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ON4VRA ON4VRA ON4VRA ON4VRA ON4VRA ON4VRA
Dit is ON4VRA, de zender van de Vlaamse Radio Amateurs
Een zeer goede morgen beste luisteraars .
Vandaag is het zondag 25 maart en 10.00 uur Lokale.Tijd.
En we zijn toe aan·aflevering. 06 - Jaargang - 21
U hoort onze veertiendaagse uitzending in de 2 m band vanuit
Steenokkerzeel.
De frequentie is 144.775 MHz in frequentie modulatie .
Er wordt gewerkt met KENWOOD transceivers
En voor 2m een 100 W versterker
en een 2 X 5/8 op 50 m boven zeeniveau .
De QRA locator is JO20GW.
Het BELREP-NETWERK info is nu te vinden op
http://vra.be/ON4VRAinfo.html
Je kan ons ook ontvangen via 6 repeater’s wij sturen in via ON0BEL
Uitgang
438.650MHz
Ingang
431.050MHz CTCSS 131.8
Locator
JO20FV
Antenne
7 dbi @95m ASL
En ook op je PC, Tablet of Smartphone via EchoLink,
Echolink node nummer ON0BEL = 766633

(BRUSELS AIRPORT)

En ook een zeer goede morgen aan de Nederlandse luisteraars in en rond Amsterdam op
438.5000 MHz repeater.
En Nederlandse luisteraars rond Amsterdam kunnen zich dan ook inmelden na de uitzending.
Meer info: http://www.repeateramsterdam.nl
En heb je pc en internet bij de hand ga dan eens naar: http://www.livestream.com/ON4VRA
En inloggen kan je er ook.
En nu donderdag is deze uitzending nog eens te beluisteren,
dit om 21 uur, zelfde frequenties als vandaag.
Maar je kan ook al om 20uur QRV zijn en je inmelden voor de ronde van ON4PRA
De uitzending van vandaag wordt voor U gelezen door: ON7DE EDDY en ON6SN GEERT
Techniek en redactie ON8CW WALTER
Ook kan men een luisterrapport geven op on4vra@vra.be ook voor aan - of opmerkingen.

Weerspreuken
Oh, maart, wat roert ge uw staart,
elk is verkouden, hoest en kucht
en snakt naar zoele, reine lucht.
Nu een long range voorspeller. Er staat wel een taalfout in maar ze klinkt zo mooi.
Speelt 't maandje maart
in de zonne heur kaart,
dan krijgt in mei de winter
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een staart!
De winter is nog niet voorbij.
Dondert 't in de maand maart,
in mei dekt sneeuw de aard
En ja, in april moet het regenen.
Een droge maart
is goud waard,
als het in april
maar regenen wil
Op 3 april wordt Sint Isidoor van Sevilla gevierd, auteur van vele boeken en nu beschermheilige
van internet.
Isidorus thuis,
uit gaat het fornuis
Wait and see...
ISS
ISS is weer goed zichtbaar in onze streken
in de avonduren.
Dit zijn de mooiere passages in de komende
dagen.
Volgende zaterdag 31 maart is er zelfs een
passage op 90 graden: een hogere elevatie
kan niet.
Datum Tijd
26/3
27/3
28/3
29/3
30/3
31/3
31/3
1/4

22:12
21:20
22:04
21:11
21:55
21:03
22:40
21:47

Maximum elevatie
40 graden
40
84
65
79
90 !!!!
53 (tweemaal zichtbaar op dezelfde avond!)
76

ON7CI
Voor U gelezen:
Accu’s sneller vullen in vacuüm
Risico’s van blikseminslagen in vliegtuigen
De voordelen van draadloos opladen in de auto
Vloeibare metalen druppel als thermische schakelaar
Bestrijd verliezen met 650V siliciumcarbide-FET’s (SiC)
DIVERSE BERICHTEN
De Zweedse nationale amateur radio vereniging SSA
Onze amateurbanden weer erg in trek afgelopen maand
VHF en hoger.
BBC en de FM radio omroepzenders niet aan hun einde.
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China gaat naar de maan.
Met Indiase satelliet, reisden er nog enkele incognito mee.
ELECTOR
Accu’s sneller vullen in vacuüm

Vullen van een Li-Ion-cel in vacuüm. De bevochtiging van de elektrode (donker) verloopt
gelijkmatig van alle zijden gelijkmatig — links na 33 minuten, rechts na 41 minuten. Na ongeveer
50 minuten is de elektrode geheel bevochtigd (foto: Wolfgang Weydanz / Bosch / TUM).
Ingenieurs van Bosch en onderzoekers van de Technische Universiteit München (TUM) gebruiken
neutronen om het vullen van Li-Ion-accu’s voor hybride voertugen met elektrolyt te analyseren. Uit
het onderzoek blijkt dat de elektroden in vacuüm tweemaal zo snel bevochtigd worden als onder
normale druk. Bij de productie van Li-Ion-accu’s is een van de meest kritische en tijdrovende
processen het vullen van de lithium-cellen met de elektolyt nadat de elektroden in de accucel zijn
geplaatst. Hoewel het eigenlijke vullen slechts een paar seconden in beslag neemt, wachten de
fabrikanten daarna vaak enkele uren om er zeker van te zijn dat de vloeistof volledig is
geabsorbeerd in de poriën van de elektrodestapel.
Omdat neutronen nauwelijks worden geabsorbeerd door de metalen accubehuizing, zijn ze ideaal
om die accu’s in detail te onderzoeken.
Daarom hebben ingenieurs van Bosch en onderzoekers van de TUM en de Universiteit van
Erlangen-Neurenberg het vulproces onderzocht in de neutron-radiografie-faciliteit ANTARES van de
neutronenbron FRM II van het Heinz Maier-Leibnitz Zentrum.
Fabrikanten vullen de lege cellen vaak in vacuüm; dat proces wordt indirect gemonitord via
weerstandsmetingen.
Om er zeker van te zijn dat alle poriën van de elektroden met de elektrolyt zijn gevuld, bouwen de
fabrikanten grote veiligheidsmarges in het proces in. Dat kost tijd en geld. Bij het onderzoek met
neutronen bleek dat de elektroden in vacuüm in iets minder dan 50 minuten volledig bevochtigd
waren. Bij normale druk duurt dat ongeveer 100 minuten. Bovendien absorberen de elektroden
onder normale druk ongeveer 10% minder vloeistof ten gevolge van gassen die het
bevochtigingproces hinderen.
Meer info: https://www.tum.de/die-tum/
Risico’s van blikseminslagen in vliegtuigen verminderen

Volgens luchtvaartexperts wordt elk verkeersvliegtuig minstens één keer per jaar getroffen door de
bliksem. Ongeveer 90 % van die inslagen worden waarschijnlijk veroorzaakt door het vliegtuig
zelf: Bij onweer kan de elektrisch geleidende buitenkant van een vliegtuig werken als een
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bliksemafleider en een inslag veroorzaken. Er is kans dat het vliegtuig en de boordelektronica
daardoor worden beschadigd.
Om het gevaar van blikseminslagen te ontwijken, worden vluchten bij onweer omgeleid naar
veiliger gebieden.
Maar nu stellen ingenieurs van MIT een nieuwe mogelijkheid voor, om het risico van
blikseminslagen in een vliegtuig te verminderen:
Een systeem dat het vliegtuig beschermt, door het te voorzien van een elektrische lading. Dat kan
paradoxaal klinken, maar in simulaties is aangetoond, dat er duidelijk minder inslagen zijn, als het
vliegtuig een bepaald potentiaal heeft.
Als een vliegtuig door een elektrisch veld vliegt, is de potentiaal aan de buitenkant normaal
gesproken in evenwicht. Maar als een sterk extern elektrisch veld het vliegtuig polariseert, wordt
één kant van het vliegtuig positief geladen, terwijl de andere kant negatiever wordt. Bij sterke
polarisatie kan dan een sterk geleidende plasmastroom ontstaan, die kan werken als de beginfase
van een blikseminslag.
De onderzoekers stellen voor, om een vliegtuig tijdelijk een negatieve lading te geven om het
positief geladen uiteinde te dempen en zo te verhinderen, dat de lading een kritiek niveau bereikt
en een blikseminslag uitlokt. De onderzoekers hebben bij modellen laten zien, dat deze methode in
elk geval in principe werkt.
Het team rondom emeritus Professor Manuel Martinez-Sanchez en de wetenschappelijke
medewerkster Carmen Guerra-Garcia is nu van plan, om een vliegmachine uit te rusten met een
geautomatiseerd besturingssysteem, dat bestaat uit sensoren en actuatoren met kleine voedingen.
De sensoren zouden het omringende elektrisch veld bewaken op voortekenen van het ontstaan van
geleiding, waarna de actuatoren van het vliegtuig in de juiste richting opladen. Voor dat opladen is
minder vermogen nodig dan een gewone gloeilamp gebruikt.
Om misverstanden te voorkomen: blikseminslagen zijn voor de passagiers zelf ongevaarlijk, omdat
het metalen omhulsel van het vliegtuig werkt als een kooi van Faraday. Ze zien hooguit een felle
flits en horen een harde knal. Maar als een vliegtuig door de bliksem wordt getroffen, zijn extra
veiligheidscontroles nodig, die de volgende vlucht kunnen vertragen.
Die vertraging en de potentiële schade kunnen kostbaar worden, vandaar de grote belangstelling
van luchtvaartmaatschappijen.
De voordelen van draadloos opladen in de auto

Alle grote autofabrikanten ondersteunen nu de Qi-standaard in hun nieuwste modellen. Volgens
Aircharge zijn de voordelen qua gemak en veiligheid voor automobilisten, in vergelijking met
traditionele oplossingen, opmerkelijk te noemen:
zet de telefoon gewoon in het oplaadpunt om het laden te starten;
uw telefoon wordt altijd geladen tijdens de rit en is klaar voor gebruik als u aankomt;
geen gedoe met kabels tijdens de rit. Veiligheid voor alles!
Bedrijven van BMW en Mercedes tot Volkswagen en Hyundai gebruiken de draadloze Qitechnologie om de connectivity te verbeteren met functies zoals Bluetooth, Apple CarPlay en
Android Auto. Met deze systemen kan de telefoon op verschillende manieren worden bediend,
bijvoorbeeld via een scherm op het dashboard, stuurwielknoppen, gesproken commando’s of
gebaren, zodra u in de auto zit.
En waar heftig gebruik van apps, navigatie en muziek vroeger kon leiden tot een lege accu aan het
einde van de rit, zorgt het draadloos opladen ervoor dat het apparaat volledig wordt gevoed tijdens
het gebruik.
Elke autofabrikant maakt gebruik van een eigen laadoplossing, maar ze zijn allemaal Qicompatibel. Soms is het een dok, een vakje of een lade, meestal in het middenconsole of onder de
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armsteun, afhankelijk van het model. Soms bieden die oplossingen ruimte om alle soorten
smartphones te laden, inclusief grote phablets zoals iPhone Plus of Samsung Galaxy+, bij andere
merken is de ruimte beperkter.
In een poging orde in de chaos te scheppen (en hun eigen laders stevig te promoten) heeft
Aircharge een Guide To In-Car Wireless Charging gepubliceerd. Niet lezen tijdens het rijden!
Meer info: http://www.air-charge.com/about-us/automotive
Vloeibare metalen druppel als thermische schakelaar

Schematisch schema van de thermische schakelaar waarop a) de ON-status wordt getoond met de
vloeibare metalen druppelbrug die de warmtebron en het koellichaam overbrugt en b) OFF-status
met vloeibaar metaal verwijderd uit het kanaal.
Onderzoekers aan de University of Illinois hebben een nieuwe technologie ontwikkeld om
warmtestromen in elektronicasystemen 'in' of 'uit' te schakelen. Schakelaars worden gebruikt om
veel technische producten en technische systemen te bedienen.
Op kleinere schaal worden elektrische schakelaars in de vorm van transistors gebruikt om
elektronische apparaten aan of uit te zetten, of om logische signalen binnen een circuit te
routeren.
Ingenieurs hebben lang gezocht naar een schakelaar voor warmtestromen, vooral in
elektronicasystemen waar het regelen van warmtestromen de prestaties en betrouwbaarheid van
een systeem aanzienlijk kan verbeteren. Het creëren van een dergelijke thermische schakelaar
staat echter voor grote uitdagingen.
Een warmtestroom komt voor wanneer je een gebied hebt met een hogere temperatuur dichtbij
een gebied met een lagere temperatuur," aldus hoogleraar William King. "Om de warmtestroom te
regelen, ontwierpen we een specifiek warmtestroompad tussen het warme en koude gebied en
creëerden we vervolgens een manier om het warmtestroompad te onderbreken wanneer gewenst".
De technologie is gebaseerd op de beweging van een vloeibare metalen druppel. De metalen
druppel kan worden geplaatst om een warmtestroompad aan te sluiten. En andersom het
warmtestroompad worden verwijderd om de warmtestroom te beperken.
De onderzoekers demonstreerden en modellerden de technologie in moderne elektronicasystemen.
Aan de ene kant van de schakelaar was een warmtebron van een vermogenselektronica
component en aan de andere kant van de schakelaar was er een vloeistofkoeling voor
warmteafvoer. Toen de schakelaar was ingeschakeld, kon deze meer dan 10 W/cm2 aan warmte
onttrekken. Zodra de schakelaar uitgeschakeld was, daalde de warmtestroom met bijna 100x.
De volgende stap is de schakelaar te integreren met vermogenselektronica op een printplaat.
De onderzoekers verwachten later dit jaar een werkend prototype te hebben.
Meer info: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5013623
Bestrijd verliezen met 650V siliciumcarbide-FET’s (SiC)
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UnitedSiC komt met drop-in-vervangers voor silicium superjunctie-MOSFET’s in de vorm van een
nieuwe serie van 650V siliciumcarbide-FET’s (SiC). Deze componenten zijn aangekondigd op de
2018 Applied Power Electronics Conference (APEC). Ze zijn op dezelfde manier aan te sturen als
standaard Si-MOSFET’s, zodat geen nieuwe drivers hoeven te worden ontworpen, maar bieden wel
een lagere RDS(ON) en lage gatecapaciteit, waardoor er minder verliezen in het systeem optreden.
Ze worden gebruikt voor correctie van de arbeidsfactor en DC/DC-omzetting, zowel in hard
geschakelde systemen als voor schakelen op de nuldoorgang, bij laders voor elektrische
voertuigen, voedingen, motordrivers en inverters voor hernieuwbare energiesystemen.
De UJ3C-serie is geschikt voor een maximale drainstroom van 31 tot 85 Ampère met een
RDS(ON)van 27 mΩ.
De ingebouwde low-Qrr bodydiode maakt een anti-paralleldiode overbodig. Deze FET’s schakelen
met frequenties tot 500 kHz, zodat ontwerpers de grootte en kosten van systeemcomponenten
zoals grote spoelen, condensatoren en koelelementen kunnen verminderen.
Helaas zijn ze vrij kostbaar met een prijs van $7,69 per stuk bij aankoop van 1000 stuks.
Meer info: https://unitedsic.com/650-v-silicon-carbide-fets-offer-simple-silicon-substitution-to-cutlosses-in-power-systems/
ON8CW

AFDELINGSNIEUWS
PRAC (Pajottenlandse Radio Amateurs)
20 april 2018:

Leren reanimeren door Geert, Brandweer Vlaams-Brabant West.
In de brandweerkazerne, Brandweerplain 1 in Londerzeel om 20:00.

04 mei 2018:
van vorig jaar.

Portable Radio Reporting Contest (PRRC) o.l.v. Luc, ON2LVC, winnaar
Na de contest gratis boterhammen met kop en geuzebier van Girardin.

13 mei 2018:

Molencontest in de Zepposmolen in OLV Lombeek (Roosdaal).

26 & 27 mei 2018: WWFF training in Schengen. De jaarlijkse PRA zomeruitstap. Wie meegaat,
moet zich melden bij ON7DE.
Elke donderdag na de pare weken is er de PRA ronde op 144,775 MHz
van 20:00 tot 21:00, nadien de herhaling van ON4VRA uitzending.
ZWVRAC (Zuid West-Vlaamse RadioAmateur Club)
25-27/05/2018 Kasteelactiviteit B. Pilstraat Zonnebeke Shack: Kortekeer, Wervikstraat te
Beselare.
ON4AZW vriendenronde 144.775 MHz veertiendaags op woensdag.
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BIPT Examens 2018
De examens gaan door in de kantoren van het BIPT
Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 - B-1030 Brussel
Inschrijven voor het examen via het inschrijvingsportaal van BIPT:
https://registration.bipt.be/nl/radioamateur
Het formulier moet worden ingevuld, ondertekend en teruggestuurd naar het BIPT, bij voorkeur via
mail (ram@bipt.be).
Als u geen internettoegang hebt of voor andere specifieke inlichtingen heeft het BIPT een
telefonische permanentie.
U kan er terecht op maandag en woensdag van 14 tot 16 uur op tel. nr 02/226.88.70.
Er word gevraagd om deze tijden in acht te nemen en enkel dit nummer te gebruiken om de dienst
te contacteren.
Inschrijven voor het examen minstens drie weken voor de gewenste examendatum.
Het inschrijvingsgeld voor het radioamateur B of C-examen bedraagt € 25,00.
De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging door het BIPT opgestuurd
(en voor zij die voor ON3 gaan ook het certificaat van de praktijkproef).
Weet dat sommige VRA afdelingen voorbereidende cursussen inrichten. Deze worden
aangekondigd op onze website.
Deelnemers aan de examens wensen we veel succes.

HAMBEURZEN en EVENEMENTEN
Ze zijn er weer: de Bulgarian Saints. Een award dat je in een jaar kunt verdienen door 10
Bulgaarse heiligen te werken.
Elke maand is er weer een andere heilige actief, en als je er 10 verzameld hebt, kan je het
award aanvragen.
Het award kost digitaal helemaal niets, en tegen een geringe vergoeding van €5 is het ook
mogelijk een hardware exemplaar te verkrijgen.
De heilige voor maart is: LZ40MS van 01.03.2018 tot 31.03.2018 maart
LZ362ME
LZ110SAE
LZ430PPW
LZ380PM
LZ1146SPS
LZ920MLC
LZ1545POA
LZ33MM
LZ532PSO

van
van
van
van
van
van
van
van
van

01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

30.04.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1-3 juni 2018
friedrichshafen.de/

Hamradio-Friedrichshafen

meer info: http://www.hamradio-

17 juni 2018

Dirage te Diest, België

meer info: http://www.dirage.be/
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Internationale Molendagen 12 en 13 mei 2018
In het weekend van 12 op13 mei is er weer activiteit
rond de molens en gemalen tijdens de
Internationale Molendagen. Niet alleen in België, maar
ook in Nederland Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden
en zelfs buiten Europa.
Vorig jaar uit de Verenigde Staten en Australië.
De naam Internationale Molendagen dekt dus de lading.

COMPUTER BEURZEN
29/04/2018 Brugge Sint MichielsBoudewijn Seapark Brugge Alfons de Baeckestraat 12
13/05/2018 Antwerpen Antwerp Expo Jan Van Rijswijcklaan 191

DIVERSE BERICHTEN
De Zweedse nationale amateur radio vereniging, de SSA, heeft een brief geschreven aan de
regering om erop te wijzen dat nieuwe wetgeving met betrekking tot bellen
tijdens het rijden ongewenste effecten kan hebben op radio amateurs.
In een brief aan het Ministerie van Voedsel en Transport vraagt de SSA aandacht
voor het feit dat de verwoording van de nieuwe wettekst ongewenste gevolgen
kan hebben, niet alleen voor radio amateurs maar voor de hele transport
industrie.
SSA is van mening dat de nieuwe wet zodanig geformuleerd moet worden dat het duidelijk is dat
het verbod niet geldt voor handmicrofoons die verbonden zijn met een in het voertuig
gemonteerde radio t.b.v. communicatie.
Meer info: file:///C:/Users/Dell/Downloads/SSA_20180219.pdf
Onze amateurbanden waren weer erg in trek afgelopen maand. Alleen bij de
verkeerde personen.
Diverse gebruikers die er niet hoorden, waren op onze banden te vinden.
Een kleine opsomming van wat er zoal te horen was.
China was er weer eens met een OTHR (Over De Horizon Radar) die maar liefst 160k
aan bandbreedte nodig had.
En waar vind je dat op de kortegolf. Nu, gewoon, van 7.025 tot 7.185. Die
amateursignalen druk je wel weg met zo'n radar.
Dat was op 15 februari goed te zien op het scherml.
Dan staat er vanuit Rusland nog een Letter baken op 7.039.3, een Russische teleprinter met F1B
op 7.193, een Russische OFDM60 op 14.235, en nog een Russische F1B op 14.308 kHz. OFDM
staat voor Orthogonale Frequency Division Multiplexing, een mode waarbij een hele reeks
draaggolfjes naast elkaar gebruikt wordt.
Dan hadden we nog wat Russisch sprekende piraten op 5352 in AM, met heel instabiele
draaggolven. Dus de 60m band is ook gevonden.
In de categorie diversen hebben we nog:
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3560.0 kHz – USB – Spaanse vissers, dagelijks vanaf 1600 utc of later (ook op: 3500, 3535, 3550,
3590 kHz)
5350.0 kHz – USB – Spaanse visserij – met splatter tot aan 5353.0 kHz
7120.0 kHz – Radio Hargeis Somalië – zoals gewoonlijk
7140.0 kHz en 7180 kHz – Radio Eritrea met witte ruis QRM door Radio Ethiopië. Is ook al lang.
14295.0 kHz - Radio Tajik (3e harmonische van 4765 kHz) – geen verandering, is al een tijd zo
Meer info: http://www.iarums-r1.org/iarums/news2018/news1802.pdf
VHF en hoger.
Radio communicatie begon heel lang geleden op de lange- en korte golf banden, eerst met
Maritiem Mobiele vonkzenders (scheepvaart) en jaren later gevolgd door AM omroepzenders.
Nadat radio amateurs de korte golf DX communicatie hadden ontdekt, dook de hele commerciële
wereld daar ook bovenop om hun wereldwijde uitzendingen te verzorgen.
Naarmate de tijd voortschreed, realiseerden de commerciële stations zich dat ze meer bandbreedte
nodig hadden om hun TV stations en FM omroep stations kwijt te kunnen, en dat was toen
beschikbaar op VHF.
Met de opkomst van commerciële satelliet televisie werd DSTV mogelijk op de Ku Microgolf
banden. Op een kleine groep na, waren de meeste radio amateurs terughoudend met het
ontdekken van deze hogere frequenties behalve dan voor wat betreft het gebruik van repeaters.
Gelukkig waren er genoeg amateurs die het aandurfden om te experimenteren op die nieuwe
microgolf banden, zelfs tot in het TeraHertz gebied.
Wat nu duidelijk is geworden is dat dagelijks wel DX gewerkt kan worden via EME als de maan
zichtbaar is, met gebruik van kleine draagbare schotels, laag vermogen en digitale modes op de
microgolf frequenties, die een stimulans kan zijn voor EME werken en je PC een FT8 verbinding te
laten maken. Het leuke is juist om zelf onder alle omstandigheden, rekening houdend met tijdstip,
afstand en condities, een verbinding te kunnen maken met een persoon, niet met een computer.
Computers dienen een aanvulling te zijn niet de vervanging van de radio amateur te zijn.
Zoniet verliezen we ons bestaansrecht en reken maar dat men zit te wachten op onze "vrije"
frequenties.
Meer info: http://www.southgatearc.org/news/2018/march/spectrum-above-vhf-is-where-thefuture-for-radio-communications-lies.htm#.Wrc229xzxtQ
De Daily Mail meldt dat de BBC plannen om de FM radio omroepzenders uit te schakelen en zo
miljoenen luisteraars te dwingen naar digitale alternatieven te zoeken, momenteel offline heeft
gezet.
In 2010 waren de plannen dat eind 2015 volledig naar digitale signalen
zou geluisterd worden, maar het kan verkeren.
De BBC ziet FM nu als onderdeel van een 'hybride' toekomst, dat zal
bestaan naast DAB en het internet.
We dachten allemaal dat DAB de enige digitale toekomst was voor
radio, maar het publiek wil kunnen kiezen.
BBC directeur Bob Shennan zal dat mee delen tijdens een radio industrie conferentie in Wenen.
Meer info: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5514415/BBC-scraps-plans-turn-FM-radio.html
China gaat in december het Chang’e 4 landingsvoertuig lanceren, met
als bestemming de achterkant van de maan.
De configuratie landingsvoertuig/onderzoeker gaat gebruik maken van
een relais satelliet voor besturing en een dataverbinding van en naar de
aarde.
Daarnaast zullen er een paar minisatellieten aan boord zijn, de DSLWPA1 en DSLWP-A2, die laagfrequent radio astronomie- en ruimtegebaseerde interferometrie gaan testen. Deze twee satellieten die in een
baan om de maan zullen vliegen, zijn ontwikkeld door studenten van het
Harbin Institute of Technology en omvatten educatieve en amateur radio
payloads (maar geen transponder).
De Amateur Radio payload aan boord van de DSLWP-A1 voorziet in een
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tele command uplink en een telemetrie en digitale plaatjes downlink. Radio amateurs zullen in
staat zijn om commando's te sturen waarmee ze opdracht kunnen geven om een foto te maken en
deze te downloaden.
De IARU heeft bepaald dat de downlinks voor A1 435.425 MHz en 436.425 MHz zullen worden.
De downlinks voor A2 worden 435.400 MHz en 436.400 MHz met gebruik van 10K0F1DCN of
10K0F1DEN (10-kHz brede FM single-channel data) 250 bps GMSK aanvullende codes of JT65B.
A1 en A2 zullen in een baan van 200 × 9.000 kilometer om de maan gebracht worden. De 50 × 50
× 40 centimeter metende satellieten wegen elk ongeveer 45 kilo en zijn op alle drie de assen
gestabiliseerd. Twee lineair gepolariseerde antennes zijn in de vluchtrichting gemonteerd.
De satellieten zullen de maan gebruiken om zich af te schermen van radiostraling vanaf de aarde
voor het lange golf ruimtegebaseerde interfero metrie experiment.
De lancering staat gepland voor mei of juni met een CZ-4C raket, waarmee het in de ruimte zetten
van de satellieten ongeveer zes maanden voorloopt op de lancering van de Chang’e 4
landingsvoertuig en onderzoeker.
Meer info: http://space.skyrocket.de/doc_lau_det/cz-4c.htm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dslwp-a.htm
Op 12 januari vertrok er een Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) raket van de oostkust van
India.
Hoewel de lading bestond uit een grote Indiase satelliet, reisden er nog enkele
tientallen CubeSats van andere landen mee.
Verder waren er nog vier mini satellieten incognito aan boord die daar
waarschijnlijk niet hadden moeten zijn.
SpaceBee-1, 2, 3 en 4 werden door het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO
beschreven als “two-way satellite communications and data relay” apparaten uit de USA. Zonder
verdere specificatie, en alleen ISRO maakte melding dat ze die dag in hun baan waren gekomen.
IEEE Spectrum onthult dat de SpaceBees vrijwel zeker de eerste satellieten zijn van een startup uit
Silicon Valley met de naam Swarm Technologies, die momenteel nog onder de radar opereren.
Swarm werd opgericht in 2016 door een ruimtevaart ingenieur, concept voor Google ontwikkelde
en een ander die eerder zijn bedrijf aan Apple had verkocht.
De SpaceBees zijn een als demonstratie gebouwde techniek voor internet-of-things netwerk vanuit
de ruimte gaat werken.
Swarm zegt dat haar netwerk een satellietcommunicatienetwerk kan realiseren voor een fractie
van de kosten van de huidige netwerken.
Ze voorzien een wereldwijd volgsysteem voor schepen en auto's, nieuwe landbouwtechnieken en
goedkope connectiviteit voor mensen op elke plaats waar ook op aarde. De vier SpaceBees zouden
de eerste praktische voorbeelden zijn van Swarm’s hardware prototype en ingenieuze algoritmes,
waarbij tot maximaal 8 jaar data uitgewisseld wordt met grondstations.
Het enige probleem is dat de Federal Communications Commission (FCC, het Amerikaanse BIPT)
de aanvraag van Swarm voor de experimentele satellieten een maand eerder had afgewezen om
veiligheidsredenen. De FCC is verantwoordelijk voor de regulering van commerciële satellieten,
inclusief het minimaliseren van het risico op botsingen in de ruimte. De FCC vreest dat de vier
SpaceBees die nu om de aarde cirkelen, een risico vormen voor andere ruimtevaartuigen.
Meer info: https://www.isro.gov.in/sites/default/files/flipping_book/PSLVC40_Cartosat2SeriesMission/files/assets/common/downloads/PSLV-C40%20%20Cartosat%202%20Series%20Mission.pdf
ON8CW
Contestkalender
De contestkalender en veel meer vindt u
op: http://www.sk3bg.se/contest/ en http://ng3k.com/Misc/adxo.html
Word lid van onze vereniging, dan geniet u van de voordelen die wij u kunnen bieden.
Lid met elektronische info, QSL-dienst, verzekering tegen derden: 30,00 €
Lid-sympathisant (enkel elektronische info, geen QSL, geen verzekering): 20,00 €
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Lidgelden zijn hetzelfde voor binnen- en buitenland.
Storten kan op rekening IBAN: BE12-9795-2518-6192 tnv VRA vzw, Mechelen.
De uitzendingen zijn in de pare weken van het jaar. (exacte data zijn te vinden op onze
website: http://www.vra.be)
Deze uitzending kan u nog eens beluisteren aanstaande donderdag om 21uur L.T.
Maar je kan ook al om 20 uur luisteren en je melden voor de ronde van ON4PRA op 144.775 MHz.
De uitzending kan je herbekijken op: http://www.livestream.com/on4vra en dat 7 dagen op 7, 24
u op 24.
En voor zij die de tekst willen nalezen kunnen terecht op onze
website: http://www.vra.be/ON4VRAteksten.html
Volgende live uitzending op 08/04/2018 Dan zijn de lezers: ON7XM en ON3RTA
Nog even aurora en dan de QSO’s.

