v.z.w. Amateurradioclub De Pinte (ARCDP)

DE GRONDGOLF
UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS)
De Grondgolf #68, januari 2017. Redactie: on5ex@on5ex.be

Beste OM’s en YL’s,
Boeiende onderwerpen, vlot parkeren, een goed verwarmd lokaal... meer moet dat in deze wintertijd
niet zijn om bezoekers over de vloer te krijgen. We blikken tevreden terug op de talrijk bijgewoonde
ledenvergadering en de boeiende voordracht door Peter ON6TT.
In januari gaat het er iets rustiger aan toe. De volgende ledenvergadering heeft plaats op 13 januari.
Op andere vrijdagavonden kunnen volop plannen gesmeed worden voor 2017. Zoals steeds, staat het
clubstation ON6MS ter beschikking voor gastoperatoren. De 80/40m dipool heeft stormschade
opgelopen, maar de 30m dipool, de 20/15/10m beam, de 6m en 2m yagi staan meestal 30 m hoog te
prijken. De 2m/70cm rondstraler en de satellietantennes zijn altijd paraat. Wie houdt ON6MS on the
air? Drempelvrees? Er is altijd wel iemand in de buurt om u wegwijs te maken in de werking van de
transceiver(s), antennesturing, digimode interface, logboek, QSL-kaarten, enz.
Van harte een voorspoedig 2017, een goede gezondheid en veel ham radio toegewenst.
73, Johan on5ex

RRX Project
De Red Pitaya SDR ontvanger (het
doosje rechts) op de meetbank.

(foto ON5EX)

MLA project
(foto ON7ASN) Het ‘Rad van Fortuin’ in opbouw: 2,7 m
diameter magnetic loop voor 80m.
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Activiteitenagenda TLS-ARCDP
JANUARI 2017
6

vrijdag

13

vrijdag

20

vrijdag

27

vrijdag

19.30 23 h

Clubavond

20.30 h

TLS-ARCDP LEDENVERGADERING

19.30 23 h
19.30 23 h
19.30 23 h

Clubavond
Clubavond
Clubavond

FEBRUARI 2017 (onder voorbehoud)
5
10

zondag
vrijdag

11.30 –
14 h
20.30 h

TLS-ARCDP HAMBRUNCH
TLS-ARCDP LEDENVERGADERING

19.30 23 h

Clubavond

MAART 2017 (onder voorbehoud)
10

vrijdag

20 h
20.30 h

ALGEMENE VERGADERING ARCDP
VERKIEZINGEN UBA

WEL en WEE in TLS-ARCDP
Luc ON5UK en Johan ON5EX droegen hun moeder ten grave op 22 december ll.

TLS-ARCDP Ledenvergadering
9 december 2016
Aanwezig: (19) ON4KH, ON3MMA, ON7UF, ON4ABY, ON4AED, ON6EP, ON2RS, ON4CMN,
ON8DZ, ON1BEJ, ON5UK, ON6YN, ON6SV, ON5OG, ON6VK, ON4WW, ON7VA, ON5EX,
ON7ASN.
Verontschuldigd: ON7AMI
ON4KH, CM, opent de vergadering om 20.30 h. Volgende punten worden besproken:
1. Financiële toestand
De financiële toestand is gunstig. Twee aankopen werden sinds de laatste vergadering gedaan nl.
een stroomaggregaat van 2,3 kW en een HDMI kabel voor de projector.
2. Sitrep projecten
- Remote RX project: een proefopstelling van een antenne-, ontvangst- en besturingssysteem is
operationeel op het terrein, maar een aantal optimalisaties zijn nog vereist.
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MLA project: de magnetic loop voor 80 m is onder constructie. Kleinere ontvangstloops staan
ook op het programma.
- Hamquiz: ondanks de arbeidsintensieve voorbereiding waren er slechts drie inschrijvingen
hiervoor (een ploeg moest echter forfait geven wegens onvoorziene omstandigheden). Er is nog
geen beslissing genomen of deze hamquiz ook in 2017 zal worden ingericht. Hiervoor zal een
bevraging onder de leden worden uitgevoerd.
3. Giften
De club kreeg een aantal toners voor de laserjetprinter (ON7AMI) en een griddipmeter
(ON4UN), waarvoor onze dank.
4. Hambrunch
- De hambrunch is gepland op zondag 5 februari 2017 tussen 11.30 h en 14.00 h indien er
voldoende belangstelling hiervoor is. Een minimum van 25 deelnemers is vereist.
- De prijs is € 20 per persoon. Na een aperitief kan ‘à volonté’ aangeschoven worden aan drie
standen. Verdere inlichtingen hieromtrent volgen spoedig. Voorinschrijving en betaling is echter
vereist. Indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt bereikt, zal de hambrunch niet
doorgaan.
5. Speciale roepnamen
Er wordt op dit ogenblik niet ingegaan op de vraag naar speciale roepnamen voor gebruik in
contesten. De call ON6MS is voldoende bekend in het velddagmilieu. De kostprijs voor een
bijkomende call en de dossierkosten zijn momenteel niet verantwoord voor het beperkt gebruik.
6. Geplande activiteiten
- Voordracht van Peter ON6TT i.v.m. zijn “humanitaire missies: 22 jaar en 148 landen later” op
16 december om 20 h in het clublokaal.
- Een activiteit in het kader van de jaarlijkse Erfgoeddag wordt voorzien in 2017. Om de
erkenning van morsecode als “Immaterieel Cultureel Erfgoed” te bewaren zijn er jaarlijkse
activiteiten hieromtrent vereist. Dit is tevens een stimulans voor het bekomen van
gemeentelijke subsidies.
- Een bezoek aan de tentoonstelling “Pushing the Boundaries, de collectie Wright-Draper, een
showcase voor landmeetkunde in extreme omstandigheden” in het Museum voor de
Geschiedenis van de Wetenschappen van de UGent is gepland.
- Maritieme Communicatie. Deze voordracht ging reeds door in een andere UBA-sectie. Gezien
de belangstelling hiervoor in TLS zal ON3MMA contact leggen met de spreker om te horen of
een herhaling hiervan in TLS mogelijk is.
- Claude, ON7TK, voorzitter van de UBA is bereid om op een vrijdagavond vragen van de leden
te komen beantwoorden.
7. Varia
- Voorstel voor praktische voordracht met demo’s over DMR. ON3MMA zoekt een kandidaat
spreker hiervoor.
- ON7UF bespreekt na de vergadering de oplossing van de “RLC” puzzel.
- Op 17 december is er een 80m Fox-O-Ring in Lembeke, ingericht door TLS.
- Johan, ON5EX, geeft toelichting omtrent het budget voor 2017.
- De volgende ledenvergadering gaat door op 13 januari 2017.
-

De vergadering wordt gesloten om 21 h.
Frank, ON5OG
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80m FOX-O-RING 17/12/2016 – Lembeekse bossen
Resultaten
Call
ON4ANE
ON4FOX
ON6HI
ON4RP
ON7QR
ON4ZG
ON7ARQ
ON4ABZ
ON4ADR
ON1DJJ

Voornaam
Norbert
Marc
Marc
René
Donald
Eric
Patrick
Jean
Rudy
Peter

Naam
TX
Demeyere
10
Van Britsom
9
Vanhalst
8
Putzeys
6
Destadsbader
6
Crispyn
1
De Rocker
10
Ballings
10
Danel
10
Guns
10

Starttijd
12:17:00
12:20:00
13:39:00
12:51:00
12:18:00
12:53:00
12:16:00
12:37:00
12:16:00
12:16:00

Eindtijd Looptijd
13:39:17 1:22:17
14:06:00 1:46:00
15:36:00 1:57:00
14:21:22 1:30:22
13:58:12 1:40:12
13:43:00 0:50:00
14:25:22 2:09:22
14:56:22 2:19:22
14:59:08 2:43:08
14:59:09 2:43:09

Buiten tijd

BT
BT
BT
BT

Tijdslimiet
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

73, Julien ON6SV
(foto’s: on4ane)
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ON contest 2016
Resultaten TLS leden
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Congrats aan de TLS leden (Jos ON6WJ, Eddy OP7V, Luc ON6WY en clubstation ON6MS) die
hebben deelgenomen. Volgend jaar mogen het er altijd meer zijn.
73, Johan on5ex

UBA CONTESTEN
Januari-februari 2017
UBA PSK63 Contest
UBA DX Contest
UBA DX Contest

14/01/2017 12:00 UTC
28/01/2017 13:00 UTC
25/02/2017 13:00 UTC

15/01/2017 11:59 UTC
29/01/2017 13:00 UTC
26/02/2017 13:00 UTC

80/40/20/15/10m
80/40/20/15/10m
80/40/20/15/10m

BPSK63
SSB
CW

RRXP
Verslag #4
Begin december ging RRXP ‘live’. Sedert die dag hebben de deelnemers aan het project vele uren
geluisterd naar de signalen die de beverage antennes in de omgeving van Oudenaarde produceren.
Wat zijn de bevindingen?
-

Het concept werkt! Hoera. De luisteraars kiezen volledig onafhankelijk van elkaar de te beluisteren band
(160, 80 of 40m) en de antenne (richting).
De F/B ratio van de beverages is uitstekend.
De zwakste signalen zijn niet hoorbaar.
Bij sterke signalen is distorsie van het audio hoorbaar.

Het zoekwerk naar de oorzaak van de twee laatste fenomenen kon beginnen. Zijn het de beverages
zelf die een beetje doof zijn? Ligt het aan de software?
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Vergelijkende testen bij Mark ON4WW brachten aan het licht dat de Red Pitaya het inderdaad
minder goed doet dan een FT1000MP. Tijdens een eerste eenvoudige test in de lokalen van ON6MS
kwamen we uit op een ruisvloer van -110 dBm. Signalen tot -107 dBm waren duidelijk hoorbaar. Niet
zo best als je weet dat een K3 een ruisvloer toont van -136 dBm en de oude FT1000MP het doet met
een respectabele -125 dBm (zie http://www.sherweng.com/table.html). Maar speelt dit een rol op de
lagere banden waar de ‘noise’ allerhande sowieso vele malen sterker is?
Over de opgestelde ‘coax-beverages’ is ook weinig bekend. Blijkbaar gaat het om een concept dat nog
geen gebruikers kent onder de low band fanaten. Daarom zal binnenkort naast een van de coaxbeverages een klassieke beverage opgesteld worden in dezelfde richting. Benieuwd of we een verschil
zullen waarnemen.
Inmiddels heeft Bert ON1BEJ heel wat uurtjes gesleuteld aan de software. De gebruikersinterface is
nu zo goed als af. Gewapend met de nodige meetapparatuur zal Bert zich nu toeleggen op de
verbetering van de ontvangstkwaliteit van de Red Pitaya.
73, Luc-ON5UK

(foto on4ww)

Metingen te velde. ON6YN bedient de
spectrum analyzer

(foto on4ww)
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Onder ON4WW’s paraplu.

RX SPLITTER
In het kader van het remote RX project was er behoefte aan een ‘splitter’ om het antennesignaal te
verdelen naar twee ontvangers (bv. voor vergelijking van de beide ontvangers). Uiteraard met behoud
van de 50 Ω impedantiewaarden (d.w.z. niet zomaar een T-stukje). Hieronder lees je het resultaat, op
vrijdagavond begonnen in de club, op zaterdag afgewerkt en gemeten met een VNA. Sorry voor de
mindere kwaliteit van de afbeeldingen.

Behuizing: 5 x 5 x 3 cm diecast (Zamak) doosje
Schema
Bron: F6AOJ (http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_136.html).
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Uitvoering

Metingen
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Medewerkers
- het betere boorwerk: Patrick ON7ASN
- wikkelen, solderen en meten: Roland ON7UF
- onderdelen en PR: Johan on5ex
73, Johan on5ex

Tinternet
VE6WZ Remote station
A walking tour
Survivor Library
The Radio Amateurs Handbook 1922
AudioMeter
Programma van DG8SAQ om RMS van
audiosignalen via de geluidskaart te meten.

(on5ex)
https://www.youtube.com/watch?v=lL1ljgi-2Yk
(on5si)
http://www.survivorlibrary.com/?page_id=1375
(on5uk)
http://www.dg8saq.darc.de/
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NUTTIGE GEGEVENS
ARCDP is de ‘Amateurradioclub De Pinte’, vereniging zonder
winstoogmerk, ondernemingsnummer 0533.807.628
Zetel: Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte
TLS is de lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde’ van de UBA
(Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw)
www.tls.uba.be
Bijeenkomsten
Op vrijdag vanaf 19u30: clubavond
Adres: Sportwegel 5, De Pinte
Voor meer info: zich wenden tot Frank Lunn
(ON5OG), F.Lunn@scarlet.be
Voorzitter UBA-TLS
Voorzitter ARCDP
Secretaris ARCDP
Penningmeester ARCDP
Bibliotheek & QSL-service
Materiaalbeheer
Redactie ‘De Grondgolf’
Webmasters
Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte

Jaarlijks lidgeld UBA vzw
Jaarlijkse bijdrage ARCDP vzw

Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Frank Lunn ON5OG, F.Lunn@scarlet.be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Julien Van Severen ON6SV, Julien.Van.Severen@skynet.be
Patrick Schepens ON7ASN, Patrick.Schepens@scarlet.be
Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be
Jean Paul Mertens ON7AMI, on7ami@on7ami.be
Chris Van Laethem ON4KH, ChrisVanLaethem@telenet.be

Ledenbijdrage 2017 UBA vzw*
Onder 21 jaar
Vanaf 21 jaar
Ledenbijdrage 2017 ARCDP vzw**
UBA-lid sectie TLS
Geen UBA-lid TLS, onder 21 jaar
Geen UBA-lid TLS, vanaf 21 jaar
IBAN BE49 8910 1410 9971, ARCDP vzw, Dorp 12/1, 9840 De Pinte

€ 29,00
€ 45,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

(*) om lid te worden van de UBA vzw, verwijzen wij naar http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden.
(**) om lid te worden van ARCDP vzw moet onderstaand strookje worden ingevuld (ook als u lid bent van UBA-TLS) en
terugbezorgd aan Frank Lunn ON5OG, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem, F.Lunn@scarlet.be.
AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw
AANVRAAG VOOR AANSLUITING
Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij de vzw Amateurradioclub De Pinte (schrappen wat niet past, zodat één lijn overblijft):
1. als toetredend/effectief lid, radioamateur en lid van de afdeling TLS van de vzw UBA, waarvan hij/zij bevestigt in regel te zijn met de
betaling van het lidgeld
2. als toetredend/effectief lid, radioamateur, geen lid van de afdeling TLS van de vzw UBA
3. als toetredend lid, sponsor
4. als toetredend lid, sympathisant
Naam en voornaam, radioamateur roepteken:

Datum:

Volledig adres:

E-mailadres:

Handtekening:
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