
Aanpassingen PI6HLM  2015 - 2016 
 

 
De 12 zelfbouwontvangers zijn nu voorzien van een Nicam detectieprintje en geïntegreerd in de besturing        

      
1.   12 ontvangers uitgebreid met RX Nicam; 

2.    Toegevoegd 7
e
 TX Nicam subcarrier; 

3.    Toegevoegd Nicam chat box; 

4.    Ontvangst DATV op 436 MHz en 1252 MHz; 

5.    Verbeterde TX-antenne op 3 cm; 

6.    Uitbreiding DX-mode; 

7.    Verlenging Noord-Oost mast met 3 mtr.; 

8.    Toegevoegd doorgifte van PI6ALK; 

9.    Omschakeling t.b.v. PI4HLM/PI6ALK; 

10. Uitbreiding besturingsmogelijkheden voor  

       gebruikers doormiddel van DTMF-codes.  



De vernieuwde besturing van PI6HLM (2) 
In deze beschrijving laten wij U kennis maken met de deels vernieuwde schermen van 

PI6HLM welke gebruikt worden binnen de besturing van onze ATV repeater. PI6HLM 

beschikt over een twaalftal eigenbouw ontvangers welke allen afstembaar zijn v.w.b. hun 

beeldfrequentie en twee subcarriers. Sinds mei 2015 kunnen deze ontvangers ook Nicam 

detecteren en zendt PI6HLM ook op een zevende subcarrier uit in Nicam. Tevens zijn twee 

ontvangers toegevoegd welke op 436 MHz en op 1252 MHz digitale televisie (DATV) 

kunnen ontvangen. Daarmee is de analoge ontvangst op 70 cm beëindigd.  

Het eerste scherm noemen we het “Receivers-scherm” (Afb.1). In het daarvoor bestemde 

invul vak kan de frequentie doormiddel van een toetsenbord direct worden ingevoerd. Het is 

echter ook mogelijk om met up- en down-buttons de frequentie in stappen te wijzigen. Indien 

van een bepaalde ontvanger de beeldfrequentie doormiddel van up- of down-step buttons 

wordt bediend, dan wordt in de kolom ‘V.Lvl’ het ontvangst percentage weergegeven.  

Indien van een bepaalde ontvanger de Sound 1 carrier doormiddel van up- of down-step 

buttons wordt bediend, dan wordt in de kolom de tekst ‘V.Lvl’ vervangen bij het muteren van 

Sound 1 voor de waarde ‘A1 Lvl’ en door ‘A2 Lvl’ bij het muteren van Sound 2.  

 

 
Afbeelding 1: Het Receivers-scherm bestuurt de 12 eigenbouw ontvangers van PI6HLM  

 

Sommige ontvangers werken in samenwerking met een LNB die een bepaalde Local Oscil-

lator heeft (bijv. 9.200 MHz). De 13cm-ontvanger werkt met een Local Oscillator van 1000 

MHz, terwijl de 23cm-ontvanger geen LO heeft. De Local Oscillator waarden worden ook via 

dit scherm ingevoerd. Indien een ontvanger mist (fysiek of niet herkend wordt door de 

software) dan wordt dit aangegeven met de tekst ‘Absent’. De ondergrond kleurt dan rood. 

Wordt de ontvanger ‘gezien’ dan staat er ‘Linked’ en dan kleurt de ondergrond groen.  

De 12 eigenbouw ontvangers zijn technisch wat opbouw betreft hetzelfde maar geen 

ontvanger is qua werking geheel identiek. Daarom is binnen de software een hulpscherm 

ontwikkeld genaamd: ‘Rcvr Configuration’ (Afb. 2). Voor elk van de 16 video inputs is een  

dergelijk scherm voorhanden dat doormiddel van ‘Receiver select’ kan worden gekozen.  



Receiver select:     Receiver Name:      Router input:                          Status    
 

      1                       PI6ZDM                          11                                      Inactief  

      2                       PI6HHW                         12                                       Inactief  

      3                       PI6ZTM                          13                                       Inactief   

      4                       PI6ALK                            7                                       Inactief  

      5                       1252 MHz  (A)                 5                                       Actief  

      6                       2330 MHz                         6                                      Actief 

      7                       PI6NHN                          14                                      Inactief    

      8                       10.280 MHz                      8                                      Actief        

      9                       10.320 MHz                      9                                      Actief 

     10                      10.120 MHz                    10                                      Actief         

     11                      10.080 MHz                      3                                      Actief 

     12                      10.350 MHz                      4                                      Actief 

     13                      436-DATV                        1                                      Actief  

     14                      1252-DATV                      2                                      Actief 

     15                      Camera (not in use)         15                                      Inactief  

     16                      INFO                               16                                       Inactief  

 

Hier kan, in geval van een repeater (indien Repeater mode is aangevinkt), de naam van die 

repeater worden ingevoerd. Betreft het niet de ontvangst van een repeater of ander inactief 

kanaal, dan wordt hier de waarde zichtbaar van de beeldfrequentie waarop de ontvanger is 

afgestemd, bijvoorbeeld 10.080 MHz. Deze informatie (‘PIP’ label) zal straks bij vertoning in 

de PIP weer worden getoond. 

Aangezien geen enkele ontvanger (lees: tuner) het zelfde is, kan van elke ontvanger 

afzonderlijk de offsets worden ingesteld van de Video S-meter en de Video Tuningmeter, 

compleet met schaalindeling. Dit geldt ook voor de offsets en de schaalindeling van de S-

meter van de eerste en tweede subcarrier. De onderlinge sterktes worden doormiddel van een 

schaal in procenten zichtbaar. In het vakje “Repeater mode” kan doormiddel van een vinkje 

worden aangegeven dat het een repeater betreft. Dit is van belang voor de software aangezien 

deze onderscheid maakt tussen zogenaamde actieve kanalen of inactieve kanalen. Het vakje 

‘Router input’ geeft het corresponderende nummer aan op de video-router. Na elke 

aanpassing via de ‘OK button’ worden de ingevoerde settings blijvend opgeslagen. 

 

Sinds mei 2015 zijn alle ontvangers uitgerust met een opbouwprint waardoor nu ook Nicam-

audio kan worden ontvangen. Om dit te kunnen besturen zijn in figuur 3 onder Repeater mode 

extra instellingen opgenomen om het Nicam volume, FM volume en het Video Treshold 

niveau te kunnen in stellen. Ook zijn toegevoegd de aan-vink mogelijkheid voor FM Fallback 

en 5.85 MHz Chatcarrier.        

 

Er is voor gekozen om ook analoog FM in de Nicam Chatbox toe te staan. Hiervoor zijn 

DTMF-codes toegevoegd aan de DTFM-lijst. Alleen de Sysop kan een ontvanger op een 

andere Nicam carrier (5.85 MHz.) laten werken door een vinkje te plaatsen.  

 

De 12 eigenbouw ontvangers maken het mogelijk om voor zowel actieve als inactieve 

inkomende signalen S-meter informatie te tonen (Afb. 3).   

In de eerste horizontale balk ‘Carrier’ wordt de procentuele sterkte doormiddel van een naar 

rechts opschuivende balk zichtbaar gemaakt. Onder de aanduiding ‘Carrier’ wordt dit tevens 

als numerieke waarde getoond. 

De tweede horizontale balk‘Tuning’ toont in hele MHz in hoeverre men zero beat is  



 
Afbeelding 2: Het Rcvr Configuration scherm en de met drie meter verlengde NO-mast (nog leeg deel)   

 

afgestemd op PI6HLM. Indien men zero beat is afgestemd is de waarde onder ‘Tuning’ nul en 

kleurt de achtergrond balk groen. Afwijkingen tussen -1 en + 1 MHz worden niet getoond. 

Stemt men te laag af dan wordt numeriek getoond hoeveel men te laag zit en krijgt de 

achtergrond balk een blauwe kleur. Stemt men te hoog af dan wordt numeriek getoond 

hoeveel men te hoog zit en krijgt de achtergrond balk een rode kleur.  

 

De derde horizontale balk ‘Sound 1’ toont in procenten hoe hard het signaal van de eerste 

subcarrier is doormiddel van een naar rechts opschuivende balk. Onder de aanduiding ‘Sound 

1’ wordt dit tevens als numerieke waarde getoond.  

 

De geldt eveneens voor de vierde horizontale balk ‘Sound 2’. Wij bevelen aan om de sterkte 

van uw carriers in te stellen op een waarde welke ligt tussen 35 en 45%. 

 

Om de kwaliteit van in het inkomende Nicam audio te kunnen beoordelen is onder de regel 

van Sound 2 een regel toegevoegd genaamd BER. BER staat voor Bit Error Rate en geeft 

indien de waarde 0 wordt getoond aan dat het signaal vlekkeloos wordt ontvangen zonder één 



fout bit. Indien de regel 100% aangeeft dan is het inkomend signaal blijkbaar niet van een 

Nicam subcarrier voorzien. Alle andere waarden tussen 0 en 100 geven dus aan in welke mate 

de Nicam subcarrier wordt ontvangen. Dit is geen absolute waarde en geeft dus een relatieve 

indicatie uitgedrukt in procenten.  

 

 
Afbeelding 3: Het “Signal-scherm” 

 

 
Afbeelding 4: Het “Audio-scherm” 



 

Op het “Audio-scherm” (Afb.4) wordt de besturing geregeld van de eerste zes subcarriers van 

PI6HLM. Deze staan ingesteld op 7.02 – 7.20 – 7.38 – 7.56 – 6.00 en 6.18 MHz maar kunnen 

desgewenst anders worden ingesteld. 

 

De eerste vier audio carriers zijn verantwoordelijk voor het geluid bij respectievelijk PIP1 tot 

en met PIP4. De subcarriers op 6.00 MHz en 6.18 MHz worden gebruikt voor het 

zogenaamde Chat Channel, waarover later meer.  

 

Behalve de frequentie zijn verder instelbaar het Carrier Level en het Deviatie Level. 

Middels de TX Mode wordt bepaald of een carrier permanent aanstaat (ON), desgewenst 

automatisch kan inschakelen (AUTO) of permanent uit staat (OFF). 

 

Op dit moment staan alle zeven de carriers permanent aan bij het beeld van PI6HLM. Uw 

geluid wordt door PI6HLM door gegeven indient u het aanbiedt bij uw beeldsignaal op 7.02 

en/of 7.20 MHz. 

 

Wij zijn uiteraard in staat om ieder gewenste sub audio carrier frequentie te ontvangen, omdat 

deze bij elke ontvanger traploos instelbaar zijn. 

 

Om er echter geen rommeltje van te maken hebben we gekozen voor deze twee vaste 

frequenties maar bedenk dat we amateurs zijn dus op verzoek valt er (tijdelijk) wat te regelen. 

 

Toegevoegd is de Nicam Transmitter Settings. Standaard staat aan ‘NICAM 6.552W’ maar in 

de listbox kan ook worden gekozen voor: NICAM OFF, NICAM 5.85 N, NICAM 5.85 W; en 

NICAM 6.552N. De toevoegingen N en W staan voor Narrow en Wide. De sterkte van de 

NICAM subcarrier en het Audio Level zijn traploos instelbaar met de pijltoetsen.   

 

 
Afbeelding 5: Het vernieuwde “Videoscherm” 

 



Afbeelding 5 toont het “Videoscherm” waarop de complete routing van de videoswitch wordt 

bestuurd en kan worden gevolgd. Tevens is het mogelijk om alle 16 video-inputs te enablen of 

te disablen, zeg maar: aan of uit te zetten. De inputs 1 t/m 10 noemen wij de actieve inputs, 

terwijl de inputs 11 t/m 16 de inactieve inputs worden genoemd. Binnen de software wordt 

hier verschillend van elkaar mee om gegaan. Binnen de software zitten een aantal leuke 

mogelijkheden. Worden er bijvoorbeeld tegelijkertijd meer dan vier actieve signalen 

aangeboden, dan gaat het vijfde, zesde, zevende etc. actieve signaal op PIP4 rouleren. Je kunt 

dus altijd zien wanneer er meer dan vier ATV-stations uitzenden. Als een amateur op PIP 1, 

2,3 of 4 zijn signaal uit de lucht neemt, dan verschijnt automatisch het vijfde signaal binnen 

het PIP-beeld. Maar er kan binnen dit scherm nog veel meer geregeld worden. De frequentie 

van de zender is regelbaar tussen 10.0 en 10.5 GHz, de Output Power is traploos regelbaar 

tussen low (20 dBm) en High (32 dBm). De TX-mode kan ook geschakeld worden tussen 

Low Power en High Power, maar de zender kan ook OFF, dus uit worden geschakeld. De 

repeater werkt, zoals dat heet, carrier detect maar kijkt ook of er herkenbaar video wordt 

aangeboden (Sync detect). Via een instelbare Video Treshold schuifregelaar kan de gewenste 

gevoeligheid worden ingeschakeld. 

 

PI6HLM werkt nu met een buiten gemonteerde solid-state eindtrap in een waterdichte 

behuizing. Hierin bevinden zich ook de PLL Control Reference Video/Audio modulator, de 

stuurzender, de vermenigvuldiger en het filter. De eindversterker kan een vermogen leveren 

van 4 Watt (36,2 dBm). De constructie van de 3 cm TX antenne is verbeterd. De antenne 

bevindt zich in de top van de Z-O mast en is met een 3 meter lange golfpijp en 1,5 meter 

flexibele golfpijp verbonden met de zender zodat er nauwelijks vermogen verloren gaat. 

Tevens laat de TX antenne zich hierdoor gemakkelijk draaien vanaf het bovenste bordes. Vlak 

onder de antenne bevind zich in een kastje een draaigewricht wat dit draaien mogelijk maakt. 

Tevens kan de antenne hierdoor eenvoudig in het ‘lood’ worden gezet.  

    

Het effectief uitgestraalde vermogen (ERP) van PI6HLM bedraagt ruim 1 Watt wat gaat in 

een horizontaal gepolariseerde 15 slots antenne op een hoogte van 120 meter.   

 

Het aan de antenne-uitgang geleverde vermogen valt in het scherm direct uit te lezen in dBm 

evenals het feit of de eindtrap gelocked staat (PLL = groen) of uit lock is (PLL = rood).  

Het opgenomen vermogen van de eindtrap wordt getoond (PA) evenals de temperatuur van 

het koelvlak in de buurt van de halfgeleider in de eindtrap (TEMP).  

Deze eindtrap is voorzien van een automatisch werkende kritische stop die de eindversterker 

uitschakelt mocht de temperatuur onverhoopt hoger oplopen dan 65
0 

 Celsius. Tevens worden 

in dit scherm de monitorspanningen van de verachtvoudiger en die van de eindtrap zichtbaar 

gemaakt.  

 

De PLL Control Reference Video/Audio modulator die besturingssignalen ontvangt uit de 

PI6HLM System Controle Gateway kan ook zelfstandig zonder deze Gateway opstarten 

aangezien de buitenversterker beschikt over een gelijksoortige processor als welke zich 

bevindt in de Gateway en welke de zender instelt op de TX-frequentie van 10.250 MHz.  

Het vermogen van de eindtrap wordt tijdelijk in gesteld op 1/3 van het maximale vermogen. 

Later zijn deze voorinstellingen vanuit de oorspronkelijke Gateway weer te overrulen.  

 

De eindversterker wordt I
2
C bestuurd maar om deze signalen over een lange meeraderige 

kabel heen en weer te kunnen sturen worden ze RS232 geconverteerd. Over deze meeraderige 

kabel wordt ook de voedingsspanning aangeleverd. De video- en audiosignalen worden 

gescheiden over twee afzonderlijke coaxkabels (RG-859) aan de buitenkast toegevoerd.    



Alle inkomende ATV-signalen worden in ‘Automatic’ mode beoordeeld en de mate waarin 

dit gebeurd is via een Video Treshold schuifregelaar in te stellen. Hierdoor staan de PI6HLM 

ontvangers niet hinderlijk ruis door te geven. De mode Automatic valt dus te vergelijken met 

een soort squelch.  

 

Ook de kwaliteit van de synchronisatie pulsen (Sync detect) wordt beoordeeld dus ook al sta 

je met een beeld in de lucht dan kan het eigenlijk wel eens zo zijn dat PI6HLM jouw signaal 

niet doorgeeft als er iets niet klopt. Maar als er condities zijn en je juist in de ‘ruis’ zou willen 

kijken, dan kun je dit circuit omzeilen door de repeater doormiddel van een DTMF-code in de 

‘DX-mode’ te zetten. De inkomende signalen worden dan niet langer meer afgetest.  

           

Deze status wordt dan tevens rechts boven in beeld getoond. Bij de laatste aanpassing is de 

DX-mode situatie uitgebreid naar vier keuze mogelijkheden, te weten:  

 

  DX-mode 1 opent de ontvangers  INFO  – 1252DATV – 1252 MHz (A) – 2330 MHz 

   DX-mode 2 opent de ontvangers 10.080 – 10.120 – 10.280 – 10.320  

   DX-mode 3 opent de ontvangers  10.350 -  PI6ZDM – PI6HHW  – PI6ZTM  

   DX-mode 4 opent de ontvangers  436DATV - PI6NHN – PI6ALK – INFO     

 

De te gebruiken DTMF-codes staan vermeld in de lijst aan het eind van dit document. 

 

De video-router, welke normaal op Automatic staat, kan echter ook naar Manual worden 

geschakeld door het vinkje te verwijderen.  

De SYSOP kan zo zelf kan bepalen welk videosignaal op welke plek in de PIP terecht komt. 

Ook het al of niet werken met Sync detect kan door middel van aan of uitvinken worden 

bestuurd. Indien men video buiten de norm aanbiedt, dan wordt de input afgesloten en in het 

betreffende pipvenster verschijnt de aanduiding “NAF” (Not Acceptable Format). 
 

Overigens kan PI6HLM op afstand door de SYSOP worden bestuurd via een 5 GHz WiFi 

verbinding. Deze verbinding maakt het ook mogelijk om de software te kunnen aanpassen en 

elk gewenst bestandsformaat over te sturen (zoals foto’s, filmpjes, presentaties etc.). 

Het volgende scherm is het vernieuwde Control-scherm (Afb.6a,b,). Met dit scherm kunnen 

we de Power Switch besturen, ofwel hier kunnen we een aantal apparaten middels buttons in- 

of uitschakelen van de 230 Volt netspanning, zoals bijvoorbeeld:  

 BLOWER (het aan/uit schakelen van alle blowers in de PI6HLM 19-inch kast); 

 DTMF-70 (het aan/uit schakelen van de PI6HLM Command Receiver met daarin o.a. 

de DTMF 70 cm ontvanger); 

 Processing (het aan/uit schakelen van de 3HE hoge besturingskast; 

 Receivers (het aan/uit schakelen van de 3HE kast met de 12 ontvangers); 

 PI4HLM Mode (het aan/uit schakelen van de weergave PI4HLM of PI6ALK. Dit is op 

afstand ook mogelijk doormiddel van een SYSOP DTMF-code);  

 PI2HLM OFF (het uitschakelen van PI2HLM in geval van misbruik met een SYSOP 

DTMF-code); 

 DATV-70 (het aan/uit schakelen van de 436-DATV ontvanger. Dit kan ook met een 

DTMF-code door gebruikers);  

 1252 DIG  (het aan/uitschakelen van de 1252-DATVontvanger. Dit kan ook met 

DTMF-code door gebruikers); 

 Gateway (het aan/uitschakelen van de PI6HLM Gateway;  

 PC-power (het aan/uit schakelen van de PI6HLM computer).  

 



Tevens bevinden zich in dit scherm een aantal schuifregelaars waarmee een negental timers 

kunnen worden bediend. Hiermee kan bijvoorbeeld de tijd worden ingesteld hoe lang een 

beeld in de PIP wordt groot geschakeld. Vergeet men zelf het beeld weer in 4 PIP bedrijf te 

zetten dan regelt deze timer dit automatisch. Dit geldt voor nog een aantal andere functies 

zoals de tijd welke geldt voor een testtoon, de duur van de DX-mode, de duur van een 

testbeeld of S-meter. De duur evenals de regeling van de Active- en Stand By Channel time. 

Ook het toestaan van het besturen doormiddel van DTMF-tonen door gebruikers kan worden 

aan of uitgezet. Dit kan onafhankelijk voor de tonen welke via 70cm of via het Sub-audio 

binnen komen. Tijdens testbedrijf of bijzondere omstandigheden kan het handig zijn om deze 

vinkjes te verwijderen waardoor de repeater niet langer door gebruikers te besturen is. Ook is 

op dit scherm de mogelijkheid ingebouwd om de Windows task bar te verbergen tijdens de 

vertoning van het PC videobeeld. 

 

Aan dit scherm is nog een nieuw scherm toegevoegd namelijk de button ‘Config. 

Powercycle’ en ‘Timer reset on’ (Afb. 6c). Het bleek noodzakelijk om eens in de 24 uur een 

Powercycle te geven waarbij bepaalde processen worden gestopt en weer gestart. In het 

‘Power Cycle Config.’ scherm kan worden geselecteerd welke processen dat zijn door bij het 

betreffende proces voor ‘Timer’ een vinkje te plaatsen. Ook kan worden beslist of dit proces 

ook doormiddel van een DTMF-code door gebruikers mag worden gereset. In dat geval 

wordt voor ‘DTMF’ bij het betreffende proces ook een vinkje geplaatst. In de DTMF-lijst is 

een reeks codes opgenomen welke beginnen met *912x# De ‘x’ staat voor waardes 1 t/m 9 

welke corresponderen met de betreffende labels, zoals: Blowers, DTMF-70 etc. Momenteel 

zijn alleen DATV70 en 1252-Dig geactiveerd respectievelijk middels de DTMF-codes 

*9127# en *9128# (zie DTMF-lijst).   

 

Op welke tijdstip de ‘Power Cycle’ plaatsvindt wordt ingegeven door de tijd welke bij ‘Timer 

reset on’ wordt ingegeven. In ons scherm is dat dus om 03.04 uur ’s nachts. 

 

 
Afbeelding 6c: Het toegevoegde “Power Cycle                 Silent Key onze ‘werker op hoogte’ Stan PA4S 

                         Config. scherm” 

 

 



 
Afbeelding 6a: Het vernieuwde “Controlescherm” 

 

 

Via het geluid van de PC wordt ook de call van PI6HLM regelmatig in het Engels hoorbaar. 

Deze call generator kan ook worden uitgezet evenals het al of niet toestaan van updates. 

Indien de Debug mode wordt aangezet wordt het scherm met een kolom uitgebreid waarmee 

het complete berichtenverkeer zichtbaar wordt gemaakt. 

 

 

 
Afb. 6b: Het “Controlescherm” nu echter met Debug mode ‘aan’ waardoor het berichtenverkeer zichtbaar  

wordt.    

 



 
Binnenzijde PI6HLM buitenversterker                         Omschakelkast tussen PI6ALK en PI4HLM 

 

                       
Flexibele 1,5 meter lange golfpijp                               De nieuwe draaibare TX voor 3cm 

verbindt de nieuwe TX antenne met de                       Boven het kastje (draaigewricht) de feitelijke TX antenne. 

mastzender voor 3cm (10.250 MHz)                           Onder het gewricht de 3 meter lange omklede golfpijp. 

                                                                                      Deze is doormiddel van 1,5 meter lange flexibele golfpijp 

                                                                                      verbonden met de mastzender op deze Z-O mast.           

 

Het volgende scherm is het ” Monitoring-scherm” (Afb.7) waarop binnenkomende DTMF-

tonen zichtbaar worden gemaakt voor zowel voor de 70 cm ingang (439.375 MHz.) als de 

tonen welke binnen komen via de audio-carriers van de inkomende beeldsignalen. 

 

Ook zien we de procentuele snelheid waarmee de Active Channels en de Standby Channels 

worden afgelopen (zie ook het vorige scherm). 

 

In de twee scrollbare lijsten wordt tevens getoond welke DTMF-codes de laatste tijd zijn 

ontvangen.  

 

Dit scherm kan alleen door de SYSOP worden opgeroepen is dus niet via DTMF oproepbaar. 

 



 
Afbeelding 7: Het aangepaste “Monitoring-scherm”  

 

Op het “Audio Squelch-scherm” (Afb. 8) kunnen alle 32 audio-inputs qua squelching niveau 

worden ingeregeld. De oorspronkelijke gebruikte Barco-ontvangers beschikten niet over een 

squelch, zodat wij die destijds hebben bijgebouwd.  

 

De 12 eigenbouw ontvangers hebben wel een squelch maar deze hebben we uit gezet. De zelf 

ontwikkelde squelches werken beter en laten zich volgens het scherm van afbeelding 7 prima 

regelen. 

 

Indien het geluid door u alléén op 7.02 MHz of alléén op 7.20 MHz wordt aangeboden dan 

wordt het signaal door PI6HLM gedupliceerd in de ontbrekende audio-carrier. 

 

In de ‘Legend kolom’ worden de corresponderende audio-kanalen (paren) genoemd van de 

twee DATV-ontvangers en de respectievelijke eigenbouw ontvangers, de camera en het 

INFO-kanaal  afhankelijk van de betreffende video-router input.  



 
Afbeelding 8: Het aangepaste “Audio Squelch-scherm” (Legend kolom vermeldt nu de juiste‘PIP-labels’)  

 

 

 
Afbeelding 9: Het “Audio Matrix-scherm” 

 

 

 



Het “Audio Matrix-scherm” (Afb.9) geeft weer welk audiosignaal van welke input wordt 

weergegeven op de corresponderende carrier behorende bij PIP 1 t/m 4. Alvorens het signaal 

aan de geluidszenders wordt aangeboden kunnen we de audio level settings door middel van 

Pre Peaklimiter schuifregelaars op het gewenste niveau instellen. 

De routing van de geluidssignalen geschiedt normaal automatisch maar kan ook op hand-

bediening worden over gezet. Ook kunnen we in dit scherm het inschakelen van een testtoon 

(welke hoorbaar wordt op alle ingeschakelde geluidscarriers) en de Mute All hier handmatig 

bedienen. De testtoon kan ook doormiddel van DTMF worden aan- en uit gezet of gaat 

automatisch uit wanneer men deze vergeet uit te zetten. 
 

Het vernieuwde “Chatbox scherm” (Afb. 10) geeft weer welk audio kanaal in de chatbox is 

geplaatst. Dit kan een gebruiker regelen doormiddel van een specifieke DTMF-code. De chat 

carrier op 6.00 MHz en tweede carrier op 6.18 MHz staan permanent aan. Tijdens manual 

bedrijf kan de SYSOP naar believen elk audio kanaal in de chat plaatsen door op de rode 

buttons 1 t/m 20 te klikken.  

De eerste 16 kanalen behoren bij de 10 actieve en 6 inactieve beeldkanalen. De kanalen 17 

t/m 20 kunnen worden gebruikt voor overige audio-inputs, zoals voor een 2 meter, 70 cm en 

23 cm ontvanger. Zo kun je mee chatten op deze banden zonder dat je zelf een beeldsignaal 

hoeft uit te zenden. 

De chatbox is bedoeld om het mogelijk te maken dat bijvoorbeeld iemand die in PIP1 zit 

alleen te laten praten met een amateur die bijvoorbeeld in PIP4 zit. 

Verwijdert iemand zijn beeldsignaal, waarvan het geluid in de chatbox staat, dan verwijdert 

de besturing automatisch het audiosignaal uit de chatbox. 

Het scherm bevat aparte Level Adjust schuifregelaars voor de SUM input en de inputs van de 

kanalen 17 t/m 20. Een onafhankelijke regeling is er voor 6.18 MHz carrier (label moet nog 

worden aangepast). 

 
Afbeelding 10: Het vernieuwde “Chatbox-scherm”  



Aangezien DTMF-tonen vaak verstoord en verminkt worden door harde audiosignalen 

afkomstig uit andere inkomende bronnen, is een speciale in en uitschakelbare muting 

ontwikkeld welke het te harde audiosignaal (of signalen) tijdelijk even de nek omdraait. 

Zodoende kunnen de DTMF-strings nu storingsvrij worden ontvangen en zal de repeater 

keurig reageren als een begrijpelijke reeks wordt ontvangen.  De mate waarmee deze DTMF 

Combiner ingrijpt, is met een schuifregelaar instelbaar. Ook is zichtbaar op welke input wordt 

ingegrepen want als dat gebeurt, kleurt de desbetreffende frequentie van groen naar rood. Met 

de ‘Refresh button’ kan de SYSOP snelheid waarmee de berichten worden afgehandeld 

beïnvloeden. Het ingrijpen per audio kanaal is uit te zetten door het verwijderen van het 

vinkje. 

 

Nieuw in dit scherm is de weergave van inkomende Nicam signalen en of zij al of niet in de 

Nicam chat staan. Standaard staan de Receivers 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12 in de Nicam chat.  

De overige relaisingangen moeten doormiddel van een DTMF-code in de Nicam chat gezet 

worden. Staat een ingang in de chat dan kleurt deze groen. Standaard wordt het audio van de 

Nicam chat ook weergegeven in de analoge chat.  

In de kolom waar FM boven staat, wordt aangegeven welk analoog FM signaal eveneens in 

de Nicam chat staat. De meeste linkse kolom bestond al. Hier wordt getoond welke analoog 

FM signaal in de analoge chat staat. Hierin staat input 16 (INFO ofwel de PC) altijd aan in 

verband met de automatische PI6HLM call-gever. Via input 20 wordt de doorgifte geschakeld 

van een WFM-signaal in de 23cm band. 

 

Het “PIP-scherm” (Afb. 11) geeft de status van de PIP weer met de corresponderende labels 

van de 12 afstembare ontvangers en de 70 cm DATV ontvanger, 23 cm DATV ontvanger en 

de overige inputs zoals de Dome camera en het INFO-kanaal (PC). 

De labels voor deze teksten worden uit de ‘Rcvr Configuratie’ ontleend. 

 

De standaard tekst getoond aan de rechter bovenzijde van de PIP wordt gehaald uit dit 

scherm. Hier staat op dit moment “PI6HLM JO22IJ” (in het voorbeeld staat PI6HLM ATV). 

 

De button “Clear text” verwijdert alle in de PIP getoonde teksten. Het schonen van de tekst in 

de PIP kan ook doormiddel van DTMF code *000# worden uitgevoerd. Met de button “Bars” 

kan een balkentestbeeld worden opgeroepen welke doormiddel van de button “OFF” weer kan 

worden uitgezet. 

 

In het vak “Full Screen CH” kan doormiddel van een listbox elke van de 16 videosignalen 

worden groot gezet. Na de selectie van “QUAD PIP” keert de PIP weer terug in zijn 

oorspronkelijke stand. 

 

Indien de vakjes “Show DMTF 1 Entry” en “Show DTMF 2 Entry” staan aangevinkt dan 

worden de door de gebruiker geselecteerde DTMF codes ook in het scherm weergegeven van 

de betreffende Entry t.w. DTMF tonen welke op 70 cm (439.375 MHz) worden toegezonden 

of via de audio-carrier van het beeldsignaal. 

 

Het vinkje in “Show Borders” bepaalt of de vier beeldjes in de PIP worden gescheiden door 

een wit kruis of niet.  

 
 

 

 



 
Afbeelding 11: Het “PIP-scherm” 

 

Het “External-scherm” (Afb. 12) maakt het mogelijk om met de button “Show Image” een 

van te voren klaar gezet testbeeld te tonen. Dit kunnen echter allerlei soorten afbeeldingen 

zijn. Onder het kopje “PowerPoint presentation viewer settings” kunnen allerlei presentaties 

worden klaar gezet welke doormiddel van de button “Execute” kunnen worden gestart en met 

de button “Kill presentation” worden gestopt. 

 

 
Grijze box = 5 GHz link tussen toren en de SYSOP, de live line van PI6HLM     

 



 
Afbeelding 12: Het External-scherm”  

 

Tijdens het tonen van het INFO scherm in de PIP wordt het testbeeld van PI6HLM regelmatig 

afgewisseld door het tonen van JPG’s, PPT’s MPEG’s etc. Deze bestanden worden vanaf 

allerlei plaatsen vanaf de computerschijf opgeroepen en kunnen vanaf dit scherm worden 

opgeroepen, geopend, gestart en gestopt. 

 

  
Afbeelding 13:             Draaigewricht (in kastje) in de top van de ZO-mast van de 3 cm  

Het  hulpscherm           TX-antenne + 3 meter lange golfpijp + 1,5 meter flexibele golfpijp  

voor  DTMF tonen  

 

De Sysop heeft ook binnen de besturing nog een aantal hulpschermen zoals bijvoorbeeld het 

in afbeelding 13 het Keypad voor het opwekken van DTMF-tonen. 

Indien een begrijpelijke reeks wordt ingevoerd wordt het resultaat hiervan in DTMF Function 

getoond. 

 



Om PI6HLM te kunnen besturen via de PC is er een hulpscherm waarin de settings staan voor 

de RS232 poort. 

 

 
Technisch scherm v.w.b. instelling van de RS232 Set-up 

 

 

 
Hulpscherm voor de Sysop voor het besturen van de Dome camera  

 

 

Voor de besturing van de Dome camera (momenteel niet in gebruik) is er ook een hulpscherm 

ontwikkeld. Hiermee valt te de camera in tal van richtingen te sturen, kan er in- en 

uitgezoomd worden en valt de  

stapgrootte te bepalen. Desgewenst kan de camera een groot aantal vooringestelde posities 

aflopen (memory). Sinds kort kunnen de camera commando’s ook op afstand naar de repeater 

worden gestuurd. Dit kan echter alleen door de Sysop worden uitgevoerd. 

 

Zoals u al begrepen zult hebben is de functionaliteit van deze repeater zeer uitgebreid. Nadat 

de settings door de SYSOP zijn gewijzigd kunnen deze door hem op de besturingscomputer 

worden opgeslagen in zogenaamde initialisatie en settings files waarin alle ingevoerde 

gegevens worden bewaard. 

 



Indien PI6HLM met een complete power uitval te maken krijgt zal het relais na inschakelen 

van de netspanning de situatie weer automatisch opbouwen zoals deze het laatst verlaten is.  

 

Ook is het mogelijk om een situatie terug te draaien van bijvoorbeeld enkele dagen of weken 

geleden, mits van deze settings een initialisatie file is aangemaakt. 

 

De beschreven schermen zijn natuurlijk alleen door de SYSOP van PI6HLM te bedienen 

zowel lokaal als op afstand. 

 

Gebruikers kunnen alleen met (geactiveerde) DTMF-codes de repeater besturen. 

 

De thans geldende DTMF commando’s staan op de volgende pagina’s afgedrukt.  

 

Wij wensen u veel plezier met het gebruik van PI6HLM.  

Besef, dat de repeater met zeer veel zorg, plezier en toewijding tot stand is gekomen.  

Gebruik de repeater daarom dan ook zoals het een goed amateur betaamt. 
 

 

                                   Namens de hele crew van PI6HLM, Arnold PE1AMH en Hans PE1ICE 

 

 
Communicatietoren Haarlem  met op het topbordes de antennes van PI6HLM (hoogte 120 meter boven NAP)  

 

 



 

 Geldige DTMF commando’s PI6HLM(5)   
 

  PIP1 groot               = *111#  PIP  klein            = *110# 

  PIP2 groot               = *211#   

  PIP3 groot               = *311#    

  PIP4 groot               = *411#   

 

  PIP1 7.02 – 7.20 in chat = *121#  PIP1 uit chat         = *120#  

  PIP1 6.00 – 6.50 in chat = *122#  PIP1 uit chat         = *120#  

  PIP2 7.02 – 7.20 in chat = *221#  PIP2 uit chat         = *220#  

  PIP2 6.00 – 6.50 in chat = *222#  PIP2 uit chat         = *220#  

  PIP3 7.02 – 7.20 in chat = *321#  PIP3 uit chat         = *320#   

  PIP3 6.00 – 6.50 in chat = *322#  PIP3 uit chat         = *320#  

  PIP4 7.02 – 7.20 in chat = *421#  PIP4 uit chat         = *420#  

  PIP4 6.00 – 6.50 in chat = *422#  PIP4 uit chat         = *420#  

   

  PIP1 in       NICAM chat = *181#  PIP1 uit NICAM chat   = *180#  

  PIP2 in       NICAM chat = *281#  PIP2 uit NICAM chat   = *280# 

  PIP3 in       NICAM chat = *381#  PIP3 uit NICAM chat   = *380# 

  PIP4 in       NICAM chat = *481#  PIP4 uit NICAM chat   = *480#

  

  PIP1 FM in    NICAM chat = *182#  

  PIP2 FM in    NICAM chat = *282#  

  PIP3 FM in    NICAM chat = *382#  

  PIP4 FM in    NICAM chat = *482#  

   

  Schakelt S-meter PIP1 in = *131#  Schakelt S-meter uit  = *130#     

  Schakelt S-meter PIP2 in = *231#   

  Schakelt S-meter PIP3 in = *331#   

  Schakelt S-meter PIP4 in = *431#   

 

  Schakelt DX-mode 1  in   = *141#  Schakelt DX-mode uit  = *140# 5) 

  Schakelt DX-mode 2  in   = *142#   

  Schakelt DX-mode 3  in   = *143# 

  Schakelt DX-mode 4  in   = *144#  

  

  Ingang direct in analoge chat schakelen 

 

  436-D   in chat          = *151#  Haalt audio uit chat  = *150#  

  1252-D  in chat          = *152#    

  10.080  in chat          = *153#      

  10.120  in chat          = *154#    

  1252-A  in chat          = *155#      

  2330    in chat          = *156#      

  PI4HLM  in chat          = *157#   

  10.350  in chat          = *158#     

  10.280  in chat          = *159#      

  10.320  in chat          = *1510# 

  145.375 in chat          = *1531# Haalt audio uit chat  = *1530#  

  439.325 in chat          = *1532# Haalt audio uit chat  = *1530# 

            

   

 



  Ingang direct in NICAM chat schakelen 

   

  User NICAM chat res.  = *161# All Repeater uit Nicam chat = *160#  

  1252-D  in chat       = *162# 

  10.080  in chat       = *163# 

  10.120  in chat       = *164# 

  1252-A  in chat       = *165# 

  2330    in chat       = *166# 

  PI4HLM  in chat       = *167# 

  10.350  in chat       = *168# 

  10.280  in chat       = *169# 

  10.320  in chat       = *1610# 

  PI6ZDM  in chat       = *1611# 

  PI6HHW  in chat       = *1612# 

  PI6ZTM  in chat       = *1613# 

  PI6NHN  in chat       = *1614# 

  PI6ALK  in chat       = *1615# 

 

  Testbeeld aan         = *171#  Schakelt Testbeeld uit = *170#   1) 

  Testtoon  aan         = *172#  Schakelt testtoon  uit = *170# 

 

  Switch Blowers        = *9121# Nu niet actief voor gebruikers   

  Switch DTMF-70        = *9122# Nu niet actief voor gebruikers      

  Switch Processing     = *9123# Nu niet actief voor gebruikers   

  Switch Receivers      = *9124# Nu niet actief voor gebruikers   

  Switch PI4HLM Mode    = *9125# Nu niet actief voor gebruikers      

  Switch Camera         = *9126# Nu niet actief voor gebruikers   

  Switch DATV-70        = *9127# Actief voor gebruikers   

  Switch 1252-Dig       = *9128# Actief voor gebruikers      

  Switch Gateway        = *9129# Nu niet actief voor gebruikers   

   

  Clear screen         = *000#   

  DTMF Lijst tonen     = *001#  Terug met *000# 

  Algehele reset       = *9119#   

  Doorstappen op PIP4  = 0#                                       2)         

                                          

  Toont status Receivers = *951#                                  3)   

  Toont status Audio     = *952#                                  3)      

  Toont status Video     = *953#                                  3) 

  Toont status Control   = *954#                                  3)  

  Toont status Monitor   = *955# (not possible for users)                        

  Toont status A-squelch = *956#                                  3) 

  Toont status A-matrix  = *957#                                  3) 

  Toont status Chatbox   = *958#                                  3) 

  Toont status PIP       = *959#                                  3)   

  Hide Control in        = *950#                                  4)      

 

  Voetnoten  

      

  1) Testbeeld komt niet in indien er een PPT presentatie actief is 

     (melding: not possible).         

  2) Betreft het doorstappen van inactieve beelden op PIP4 en 

     Verhoogt tevens de roulatietijd x5        

  3) Status wordt getoond in groot scherm PC-VIDEO; 

  4) Verlaten van status tabs, terugschakelen naar 4-PIP en 

     Deblokkeren van het PC-VIDEO scherm.    



  5) DX-mode 1 = INFO - 1252DATV – 1252ANA – 2330  

     DX-mode 2 = 10.080 – 10.120 – 10.280 – 10.320  

     DX-mode 3 = 10.350 - PI6ZDM - |PI6HHW - PI6ZTM 

     DX-mode 4 = 436DATV - PI6NHN – PI6ALK of PI4HLM – INFO     

 

Opmerkingen algemeen: 

 

De duur van het groot staan van de PIP;  

De duur van het ruisen na het uitschakelen (NAF);  

De duur van de inschakeltijd van een actief signaal;     

De duur van de testtoon;  

De duur van het vertonen S-meters;   

De duur van de tijd van de DX-mode;  

De duur van de tijd van het testbeeld;  

De duur van de roulatietijd van actieve-kanalen; 

De duur van de roulatietijd van inactieve kanalen; 

De duur van de intervaltijd tussen de te tonen objecten binnen de 

beeldkrant;  

 

Al deze tijdsduren zijn door de SYSOP te in te stellen.   

   

 

DATV op 436 MHz en 1252 MHz.  
 

Voor 436 MHz en 1252 MHz zijn twee Tandberg TT1200 ontvangers ingebouwd 

waarmee DATV kan worden ontvangen. In samenhang met de 1252 MHz DATV ingang 

wordt een downconverter gebruikt. De 436 MHz ontvanger beschikt over een 

banddoorlaatfilter en een versterker. In tegenstelling tot de andere 

ontvangers zijn deze TT1200’s niet (op afstand) bestuurbaar. Alle eventuele 

veranderingen moeten dus handmatig worden aangebracht.    

In het PI6HLM ATV-relais wordt dezelfde 23cm antenne gebruikt voor zowel 

DATV als analoog. Afhankelijk of er een analoog of DATV signaal wordt 

ontvangen wordt er geschakeld tussen videorouter input 2 of 5.  

Voor de DATV ontvangers kan geen S-meter worden opgeroepen. De DATV 

signalen worden wel als “actieve” signalen beschouwd en prevaleren dus 

boven inactieve signalen zoals ATV-relaisstations en overige videobronnen.    
 

 

 
 
De volgende instellingen gelden voor deze ontvangers:  

 
Setup<Demod: 

Sym rate 1.3333 

Inner code Auto 

Spec inv Auto 

 

Setup>TV service: 

Service ID 00001 


