
 
 
 
NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 05 van 25 mei 2015 
 
Lezing over “Spectrum Analyser met Tracking generator” 
op vrijdag 17 april jl. werd goed bezocht.. 
 
Op vrijdag 17 april jl. hield Jos Disselhorst PA3ACJ een lezing over het bemeten van o.a. filters en 
overige schakelingen met  onze nieuwe “Spectrum Analyser met Tracking generator”.   
Het was natuurlijk weer een zeer interessante avond. 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. Na afloop van 
de lezing was er natuurlijk de wel bekende fles maar ook een prachtig boeket voor de XYL van Jos.  
De lezing werd integraal uitgezonden via PI6HLM en werd verder gedragen door PI6NHN en PI6ZTM.  

 

 
 
Jos Disselhorst PA3ACJ ontvangt uit handen van de voorzitter Arnold Vogelaar PE1AMH een lekkere fles wijn en 
een prachtig boeket bloemen voor zijn XYL Lieneke (niet alle bezoekers pasten op deze foto).    
 



Lezing over “23 cm TRX” vrijdag 29 mei a.s. Bas de Jong 
PE1JPD 
 
Op vrijdag 29 mei a.s. komt Bas de Jong PE1JPD een lezing houden over de door hem ontwikkelde 
zend- ontvanger voor de 23 cm band. Bas is al heel lang een echte knutselaar maar tevens ook een 
van de goede soort die ook anderen laat delen in zijn ervaringen door van zijn ontwerpen leuke 
bouwkits samen te stellen. Tijdens de lezing zal Bas ingaan op de werking van het PLL en in het 
bijzonder de dual modulus deler hierin, de chargepump en loopfilter. Aan de hand van het schema van 
de transceiver bespreekt hij de diverse blokken hierin. Dan wordt nog een kort woord gesproken over 
de mogelijkheden op 23 cm band, welke repeaters er zijn en wat voor antennes je hier kan gebruiken. 
Natuurlijk wordt een werkende schakeling getoond en zal er “gepeild” worden hoeveel mogelijke 
kandidaten er zijn voor dit project. Om zoveel mogelijk amateurs uit de omgeving van Kennemerland 
te interesseren zal deze nieuwsbrief in een zeer ruim verband worden verzonden. Je hoeft dus niet lid 
te zijn van de NVRA om mee te doen. Dus bent U lid van de VERON, RCK, IJRC, PG-540 of lid van 
geen enkele club, dan bent U toch van harte welkom. Natuurlijk zal de lezing weer worden 
uitgezonden via PI6HLM en mogelijk andere repeaters. Het is niet de bedoeling dat U hierdoor thuis 
blijft en dus niet komt. Als dat het gevolg is van live uitzendingen zal in het vervolg worden overwogen 
alleen nog compilaties hiervan op een later tijdstip uit te zenden.       
 

 
 
 De door Bas de Jong PE1JPD ontwikkelde transceiver voor de 23 cm band.  



PI6HLM volledig NiCam ready……..  
 

 
 
Een achter aanzicht van PI6HLM. In de bovenste 3HE kast zitten de 12 ontvangers waaraan de NiCam 
decoderprintjes zijn toegevoegd. Tevens zit in deze kast de NiCam-combiner welke beschouwd kan  worden als 
een intelligent switchboard (audio centrale). Op het achterpaneel is een N-connector toegevoegd (monitor van de 
3 cm  TX frequentie) en een viertal DIN chassisdelen voor de besturing.    
 
Onlangs heeft er een zeer forse aanpassing plaatsgevonden aan ons ATV-relais PI6HLM. Het relais is 
hiervoor ruim een week uit de lucht geweest. De beeldzender stond wel aan om gebruikers hierover te 
informeren. Wat is er zoal gebeurd? Alle 12 ontvangers zijn voorzien van een aanvullende print welke 
het mogelijk maakt om in plaats van alleen analoog FM audio nu ook NiCam te detecteren.  
NiCam is ooit een in de UK ontwikkelde digitale audio vorm welke bij voldoende signaalontvangst voor 
een nagenoeg ruisvrij audio zorgt. Indien de ontvanger van een actief signaal (dus geen repeater) een 
NiCam signaal waarneemt zal dit signaal automatisch in de NiCam chat carrier op 6.552 MHz. worden 
weergegeven. Middels een DTMF code kan dit signaal ook in de analoge chat worden geplaatst. Het 
NiCam stereosignaal zal worden verdeeld over de analoge carriers 6.00 MHz en 6.18 MHz.  
Bij uitschakelen van het betreffende beeldsignaal zal de NiCam chat weer worden opgeschoond en 
dat geldt natuurlijk ook voor de analoge chat (6.00 MHz).  
Mocht men een repeater met NiCam in de NiCam chat willen schakelen dan geldt hiervoor een 
specifieke DTMF-code. Alle acties worden mogelijk gemaakt door de zogenaamde NiCam-combiner in 
relatie tot aangepaste software. Deze combiner maakt feitelijk alle schakelwensen mogelijk. Het zal 
straks ook mogelijk zijn om een analoog signaal in de NiCam chat te zetten. We willen hier eerst wat 
ervaring mee opdoen. Als alle gewenste schakelmogelijkheden zijn vastgesteld, en dat gebeurd 
natuurlijk in overleg met de gebruikers, dan zal er weer een nieuwe DTMF-lijst worden gepubliceerd. 
Ook veel van de bedrading van PI6HLM is veranderd. Alle video coaxen zijn nu van het type RG-174 
waardoor minder ruimte wordt ingenomen. Alle audio touwtjes zijn ingekort en alle kabels zijn nu 
gelabeld. Op dit moment kan PI6HHW niet worden doorgeven omdat waarschijnlijk de LNB is 
overleden. Dit zal met de eerstvolgende buitenactiviteit worden onderzocht. De defecte bolcamera is 
ook weer gerepareerd en ook deze zal bij gelegenheid weer worden teruggeplaatst.  



 
 
Een aanzicht van de voorzijde van PI6HLM. In de bovenste 3HE kast zitten de 12 ontvangers waaraan de NiCam 
decoderprintjes zijn toegevoegd. Tevens zit in deze kast de NiCam-combiner welke beschouwd kan  worden als 
een intelligent switchboard (audio centrale). Daar onder een 3HE kast waarin de volledige besturing van PI6HLM 
is ondergebracht. Dan een Phillips 1HE kast (zie tekst). Daaronder een 1HE kast (met display) waarin zich de  
PIP bevindt met de beeldzender en de analoge audio carriers. Daaronder bevindt zich de BARCO NiCam 
modulator.   
 



 

 
 
Een aanzicht van de achterzijde van PI6HLM. In de bovenste 3HE kast zitten de monitorontvangers met 
daaronder een spanningslijn. Vervolgens een nieuw beeldscherm als monitor. Vergeleken met vroeger is er nu 
veel meer ruimte in de kast vanwege de vernieuwde bekabeling. 
Onder in deze kast staat nu nog PI2HLM. Binnenkort zal er voor PI8HLM en PI2HLM er een nieuwe 19-inch kast 
worden geplaatst waar deze twee stations samen met een UPS in worden ondergebracht.  
 



Open Dag RCK op 11 april jl. een succes…..  
 

 
 
Tijdens de open Dagen van RCK op 11 april jl. was er een fotomoment waarbij de vier voorzitters binnen 
Kennemerland werden vereeuwigd. V.l.n.r. Fred Hentschke PA3GPA van VERON afd. Kennemerland, Arnold de 
Graaff PE1OGX van IJmond Radio Club (IJRC), Arnold Vogelaar PE1AMH van de NVRA en Harry Koster PB5DX 
van RCK.   
 
 

TX Antenne PI6HLM in aanbouw…..  
 
 

 
 
 
Montagekast, draaigewricht en flens.   



 
 
Montagekast gemonteerd op de mastplaat voor de NO-mast. Op de montage kast het draaigewricht met daarin 
geklemd een 40 slots antenne voor 10 GHz.   
 
 
Momenteel is de nieuwe TX antenne voor PI6HLM in aanbouw. Op de foto hierboven ziet u de 
montagekast welke via een mastplaat zal worden bevestigd op de top van de NO-mast. Het zwarte 
draaigewricht kan niet alleen 360 graden ronddraaien maar kan straks via de feeder ook 3 meter lager 
worden “te lood gesteld”.  In het gewricht bevindt zich de 40 slots antenne welke niet helemaal op de 
foto paste. Om het gewricht en de antenne komt nog een witte polyester koker welke als regenjas 
moet gaan fungeren. De feeder is een 3 meter lange golfpijp met aan het eind flens als overgang naar 
coax. De bedoeling is dat er straks maar een heel klein stukje coax komt te zitten tussen onze 
mastzender en de feeder. Vlak boven het draaigewricht komt nog een flens waarmee het verwisselen 
van de slotantennes eenvoudig kan worden uitgevoerd. Mocht de 40 slotantenne niet naar behoren 
werken op deze hoogte dan kan die in een handomdraai worden vervangen voor een ander 
modelletje.     
 

N.V.R.A. Barbecue vrijdag 3 juli 2015, aanvang 18.00 uur.     
 
Als afsluiting van de periode voor de zomervakantie gaan we op vrijdag 3 juli a.s. een gezellige 
barbecue houden. Het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u afgeven op de hobbyavonden tot uiterlijk 
24 juni bij de barman.   
Het bedrag moet worden overgemaakt op de rekening NL90RBRB0982401027 t.n.v. penningmeester  
NVRA Bisschop Ottostraat 14 2033GP Haarlem. Doe dit wel voor uiterlijk 24 juni a.s.   
 
U mag ook tijdig een email aan de voorzitter sturen mits hierop de zelfde gegevens staan zoals ook 
vermeld op het aanmeldformulier. De prijs per persoon (boven de 18 jaar) bedraagt slechts Euro 
13,50. U krijgt hiervoor een ruime portie vlees inclusief stokbrood, salades, sauzen etc.  
Iedere deelnemer krijgt twee gratis consumptiebonnen.  
  
Personen onder de 18 jaar betalen Euro 7,50. Indien u vegetarisch bent kunt u dat aangeven. 
De barbecue begint om 18.00 uur en wordt bij mooi weer in de tuin van het gebouw gehouden. Bij 
slecht weer verhuizen we natuurlijk naar binnen waarbij de barbecues buiten onder een afdak zullen 
staan. Komt u ook? Het wordt vast weer gezellig.  
  
Namens het bestuur NVRA    
Arnold Vogelaar PE1AMH  
Voorzitter  


