Samenkomst 04 OT-Dst op 03-04-2017
Aanwezigen:
ON6EU – ON6KL - ON6VP – ON7KS

– ON8ER – 0N4RDB – ON6UO - ON4DV – ON4RP - ON9CYF.

1)Busje Hambeurs Rosmalen.
Daar het busje volgeboekt was, de onkosten voor huur lager lagen dan voorheen is er een mooi
financieel overschot dat door ON7KS in bewaring gehouden en gebruikt wordt voor de
volgende gelegenheid.
2) Gebruik laptop, tablet e.d.
Roland zegt nog eens ter verduidelijking dat de OT-ers die dingen ook gebruiken maar dat we dit
zo als afgesproken liever niet gebruiken op onze bijeenkomsten zodat iedereen “ bij de les blijft”.
Bij demo’s en testen zullen we deze natuurlijk optimaal benutten.
3) Bezoek radiomuseum ON8PO.
ON6VP gaat naar Mat om een bezoek te regelen en zal trachten om de datum van 27 april vast
te leggen. Roland zal hiervan iedereen op de hoogte brengen met de nodige afspraken van plaats
uur.
4) Hebbeding…. .
Te gek om los te lopen. ON4RDB toonde een mini soldeerbout van 8 Watt aan te sluiten op de
USB poort.
5) Metingen SWR op antennes clubstation.
…..” a never ending story ?”
Na de diverse metingen van vorige keer met hun vergelijkingen en afwijkingen nogmaals een test
door ON6UO. Piet had hiervoor een HF TxRx, een homemade dummyload (in een confituurpot )
een analoge SWR-Powermeter en zijn Rigexpert meegebracht.
De resultaten zie je hieronder:

Wat blijkt:
Er werd gemeten met Rigexpert en Kenwood SW-200 op 3,560 MHz……………… SWR 1/2,2
De beste (????) SWR waarde werd gevonden op 3,800 MHz.
Bij de Hexbeam werd de beste SWR gemeten op 14,226 MHz …………………… SWR 1/1,13
Piet toverde ook nog een mooi Smith-chart tevoorschijn maar hier stopte het voor iedereen want
niemand bleek dit diagram correct te kunnen lezen. Dus …. via deze een oproep aan gelijk wie om op
een van onze bijeenkomsten dit eens op een begrijpelijke manier te komen uiteenzetten.
Alvast bedankt.
73, ON6VP

