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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 09 februari 2018

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

“Radio Broadcasting started around 1920”

until 
“DAB 2018”

Door: Kier Heeck
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Mededelingen uit de Kaasstad 

"Radio Broadcasting started around 1920”
Op de verenigingsavond van 09 
februari 2018 krijgen we Kier Heeck op 
bezoek geen onbekende bij A01. Het 
zal gaan over zoals de titel al zegt, het 
begin van het radiotijdperk tot heden. 
Het is inmiddels algemeen bekend dat 
de FM uitzendingen worden vervangen 
door het DAB (Digital Audio 
Broadcasting systeem).  Kijk maar 
langs de autowegen, waarop de 
informatie borden al staat aangegeven 
zowel de FM frequenties als de 
DAB. Maar hoe werkt het 

allemaal?. Nou, dat komt u op de verenigingsavond aan 
de weet. Komen dus.

Tot dan

De laatste avond. 
Het werd een avond met veel “sprekers” en daar ben 
je als bestuur op een Algemene Ledenvergadering 
best blij mee. Het zijn nou eenmaal niet de 
populairste avonden, maar wel belangrijk, want je wil 
als bestuur wel graag een idee hebben wat er onder 
de leden leeft.  Natuurlijk valt niet alles te realiseren 
maar er komen ook mooie ideeën boven water. Er 
werd prima gediscussieerd en dat houd iedereen op 
zo’n avond bij de wekker. Het werd dan ook voor een 
Algemene Ledenvergadering een latertje, maar op 
het complex van Ko Hartog genoot men van een winter barbecue, gelijk een 
nieuwjaarsreceptie. Zo opende de voorzitter met iedereen een voorspoedig en 
gezond nieuwjaar te wensen en een vruchtbaar hobby jaar. Tot ziens op de 
verenigingsavonden.


Meeuwes,PD5MES
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VAN SPOTIFY NAAR BUIZENRADIO 
door: PA0XAW

Bovenstaand lezend denk je misschien, dat is de omgekeerde wereld, maar niets is 
minder waar.

Dat zit zo.

Onze oudste kleindochter, die helemaal op de vintage toer is, krijgt een eigen 
stekkie om in te wonen sinds zij met haar ouders op een andere locatie zijn gaan 
wonen. Nu ben ik ook nog wel eens bezig met oude radio’s en daarom opperde ik 
tijdens de verhuizing dat zij dan eigenlijk ook zo’n ouderwetse radio nodig had en 
dat, als zij het wilde, ik er wel een mooie had staan.
Dat leek haar wel wat, maar eerst moest zij zien hoe zoiets eruit zag en hoe de 
klank was. De radio was werkend en dus kon ik haar de top 2000 laten horen op de 
FM band. De deal was daarna snel gesloten.

Het werd een LOEWE-OPTA LUNA, een radio met een prachtig geluid en ook nog 
eens een ingebouwde pick-up. Dat warme geluid en dat magische groene (afstem) 
oog, kleindochter vond het  helemaal cool!

HAM-Nieuws februari 2018
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En, zeg nou zelf, zo’n warme gloed achter die afstemschaal brengt dat bij 
menigeen van ons geen mooie herinneringen op? Radio Luxemburg, Veronica, 
Caroline, etc.?

Dus opa aan het werk. Allereerst de radio uit de kast en dan die kast schoon 
maken; de drukschakelaars hadden ook een opknap beurt nodig en de pick-up 
draaide niet. Het afstemmen op UKW ging prima maar afstemmen op MW en de 
andere golflengtes KW en LW ging slippend.

Eerst de druktoets-schakelaars schoongemaakt met kontaktreiniger en die deden 
daarna hun werk zoals drukschakelaars behoren te doen, direct contact zonder 

gekraak.
Voor de slippende afstemming was een nieuw, strakker veertje in het afstem circuit 
genoeg, om ook dat euvel te verhelpen.

De pick-up kreeg ik ook weer draaiende, oorzaak was een gebroken 220 volt 
aansluiting op het motortje van de draaitafel. Het was wat gepriegel bij het motortje, 
maar het is gelukt.
De naald van het pick-up element leek mij versleten want bij het draaien van een 
LP sloeg de naald veelvuldig over naar een andere groef. Een nieuwe vervangende 
naald besteld bij een pick-up naalden bedrijf ( www.pickupnaalden.com ) en een 
ongestoord afdraaien van een LP was het gevolg.
De buitenkant van de kast (die er nog redelijk goed uit ziet) hoefde ik niets te doen, 
kleindochter vond dat juist een prima vintage look! Toch nog even opgepoetst zodat 
het toestel er mooi glimmend bijstaat in haar kamertje.
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Het project heeft mij enkele leuke uurtjes bezorgd in het nieuwe jaar! Hieronder nog 
het uitzicht op het inwendige van de radio.

===============================================================

Wist u dit? 
Hoe hoog is Mount Everest als er geen sneeuw 
of ijs op ligt?


Het verschilt hoeveel sneeuw er precies op de 
top van de berg ligt, die laag is niet altijd even 
dik. Toch mag je wel uitgaan van een 3,5 meter 
dikke laag sneeuw en ijs. Onderzoekers van onder meer de Chinese Academie van 
Wetenschappen kwamen in 2005 tot dat getal, toen ze 's werelds beroemdste berg 
nog eens beklommen in naam der wetenschap. Met gps konden ze nauwkeurig 
meten hoe hoog de top boven zeeniveau uittorent. Dat gaat met signalen vanuit 
satellieten: hoe langer het duurt voor het signaal van de aarde terugkomt, hoe 
lager dat punt blijkbaar was. Zo kwamen ze tot 8844,43 meter. Veel mensen 
leerden op school dat de berg 8848 meter hoog is. Hoe kan dat dan? Met 
radarsystemen waarmee de dikte van lagen ijs en sneeuw kan worden vastgesteld, 
maten de Chinezen 3,5 meter sneeuw. Tel die twee op, en het klopt weer.


Bron: Quest


HAM-Nieuws februari 2018
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Medeamateurs 

Wie helpt mij uit de brand.

Ik heb een print van een digitale fotolijst en daar 
staan ronde “dingen” op die ik niet kan thuis 
brengen, zelf vermoed ik dat het condensators 
zouden kunnen zijn. (zie foto onder)

Maar ik kan op internet geen informatie of waarden 
vinden, wie helpt mij uit de brand, des te langer ik 
er naar kijk hoe nieuwsgieriger ik word, het houd me zeg maar leuk bezig.
Ik zie jullie reacties met belangstelling tegemoet.

’73
Ruud, PA3EQC                                            e-mail: pa3eqc@amsat.org

HAM-Nieuws februari 2018
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Waarom zijn de “voedingspinnen” van een USB 
connector iets langer als de andere

Standaard USB connectors

Twee USB connectoren gedefinieerd voor algemeen gebruik, de USB A 
connector die moet worden gebruikt op apparaten die voedingsspanning 
leveren (meest computers) en de USB B connector die wordt gebruikt op 
apparaten die voedingsspanning ontvangen zoals de meeste randapparaten.

In de standaard USB A en B connectors  zijn vier pinnen gedefinieerd. Twee 
pinnen worden gebruikt voor de voedingsspanning en twee pinnen voor de 
differentiële data transmissie. Wanneer je nauwkeurig naar de connector kijkt 
zul je zien dat de pinnen van de voedingsspanning (pin 1 en 4) een iets langer 
zijn. Dit is bewust gedaan om eerst de voedingsspanning aan te sluiten 
wanneer een USB apparaat wordt aangesloten en pas daarna de 
dataverbinding tot stand te brengen. Met deze volgorde is de kans dat de zend 
of ontvangpoorten vreemde en mogelijk gevaarlijke spanningen te verwerken 
krijgen aanzienlijk verkleind.

Standaard USB A en B connector pin namen

Bron: Internet

HAM-Nieuws februari 2018

Pin Naam Kleur Functie

1 Vcc Rood +5 V voedingsspanning

2 D- Wit Data-signaal lijn

3 D+ Groen Data+signaallijn

4 GND Zwart Voeding ground

USB A connector 

!

USB B connector 

!
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Super stunt deze maand

350 weerstanden

35 soorten x 10 stuks 

Allemaal mooie bruikbare en goede 
weerstanden.

Per zakje alléén voor de VERON € 1,00 !!!!!

Neem weer veel nieuwe  Arduino  spullen mee naar de 
verenigingsavond

o.a. nieuwe zend/ontvang apparatuur 2018.

HAM-Nieuws februari 2018

Contact en Info 
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145 MHz VHF-Halbwellendipol für das 2m Band 

Es handelt sich hierbei um einen kostengünstigen 2m Lamda/2 Dipol der sich auch 
ideal zur Vormastmontage (vertikal polarisiert) eignet. Der Aufbau gestaltet sich wie 
folgt.

Als Elemente wird 10mm dickes und 1000mm langes Aluminiumrohr genutzt.


Dies wird auf eine Gesamtlänge 
von 940mm abgeschnitten und 
nachfolgend halbiert um 
Strahler und Gegengewicht zu 
erhalten.

Nun kann das Dipolgehäuse in 
Angriff genommen werden. 
Dafür können eingentlich alle 
passenden Kunststoffgehäuse 
genutzt werden.

Von Aufputzdosen, 
Kunststoffgehäusen vom 
Elektroschrottdealer bis hin zu 
Dipolgehäusen aus dem 
Antennebau können dafür 
Behältnisse genutzt werden


Hier habe ich eine gerade 
verfügbare UV-beständige Aufputzdose genutzt. Dort kann dann auch die PL-,N-
oder NBC Buchse eingelassen werden.


Jetzt kann die Viertelwellen Speisedrossel angefertigt werden. Diese wird aus 
RG174 0der RG188 gefertigt.

Bei GR174 beträgt dessen Länge 34,5cm (Verkürzungsfaktor 0,677).

Miet RG174 beträgt dann die Belastbarkeit ca. 100 Watt.

Als Spulenkörper eignet sich dünnes Aufputzrohr aus dem 
Elektroinstallationsbereich seht gut. Egal was für Kunststoffmaterial als 

HAM-Nieuws februari 2018
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Spulenkörper genutzt wird, es müssen 4-5 Windungen des Kabels aufgebracht 
werden!

Die Kablenden werden, wie auf den Bildern gut zu erkennen, mittels eines 
Kabelbinders fixiert um ein späteres Ausdrillen des Koaxialkabels zu verhindern.


� � 


� � 


Nun kann die Drossel an einem Ende mit der Anschlussbuchse verlötet werden.


Als nächster Schritt werden die 
Dipolelemente eingebaut. Zunächst 
werden zwei Gehäusedurchführungen 
ins Gehäuse geschnitten und dort 
Dichtverschraubungen/
Kabeldurchführungen der Grösse PG9 
(max.10mm).

Da die Kontermuttern der PG9 
Verschraubung leider nicht ohne 
weiteres ins Gehäuse passen würden 
muss eine Seite der Muttern jeweils um 
ca 3mm abgefeilt werden, was spätere 
Stabilität aber nicht beeinflusst.


HAM-Nieuws februari 2018
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 Nachdem nun die Verschraubungen in    Gehäuse untergebracht sind, können im 
folgenden Schritt die Dipolteile vorbereitet werden.


Hierzu nehme ich eine Distanzhülse aus dem Gerätebau die genau ins Rohrinnere 
passt. Die vorher zum Anschluss mit einer 3mm Bohrung versehenden 

Rohrstücken stecke ich damit zusammen und fixiere diese mittig im Gehäuse.


� � 


Jetzt werden die Anschlussfahnen für das Koaxkabel/Drossel daran mit passenden 
Schrauben befestigt.


Anschliessend können jetzt die Drosselanschlüsse angelötet werden. Eigentlich ist 
die Antenne jetzt schon einsatzbereit.


Nun wird nur noch einen 4mm Belüftungsöffnung auf der Unterseite des Gehäuses 
gegen eventuelles Schwitzwasser gemacht.


HAM-Nieuws februari 2018
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Jetzt kann die Antenne am Mast 0.ä. montiert werden und betrieben werden.

Bei der Montage ist folgendes ze beachten. Die Antenne sollte um eine optimale 

Anpassung met ca 25cm-30cm Abstand 
(zur optimale SWR Anpassung variieren) am mast montiert werden. Dann ist eine 
gewisse Richtwirkung gegeben.

Die Antenne kann aber auch an nicht leitenden Haltepunkt angebracht werden.


Dann fällt diese Richtwirkung natürlich weg! 

Das SWRT war auf Anhieb bei dieser Antennen sofort bei 
1 : 1,2


Zum Schluss werden noch die Rohrenden abgedichtet. 
Diese werden mit Silikon o.ä. wasserdicht verschlossen un 
Eindringen von Wasser ins Gehäuse zu verhinderen.


Eingestellt von Bunkerwart Internet.
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Adviesraad kabinet: verbod op 
onveilige 'slimme' apparaten 
Klik op de link 

https://nos.nl/artikel/2211462-adviesraad-kabinet-
verbod-op-onveilige-slimme-apparaten.html

Gespot door: Gert PA1VW

Voor een loos uurtje 

HAM-Nieuws februari 2018
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: februari 2018

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed 
gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst wil 
nemen. 
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws.

’73 Simon Rodenburg PE1PGW
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“Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend”.
“Dat is best lastig”


