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VBAPRS2Map©
 

- Decode Mixed & Raw Packet Radio Logs into Geodata for Visualization on Mappings  - 
R.M.J. Pennders, 1 juni 2007 

 
Waarschuwing: 

“De auteur heeft bijgaande informatie uitsluitend voor eigen gebruik op zijn persoonlijke 
website geplaatst. Voor gebruik van de getoonde informatie door derden, hoe ook door hen 

verkregen, wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen of aansprakelijkheid aanvaard.” 

 
 

Abstract 
 
Example: for a ‘live’ demo the combination of three programs often is used:  
1. Packet Radio program (e.g. multimode MixW) creating a raw RX log file. 

2. VBAPRS2Map checks for file renewals and starts data filtering to make list with geo 

data & messages. Data lines also are tested for compressed data and decodes them 
eventually. 

Most important job of VBAPRS2Map is creation of several vector map layers. 

The map layers can be read by VBAMAP for visualization  

 Most recent coordinate point of all detected radio names/objects. 
 Lines data (all coordinates) for the moving mobile radio stations.   

 All location points of one selected object. All linked messages can be made 

visible on the program window. 

 Points within a selected period can be gathered to spot activities. 
Data collection: Option for text filtering [example: ‘help’]. All matching messages 

will be shown on the program window. 

3. VBAMAP - home made program for geodata visualization [pdf, Dutch, 19p.] 

 

 

Inleiding 

VBAPRS2Map start met het verwerken van ruwe Packet Radio teksten (bv.: log tekst 

van MixW)  en het vervolgens genereren van  vectorbestanden en tabellen met 

attribuutgegevens en bestanden met tekeneigenschappen nodig voor de 
kaartgenerator VBAMap. 

Divers gereedschap maakt speciale uitvoer voor de kaartproductie mogelijk: 

 Het volgen van een geselecteerd mobiel radiostation waarbij de landkaart 

automatisch mee schuift tijdens de route. 

 Wel of niet tekenen van geselecteerde mobiele stations: 
Radio stations die rommelige data produceren (slechte GPS werking?)  kunnen 

zo via een voorselectie uit de kaartpresentaties worden verwijderd. 

 Op het bewust klein gehouden programmavenster van VBAPRS2Map kunnen 

diverse relevante gegevens zichtbaar worden gemaakt w.o. alle uitgezonden 
boodschappen afkomstig van één geselecteerd station: volgnummers gekoppeld 

aan de individuele berichten met het tijdstip van ontvangst in een lijst gezet 

maken het mogelijk om samen met een  landkaart waarop die volgnummers op 
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locatie zichtbaar zijn een goed overzicht te krijgen van wat-waar-wanneer op de 

route van dat radiostation is ontvangen. 

 Kopieën van het VBAPRS2Map programma kunnen naast elkaar gestart worden 

en dat is handig indien meer dan één mobiel station moet worden gevolgd. 

 Meerdere instanties van VBAMap kunnen naast elkaar worden gestart, dus 
meerdere kaarten kunnen tegelijk op het scherm worden getoond, getoonde 

kaartlagen kunnen volledig verschillen. 

 Gegevens afkomstig van andere applicaties kunnen tegelijkertijd op de kaart 

worden getoond. Beschikking over gegevens en de snelheid en capaciteit van de 
computer vormen de limiet bij de kaartproducties. 

 VBAMap benadert capaciteiten van professionele kaartviewers en is geschikt 

voor aanpassingen in applicaties die data genereren omdat gebruik gemaakt 

wordt van vector data in eenvoudig en leesbaar ASCII formaat. 
 

 

Toelichting programmavenster van VBAPRS2Map 

 

Schuifvenster: 
Alle venstertjes die rechts een zwart naar beneden gericht driehoekje hebben zijn 
schuifvensters (eng.: listbox) en klappen open indien er met de muis op geklikt en kan 

door schuiven van de schuifbalk eventueel  een grote hoeveelheid gegevens zichtbaar 

worden gemaakt. In de venstertjes links van de schuifvensters wordt het totaal aantal 

van de betreffende schuifbalk weergegeven. 

 

Totaal overzicht van ontvangen coördinaatberichten: 
Schuifvenster(1) bovenin bevat  alle gedetecteerde stationsnamen met de coördinaten 

volgens de volgorde van ontvangst.  Dit aantal is beduidend minder dan het totaal aan 

datalijnen omdat er ook veel gegevens zonder stationscoördinaten worden ontvangen 
en die worden daarin niet getoond.  

 

Unieke stationsnamen met coördinaten: 
Schuifvenster(2)  daaronder bevat de lijst met unieke stationsnamen met toevoeging 

van uitsluitend de laatst gemelde coördinaten.  Dit aantal is doorgaans beduidend 
kleiner dan het aantal van schuifvenster(1) 

Klikken op een item van de lijst van schuifvenster(2)  heeft een bijzondere selectie tot 

gevolg: de naam van het radiostation verschijnt in tekstvenster(8). Het effect ervan 

wordt bij de beschrijving van tekstvenster(8) aangegeven.  
 

Mobiele stations: 
Schuifvenster(3) bevat de lijst met mobiele stations. Dit zijn stations die daadwerkelijk 

‘en route’ zijn maar ook een klein aandeel aan stilstaande stations waarvan kleine 

bewegingen als gevolg van metingafwijkingen door een gekoppelde GPS worden 
geregistreerd.  Een nog kleiner deel van de stations genereert af en toe vreemde 

coördinaatgegevens waarvan op de kaart direct blijkt dat dit geen normale waarden 

zijn die aan mobiele stations zouden moeten worden toegekend. Dergelijke stations 

kunnen door klikken op de betreffende dataregel in schuifvenster(3) worden geplaatst 
in schuifvenster(4)  waarmee output voor de kaartpresentatie van mobiele stations 

selectief kan worden beïnvloed. 

 

 

  



 
 

3 

Presentatiemogelijkheden mobiele stations: 
Alleen van geselecteerde mobiele stations worden vectorgegevens van de routelijnen 

gegenereerd t.b.v. de kaartpresentaties. 

Schuifvenster(4) bevat een lijst met  namen van mobiele stations verkregen door 

klikken op gegevens in schuifvenster(3). Door klikken op gegevens in schuifvenster(4) 
worden items overigens weer verwijderd.  

Indien venster(5) niet is aangevinkt staan in schuifvenster(4) de mobiele stations 

waarvan data output voor kaartpresentatie wordt gegenereerd. 

Door venster(5) met ‘NOT’ wél aan te vinken worden selecties omgekeerd dus worden 
de stations in schuifvenster(4)  niet meegenomen voor data output en en van alle 

overige mobiele stations dan juist wel. 

Dus: wanneer géén enkel station in schuifvenster(4) staat vermeld en venster(5) is 

aangevinkt (=NOT) dan betekent dit dat alle mobiele stations van schuifvenster(3) zijn 

geselecteerd voor data output van lijngegevens van de gelopen routes. 
 

 

Informatie gerelateerd aan een bepaalde periode: 
Schuifvenster(6) is geassocieerd met het gebruik van tijdvenster1(13) en/of 
tijdvenster2(13). 

Dit stukje gereedschap is ontwikkeld om coördinaatgegevens, ontvangen binnen een 

specifiek tijdvak, als aparte kaartlaag in een kaartoverzicht weer te geven.  Indien er 

al veel punten op de kaart staan is het bijv.  handig om te zien welke stations de 

laatste 5 minuten nog iets van zich hebben laten horen. 
Het tijdformaat van tijdvenster1(13) en tijdvenster2(13) is hh:mm. Om een van –tot 

periode aan te duiden moeten beide tijdvensters worden ingevuld. De tijdaanduiding is 

in dit geval de tijd ná de start! 

Meestal wil men echter info van de láátste periode en dat kan gebeuren door  invullen 
van alleen tijdvenster2(13). De periodeaanduiding voor de laatste 5 minuten wordt 

bijv. weergegeven met: 00:05. 

Indien er mobiele stations zijn die aan de criteria voldoen dan worden daarvan de 

namen geplaatst in schuifvenster(6). Van de bedoelde stations worden de betrokken 
coördinaten in het punten vectorbestand gegenereerd. Met deze feature kan bijv. 

binnen een grote groep ‘mobiel’ gekwalificeerde stations snel worden gezien wie nog 

recentelijk heeft bewogen. 

 

Monitoren van de activiteiten van één specifiek station: 
Bij de beschrijving van schuifvenster(2) was eerder gemeld dat klikken op een 

lijstitem aldaar de naam van het radiostation laat verschijnen in tekstvenster(8). Van 

dit geselecteerde station worden vanaf dat moment alle coördinaatpunten uit de hele 

ontvangstsessie in een apart vectorbestand geplaatst. Tevens wordt een tabel 
aangemaakt waarin de regelnummers van de ruwe data(!)  zijn gerelateerd aan de 

ruimtelijke puntgegevens.  Indien voor deze actie coördinaatgegevens moeten worden 

gedecodeerd uit ruwe compressie gegevens (i.c. MicE) dan wordt ook een apart 

schuifvenster(14) geopend en wordt daarin naast het regelnummer van de ruwe data 
de  gedecodeerde informatie geplaatst (digitale codeschakelaars,  een status,  

SPD=snelheid, DIR=richting, H8_m=hoogte [beetje turbo taal] ). 

Zou men eventueel ook de gecodeerde informatie willen zien dan kan dat ook door de 

betreffende stationsnaam in zoektekst venster(9) te plaatsen waardoor 

schuifvenster(12)  actief wordt en alle ruwe datalijnen waarin stationsnaam als 
zoektekst voorkomt worden getoond. In deze output staat ook de berekende tijd van 

ontvangst weergegeven. Indien op een kaart tevens de regelnummer van de ruwe 

gegevens worden geplot kan men door terugzoeken in beide schuifvensters exact zien 

waar en wat en wanneer het geselecteerde station het bericht heeft uitgezonden. 
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Afbeelding 1. Voorbeeld met VBAMap in bedrijf 

 

 

Zoeken in de ontvangen teksten: 
Door zoektekst te plaatsen in zoektekst venster(9) worden na iedere data 
verwerkingscyclus de resultaten in  schuifvenster(12) ververst. De zoektekst is vrij en 

kan gebruikt worden om bijv. uit te zoeken of een specifiek station actief is geweest 

ook al bevatte een bericht geen coördinaten (in een link zijn opgenomen is al genoeg) 

of  in een ander voorbeeld kan men zo uitzoeken wie CQ in zijn uitgezonden boodschap 
had staan. Indien gezochte tekst wordt gevonden dan gaat dit gepaard met het 

genereren van een kort pieptoontje. 

 

Informatie over dit programma: 
Onder de knop info(15) wordt dit of  een ander tekstbestand zichtbaar gemaakt. Door 
dubbelklikken op de tekstpagina wordt teruggekeerd naar het normale programma 

uiterlijk. 

 

Tijdcyclus van de gegevensverversing: 
De wachtperiode hiervoor wordt ingesteld in intervalvenster(11). Op het moment dat 
daar tekst wordt getikt wordt de programma timer stop gezet. Indien de ingestelde 

waarde juist is dan wordt de tijd door drukken op knop Set(11) aan het programma 

aangeboden. De programma timer kan worden herstart door het vinkje bij Wait(11) te 

verwijderen. 
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VBAPRS2Map.ini 
 
Dit tekstbestandje bevindt zich in de map van het VBAPRS2Map programma. Er kan 

een kopie van dit programma met ini-bestand in andere map geplaatst worden. Er 

kunnen meerdere programma’s naast elkaar lopen onder de voorwaarde dat  een uniek 

programmanummer in het bijhorende ini-bestand staat. Dit nummer maakt nl. deel uit 
van de namen van uitvoerbestanden. 

Aanpassingen van het ini-bestand kunnen geschieden met bijv.  Notepad van Windows. 

Er zijn 2 slechts regels waarvan de tekst voor het = teken door het programma 

herkend wordt als belangrijke voor relevante informatie. De waarden achter het = 
teken wordt tijdens inlezen gebruikt voor de naamsopbouw van de output. Hieronder 

staat een voorbeeld met daaronder de volledige lijst met bestandsnamen die daarmee 

gegenereerd zal worden.  Te zien is dat de aanduiding in het ini-bestand slechts een 

deel van de hele naam is. 

Verder kan nog worden vermeld dat een reeds bestaand property bestand (*.prp) niet 
wordt overschreven zodat eventueel eigen instellingen niet zullen worden gewijzigd. 

 

Voorbeeld van gegevens in een ini-bestand: 
SEQDATAPATHOUT=D:\Aprs2Map 
PROGNUM=1 

 

 

Files Output 

 

Er zijn maar liefst 25 verschillende uitvoerbestanden. Hiervan een korte beschrijving 
daarachter tussen haakjes: 

 

D:\Aprs2MapReady1.msg  (bestandje met  de tijd = triggerbestand))  

 
D:\Aprs2Map_AziPnt.pnt   (vectordata van alle ontvangen coördinaten, voor wereldwijde 

kaartpresentaties)   

D:\Aprs2Map_AziPnt.tab   (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector gegevens) 

D:\Aprs2Map_AziPnt.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande vector 
gegevens) 

 

D:\ Aprs2Map_AziLin.lin    (lijn vectorgegevens mobiele stations, voor wereldwijde 

kaartpresentaties) 

D:\ Aprs2Map_AziLin.tab   (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector gegevens) 
D:\ Aprs2Map_AziLin.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande vector 

gegevens) 

 

D:\Aprs2MapSelect_AziPnt.pnt  (punt vectordata 1 geselecteerd station, voor wereldwijde 
kaartpresentaties) 

D:\Aprs2MapSelect_AziPnt.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector 

gegevens) 

D:\Aprs2MapSelect_AziPnt.prp (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande 
vector gegevens)  

 

D:\Aprs2MapSpecial_AziPnt.pnt  (punt vectordata geselecteerde periode, voor wereldwijde 

kaartpresentaties) 

D:\Aprs2MapSpecial_AziPnt.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector 
gegevens) 

D:\Aprs2MapSpecial_AziPnt.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande 

vector gegevens) 
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D:\Aprs2Map_RdmPnt.pnt  (vectordata van alle ontvangen coördinaten, kaartpresentaties NL-

gebied)    

D:\Aprs2Map_RdmPnt.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector gegevens) 

D:\Aprs2Map_RdmPnt.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande vector 

gegevens) 
 

D:\Aprs2Map_RdmLin.lin   (lijn vectorgegevens mobiele stations, kaartpresentaties NL-

gebied) 

D:\Aprs2Map_RdmLin.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector gegevens) 
D:\Aprs2Map_RdmLin.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande vector 

gegevens 

 

D:\Aprs2MapSelect_RdmPnt.pnt  (punt vectordata 1 geselecteerd station, kaartpresentaties 
NL-gebied) 

D:\Aprs2MapSelect_RdmPnt.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector 

gegevens) 

D:\Aprs2MapSelect_RdmPnt.prp (eigenschappen/methoden presentatie van bovenstaande 

vector gegevens 
 

D:\Aprs2MapSpecial_RdmPnt.pnt  (punt vectordata geselecteerde periode, kaartpresentaties 

NL-gebied) 

D:\Aprs2MapSpecial_RdmPnt.tab  (tabel met items gerelateerd aan bovenstaande vector 
gegevens) 

D:\Aprs2MapSpecial_RdmPnt.prp  (eigenschappen/methoden presentatie van  

bovenstaande vector gegevens 

 
 

Opmerking: vectorwaarden zijn afhankelijk van het presentatiegebied 

Gegevens binnen Nederland hebben doorgaans een grotere nauwkeurigheid dan die 

‘ergens’ op de wereld. 
Gezien vanuit Nederland zal het meestal niet uitmaken of een punt in Australië een 

afwijking van een kilometer heeft en die fouten zijn mogelijk omdat de aarde niet 

overal perfect rond is. Voor Nederland wordt een veel grotere nauwkeurigheid 

gevraagd omdat bijvoorbeeld  mobiele stations wel erg ver van een weg getekend 

zouden gaan worden.  Nauwkeurigheden kleiner dan één meter zijn wel mogelijk voor 
Nederland zelf vanwege het relatief kleine oppervlak waarvan het  gebied in een plat 

vlak wordt geprojecteerd (GPS aanduiding: ‘Dutch grid’). Voor omzetting van  

gegevens uit de geografische gegevens (graden naar meter/kilometer)  zijn speciale 

rekenmodules in het programma VBAPRS2Map opgenomen. De kaartgenerator VBAMap 
kan beide coördinaatsystemen verwerken. 

  

 

De praktijk met VBAPRS2Map 
 

Start: 
1. Zorg dat het ini-bestand op de juiste manier is ingevuld 

2. Verwijder altijd het RxLog bestand van een oudere datum! 

3. Start MixW of een eventueel ander Packet Radio programma dat dezelfde log 

eigenschappen heeft voor de ontvangen tekst. 
Indien VBAPRS2Map minstens één gegevens verwerkingscyclus uitgevoerd heeft 

dan kan de kaartgenerator VBAMap gestart worden voor de presentatie van de 

gegevens in een landkaart. Gebruik eventueel de Trigger mogelijkheid om 

automatische kaartverversing te koppelen aan de verwerkingscyclus van 
VBAPRS2Map.  
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N.B. De verwerkingscyclus van APRS2Map moet NIET KORTER worden ingesteld 

dan de verwerkingstijd van de mapgenerator VBAMap om problemen bij het 

tekenen van de geactualiseerde kaartlagen te voorkomen. 

 

 

BIJLAGE 1 

 

Voorbeelden van presentaties met  kaartgenerator VBAMap 

 

Voorbeeld 1 

Onderstaand kaartje (Kaart 1) is tot stand gekomen door in het centrum van 

Nederland de frequentie 144.800 MHz te monitoren met MixW en VBAPRS2Map. De 
kaarten zijn gemaakt met VMAMap. 

Zichtbaar gemaakt zijn hier mobiele stations (rode lijnen) en één geselecteerd mobiel 

station (blauwe punten). Omwille van het overzicht zijn de vele vaste stations 

onzichtbaar gehouden (niet alle kaartlagen zijn aangevinkt). De kaart bevat een 
bitmap afbeelding van Europa.  De kaartlaag met de routelijnen en bijhorende labels 

werden daar overheen getekend. Kaartlagen getoond in het overzicht links op het 

scherm worden in de volgorde van onderen naar boven getekend. 

 

 
Kaart 1.  Mobiele stations en één geselecteerd station 

 

Voorbeeld 2 
Het volgende voorbeeld (Kaart 2) is tot stand gekomen met dezelfde gegevens als de 

bovenstaande kaart maar nu worden andere kaartlagen gebruikt. Deze kaart bestaat 
nu alleen uit vector data.  

Om een zo’n groot mogelijk beeld van de kaart te krijgen is het kaartlagen overzicht 

weggeknipt. 
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Kaart 2.  De laatste locatie van alle geregistreerde radiostations (punten) 

 

 

Voorbeeld 3 

Na een langere monitorperiode loopt een kaart vol met stationsgegevens en wordt het 

vanwege de grote gegevensbrij steeds lastiger om te bepalen wie beweegt of bewogen 

heeft in een bepaalde periode. 

Om dit mogelijk te maken kan een periode ingesteld worden en gaat VBAPRS2Map 
zoeken naar radiostations die dan coördinaatgegevens hebben uitgezonden. 

Een nieuwe kaartlaag wordt daarvoor aangemaakt en die kan dan met eigen 

symbolen zichtbaar worden gemaakt. Mobiele stations die tevens bewogen hebben 

zijn tevens af te lezen op het programmavenster van VBAPRS2Map.  
Op Kaart 3 wordt zo’n voorbeeld getoond. 
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Kaart 3. Radiostations die gedurende de geselecteerde periode coördinaatgegevens 

hebben uitgezonden (zwarte punten) en mobiele stations (rode lijnen)  

 
 

Voorbeeld 4 
Geselecteerd, mobiel station bekijken 

Kaart 4 toont een voorbeeld van een kaart met een rood getekende routelijn met 

daarop een aantal groene punten met rode rand en daarnaast labels met de 
regelnummers van de ruwe data gegenereerd vanwege de selectie. De 

regelnummers corresponderen met de message nummers in venster(s) van 

VBAPRS2Map. 

De grote zwarte punt  wijst daarbij op ‘=data binnen de periode specificatie’, in dit 
geval ‘maximaal twee minuten oud’. 

 

 
Kaart 4. Gelabelde punten langs de route van een geselecteerd mobiel radiostation 


