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Wat kunnen we met APRS? 

1. Op kaarten aprs stations weergeven en hun gegevens opvragen. 

2. Weerstation info opvragen. 

3. Berichten uitwisselen met andere amateurs. 

4. Nieuws bulletins automatisch ontvangen. 

5. Aankondigingen automatisch ontvangen bvb 2 maal per dag. 

6. Objecten (symbolen bvb Ziekenhuis,politiebureau,Nsstation,Satelietpositie’s)plaatsen op 

de kaart. 

7. Mobiele stations volgen op de kaart. 

8. Satelliet en andere info opvragen bij sommige digipeat stations. 

9. Dx cluster info ontvangen. 

10. Afstand meten tussen 2 punten op de kaart. 

Voorbeeld van 

APRS.fi

 

 



Het netwerk 

 

 

 



Het protocol 

APRS is een variant van packet radio en werd in 1992 door Bob Bruninga (WB4APR) 

ontwikkeld. 

Het APRS netwerk heeft maar één frequentie nodig, in Nederland is dit 144.800 MHz en een 

gate op 431.0375 MHz waar de pakketjes op verzonden worden zonder te connecten. 

Aprs frames worden uitgezonden maar men weet nooit of het uitgezondene wel ergens 

aankomt. 

De datasnelheid is 1200 baud met audiofrequentie-shift-

keying (AFSK)-modulatie. 

Het APRS protocol 

TYPE    aprs data (vast) data extension commentaar 

1 byte    n byte                   7 byte                n byte 

TYPE veld 1 byte geeft soort frame aan 

Bijvoorbeeld:  

< stations type 

! positie bericht zonder timestamp 

= positie bericht zonder timestamp met APRS bericht   

> status 

_ weer rapport 

/ Positie met timestamp zonder APRS bericht 

 

APRS Data veld heeft variabele lengte en bevat APRS data welke bij het type frame horen. 

Bijvoorbeeld: 

Positie gegevens in breedte en lengte graad,object gegevens (symbool), richting gegevens, 

berichten, bulletins. 

!4903.50N/07201.75W-QRV 145.475 (In dit voorbeeld wordt de tijd bepaald door de eerste ontvanger) 

/092345z4903.50N/07201.75W>72’s Danny (In dit voorbeeld wordt de tijd bepaald door de verzender) 

 

Data extension veld is altijd 7 bytes lang en bevat getal gegevens behorende bij het 

aprsdata veld en 

zijn in een vast afgesproken formaat. 

=4903.50N/07201.75W\000/036/270/729 (Gegevens van een station, richting snelheid enz) 

=4903.50N/07201.75W_225/000g000t050r000p001…h00b10138dU2k (Weerdata) 

Bijvoorbeeld PHG,Radio range, signal strenght,wind direction en speed. 

Commentaar veld is niet aan normen gebonden en staat gebruikers vrij ter beschikking voor 

extra info tekst. De veld lengte is variabel .  

De totale lengte info veld mag 256 tekens niet overschrijden! 



Bericht verspreiding 

 

WIDE TRACE RELAY kan gebruikt worden om je bericht te laten doorzenden door een 

gateway. Er moet wel een teller worden toegevoegd om oneindige verspreiding te 

voorkomen. 

Voorbeeld eerste bericht: 

WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PA3HV:'z&@l <0x1c>v/]"3i}LEKKER-BEZIG.NL 

Voorbeeld doorgezonden bericht: 

>UQ5SXL,WIDE1-1,*WIDE2-2,qAR,PA3HV:'z&@l <0x1c>v/]"3i}LEKKER-BEZIG.NL 

 

Voorbeeld laatste bericht: 

>UQ5SXL,*WIDE1-1,*WIDE2-2,qAR,PA3HV:'z&@l <0x1c>v/]"3i}LEKKER-BEZIG.NL 

 

Hierna wordt het bericht niet meer doorgezonden. 

 

 

 



Koppeling met Arduino 

 

Wat hebben we nodig 

-Allereerst een geldig callsign, zonder mogen we niet zenden.  

-Een aprs modem, gebaseerd op een arduino 328 chip . 

-Een VHF transceiver + antenne ingesteld op 144.800 mhz. 

-Gps ontvanger. 

-Een arduino (weer een 328P) om de aprs berichten te versturen naar het modem. 

-Handvol losse onderdelen. 

-LCD Display. Let erop dat je een versie gebruikt met I2C interface.  

 

 

 

 



Het modem 

Mijn modem is gebaseerd op het project MicroAprs. De project bestanden zijn hier te vinden. 
Ik adviseer om het het bestand microaprs-5v-ss-latest.hex te uploaden naar de arduino.  
SS staat voor simple serial, dit is de seriele interface voor de verbinding met de andere 
arduino. Voor een 3v3 versie van arduino gebruik je microaprs-3v-ss-latest.hex. 
Ik heb Xloader gebruikt om de arduino te programmeren. 

Het schema: 

 

Gebruik voor een 5v versie van de arduino voor R8 een 1K weerstand. Q1 is een 

mosfet. Gebruik geen normale transistor omdat deze open gestuurd kan worden door het 

HF signaal van je transceiver. R5 kan aangepast worden om het geluid niveau goed te 

krijgen voor je transceiver. Ik gebruik voor de Baofeng geen weerstand. 

Afhankelijk van je gebruikte transceiver moet je de pinnen koppelen aan de juiste in- en 

uitgang. Voor Baofeng is het schema als volgt: 

 



De tweede arduino 

De tweede arduino gebruik ik om gps locatie gegevens te verzamelen en deze door te geven 

aan het modem. Hiervoor heb ik als project basis het project SVTrackR gebruikt. Echter 

zitten hier wat fouten in die er voor zorgen dat niet alle pakketten foutloos gelezen worden. 

De door mij aangepaste sketch vind je hier: ArduPRS. Open de sketch in je arduino 

programma en vul je callsign in op het eerste tabblad regel 4. Het tweede tabblad kun je je 

thuis locatie invullen en eventueel een commentaar tekst die meegestuurd wordt. De thuis 

locatie wordt gebruikt om de afstand tot thuis te berekenen. 

Het schema: 

 



Het koppelen van de arduino’s 

De arduino’s koppel je door pin 1 van het modem aan pin 2 van de gps arduino te koppelen 

en pin 2 van het modem aan pin 1 van de gps arduino, dit is de Simple Serial verbinding. 

Het display wordt niet altijd met hetzelfde I2C adres geleverd. Wil je jou adres weten laat 

dan dit programma in je arduino en open de seriele monitor. 

Het display, en dan met name de backlight lust wel wat stroom. koppel de +5v rechtstreeks 

aan de voeding in plaats van de uitgang van je arduino. 

De test opstelling: 

 



Een Igate, weerstation, andere toepassingen? 

Het modem is eenvoudig te gebruiken in combinatie met een raspberry pi. Ik heb met een 

RPI en een arduino modem een Igate gemaakt die tevens als weerstation functioneert. 

Hiervoor kun je de sketch met KISS in de naam laden in de arduino. Kiss is een veel 

gebruikt protocol voor APRS. In mijn geval haalt de raspberry de gegevens op van het 

weerstation en verstuurd deze naar de aprs server. Tevens doet hij via een tranceiver de 

aprs signalen uit de lucht plukken en ook naar de server sturen: een APRS IGate. 

Enige basis kennis linux is wel vereist om dit werkend te krijgen! 

IGate station: 

 



Blijf creatief! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info? 

PD1DDK@VERON.nl 

Of kom eens lang op de clubavond van EZHE. 


