb qrz (F1)

geklikt en zo 
nuttige  
informatie 
gekregen.

•Report en qsl
info ingevoerd

•Na klik op Add
staat alles in 
het logbook.
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6.2 c Audio grabber

•Als we het geluid van een station willen 
opnemen klikken we op de rode punt.

•Klikken op de lsp. Geeft overzicht 
opgenomen fragmenten.
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6.2 d Audio Browser
•De files 

aanklikken 
en 
afluisteren!

•De rest 
wijst zich 
zelf.
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6.3  Plot logbook in Mapper
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7    PSK-31

•HRD heeft een goed bruikbaar PSK 
programma.

•Een  “waterval” programma en een 
Super Browser. 

•Handige macros en zonder audio 
interface prima te gebruiken.
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7.1  Wat eerst? De audiointerface

•Na het klikken op PSK 31
komen we in het 
programma.

•Nog ff de Macro over je 
eigen station aanpassen.

•Per uitzending even de 
weergegevens van het 
moment invoeren.
En  klik op start.
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7.1 a
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7.2 PSK-31 view

•Klik op view om te zien wat er te zien is!

•Bij Toolbars overal een “v” zetten dan missen 
we niks.Voorlopig geen “v” voor centre

•Een “v” voor Sidebar geeft een overzicht van de 
Macro’s.

•Een “v” voor alleen  Channel 1 laat 1 kanaal 
zien.
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7.3 PSK-31 Favourites

•Na aanklikken krijgen we de meest 
gangbare PSK-31 kanalen te zien.

•14.070.150 geeft meestal wel wat 
activiteiten te zien en te horen.
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7.4 PSK-31 ontvangst display
•We zien frequentie, datum en tijd in UTC

•Afstand en hoek naar locator DM12  
van KQ6AA in California

•Links: De macro’s

•Een stukje QSO van UT4UQ

•Rechts: gegevens geplakt vanuit het qso

•Onder de waterval met enkele 
stations
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7.5 Hoe vang ik een station
•Klik b.v. op de “1 “ en schuif de muis op 

een startend lijntje in de waterval.

•Als het signaal sterk genoeg is komt het 
bericht in het berichtenvenster.

•Zie je de call verschijnen maak die dan 
zwart met de muis. (dubbel klikken)

•Nu op call klikken en de call komt in het 
venster rechts. Eveneens met naam etc.
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7.6 Belangrijk venster

•De oranje (bij mij) indicator geeft de 
signaal sterkte.Het zwarte vlakje is de 
drempel (threshold) kun je verschuiven.

•Daaronder indicator signaal kwaliteit.

•Rechts boven: gummetje voor Rx 
venster.

•Rood pijltje: zender aan tot je stopt met
blokje (wordt rood bij zenden)

•Pijltje met streep: zenden tot einde tekst

•Voor je gaat zenden eerst 
zendvermogen omlaag.
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7.7 psk waterval
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7.8 Super Browser

Hiervoor klik je op SB.
Geeft een overzicht over de 
hele band.
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8 Omroep zenders
•Klik op SW data

•Een zeer groot aantal
omroep zenders komt 
ter beschikking

•We kunnen nu gaan 
zoeken,maar klikken op 
de loupe geeft een 
selectie menue
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8.1 Menu omroepzenders

•Loupe = selectie

•Handje = database
opties 

•AM = modulatie

•- + letter grootte

•Huisje ILGradio 
home page

9-4-2006
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Ham Radio de Luxe waarom?

•Ideale afstands bediening.

•Voor kleine transceivers wordt afstemmen veel 
plezieriger

•Geheugen en scan functies veel eenvoudiger.

•Misschien wel de verbinding van jongeren met 
een antenne!
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