NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 04 van 12 april 2015
Lezing over “Spectrum Analyser met Tracking generator”
op vrijdag 17 april a.s. door Jos Disselhorst PA3ACJ
Op vrijdag 17 april a.s. houdt Jos Disselhorst PA3ACJ een lezing over het bemeten van o.a. filters
en overige schakelingen met onze nieuwe “Spectrum Analyser met Tracking generator”.
Het belooft weer een zeer interessante avond te worden. De “nieuwe” spectrum analyser met tracking
generator is natuurlijk een ‘oude’ maar voor ons doel zeer geëigend apparaat. Deze analyser gaat tot
1500 MHz maar het meest belangrijke is dat het beschikt over een tracking generator. Zorgt U dat U
op tijd bent want het zal weer zeer druk worden. Ook (nog) niet NVRA leden zijn van harte welkom.
Een geschikte avond om eens met onze actieve vereniging kennis te maken.
Ons gebouw gelegen aan de Jan van Krimpenweg 15 2031 CE Haarlem (Waarderpolder) is voor
bezoekers geopend om 20.00 uur. De lezing begint om 20.30 uur. De lezing zal integraal worden
uitgezonden via PI6HLM en waarschijnlijk worden verder gedragen door PI6HHW - PI6NHN en
PI6ZTM

Jos Disselhorst PA3ACJ gezeten achter de nieuwe spectrum analyser met tracking generator. Onze
meettafel begint meer en meer een professioneel aanzicht te krijgen.

Lezing “Focus op FUNcube” vrijdag 20 maart j.l. was een
groot succes….
Op vrijdag 20 maart jl. hield Wouter Weggelaar PA3WEG een lezing over “Focus op FUNcube”.
De lezing werd integraal uitgezonden via PI6HLM en doorgegeven door PI6HHW - PI6NHN en
PI6ZTM. De avond was zeer goed bezocht want we telden 21 koppen. Wouter is behalve een goede
ontwikkelaar ook een uitstekend verteller. Hieronder volgen wat impressies van deze avond.

Wouter had natuurlijk een kopie-exemplaar bij zich van de satelliet welke nu vrolijk om onze aardbol
draait. Aan de hand van een PPT presentatie werd een duidelijk beeld geschetst van de opbouw van
het geheel. De daadwerkelijke assemblage van het geheel werd in een versneld filmpje getoond. Er
komt behoorlijk wat om de hoek kijken voor je zo’n broodtrommeltje mag meegeven aan een raket.
Vele honderden uren van testen gaan er natuurlijk aan vooraf. Daarbij zijn ook de tarieven voor het
lanceren niet mis. Er is een speciale dongel ontwikkeld waarmee je deze satelliet gemakkelijk kunt
volgen. Behalve de productiekosten wordt er wat extra gevraagd voor de dongel. Dit extra bedrag is
een soort donatie voor de AMSAT-NL organisatie.

Precies zoals de software ‘voorspelde’ kwam de satelliet over ons gebouw

Uw voorzitter overhandigt de handige knutselaar twee lekkere flesjes wijn.

NVRA is nog steeds op zoek naar een goed onderstel voor
onze hydraulische mast
Wij zijn op zoek naar een goed onderstel, liefst een dubbel asser, waarop wij onze hydraulische mast
willen gaan bouwen alsmede het noodaggregaat. Dit lijkt ons voor dit jaar een hartstikke leuk project
waaraan veel te knutselen valt. Deze mobiele mast valt goed in te zetten voor tal van verenigingsdoeleinden. Als U wat weet laat het ons dan ook weten!!

Zo zou het er uit kunnen gaan zien…….
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