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Inleveren copy bij Gerrit PA3DS

Agenda:

20 januari Jaarvergadering
17 februari Lezing van Harold PAØQRB over ferrieten

Luister voor het laatste nieuws naar
de KNH-ronde.

Elke zondag om 11.00 uur op 145.225 MHz.

en op woensdagavond de PA3DS ronde op 145.250 MHz.
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VdVz december 2022

Eindelijk konden we de laatste maanden van dit jaar onze
reguliere bijeenkomsten weer in de School houden!
Gelukkig hadden we deze zomer wel onze koffieavonden bij
Klaas Jan en Adrie (waarvoor mijn hartelijke dank aan de
mensen die deze organiseerden!)
Hoogtepunt dit jaar
vond ik wel ons
feestje ter
gelegenheid van het
40 jarig bestaan.
Wat was het gezellig!
Ook onze dames
hebben zich denk ik
wel vermaakt…
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Privé-hoogtepunt dit jaar is voor mij,
dat ik half januari OPA hoop te worden!

Verder mocht ik mij verheugen om voor de 8e keer de 1e

plaatst in de QRP-SSB-velddagcontest te behalen (weinig
concurrentie, dat wel). Misschien een uitdaging voor een van
onze leden om het mij eens lastig te maken. Het is wel iets
anders dan FT8!!! Je moet er wel iets voor doen…

Rest mij nog iedereen een goed Oud en Nieuw plus een
Voorspoedig 2023 toe te wensen

73, Aris, PA3AQU

De Kerstbijeenkomst van 16 december

PA3DS snijdt de overheerlijke taart aan
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============

Communiceren via de Oscar 100 (QO100) satelliet

Zoals altijd is alle begin moeilijk, zo ook met dit stukje proza,
waar begin je mee? Nou met het begin denk ik dan maar… Wat
heb je nodig om QRV te geraken via QO1ØØ?
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Allereerst een schotelantenne en een ontvanger om te kunnen
luisteren, een schotel van 60cm met een PLL LNB en
bijvoorbeeld een SDR ontvanger volstaan. Zelf heb ik in het
begin een SDR-Play-ontvanger gebruikt, die stem je dan af op
de uitgangsfrequentie van de LNB.
Met deze opzet kun je proberen de satelliet te vinden… de
SDR software is een prachtig hulpmiddel voor het richten van
de schotel.
Als je dat eenmaal voor elkaar hebt, begint de pret. Luisteren
naar de signalen van de smalbandtransponder. Als je dat een
tijdje gedaan hebt begint het te kriebelen en wil je ook
kunnen zenden.
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Nou dat is ander koek, dat kan ik je vertellen. Op dat moment
komt de Adalm Pluto in beeld, althans bij mij en ondertussen
bijna bij iedereen. Die Adalm Pluto is een SDR transceiver,
daar kun je tegelijk mee zenden en ontvangen. Om te zenden
moet er nog wel het een en ander achter geschakeld worden,
de Pluto geeft ca 1mW RF uit, dat is wel een beetje weinig,
dus 20dB een versterkertje erachter, daarna een bandpass
filter, nog een 20dB versterker en jawel dan komt de Power
Amplifier, een WiFI versterker met ca 1,5 Watt RF output.
Dit klinkt allemaal simpel.

Stuurzender
In de praktijk is het heel wat keren hoog- en laagwater
geweest zeggen ze hier op Wieringen. Oftewel het is
behoorlijk knutselen om de zaak aan de praat te krijgen.
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Draait dat eenmaal naar wens, dan moeten er allerlei
instellingen in de software goed gezet worden. Gelukkig is dat
eenmalig en als alles dan naar wens is kan er nagedacht
worden over een zendantenne.

Poty antenne
Want ja, zonder antenne gaat het niet lukken. Voor ontvangst
dus de LNB, voor zenden zijn er eigenlijk 2 mogelijkheden:
een Helix - of een Poty antenne in het brandpunt van een
schotel.
Met een 60cm schotel lukt het eigenlijk niet, een schotel van
1 meter geeft het gewenste resultaat.
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Zelf gebruik ik voor ontvangst de kleine 60 cm schotel en
voor zenden een schotel van ruim 1 meter. De laatste heb ik
van Bert PE1PKI gekregen, die voldoet prima!
Ondertussen zijn er met die 1,5 watt RF veel verbindingen
met FT8 gemaakt en ook een aantal met Digitale SSTV. Ook
een keer een twee-weg verbinding in SSB met Rob PAØGDL.
Jacob PAØJHS heeft dat QSO ook live beluisterd en Adri
PAØASW luisterde mee via een web-sdr.
Om de Pluto aan te sturen wordt een SDR-Console gebruikt.
Dat is dus voor zenden en ontvangen in Full Duplex. Voor FT8
en ander digitale mode ’s blijkt dat erg handig te zijn.

Spectrum

Je kunt dan het signaal zien wat jezelf naar de satelliet
stuurt. De Uplink zit op 13cm (2400 MHz).
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Goed, dat werkt, dus we gaan weer verder met iets anders.
Of toch maar niet, we blijven nog even bij QO1ØØ, want die
heeft ook een Wide Band transponder aan boord voor DATV
signalen. Nou dat is ook leuk, maar om het ook te kunnen
bekijken en eventueel ook zelf mee te kunnen gaan zenden
moet er wel weer het nodige uitgezocht en aangeschaft
worden.
Allereerst volstaat een schotel van 60cm niet voor ontvangst,
daar moet een schotel van minstens 1 meter voor worden
ingezet. Wel kan dezelfde LNB worden gebruikt. Om te
kunnen zenden kan dezelfde opzet als voor de smalband
worden gebruikt.

Testen
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Dus met een Poty of Helix antenne voor de schotel van
minstens 1 meter. Omdat de DATV-signalen erg breed zijn,
is er veel meer vermogen nodig om een acceptabel beeld over
de satelliet te kunnen krijgen. De zender is dezelfde als die
voor de smal band gebruikt wordt, maar wel met een extra
eindtrap erachter. Die eindtrap is een verhaal apart, het is
een ontwerp van Renny PE1ASH, beschreven in Electron juni
2021. Adri PAØASW heeft indertijd contact gezocht met
Renny en heeft uiteindelijk de in Electron beschreven
eindtrap overgenomen.

Op initiatief van Adri is er ploegje bijeen gesprokkeld om ook
een eindtrap te bouwen. Dat heeft de nodige voeten in aarde
gehad, maar daar gaat Adri zelf op een later tijdstip een
artikel voor het SRA bulletin over schrijven.
Zelf gebruik ik ook zo’n eindtrap, die levert met ca. 3 Watt
RF een vermogen van meer dan 100 Watt. Dat is in mijn geval
met de 1 meter-schotel net genoeg om een redelijk plaatje
over de satelliet te sturen. In eerste instantie is er hier
gebruik gemaakt van DATV-Express-software om het DATV-
signaal te genereren en naar de Pluto te sturen. In plaats
daarvan is nu DATV-Easy in gebruik, samen met OBS (Open
Broadcast Software). Het gebruik van OBS geeft erg veel
mogelijkheden voor het samenstellen van allerlei beelden,
filmpjes etc.
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Redelijk complexe materie en dus duidelijk niet mijn ding,
maar als je wat wilt laten zien moet je wel….
Dit is een verhaaltje om een idee te geven wat er nodig is om
via de satelliet te kunnen werken, er zijn ontelbare zaken
waar aandacht aan besteed moet worden om e.e.a. voor elkaar
te krijgen.

Compleet station

Om een voorbeeld te noemen: mijn station wordt aangestuurd
via een ethernet-verbinding, dat heeft de nodige voeten in
aarde gehad om het goed werkend te krijgen.
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Arduino Mega
Verder is er bij de zender ook een Arduino Mega (met
software van DL5HG) geplaatst, daarmee kunnen diverse
meetsignalen worden verstuurd via de ethernetverbinding en
ook kan de eindtrap daar mee worden aan- en uitgezet.

TV setup

Groet, Peter PAØVAB            
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The Internet Archive is een digitaal archief begonnen over
de beginselen der radio communicatie. Het gaat om alles van
nieuwsbrieven, boeken, pamfletten en dus ook eventueel de
Electron en of andere magazines. Hun target periode lijkt
1970 tot en met eind 1990 te betreffen.

Ik gok dat menig van onze leden misschien hieraan kan
bijdragen.
Meer informatie vind je op:

https://tweakers.net/geek/201982/the-internet-archive-
legt-archief-aan
-over-begindagen-digitale-communicatie.html

https://archive.org/details/dlarc-handout/mode/2up

Het contribueren van materiaal kan worden geregeld door te
mailen naar
kay@archive.org Mocht Engels een hindernis vormen, dan kan
ik wellicht helpen m.b.t. de communicatie.

73,
Corne Lukken
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Uit de oude doos van Dr. Blan 
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In de Sinterklaastijd zoekt men elkaar vaak weer op.
Zo reisde Daan PD2DVB met zijn gezin af naar zijn ouders in
Sint Maartensvlotbrug en Michel F4VQK en Anita stonden
met de camper weer bij hun dochter in Dirkshorn. Op
zaterdagochtend sprak ik met Daan af om langs te komen voor
een koppie. Groot was mijn verrassing toen als eerste Michel
binnenstapte. Dat hadden de “schurken” zo expres
afgesproken.

Wat was het geval: die twee hebben regelmatig contact via de
40- of de 20- meterband, maar elkaar nog nooit in levende
lijve ontmoet. Dat werd een heel gezellig tijdje, die ochtend.
Natuurlijk moest dit gedenkwaardige moment worden
vereeuwigd, dus Nel maakte met de telefoon van Daan deze
foto. Natuurlijk moest Sil, de QRP-ieter van Daan er ook op,
ook al had-ie bijna geen tijd vrij vanwege de voorraad
speelgoed in huize DS.

Gerrit PA3DS
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Hierbij mijn product. Even snel in elkaar zetten valt nog niet
mee. De paperclip moet warm gemaakt om te kunnen buigen.
Doe je dat niet dan breekt het metaal snel af.
Ik monteerde het geheel op een plaatje wat ik had liggen.
Het kan ook op de onderkant, natuurlijk.

Gerrit PA3DS

De redactie van het SRA- bulletin wenst
al zijn lezers een goed 2023 toe.
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Hét adres voor het buigen van loop-antennes.

En dan zelf afbouwen!

Info: K.J. Kaan PA5KK
Witte Paal 74 
1742 NV Schagen 
Tel.  0224-218 244 
pa5kk amsat.org 


