SAMENKOMST 7 OT-Dst op 01-07-2019
Aanwezigen: ON4RDB – ON6EU –ON6VP – ON8DNY- ON6AJ – ON4CU
ON7JW – ON8ER – ON4RP – ON6KL – ON5KB – ON7FH.

Algemeen.
Daar verslaggever vrij laat verscheen heeft hij het algemene thema grotendeels gemist maar
volgens de laatste flarden die hij nog opgevangen heeft ging het over de geruchten dat de
Franse instanties een voorstel overweegt om de 2 meter band ( 144 – 146 MHz ) toe te
wijzen aan de Aeronautical Mobile service zodat deze een breder gebruikersspectrum
krijgen. Meer info is te vinden op de website van IARU – Regio 1. Op de website van de
sectie UBA MLB kun je een petitie ondertekenen om deze amateurband alsnog te redden.
Uitstap naar de 15° Wing
Er zijn reeds 8 inschrijvingen !! Indien het busje vol is zullen eventuele bijkomende
deelnemers moeten zorgen voor eigen transport.
Junk in the Trunk.
Gaat door op 19 oktober op de citadel.
ON4RDB.
Roland toonde een meetpen die op een klassieke universele meter kan worden aangesloten
om metingen te doen op SMD componenten. De traditionele meetpennen zijn te dik om te
meten op de kleine aansluitpunten plus je hebt een hand vrij.
Op dezelfde foto zie je een aantal UHF connectoren met overgangen van BNC naar N en van
N naar SMA, echter in deze verzameling zaten SMA connectoren die eigenlijk onbruikbaar
zijn voor hoge frequenties maar gebruikt worden voor WIFI aansluitingen. De “mannelijke”
SMA hebben geen connector pin in het midden en de “vrouwelijke” wel. Opletten bij het
testen is de boodschap!!

Een paar jaar geleden heb ik van DG0VE (SK) een aantal SHF mixers aangeschaft die mij
toelaten een uitbreiding te verwezenlijken voor mijn spectrum analyser.
De bandbreedte van de DGA815 is van 9 KHz tot 1,5 GHz. Door deze mixers kan ik nu meten
tot 6,5 GHz omdat het MF van de mixers lager ligt dan 1,5 GHz.
Traditioneel is alles ingebouwd in een (standaard) home-made kastje met een 12 V voeding.
ON7JW
Ludo demonstreerde naar ik vermoed een Vna analyzer. Voor diegenen die er meer over
willen weten gaan best eens kijken op internet bij F4GOH.

73, de ON6VP

