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Ben Schellekens 
 
Voorwoord 
Helaas bereikte ons het bericht dat Francis Bell, 
oprichter en voorzitter van de GEO op 14 januari is 
overleden. In deze Kunstmaan treft u het In 
Memoriam aan. 
 
Bijeenkomsten 
Helaas dit jaar geen Nieuwjaarsbijeenkomst met 
borrel. Hopelijk kunnen we na de zomer een after-
corona borrel organiseren. Ik denk dat iedereen hier 
wel aan toe is. Op 9 januari jl. hebben we de 
bijeenkomst in het Engels gehouden omdat ons 
Amerikaanse lid Ed meedeed, leuk dat hij ondanks 
het voor hem late tijdstip aanwezig kon zijn. Tijdens 
de rondvraag werd gevraagd naar de specificaties 
van de verschillende SDR-ontvangers. Arne heeft 
een overzicht gevonden: zie onder. 
 
Afgelopen zaterdag heeft Job een heel leerzame 
lezing gegeven over 8 GHz feed horns. Een 
noodzakelijk en belangrijk onderdeel voor de 
ontvangst van de 8 GHz band. Het lijkt erop dat 
naarmate de frequentie hoger wordt, je vaardigheden 
als metaalbewerker steeds belangrijker worden. 
 
Het weer 
We hebben zowaar een paar dagen vorst gehad! Op 
enig moment werd zelfs gesproken over de 
Elfstedentocht. Mochten de topsporters wel of niet in 
een bubbel gaan schaatsen? Gelukkig voor de 
regering trad de dooi in en bespaarde hiermee 
lastige discussies over publiek, recreatieve 
schaatsers etc. Volgend jaar weer een kans. De 

vraag rees toen wel wat je moet doen om je schotel 
sneeuwvrij te houden. Wanneer de schotel in de 
stormstand staat (de schotel kijkt naar het zenit), kan 
een pak sneeuw een aardig gewicht opleveren waar 
de constructie misschien niet op is berekend. Er is 
geopperd om met verwarmingssnoer/folie de schotel 
sneeuwvrij te houden. Of de schotel verticaal te 
zetten, de sneeuwstand, zodat er geen sneeuw in 
kan vallen. Teflonspray schijnt ook tegen het plakken 
van sneeuw te helpen. 
 
Bestellingen 
Voor de leden die regelmatig in China bestellen. 
Vanaf 1 juli 2021 zal er BTW worden geheven over 
de goederen die uit China (buitenland in zijn 
algemeenheid) worden geïmporteerd. De vrijstelling 
van 22 Euro komt te vervallen. Hoe dit vorm gaat 
krijgen is onduidelijk. Misschien een extra rekening 
van 15 Euro aan administratiekosten? Of je gaat 
BTW aan eBay betalen. De Chinezen zullen er wel 
wat op verzinnen anders kost het hun te veel geld. Of 
we worden in de armen van Amazon gedreven. 
 
De Kunstmaan 
Dit is de eerste Kunstmaan die zowel digitaal (pdf) 
als in papieren vorm uitkomt. Ongeveer de helft van 
de leden wenst de Kunstmaan in digitale vorm te 
ontvangen. De pdf zou je nog steeds kunnen printen. 
Print je deze dubbelzijdig in boekvorm dan krijg je de 
Kunstmaan op het oude A5-formaat! Het scheelt veel 
papier en portokosten. 
 

 

 
Overzicht van verschillende SDR-ontvangers 
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In deze Kunstmaan veel verplichte onderwerpen 
zoals het financiële jaarverslag en het heel korte 
jaaroverzicht 2020. Verder twee verslagen van de 
virtuele bijeenkomsten dit jaar. 
 
Rob heeft twee verhalen geschreven over de 
nauwkeurigheid die met de Arduino in een 
rotorbesturing kan worden gehaald en een vervolg op 
zijn verhaal over Meteosat zonder antenne. 
 
Paul heeft de laatste UKW-Berichte van 2020 
doorgespit en zijn overpeinzingen zijn in de ‘Uit de 
Bibliotheek’ te lezen. 
 
De laatste pagina is ingeruimd voor de satellietstatus. 
Kloppen deze gegevens niet, laat het ons even 
weten. De satellietstatus is een handig naslagwerk 
dat vaak wordt geraadpleegd. 
 
Zelf ga ik nog wat verder in op het zelf etsen en 
opbouwen van een print. Ik heb een eenvoudige 
belichtingsklok ontworpen, die wel handig is bij het 
belichten en etsen van printen. Het scheelt veel op je 
mobieltje kijken om de tijd in de gaten te houden. 
 
Zoom 
We hebben nu helaas al vijf virtuele bijeenkomsten 
gehad. Zoals het er nu naar uitziet zijn we er ook nog 
niet vanaf. In ieder geval zal de meibijeenkomst nog 
digitaal zijn. Maar ook als we weer bij elkaar mogen 
komen zullen we toch ook digitaal nog de 
bijeenkomst blijven aanbieden. 
 
Bij sommige leden proef ik terughoudendheid om aan 
zo'n digitale bijeenkomst deel te nemen. Hopelijk kan 
ik een aantal bezwaren wegnemen: 
 
Geen speciale computer nodig 
Als je alleen wilt luisteren dan heb een computer met 
een luidspreker nodig. Wil je iets zeggen dan is een 
microfoon noodzakelijk. Iedereen kan dus in ieder 
geval passief deelnemen! Vanaf Windows 7, Linux, 

Mac is Zoom geschikt. Je hebt geen bijzondere pc 
nodig, een camera is dus niet nodig. Het meest 
stabiel is wanneer de netwerkverbinding niet via wifi 
maar via een netwerkkabel loopt. 
 
Het is veilig 
In het begin waren er verhalen dat digitale 
bijeenkomsten onveilig zijn. De login-gegevens 
sturen we alleen naar de leden die zich hebben 
opgegeven. Niet zoals bij andere bijeenkomsten 
waar iedereen ze krijgt. Verder moet je tot de 
bijeenkomst worden toegelaten, dus niet iedereen 
komt zomaar in de bijeenkomst. 
 
Geluid en beeld is veel beter 

Het geluid en beeld is veel beter dan in de kantine 
van het Nimeto. We hebben geen last van schilders 
die luidruchtig zitten te eten of door het beeld lopen. 
Geen last van de blindering die niet goed werkt. Je 
kan het geluid zo hard zetten als je wilt, niemand 
heeft hier last van. Wil je iets laten zien dan is dit met 
een ingebouwde camera voor iedereen heel goed in 
beeld te brengen. 
 
Geen reistijd 
Voor velen van ons is een reis naar Utrecht een 
onderneming. Soms twee uur heen en twee uur 
terug. Parkeerkosten of erger nog: boetes. Bij een 
virtuele bijeenkomst log je om 11:00 uur in en rond 
13:00 is het wel klaar. Je hebt de gehele dag nog om 
te knutselen! 
 
Dit is geen loftrompet om te stoppen met de fysieke 
bijeenkomsten, integendeel, maar we hebben nu 
even niets anders. Ik hoop velen op de virtuele 
meibijeenkomst op 8 mei a.s. te ontmoeten. 
 
Veel leesplezier met deze Kunstmaan. 
 
Ben Schellekens 
Voorzitter Werkgroep Kunstmanen 
 

 

 
Presentatie van Job op 13 maart over 8 GHz feedhorns 

http://www.kunstmanen.net/images/documenten/presentaties/8GHz_feeds.pdf
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GESCHIKTHEID ARDUINO VOOR 

HET AANSTUREN VAN ROTORS 
 
Rob Alblas 
 
Summary 
Investigation if an Arduino is suitable for precise 
controlling rotator systems. 
 
Voor het nauwkeurig aansturen van rotors is het 
uiteraard nodig dat de controller snel genoeg is in 
het verwerken van de huidige positie en het 
aansturen van de motoren. 
 
De in een Arduino gerealiseerde controller doet het 
volgende: 

 Pulsen van de terugkoppeling opvangen en 
verwerken (huidige positie) 

 Commando afvangen en verwerken (gewenste 
rotorpositie) 

 Motoren aansturen m.b.v. gewenste en huidige 
positie 

Het eerste punt wordt gerealiseerd via een 
interrupt, de andere punten worden in een 
eindeloze loop afgehandeld: 
 
void loop() 

{ 

  ... 

  if (Serial.available()) // nieuw commando 

  { 

    readCommand()         // lees commando 

  } 

  rotor_goto()            // stuur rotor AX 

  rotor_goto()            // stuur rotor EY 

  ... 

} 

 

Hierbij zijn AX en EY de rotors voor Azimut of X 
resp. Elevatie of Y.  
 
Uiteraard hangt de snelheid van verwerking af van 
de code. De snelheid heb ik gemeten door m.b.v. 
een functie een uitgang van de Arduino steeds te 
inverteren; met een scoop is dan eenvoudig te zien 
hoe snel het programma wordt doorlopen en hoe 
deze doorlooptijd wordt verstoord. 
Er zijn twee verstoringen: 

 Commando’s die binnen komen en de 
gewenste positie hieruit extraheren 

 Interrupt als er een puls binnen komt 
 
De lus wordt zonder verstoringen in ca. 500 us 
doorlopen; het bijsturen van de motorsnelheid gaat 
dus 2000x per seconde. 
 
Afhandelen van commando’s lijkt een 
verwaarloosbare invloed te hebben, ook als die 
10x per seconde binnen komen. 
 
De interrupts, die optreden bij iedere puls, 
beïnvloeden de doorlooptijd wel significant, zeker 
als de motoren snel draaien en er dus veel pulsen 
per seconde binnen komen. De interrupt-
serviceroutine ziet er als volgt uit: 

 
static void pos_handler(ROTOR *rot) 

{ 

  if (rot->dir) 

  { 

    rot->pulse_count++; 

  } 

  else  

  { 

    rot->pulse_count--; 

  } 

} 

 

Op zich is de routine niet zo’n probleem; zelfs met 
7000 pulsen/sec voor beide pulsgevers wordt dit 
nog goed bijgehouden. Bij snel draaiende rotoren 
en dus veel terugkomende pulsen wordt het 
hoofdprogramma zodanig verstoord dat niet iedere 
binnenkomende puls direct wordt meegenomen. 
Op zich is dat niet zo’n probleem omdat het tellen 
van de pulsen, en daarmee het bijhouden van de 
momentele positie van de rotoren, wel goed gaat. 
Het kan wel resulteren in doorschieten van een 
rotor als de positie te laat wordt doorgegeven aan 
het hoofdprogramma. Dat wordt dan wel 
gecorrigeerd, maar kan mogelijk toch tot 
ongewenst “geflipper” van de rotor/schotel leiden. 
 
Omdat de snelheid van de rotor wordt verlaagd bij 
het benaderen van de eindstand, waardoor ook de 
pulsfrequentie lager wordt, valt het allemaal wel 
mee, behalve als een rotor zijn eindstand bereikt 
en de andere rotor nog met volle snelheid draait. 
 
Of dit in de praktijk echt een probleem kan zijn is 
de vraag maar het is wel goed om te realiseren dat 
de ene rotor de nauwkeurigheid van de andere kan 
beïnvloeden. Dan moet met name gedacht worden 
aan elevatie/azimutrotoren waarbij de azimut bij 
een hoge passage snel moet draaien terwijl de 
elevatierotor heel langzaam beweegt. Voor X/Y-
rotoren is er niet veel aan de hand. 
 
Bij de huidige controller heb ik het volgende 
gemeten voor de maximale pulsfrequentie waarbij 
iedere puls wordt meegenomen in de sturing: 

 pulsen van 1 rotor:  80 Hz = 12.5 ms 

 pulsen van beide rotoren:  40 Hz = 25.0 ms 
Ter vergelijking: de rotoren van Peter Smits geven 
een pulsfrequentie van max. 60 Hz af. 
 
Conclusie: De Arduino lijkt geschikt (snel genoeg) 
voor het nauwkeurig sturen van twee rotors. Een 
snellere processor, bijvoorbeeld een STM32 (zie 
[1]) lijkt vooralsnog niet nodig. 
 
Referenties 
[1] Constellatieviewer, de Kunstmaan 2019 nr. 1 
pag. 7 en nr. 2 pag. 13 

http://www.kunstmanen.net/index.php/de-kunstmaan/archief#maart2019
http://www.kunstmanen.net/index.php/de-kunstmaan/archief#maart2019
http://www.kunstmanen.net/index.php/de-kunstmaan/archief#juni2019
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GEZINSUITBREIDING 
 
 
 
 
Ben Schellekens 
 
Summary 
Peter Smits added a new dish to his collection. 
 
Peter Smits heeft een 120 cm offset-schotel weten 
te bemachtigen ter uitbreiding van zijn huidige 
collectie schotelantennes. Deze schotel werd 
gebruikt voor de ontvangst van televisiesatellieten 
op een camping en was vanwege de aanleg van 
kabel-tv overbodig geworden. 
 
Met 10 kg is het een zware polyester schotel. De 
extra ribben aan de achterzijde maken deze 
schotel vormvast. 
 
De schotel is met een montageplaat op zijn 
roestvrijstalen XY-rotor gemonteerd. Middels 
scharnieren en stelbouten kan de hoek van de 

schotel worden aangepast. Zoals op de foto te zien 
is, is de schotel nu te ver naar links gemonteerd. 
Het zwaartepunt ligt nu niet in het midden. 
 
Met zijn 10 kg is uitbalanceren wel nodig. Op de 
onderste as van de rotor kan een contragewicht 
worden gemonteerd. Voor de bovenste as is dit 
niet mogelijk. 
 
De belichter die is gemonteerd is ter illustratie, 
waarschijnlijk moet deze meer naar achteren. 
 
Hopelijk lukt het om met deze schotel 8GHz 
satellieten te kunnen ontvangen.  
 
Gefeliciteerd Peter! 
 

 
 
 
 

                  
Nieuwe schotel opstelling van Peter Smits met een 1.2m offset schotel 
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PRINTPLAAT ETSEN EN VERDERE 

BOUW – DEEL 2 
 
Ben Schellekens 
 
Summary 
This is the second part of the article started in the 
September 2020 Kunstmaan where I described how 
to produce your own PCB. This article focuses on 
drilling and soldering. 
 
Inleiding 
In de Kunstmaan van juni vorig jaar beschreef ik de 
bouw van een versterker met de Gali-2. De print 
(materiaal IS680 van Isola) had ik zelf geëtst en het 
resultaat was veel beter dan de opbouw met een 
eenvoudige testprint. Maar de versterking van 8.4 tot 
10.1 dB was nog wat laag en hopelijk voor 
verbetering vatbaar. 
 
Ik heb een paar verbeteringen doorgevoerd: 

 In het oude printontwerp was de 50-Ohm 
printbaan een zgn. coplanar waveguide. Hier zijn 
aardvlakken naast de printbaan. Nadeel is dat je 
deze aardvlakken door middel van via’s (niet 
middels doormetalisering maar met draadjes) met 
de andere kant van de print moet verbinden en de 
smallere printbaan is moeilijker nauwkeurig te 
etsen. 

 SMA-connectoren van betere kwaliteit. 

 Veel minder soldeertin gebruikt zodat de 
printbaan niet onder het soldeertin zit. 

 
Etsen 
In het artikel over het etsen van printen in de 
Kunstmaan van september 2020 gebruikte ik als 
etsvloeistof zoutzuur gemengd met 
waterstofperoxide. Daar was ik toch niet zo tevreden 
over. Ten eerste is het lastig om aan zoutzuur te 
komen, tenzij je 25 liter wilt. Het zoutzuur bewaarde 
ik in een donkere glazen fles maar op één of andere 
manier kwam het zoutzuur aan de buitenkant van de 
fles. Waterstofperoxide kan je bij het Kruidvat kopen 
maar heeft een beperkte houdbaarheid. Ook had ik 

geen zin om in coronatijd 
naar deze winkel te gaan. 
 
Dus heb ik een ander 
etsmiddel gezocht en ben 
met natriumpersulfaat aan 
de slag gegaan. Dit is 
eenvoudig online te 
verkrijgen bij bijv. Reichelt 
in verschillende ver-
pakkingseenheden. Wat ik 
nog niet weet is of het 
hygroscopisch is of niet. De 
ene bron zegt van wel en 
de andere niet. Anders 

moet ik het over verschillende zakjes verdelen die ik 
vacuüm trek. 
 
In de beschrijving van de natriumpersulfaat staat dat 
je in één keer drie liter etsvloeistof moet aanmaken, 
dan kan je in een etstank werken. Daar had ik 
eigenlijk niet zo'n zin in omdat ik het liefst etsmiddel 
maar één keer gebruik om zo de kwaliteit constant te 
houden. 
 
Het belichten van de print doe ik nu gewoon met een 
gloeilamp als verlichting van de werkruimte en niet 
meer in het donker, zodat ik kan zien wat ik doe. Ik 
heb een testje gedaan van een half uur blootstellen 
aan die gloeilamp en dit belicht de folie niet. 
Overigens doe ik dit zonder daglicht (hier zit UV-
straling in). 
 
Dan moet je de film met de printlayout strak op de 
print brengen. Dit doe ik met een 
(keuken)vacumeerapparaat, dit werkt heel goed! 
Druk de vacumeerzak plat tijdens het vacumeren 
zodat er geen plooi ontstaat. 
 
Dan het etsen. Voor iedere cm2 printplaat gebruik ik 
ongeveer 1.5 ml etsvloeistof. Dus voor mijn 
dubbelzijdige print van 8x8cm gebruikte ik 100 ml. De 
hoeveelheid natriumpersulfaat is 20 gewichtsprocent 
van de hoeveelheid water. 
 
Het oplossen en etsen moet bij ongeveer 50 ℃ 
plaatsvinden. Het water haal ik uit een waterkoker en 
met een 500 Watt bouwlamp houd ik het etsbakje op 

temperatuur. In mijn garage waar het 5 ℃ was ging 
dit goed. Na ongeveer 10 tot 12 minuten etsen is de 
print klaar. 
 
Print boren 
Het boren van de gaatjes is heel lastig, vooral als het 
hele kleine gaatjes moeten zijn. Zo moeten bij de 
BFP840FESD, vanwege emitter-degeneratie, de 
via's een diameter van 0.3 mm hebben. Voor de Gali-
2 zijn deze kleine via’s niet nodig. 
 
Het boren moet je sowieso onder vergroting doen. 
Alleen zie je de diepte dan niet meer zo goed. Je zit 
altijd een beetje te gokken waar het printboortje de 
print zal raken, vaak mis. Een centergaatje dat de 
boor naar de juiste plek leidt werkt niet. De boor is 
van hardmetaal en buigt niet en is heel breekbaar. 
 
Ik heb een digitale microscoop op de boormachine 
gemonteerd. Om nu via de monitor, die het beeld van 
de microscoop laat zien, de boor op de juiste plaats 
te laten landen moet de zaak eerst gekalibreerd 
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worden. Zorg ervoor dat de opstelling boormachine, 
boorplatform en microscoop absoluut stabiel is.  
 

 
Boormachine met videocamera 

 
Neem een stukje rest-printplaat van dezelfde soort 
als waarmee later wordt gewerkt, fixeer dit op het 
boorplatform en boor een gaatje. Kijk nu op de 
monitor waar het gat zich bevindt en markeer dit. Om 
niet op de monitor zelf te tekenen kan je een stukje 
doorzichtig folie met plakband op de monitor 
bevestigen en daarop de markering aanbrengen. 
 

 
Boorgat waarbij op folie de omtrek van het boorgat is 
getekend. Dit dient om de print nauwkeurig bij het 
boren te positioneren 
 
Hierna kunnen de gaten in de 'echte' print worden 
gemaakt door de print zo verschuiven, dat de plek 
waar een gaatje moet komen op de monitor samen 
valt met het getekende boorgat op het folie. 
 
Omdat de "camera - boormachine - folie" een vaste 
opstelling is, zal je altijd op de juiste plek boren. Let 
op, als de camera, boormachine en/of folie ten 
opzichte van elkaar verschuiven dan moet 
bovengenoemde kalibratieprocedure opnieuw 
worden uitgevoerd. 

Solderen 
Het solderen is een verhaal apart. Eerst deed ik dit 
door met dunne soldeerstift een klein beetje soldeer 
op de printbaan aan te brengen. Onderdeel 
vastsolderen en dan de rest van pootjes. Dit leverde 
toch grote soldeervlakken op de printbaan op. Dus ik 
ben naar wat anders op zoek gegaan. 
 
Op internet heb ik een soldeerpasta-dispenser 
gevonden [1]. Als je het filmpje mag geloven dan is 
het gebruik heel eenvoudig. 
 
Een paar aandachtspunten: 

 Je kan geen soldeerpasta gebruiken die ze ook 
voor soldeerpasta stencils gebruiken. Het beste 
schijnt pasta van ChipQuik te werken. Je moet 
type T5 hebben (dit geeft de grootte aan van de 
soldeerdruppels in de flux). Ik had T4 en dit lukte 
ook wel, of T5 beter gaat weet ik niet. 

 Het aanbrengen van de spuit in de houder is 
lastig. Op internet staat een eenvoudig hulpmiddel 
van een stukje printplaat om de spuit aan te 
brengen in de houder [2]. Dit moet ik nog gaan 
maken. 

 De houdbaarheid van de soldeerpasta is niet 
lang, misschien een paar maanden? Ik laat het 
weten als ik erachter ben. 

 

 
Soldeerpasta-dispenser en de soldeerpasta 
 
Heb je de soldeerdruppels aangebracht dan kan je 
met een pincet de onderdelen plaatsen. Bij mij gaat 
de printplaat op de preheater, die op 120°C staat 
ingesteld en met een heteluchtsoldeerbout soldeer ik 
de onderdelen. 
 
Overigens soldeer ik alleen de onderdelen in de 50-
ohm printbaan op deze manier. De rest gaat gewoon 
op de oude manier. 
 
SMA-connectoren 
Bij RF-Microwave heb ik SMA-connectoren gekocht. 
Deze heb ik aan de print vast gesoldeerd, terwijl ze 
bedoeld zijn om vast te schroeven. Vastsolderen 
moet je niet doen! De print is hier helemaal niet 
stevig genoeg voor. Deze buigt door en printbanen 
laten los. 
 
Mijn volgende stap is om te kijken of ik de print op 
een 10mm dik stukje aluminium kan monteren en 
dan de invloed van de behuizing gaan onderzoeken. 
Maar dat is ook weer een verhaal. Je moet heel 
precies boren en 2.5mm-schroefdraad tappen voor 
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de connectoren. Als iemand nog goede ideeën heeft, 
hoe je SMA-connectoren aan een 0.5mm-print kunt 
monteren, dan hoor ik dit graag.  
 

 
SMA-connectoren vastgesoldeerd aan de print 
 
Markeer op de print tijdens het printontwerp ook waar 
de boorgaten voor bevestiging komen! Je moet de 
print en connectoren al in de behuizing kunnen 
bevestigen, voordat je de onderdelen gaat solderen. 

Als de onderdelen eenmaal zitten, kan je mechanisch 
niet veel meer doen, omdat het allemaal zo klein en 
kwetsbaar is.. 
 
Resultaat 
Hieronder de tabel die in de juni-Kunstmaan heeft 
gestaan, uitgebreid met de metingen van de nieuwe 
print. Je ziet dat er een veel extra dB’s zijn gekomen. 
De kwaliteit van het signaal kan ik niet beoordelen. 
Misschien dat er iets staat te oscilleren. 
 
Conclusie 
Op een frequentie van 8 GHz is de feitelijke opbouw 
van de print allesbepalend voor de kwaliteit. Wat ik 
ook heb geleerd is, dat als je de print hebt geëtst, je 
gelijk moet controleren of je deze in een behuizing 
kunt monteren. 
 
Referenties: 
[1] Soldeerpastadispenser 
[2] Soldeerpastadispenser hulpstuk 
 

 
 

Frequentie Level na 
het filter 

Level na de 
Gali-2 oude 
print 

Versterking 
oude print 

Level na de 
Gali-2 nieuwe 
print 

Versterking 
nieuwe print 

Verschil 
met oude 
print 

7812 MHz -28.8 dBm -20.4 dBm 8.4 dBm -15.9 dBm 12.9 dBm 4.5 dBm 

8000 MHz -26.2 dBm -17.9 dBm 8.3 dBm -12.8 dBm 13.4 dBm 5.3 dBm 

8212 MHz -22.5 dBm -12.6 dBm 9.9 dBm -10.1 dBm 12.4 dBm 2.5 dBm 

Vergelijkingstabel meetgegevens vorige en huidige versterker 
 

 
 

 
Detail opname via FengYun 3B op X-band, ontvangen door Fred Jansen

https://www.avdweb.nl/tech-tips/pcb/solder-paste-dispenser
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=445951.ms%20g4515977#msg4515977
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BELICHTINGSKLOK 
 
 
 
Ben Schellekens 
 
Summary 
In this article a timer for an UV-led-lamp is 
presented. It uses an ATMega328 microcontroller 
and has a buzzer. 
 
Inleiding 
Nu ik weer aan het etsen ben geslagen is een 
belichtingsklok handig die de UV-lamp bedient en 
ook als een timer kan dienstdoen. Eerst mat ik de 
tijdsduur met mijn mobiele telefoon, dit is niet echt 
handig omdat deze constant in de 
schermbeveiliging of in slaapstand sprong. Dan 
moest je weer je wachtwoord invoeren, etc. etc. 
 
Omdat je met meerdere tijden hebt te maken: 
belichtingstijd, ontwikkeltijd en nabelichten, wil je 
deze snel kunnen instellen. 
 
De belichtingsklok die ik heb ontworpen bestaat 
alleen maar uit bedrade onderdelen, geen SMD, 
dus heel eenvoudig te bouwen / solderen. 
 
Een ATmega328 / Arduino is de microcontroller. 
Voor het instellen van de tijd heb ik voor een 
rotary-encoder gekozen. Wanneer de tijdsduur is 
verstreken gaat een zoemer af. Er is een 
geschakelde 12V-uitgang aanwezig om de UV-
verlichting te schakelen. De (verstreken) tijd wordt 
op een OLED-display getoond en is ook in het 
donker goed zichtbaar. 

 
Fig 1 De belichtingsklok in actie 
 
Rotary encoder 
Voor het instellen van de tijd wordt een rotary-
encoder gebruikt. Deze levert een zogenaamd 
quadratuur signaal. Aan dit signaal kan je de 
draairichting herkennen. Daarnaast zal je ook de 
pulsen moeten tellen. 
 
Het probleem bij alle mechanische schakelaars is 
contactdender die kan optreden. Bij het openen of 
sluiten van een schakelaar dendert deze en gaat 
vele keren open en dicht. De microcontroller is snel 

genoeg om dit te herkennen en zal onterechte 
pulsen zien. 

 
Fig 2 Door tijdens de opgaande flank van signaal A 
het niveau van signaal B te meten kan je de 
draairichting bepalen 

 
Er zijn twee methodes om dit probleem te 
ondervangen: in software of in hardware. Omdat ik 
niet zo handig in software ben heb ik besloten om 
het in hardware op te lossen. 
 
De oplossing is een laagdoorlaat-filter in 
combinatie met een Schmitt-trigger. Een Schmitt-
trigger heeft twee spanningsdrempels: stijgt het 
signaal boven het bovenste niveau dan wordt de 
uitgang hoog en daalt het signaal onder het laagste 
niveau dan wordt de uitgang laag. 
 
Plaats je hier een laagdoorlaat-filter voor dan ben 
je de contactdender kwijt. Het laagdoorlaat-filter 
bestaat uit R2/C1 en R4/C3. Zie het schema in dit 
artikel.  
 
Een bijkomend voordeel is dat de weerstanden R2 
en R4 de ontladingsstroom vanuit C1 en C3 
beperken. Doe je dit niet dan kan je overmatige 
slijtage van de contacten van de rotary-encoder 
krijgen. 
 
Software 
In de Arduino moet je ook wel wat regelen om de 
pulsen te tellen. Dit doen we met interrupts. 
Wanneer een interrupt binnenkomt dan wordt de 
normale uitvoering van het programma direct 
onderbroken en wordt een interrupt-routine 
aangeroepen. Deze interrupt-routine moet zo klein 
mogelijk zijn en alleen maar de aller-
noodzakelijkste code bevatten. Anders loop je het 
risico dat er nog een interrupt binnenkomt terwijl de 
microcontroller nog bezig is met het afhandelen 
van de eerste interrupt. 
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// Het definieren van de gebruikte 

IO-pinnen 

#define ENCA 2 // Rotary encoder 

clockwise on pin 2 

#define ENCB 3 // Rotary encoder 

counterclockwise on pin 3 

 

// Interruptnummer 0 wordt gekoppeld 

aan de subroutine doEncode 

// wanneer deze een stijgend signaal 

op pinnummer 2 krijgt: 

attachInterrupt(0, doEncoder, 

RISING); 

 

// Daarna wordt onderstaande 

subroutine uitgevoerd: 

void doEncoder() { 

    if (digitalRead(ENCB) == LOW) 

    { 

   secondsset_org--; 

    } 

    else 

 { 

      secondsset_org++; 

    } 

} 

 
Dus wanneer er een stijgende puls is op ENCA, 
dan lees je ENCB. Is dit laag dan verlaag je de 
secondeteller en anders verhoog je deze. 
 
De zoemer 
Er zijn verschillende soorten zoemers met 
verschillend stroomverbruik op de markt. Een 
digital I/O-pin van de ATMega328 mag maximaal 
20 mA leveren en sommige zoemers zitten 
hierboven. Om veilig te zijn heb ik een 
schakelaartransistor toegevoegd. 
 
Geschakelde uitgang 
De belichtingsklok wordt met minimaal 8V gevoed. 
Deze spanning is ook geschakeld op connector J2 
beschikbaar. Het schakelen gebeurt met een N-
kanaal MOSFET, het type is niet kritisch. De hier 
gekozen IRF540 kan 23A, bij 100V schakelen. 
 
Om een MOSFET volledig open te zetten dan is de 
5V (of soms 3V3) die de Arduino kan leveren vaak 
onvoldoende. Een N-kanaal MOSFET ziet liever 
7V of hoger. Vandaar de extra schakel-FET Q1 die 
de gate, of naar de 12V, of naar de GND schakelt. 
Q1 inverteert het signaal uit de ATmega328, een 
laag signaal zal de lamp aanzetten. 
 
Wil je de extra schakel-FET niet gebruiken dan 
moet je een zogenaamde "logic level MOSFET" 
gebruiken. 
 

Op deze geschakelde uitgang kan je direct de UV-
leds aansluiten. Uiteraard moet de voeding het 
voltage en stroom kunnen leveren. In mijn geval 
zijn dit 48 UV-leds die met 12V gevoed worden 
(ontwerp van Elmar). 
 
Schakelaars 
Er zijn vijf schakelaars die het volgende doen, van 
links naar rechts: 

 SW3 De reset-knop 

 SW2 De start-knop. Druk je hierop dan gaat de 
lamp aan voor de ingestelde tijd 

 SW4 De stop-knop. Zet per direct uit en zet 
even de zoemer aan 

 SW5 Zet de tijdsduur op 120 secondes, dit is 
voor het ontwikkelen van de print 

 SW6 Zet de tijdsduur op 300 secondes, dit is 
voor de nabelichting op het folie extra te 
harden. 

Met de schakelaars SW5 en SW6 kan snel de tijd 
worden ingesteld, die vervolgens met de rotary 
encoder kan worden aangepast. 
 
De laatst gebruikte belichtingstijd wordt in het 
EEPROM van de ATmega328 opgeslagen. Wil je 
een andere tijd achter SW5 of SW6 dan moet je de 
Arduino-sketch aanpassen. 
 
Print 
Het opbouwen van de print zal geen enkele 
problemen opleveren omdat er geen SMD-
onderdelen zijn gebruikt. Voor de liefhebbers heb 
ik nog een paar printjes liggen. 
 

 
Fig 4 3D animatie van de dubbelzijdige print 
 
Afsluitende opmerkingen 
De belichtingsklok doet wat het moet doen en het 
scheelt veel handelingen in vergelijking met een 
mobiele telefoon met een timer. De Arduino-sketch 
staat op de github van de Werkgroep. 
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METEOSAT ZONDER ANTENNE 

(2E VERVOLG) 
 
Rob Alblas 
 
Summary 
Python scripts for getting satellite data from 
Eumetsat are described. Also, Raspberry Pi 
hardware is discussed. 
 
In de vorige Kunstmaan [1] heb ik beschreven hoe 
je met een paar Python-scripts satellietdata van 
Eumetsat van Internet kan halen. Ik heb deze 
scripts aangepast zodat ze eenvoudiger en 
algemener toepasbaar zijn. Verder heb ik nu e.e.a. 
getest op een Raspberry Pi 4. 
 
De script-set heb ik eds genoemd: Eumetsat Data 
Store.

1
 Deze scripts zijn een alternatief voor het 

ontvangen van dezelfde data via DVB/satelliet; 
bijna-real-time data is op deze manier beschikbaar. 
Maar ook oudere data is op deze manier 
beschikbaar. 
 
Uiteraard kunnen de scripts desgewenst 
aangepast worden.  
 
Let op: momenteel zijn deze functies alleen 
geschikt voor bestanden in zip-formaat. 
 
Functies 
Ik zal hier een opsomming geven van de 
bestanden en welke functies hierin gedefinieerd 
zijn. Ook komen een tweetal voorbeelden aan bod. 
 
eds_defs.py 
Hierin worden een aantal vaste zaken 
gedefinieerd, zoals: 

 de URL van Eumetsat waar de data 
beschikbaar is 

 verbose level: niveau van foutmeldingen (niets, 
alleen fouten, alleen waarschuwingen, alles) 

 de bestanden waarin de sleutel staat (eds.key) 
en waarin een lijst staat van producten 
(eds.prd) 

 locaties waar bestanden moeten worden 
neergezet en waar de ontzipte bestanden 
moeten staan 

 
eds_funcs.py 
Hierin staan een aantal functies die door meerdere 
programma’s kunnen worden gebruikt: 

 message(): voor errors, warnings enz., 
afhankelijk van de ingestelde ‘verbose level’ 

                                                      
1
 In deel 1 had ik de scrip-set eci genoemd: 

EumetCastInternet. Maar hoewel op deze manier 
(een deel van) dezelfde soort data beschikbaar is 
als via Eumetcast is dit wel wat anders. Vandaar 
de naamsverandering in eds. 

 get_product(): haalt uit bestand eds.prd het 
gewenste product 

 list_datasets(): laat alle producten in een lijst 
zien  

 create_list(): creëert een lijst uit start-en eindtijd 
o get_datasets(): maakt aan de hand van een 

product en een start- en eindtijd een nieuwe 
lijst  

 remove_not_in_dataset(): verwijdert alle zip-
files die niet (meer) in de lijst staan om te 
downloaden. De zip-files worden geacht al ge-
unzipped te zijn. 

 download_dataset 
o get_token(): token wordt aan de hand van 

de keys gemaakt 
o download_zipped_product(): controleert of 

bestand al gedownload is, anders: 
 download(): doet de eigenlijke download 

 
eds_process.py 
De inhoud kan naar believen worden aangepast. 
Wat er nu in staat: 

 process_file(path_unzipped,fn): pad en 
filenaam die moeten worden bewerkt, bv. met 
xrit2pic_cmd; het voorbeeld laat zien hoe een 
film kan worden gemaakt en uitgebreid. 

 
Executeerbare programma’s 
Er zijn een drietal voorbeeldprogramma’s 
opgenomen die gebruik maken van 
bovengenoemde functies. 
 
eds_select.py 
Dit is een simpel grafisch programma waarmee 
een product gekozen kan worden en kan worden 
opgeslagen in eds.prd, zodat andere programma’s 
daar naar believen naar kunnen verwijzen. 
 
Na selectie van een product en klikken op ‘Change 
product’ wordt in eds.prd dit product gezet (oude 
inhoud wordt dan vervangen). Met ‘Add product’ 
wordt het geselecteerde product aan de lijst 
toegevoegd.  
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Fig. 1. De product-selector. 

 
eds_get_in_period.py 
Met dit programma kan een willekeurige set van 
bestanden worden opgehaald. In het voorbeeld 
kan een jaar, start-maand/dag en eind-maand/dag 
worden opgegeven; hierna worden alle bestanden 
in deze periode van 16:00 UTC opgehaald. Ik heb 
dit gebruikt om een film te kunnen maken van de 
ijsschots A68-a die bij de zuidpool op drift is 
geraakt. Die film bestaat in dit geval uit één frame 
per dag (nl. die van 16:00). Ook hier geldt: zelf 
aanpassen aan wat je nodig hebt. 
 
Let wel: dit script haalt alleen de aangegeven 
bestanden op, en ontzipt ze. Een film kan daarna 
met xrit2pic worden gemaakt. 
 
eds_make_movie.py   
Hiermee wordt een groeiende film gemaakt. 
Hiervoor wordt de eerder genoemde 
eds_process.py gebruikt, waarin xrit2pic wordt 
gebruikt om de film te maken, desgewenst met een 
maximum lengte. Dit werkt alleen voor bestanden 
in native formaat (die in de te downloaden zip-file 
zit). 

 De huidige dag wordt ingesteld en er wordt een 
lijst aangemaakt. In die lijst staan dan de 10 
nieuwste bestanden. 

 Zip-files die nog in de ’download’ locatie staan 
maar die niet (meer) in de lijst staan worden 
verwijderd. 

 Er wordt een token aangevraagd; hiermee 
wordt a.h.w. toestemming verleend om de 
bestanden op te halen. (Zie [1]) 

 De lijst wordt afgewerkt: 
o als een zip-file al bestaat dan wordt die 

overgeslagen. Dit is de reden waarom zip-
files alleen worden weggegooid als ze niet 
meer in de lijst van 10 nieuwste bestanden 
staan, anders zouden ze steeds weer 
opnieuw worden opgehaald en bewerkt 
worden. 

o Anders:  
 Download zip-file 
 Unzip, resultaat is een native (.nat) 

bestand 
o De functie process_file() wordt 

aangeroepen, die de .nat-file gebruikt om de 
film uit te breiden met een enkel frame 

o de .nat-file wordt verwijderd 
 
Dit programma moet regelmatig, bv. elke 5 
minuten, gedraaid worden. Het RSS-product van 
MSG geeft iedere 5 minuten een nieuw bestand. 
Voor “full globe” is er iedere 15 minuten een nieuw 
bestand beschikbaar, dan hoeft dit script ook maar 
1x per 15 min. gedraaid te worden.   
 
De film wordt verder geheel automatisch ververst; 
bestanden die niet meer nodig zijn worden 
verwijderd zodat het systeem niet “vol” loopt. 
 
Het herhaald laten lopen kan op een aantal 
manieren worden gedaan. Een niet zo fraaie 
methode is een eindeloze lus maken, met een 
wachttijd van bv. 5 min. Het originele bestand 
eindigt met: 
run_make_movie(selected_item) 
 
Hiervan kan je maken: 
 
while (True): 
  run_make_movie(selected_item) 
  delay(300) 
 
Er is echter een veel betere methode: 

 Linux: cron 

 Windows: er zijn verschillende mogelijkheden: 
Task Scheduler, Z-Cron, AT. Deze 
mogelijkheden heb ik niet getest. 

 
Voor linux, met cron, gaat dit als volgt: 
In een commandovenster geef commando: 
crontab -e 
 
Er wordt nu een editor geopend.  
Voeg helemaal onderaan het geopende bestand 
de volgende regel toe: (in dit voorbeeld staat  
eds_make_movie.py in map ‘eds’) 
 
*/5 *  *   *   *     eds/eds_make_movie.py >> eds.log 

 
Bewaren en afsluiten. 
 
Ter controle: 
crontab –l 
 
Als het goed is verschijnt nu de nieuw ingevoerde 
regel. 
 
Wat doet dit: 
De eerste 5 posities geven minuut, uur, dag, 
maand en week weer wanneer het programma 
moet worden gedraaid. Een getal geeft aan: voer 
uit op deze tijd, bv. als op positie ‘uur’ 12 staat: 
0 12 * * * 
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dan wordt het programma altijd op 12 uur 1x 
uitgevoerd. Een ‘*’ betekent: negeer, dus in dit 
voorbeeld worden maand en week genegeerd. 
 
Om nu iedere 5 minuten het programma te laten 
draaien wordt voor de minuten gezet: */5.  
 
In dit voorbeeld wordt dus programma ‘ 
eds/eds_make_movie.py’ iedere 5 minuten 
uitgevoerd, onafhankelijk van het uur, dag enz. 
Tekst als foutmeldingen enz. komen in eds.log 
terecht. 
 
Zodra nu de PC met deze instelling wordt aangezet 
zal het programma iedere 5 minuten 1x lopen. 
 
Door met crontab voor de regel een ‘#’ te zetten 
kan deze actie worden stopgezet. 
 
Raspberry Pi 
De bovengenoemde programma’s zijn met name 
geschikt om op een Raspberry Pi te laten draaien. 
In mijn vorige verhaal had ik hiervoor een eerste-
generatie Pi gebruikt, maar die is niet krachtig 
genoeg om een composiet te maken gebruik 
makend van meerdere kanalen (500 Mbytes aan 
RAM). De nieuwste Pi’s zijn dat wel. De Pi 2

e
 en 3

e
 

generatie zijn minder geschikt omdat ze maar max. 
1 GByte RAM hebben; dan kom je met het maken 
van een composiet toch nog in de problemen.. De 
Pi 4

e
 generatie is wel geschikt; die heeft naar 

believen 2, 4 of zelfs 8 GByte RAM. Ik zou 
minimaal een Pi met 4 GByte RAM nemen, maar 
voor een paar tientjes extra heb je 8 GByte. 
 
Deze Pi heeft een 64-bits ARM processor. Je kan 
er een besturingssysteem (OS) naar believen op 
zetten. Gebruikelijk is Linux, maar Windows schijnt 
ook te kunnen. Omdat het OS op een SD-kaart zit 
kan je makkelijk wisselen van OS door simpelweg 
de SD-kaart te verwisselen. De OS van Raspberry 
zelf zijn allemaal Linux-versies voor 32-bits; 
Ubuntu heeft 64-bits versies die je kunt gebruiken. 
Ik denk dat het in dit geval niet veel zal uitmaken. 
Denk er wel om dat een 64-bits processor met 32-
bits OS betekent dat je mogelijk maar de helft van 

de beschikbare RAM kan gebruiken, dus wees niet 
te zuinig met het kiezen van RAM! 
 
Er zijn vele behuizingen verkrijgbaar voor de Pi, 
met- en zonder ventilator(s); de processor kan erg 
heet worden. Ik heb gekozen voor een metalen 
behuizing waarbij de behuizing zelf ook dient als 
(passieve) koeling. Omdat de processor maar af en 
toe wat hoeft te doen is het gemiddelde 
opgenomen vermogen laag; de RPi wordt maar 
een beetje warm. 
 

 
Fig. 2. PI in koelende behuizing. 
 
Wat is er nodig: 

 Rpi-4 model B, met 4 of 8GByte RAM 

 Een vorm van koeling, passief via behuizing is 
voldoende 

 Voeding 5V/3A met USB-C connector 

 Ethernet-aansluiting 

 Evt. micro-HDMI naar HDMI verloop ( je kan 
ook alles via de ethernet-aansluiting doen) 

 Sleutels van Eumetsat, zie [1] 
 
Referenties 
[1] Meteosat zonder antenne (vervolg) 
     Kunstmaan 2020, nr. 4, blz. 15 
[2] besturingssystemen RPi 
 

https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems
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IN MEMORIAM  

FRANCIS BELL 
 
Ben Schellekens 
 
Begin januari is Francis Bell overleden. Hij was de 
oprichter en voorzitter van de Group for Earth 
Observation. In 2003 werd de GEO opgericht en in 
maart 2004 kwam de eerste GEO Quarterly uit. 
 
Rond deze tijd was ook de lancering van de MSG-1 
waarbij een kapotte versterker ervoor zorgde dat 
Eumetsat een andere manier van distributie van de 
data moest verzinnen. Commerciële 
televisiesatellieten gingen de data uitzenden: 
Eumetcast was geboren. Bij Eumetsat heeft Francis 
Bell zich altijd ingezet voor de vrije ontvangst door 
amateurs van weersatellietopnames. 
 
Hij onderhield goede contacten met Eumetsat. 
Hierdoor was het mogelijk om drie keer een bezoek 
aan Eumetsat in Darmstadt te brengen waarbij 
interessante voordrachten werden gehouden en we 
mochten ook achter de schermen kijken. 
 
Het eerste bezoek aan Eumetsat was in 2007. Op de 
eerste dag kregen we presentaties en op de tweede 
dag gingen we naar het grondstation in Usingen. Dit 
bezoek was zo'n groot succes dat het in 2011 en 
2015 is herhaald. In 2012 organiseerde hij een 
bezoek aan Surrey Satellite Technology Limited 
(SSTL) waar Arne vanuit onze Werkgroep ook 
aanwezig was. 
 
Onder andere in 2009 organiseerde hij een GEO 
Symposium. 's Avonds hadden we een gezellige 
barbecue bij hem thuis. 
 

Hij noemde onze Werkgroep altijd "our Dutch 
friends". Hij was een groot pleitbezorger voor de 
ontvangst van weersatellieten en zijn warme 
persoonlijkheid zal door iedereen gemist worden. 
 

 
Geo Symposium 2011 
 
 
 

 
Bezoek SSTL. Francis is derde van rechts 
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JAARVERSLAG 2020 
 
 
 
Ben Schellekens 
 
Helaas is dit een heel kort jaarverslag. De oorzaak is 
natuurlijk dat door corona veel activiteiten geen 
doorgang konden vinden. 
 
Jaarlijks hebben we twee beurzen, in Rosmalen en in 
Zwolle, die natuurlijk zijn geannuleerd. We hebben 
ook wel eens op de open dag van Estec gestaan. 
Eén van de hoogtepunten had het bezoek aan 
Eumetsat in Darmstadt moeten zijn. 
 
Wat hebben we wel gedaan? Zoals zoveel 
organisaties moesten we wel online gaan. In 
voorgaande jaren hebben we daar wel over 
gesproken en nagedacht. Hoe we dit zouden kunnen 
doen om zo leden bij de bijeenkomsten te betrekken 
die niet in de gelegenheid zijn om te komen. 
 
Bijeenkomsten 

 
Tafeltjes en leden op 1,5 meter afstand op onze 
laatste bijeenkomst in het Nimeto, nu een jaar 
geleden. 
 
Maartbijeenkomst 
Op 14 maart was de tweede bijeenkomst van 2020. 
Ik weet nog heel goed dat ik op donderdag 12 maart 
door mijn werkgever van een bezoek in Maastricht 
naar huis werd gestuurd naar aanleiding van de 
persconferentie waarin werd aangekondigd dat het 
land op slot ging. De vraag rees onmiddellijk of we de 
bijeenkomst op zaterdag door moesten laten gaan. 
Belangrijke overwegingen waren dat onze leden zelf 
kunnen inschatten of het verstandig was om te 
komen en of het was toegestaan om de bijeenkomst 
door te laten gaan. 
 
De opkomst was uiteraard lager dan normaal en we 
moesten anderhalve meter afstand houden. De hele 
kantine was leeg, alle bureaus stonden aan de 
zijkant. Wij moesten de bureaus op afstand zetten en 
na afloop ook weer terugzetten. 
 

Het thema van de bijeenkomst was rotoren. Iedereen 
nam deel aan de groepsdiscussie. Harrie v D, die 
niet aanwezig was, en Harry A hadden hun bijdrage 
per mail aangeleverd. Deze discussie resulteerde in 
het artikel van de juni-Kunstmaan. 
 

 
Het thema was rotoren. Hier een experimentele 
opstelling van Harm 
 
Meibijeenkomst 
Op woensdag 6 mei, in aanloop naar onze Zoom-
bijeenkomst, hebben Peter K (uit Curaçao), Peter S, 
Wim, Elmar en Fred vd B (uit Vietnam) aan een 
Zoom-testsessie meegedaan. Behalve dat we geen 
beeld van Peter hadden, ging de sessie goed. 
 
We hadden niet de verwachting dat onze ALV in mei 
bij het Nimeto door kon gaan. Daarom hebben 
besloten om deze naar september te verplaatsen in 
de hoop dat we dan wel bij elkaar konden komen. Op 
9 mei was de virtuele bijeenkomst met dertien 
deelnemers. Er was geen speciale voordracht. 
 
Septemberbijeenkomst 
Op 12 september hadden we onze ALV, ook virtueel. 
Aan het bestuur werd decharge verleend voor de 
financiën en het gevoerde beleid. Fred J heeft een 
hele mooie presentatie gegeven over zijn 8 GHz 
ontvangstinstallatie. In de december-Kunstmaan 
verscheen hierover een artikel. 
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Novemberbijeenkomst 

Wederom een virtuele bijeenkomst met 14 
deelnemers. Rob gaf een presentatie over een 
rotorbesturing met de Arduino. Uw voorzitter toonde 
een rotordriver die in ontwikkeling is. 
 
De Kunstmaan 
Ondanks alle corona-perikelen is de Kunstmaan vier 
keer uitgekomen. De eerste drie exemplaren hadden 
28 pagina's en de laatste 24. In deze laatste 
Kunstmaan zat ook een ledenlijst met emailadressen 
zodat leden met elkaar contact kunnen opnemen. 
 
De satellietstatus, een vaste rubriek in de 
Kunstmaan, is in de december Kunstmaan naar één 
pagina gegaan omdat veel informatie niet wijzigt. 
Paul verzorgde samenvattingen van de UKW-
berichte en schreef ‘Uit de Bibliotheek’. 
 
Verslagen van de bijeenkomsten waren van de hand 
van Rob. 
 
In de maart-Kunstmaan artikelen van mijn hand over 
de NanoVNA, een heel betaalbare VNA. Verder een 
artikel over de satellietbaanberekening met Scilab. 
Dit kreeg een vervolg in juni-Kunstmaan met een 
artikel van Rob en een update van Xtrack. Rob 
beschreef een verbetering van de QPSK-ontvanger 
om lock-problemen te onderdrukken en een artikel 
over PWM voor de Arduino. 
 
In de juni-Kunstmaan schreef Fred vd B zijn laatste 
column uit Vietnam. Helaas, maar dank voor al je 
leuke bijdrages. Fred Jansen beschreef hoe je geo-
referenties kan gebruiken om vergelijkingen met 
kaarten, kustlijnen en het combineren van opnames 
mogelijk te maken. Zelf heb ik getracht om een 
versterker met een Gali-2 voor 7 GHz te maken. 
 
In de september-Kunstmaan beschreef Rob het 
HDF5-formaat. Dit is een dataformaat dat door 
nieuwere satellieten wordt gebruikt (bijv. GOES16 en 
MTG) en wordt nu ook door Xrit2pic ondersteund. 
Ger Smit is met de Raspberry Pi aan de slag gegaan 
om Eumetcast-data via het internet te downloaden. 
 
Zelf ben ik weer printplaten gaan etsen. Met een 
kleinbeeldcamera maak ik de film waarmee de print 
wordt belicht. Ook van mijn hand een verhaal over 
het draadloos aansturen van een ESP8266 
microcontroller en een ADF5355. Met een power 
detector wordt de signaalsterkte gemeten. Met Scilab 
krijg je een indruk van de doorlaatcurve. 
 
In de december-Kunstmaan een artikel van Fred 
Jansen over de ontvangst van satellieten op de 8 
GHz. Op de voorpagina van de september-
Kunstmaan staat zijn testopstelling. Rob heeft een 
methode ontwikkeld om de volgnauwkeurigheid van 
polaire satellieten te meten. Ook van Rob een 
vervolg op het downloaden van Eumetcast-data, 
maar dan nu de HRIT-data. Zelf heb ik een klein 
artikel geschreven over een dubbele 5V-voeding. 
 

De Digitale Kunstmaan 
Naast de kerstwens is deze als vooraankondiging 
voor de bijeenkomsten gestuurd. Laat een ieder die 
wat leuks weet dit insturen zodat we dit in de Digital 
Kunstmaan kunnen opnemen. 
 
Website 
Er is een eerste opzet van een nieuwe website 
gemaakt. Deze moet verder worden beoordeeld. 
 
Satellieten 
De GOES-13 is hernoemd naar de EWS-G1 en staat 
nu op 61 graden oost (Indische Oceaan). De oudjes 
doen het nog goed. Zo is de NOAA-18 15 jaar oud en 
de NOAA-19 12 jaar oud. 
 

 
De lancering van de GOES-13 nu bijna 15 jaar 
geleden! 
 
Terugkijkend op dit jaar zijn er wel zaken die blijven 
zijn. Zo weten we dat we eenvoudig leden op afstand 
aan de bijeenkomsten kunnen laten deelnemen. 
Maar er zijn ook leden die aan het digitaal 
bijeenkomen niet deelnemen en dat is heel jammer. 
 
Laat ik voorop stellen dat digitaal bijeenkomen voor 
onze Werkgroep niet het nieuwe normaal is. 
Wanneer het kan dan komen we weer bij elkaar en 
hopelijk is dit in dit jaar. Het is niet normaal dat 
mensen elkaar alleen maar via een beeldscherm 
ontmoeten.
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UKW-BERICHTE 
 
 
Paul Baak 
 
Summary 
In this article a concise review of articles published in 
the 4th edition of 2020 of the German magazine 
UKW-Berichte. We have a subscription to this 
magazine. 
 
Hier een overzicht 
van UKW berichte 
2020 Heft 4. Daar 
vinden we 4 
hoofdartikelen, en 
twee kleine 
overzichten van 
handige links resp. 
berichten. Onze 
vereniging heeft een 
abonnement op dit 
blad. Geef a.u.b. 
aan of men prijs stelt 
op dit abonnement. 
De laatste uitgaven 
liggen op 
bijeenkomsten op de 
bibliotheektafel ter inzage; nu dit voorlopig niet 
haalbaar is, kunt u contact opnemen met de 
bibliothecaris. 
 
Wolfgang Schneider bouwt een viervoudige splitter 
voor 10 en 25 MHz. De kern van een dergelijk 
ontwerp zit in de scheiding tussen de kanalen. Het is 
ook voor andere frequenties geschikt vanwege het 
breedbandige ontwerp, dat gebaseerd is op de 4 
stuks MAX4012 IC's (ca 4 usd per stuk). Naar 
verwachting ligt het -3 dB punt in de buurt van 100 
MHz. Het steunt volledig op SMD componenten. 
 
Gunthard Kraus geeft vervolg aan een eerder 
ontwerp voor een antenne voor 2300 MHz [1]. 
Terzijde: veel van de artikelen die hij eerder schreef 
voor UKW berichte zijn op die site van Gunthard 
Kraus te vinden. Hij bouwt nu een biquad antenne 
voor 5800 MHz.  
 

 
 

De aanpak is het gebruik van een programma voor 
de berekening [2] en dan simulatie met 4NEC2 [3]. 

Dat belooft een antenneversterking van ruim 10dBi. 
De bouw wordt als een echte uitdaging omschreven, 
want er zijn veel mechanische aanpassingen, hier: 
verbuigingen, nodig om tot een goed resultaat te 
komen voor de S11-waarde. 
 
Heiko Leutbecher verricht intermodulatiemetingen 
(IP3) aan MMIC-versterkers in de omgeving van 430 
MHz. Twee oscillatoren met nabije frequenties (de 
bouw is een onderwerp op zich) komen samen in een 
richtkoppelaar en het resultaat gaat via een 
verzwakker naar een SA. Eerste testobject is de 
PGA103+, goed bekend van eerdere metingen. Een 
tweede meetobject was een CGY120, een MMIC met 
regelbare versterking. Een duidelijke relatie tussen 
voeding en IP waarde kon men niet vaststellen. In 
het algemeen lukt het niet de opgaven van de 
fabrikant te verifiëren. 
 
Henning Weddig neemt logarithmische HF-
vermogensdetectors met de AD 8318 onder de loep. 
Het toegepaste bereik is 1 MHz tot 8 GHz. De 
redenering is dat de prijs van deze uit Azie 
afkomstige modules zo laag is dat zelfbouw niet 
meer lonend is. De doelstelling om met goedkope 
(<10 euro) modules (en een Arduino en een LCD 
shield) een betrouwbare en nauwkeurige 
vermogensmeter te bouwen wordt echter niet 
gehaald. Men verwacht meer van (een module met) 
de AD8317 of de HMC602. Daaraan wil men 
kennelijk later verder gaan werken.  
  
Gunthard Kraus brengt ons als altijd een reeks links 
in Fundstelle Internet. Ik beperk me tot voor ons 
relevante links: tests van ontvangers, artikelen over 
microcontrollers, kwartskristallen testen met een VNA 
en twee links t.b.v. zelfbouw antennes. 
 
De rubriek Ultrakurz toont enkele leverbare 
materialen en een gids daarvan en de data van de 
voorgenomen HAM Radio 2021 Friedrichshaven op 
25 t/m 27 juni. Uiteraard met het in deze dagen 
begrijpelijke voorbehoud. 
 
UKW-Berichte [4] is een Duitstalige uitgave, 
inmiddels zonder een Engelse versie die vroeger 
bestond onder naam VHF communications. Het 
tijdschrift kost vanaf 2021 inclusief verzending uit 
Duitsland naar Nederland 34 Euro per jaar. Losse 
exemplaren en jaargangen (dvd) zijn ook 
verkrijgbaar. 
 
links: 
[1] zelfbouw Bi-quad antenne 
[2] berekening van Bi-quad 
[3] simulatie van Bi-quad 
[4] Berichte/ABO-UKW-Berichte 

http://www.gunthard-kraus.de/CD_Kraus-Publications/Alle_Publikationen/2018-3_Antennen%20f%C3%BCr%2013cm_Teil%202_Biquad/83_Kraus_V1.pdf
http://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
https://www.qsl.net/4nec2/4nec2
https://stecker-shop.net/epages/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c/Categories/16
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UIT DE BIBLIOTHEEK 
 
 
Paul Baak 
 
Beste mensen,  
 
Perspectief ! Perspectief ! Iedere hoge meneer of 
mevrouw in dit land heeft het erover. Voorlopig loopt 
het nog niet zo hard. Het lukt maar niet om de potjes 
met antivleermuizenolie door het land te rijden. Ik kan 
het niet langer aanzien en grijp in. Ik vaccineer u 
ongevraagd en onverdoofd met het volgende 
mengsel van goedgekeurde berichten. Meer dan 90 
% effectief en volkomen veilig! 
 
De Japanse miljardair Maezawa wil in 2023 een 
rondje om de maan cirkelen en is dringend op zoek 
naar acht medepassagiers. Ik moet het u afraden. Op 
de maan zijn zeker geen terrassen open. Het 
beoogde vervoermiddel is bovendien tot op heden 
consequent ontploft bij de landing en zo ruim zit onze 
vereniging ook weer niet met het ledental. Misschien 
wordt die reis wel weer een leuk object om onze 
antennes op te richten. Voor zo lang het duurt dan. 
Er is mij nog geen ontvangstfrequentie bekend. Met 
wat geluk wordt het in de buurt van 2200 MHz, zoals 
in de tijd van de maanlandingen. Het probleem is dat 
het om allerlei voor de hand liggende redenen wel 
ge"encrypt zal worden. 
 
De VERON geeft de Electrons van 2020 vrij. Zelf 
ophalen kan op [1], daar kopen en daarop de 
kortingscode toepassen. Men doet dat eens in de 
zoveel jaar, kennelijk als promotie. Voor onze 
vereniging is nu ook landelijk een pdf-lidmaatschap 
beschikbaar en ik doe mee. Jaren terug noemde ik 
een grote kleurige Kunstmaan een genot om te lezen 
onder de schermerlamp; het bestaansrecht van een 
bibliothecaris, iets dat het leven alsnog de moeite 
waard maakt. Dat is nog steeds zo, maar we leven in 
een samenleving met veel informatie en die is op 
deze wijze niet meer na- en doorzoekbaar. Soms 
vraagt een der leden wat informatie uit onze 
bibliotheek. Dan moet ik daar 120 kilometers voor 
rijden, in een kelder met een zaklamp de kasten 
doorzoeken om het op te snorren. Dat doe ik graag 
voor u, maar papieren informatie raakt wel feitelijk 
buiten bereik. We moeten naar een andere 
levensstijl. Is uw huis eigenlijk al papierneutraal? 
 
De GEO 69 is verschenen. U kunt deze met al zijn 
voorgangers zelf ophalen op [2] en [3]. Men staat 
uiteraard stil bij het overlijden van Francis Bell. 
Tevens twee artikelen over ijsberg A68 die South 
Georgia toch niet gaat beschadigen. Het plaatje van 
Nederland in zijn besneeuwde week gemaakt door 
NOAA-20 is een fraaie. Een rustig weekje was het: 
niemand die zeurde over de opwarming van de 
aarde. Inmiddels is er weer een stuk ijs genaamd 
A74 van de Zuidpool af, en daar heeft Scientias.nl 
weer wat over gezegd met een bewegend gifje[4].  

 
Er is een nieuwe Raspberry uit, de 4. Alweer 
krachtiger en 8 GB ram (maximum) is wel veel. Echte 
functionele meerwaarde zie ik niet. Houdt u er wel 
rekening mee dat de koeling hier serieus aandacht 
verdient. De prijs is slechts ca 80 euro. Waar nieuwe 
hardware op de markt komt, komt er ook een nieuw 
boek bij zoals [5] (meerdere, gratis) en [6] en [7]. Ik 
heb zelf niet alles gelezen, dat heeft pas zin als ik er 
mee werk. Wie een overzichtelijk overzicht wenst van 
de behoorlijk uitdijende frambozentuin mag kijken op 
[8] Onze grote vraag is natuurlijk: wat is de 
toepassing (dat heette vroeger een "killer-app") die 
migratie van Arduino naar Raspberry zinvol maakt? 
De integratie met smartphones zou er een kunnen 
zijn, maar voorlopig hebben we de handen vol met 
de uitdaging van 7,8 GHz denk ik. Misschien komt de 
koppeling tussen Arduino- en Raspberryomgeving 
toch nog eens in het spel. Elektor heeft er een handig 
bordje voor van Farnell [9]. 

 
Even terugkomend op de import van onze 
materialen, vanuit het buitenland en meestal China. 
Elmar noemde het ook al in een van onze 
videomeetings. De BTW-vrijstelling van 22 euro gaat 
verdwijnen en er komen ook inklaringskosten bij. Dit 
noemt men tegenwoordig ontregulering. Door corona 
(zeggen ze) wordt nu midden dit jaar. Ik heb een 
middagje op internet geklikt om te weten hoe het 
concreet voor ons als klant uitpakt en het hoe is nog 
steeds onduidelijk danwel niet geregeld. Onze 
criminele vrienden spinnen garen bij de uitdijende 
bureaucratie: ik ontving reeds het eerste verzoek om 
voor de BTW van een niet bestaand pakket 
ruimhartig geld naar Azië te sturen. Het zag er op het 
eerste gezicht nog geloofwaardig uit ook. 
 
Ook nog even terugkomend op een eerder thema 
van luidruchtige motoren: Jacques Verveer, emeritus 
electronicus bij ESA en een computerkennis van me 
die een oplossing had voor zijn gierende 
telescoopopstelling, baseerde die op LC-filters 
tussen motorsturing en motoren. Dat haalt de 
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scherpe kantjes van de aansturing er af. De 
afbeelding geeft de aanpak vereenvoudigd weer. 

 

 
 
 
Ieder land dat thuis wat spanningen heeft, met 
demonstranten of zo, stuurt een wagentje naar Mars 
deze dagen. Dat leidt de aandacht af. Die 
Perseverance-kar van de Amerikanen is leuk, 
vanwege de goede marketing. Lees: de haarscherpe 
en sprekende  foto' s en de timing van vrijgave van 
foto's. De ontvangst zou voor ons niet onmogelijk 
moeten zijn met een equatoriale motorsturing: de 
Canadees Scott Tilley [10] heeft het signaal van de 
Chinese sonde Tianwen-1 ("Hemelvragen") 
opgepakt, ergens in de X-band. Hij heeft ook 
signalen opgevangen van NASA’s Mars 
Reconnaissance Orbiter en de Hope-sonde van de 
Verenigde Arabische Emiraten, beide op of rondom 
Mars met zijn zelfbouwschotel van 60 centimeter en 
SDR. Dat biedt toch kansen. 

Voor de Voyager-2 (1977; zegetocht langs Jupiter, 
Saturnus, Uranus, Neptunus) is dat allemaal wat 
lastiger; die is nu 90 AU ver weg, maar NASA had er 
nog steeds contact mee. Totdat er een antenne in 
Australië kapot ging. De NASA heeft er een te klein 
reparatieteam heengestuurd. Van alle onlogische 
coronamaatregelen (en dat zijn er ondertussen nogal 
wat) vind ik dit wel de meest gestoorde, om in 
communicatiebegrippen te blijven. De antenne is, zij 
het langzaam natuurlijk, toch gerepareerd en NASA 
heeft weer contact.  
 
In een zoombijeenkomst kwam het begrip van juiste 
tijd aan de orde. Toevallig had ik me een paar weken 
eerder gerealiseerd dat voor de ontvangst van 7,8 
GHz de juiste tijd bij een overkomst nauwer luistert. 
Ik vergeleek de tijden van Teletekst en Microsoft met 
elkaar en die verschilden bijna 30 seconden(!). 
Verrassing. Vandaag is het 7 seconden. Time.gov 
geeft Microsoft gelijk. Dus de koekoeksklok van 
Teletekst zal wel kaduuk zijn. Het werpt de 
filosofische vraag op wie nou de juiste tijd in pacht 
heeft. De juiste tijd in relatie tot de Keplertabellen is 
natuurlijk belangrijker. In de Electron van deze maart 
staat een ontwerpje voor een NTP-klok met ESP32.  
 
In die Electron ook een uitleg van antennes, straling 
en verre velden. Ik wilde al eerder een verhaal wijden 
aan boeken over de vergelijkingen van Maxwell, 
maar het kwam er niet van. Misschien geeft dit me 
een duwtje voor de komende keer. 
 
De UK Microwave group heeft alle uitgaven van 2019 
vrijgegeven [11] en deze tip van redacteur Job geef 
ik graag door. Eén van de artikelen daar gaat over 
transmissie op 122 GHz. Toen voelde ik een soort 
plaatsvervangende hoogtevrees, maar dat gaat ook 
wel weer een keer over bij 
 
uw Bibliothecaris  
 
[1] Veron webshop 
[2] GEO newsletter 
[3] GEO newsletter, eerdere uitgaven 
[4] IJsberg breekt af 
[5] Raspberry beginnersboeken, gratis 
[6] Raspberry Pi 4 beginners guide 
[7] Raspberry Pi 4 For Beginners And Intermediates 
[8] Raspberry overzicht 
[9] Farnell platformkoppeling 
[10] Marsexpedities 
[11] Scatterpoint 
 
 
 

 
 

https://webshop.veron.nl/
http://leshamilton.co.uk/GEO/newsletter.htm
http://leshamilton.co.uk/GEO/archive.htm
https://www.scientias.nl/daar-gaat-ie-satellieten-zien-enorme-ijsberg-losbreken-van-antarctica
https://magpi.raspberrypi.org/books
https://www.amazon.com/RASPBERRY-BEGINNERS-GUIDE-Beginners-Innovative-ebook/dp/B083M5DFDN
https://www.amazon.com/Raspberry-Beginners-Intermediates-Comprehensive-Innovative/dp/B089M5Y8K9/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1615050803&sr=1-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.elektor.nl/embedded-pi-triple-play-platform-for-raspberry-pi-arduino-and-32-bit-embedded-arm
https://www.pi4raz.nl/index.php/2021/02/18/radio-amateur-ontvangt-weer-mars-satelliet
https://ghz-europe.com/uk-microwave-group-scatterpoint-2019/
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VERSLAG LEDENVERGADERING  

9 JANUARI 2021 
 
Rob Alblas 
 
Summary 
Report of our meeting at January 9. 
 
Opening door de voorzitter 
Ed Murashi is ook “aanwezig”, vandaar dat deze 
zoomsessie in het Engels wordt gedaan. Dit is geen 
probleem voor de andere “aanwezigen”. 
 
Denk aan de contributie voor 2021; als bekend zijn er 
nu twee soorten: papier of pdf. 
 
In 2020 zijn een groot aantal geplande evenementen 
om de bekende reden niet door gegaan: het bezoek 
aan Darmstadt, twee beurzen en drie bijeenkomsten; 
die zijn vervangen door Zoom-sessies. 
 
De laatste ‘echte’ bijeenkomst was in maart, net na 
de lockdown (maar wel binnen de regels), met 
slechts een paar aanwezigen. 
 
Met de versturing van het blad “de Kunstmaan” zijn 
wat problemen geweest (‘natte KM’s’); het heeft onze 
aandacht. 
 
Van de ontvanger zijn in 2020 geen nieuwe 
bouwpakketten verkocht. De verkrijgbaarheid van 
onderdelen blijft een probleem. 
 
De bijeenkomst in maart zal ook een zoomsessie 
zijn; misschien kunnen we in september weer een 
‘echte’ bijeenkomst hebben. Naar verwachting zal het 
bezoek aan Darmstadt  nog een jaar worden 
uitgesteld. 
 
Een van de problemen waar we aan werken is de 
antennebesturing; dat is met 8 GHz nog wel een 
probleem, in verband met de nauwkeurigheid. 
Hopelijk komen we dit jaar wat verder komen met de 
8 GHz projecten. 
 
Vaststelling agenda 
Extra punt: benoeming Kas Controle Commissie. 
Wim Bravenboer neemt het over van Herman ten 
Grotenhuis en doet samen met Rob Hollander de 
controle voor 2020.  
 
Satellietstatus 
Wat betreft de gebruikelijke weersatellieten zijn er 
weinig veranderingen; zie elders in deze Kunstmaan. 
 
Fred Jansen meldt dat Aqua (polaire satelliet) aan 
het einde is van zijn levensduur (de brandstof is bijna 
op), verwacht wordt dat hij dit jaar nog buiten bedrijf 
wordt gesteld  en met het laatste beetje brandstof in 
een baan wordt geduwd waar hij verder geen kwaad 

kan. Het is wel jammer; Aqua geeft een erg sterk 
signaal op 8 GHz en is daarom geschikt voor het 
testen van ontvangstapparatuur. De Chinese FY-3B 
heeft ook een sterk signaal op 8 GHz, dus die kan 
dan als “testsignaal” gebruikt worden. Maar dit 
signaal wordt nu en dan uitgeschakeld door de 
Chinezen. De bitsnelheid is 30 Mb/s. Fred zal een 
lijst maken van voor ons bruikbare 8 GHz satellieten. 
 
Hij houdt overigens ook een logboek bij van de 
ontvangst van 8 GHz satellieten, dat heeft nu al een 
omvang van 150 pagina’s. 
 
Presentatie 
Ben geeft een samenvatting van 8 GHz gerelateerde 
zaken. Een overzicht, met ook opmerkingen van 
andere leden: 
 
Tijdsbepaling met DCF77 geeft een afwijking van 1 
sec. vergeleken met GPS. Het is niet duidelijk welke 
van deze twee de juiste tijd aangeeft. 
 
Voor het testen van 8 GHz kan ook de geostationaire 
Syracuse 3B worden gebruikt; die is erg sterk. 
Polarisatie is circulair maar wel omgekeerd 
vergeleken met weersatellieten. 
 
Vraag is of Xtrack kan worden aangepast zodat 
positiekalibratie aan de hand van deze satelliet kan 
worden gedaan. Rob kijkt ernaar. 
 
Wat betreft de benodigde afmetingen van de schotel: 
Fred Jansen kan de Aqua ontvangen met een 1 
meter schotel; er is dan wel een heel goede ruisarme 
LNB nodig. 
 
Arne meldt dat de efficiëntie van primairfocusantenne 
slechts 60% kan zijn; met offsetschotels kan dit 80% 
zijn. Een van de redenen van de slechtere efficiëntie 
van een  primairfocusantenne is dat de “kop” in de 
weg zit (dwz, in de ontvangen stralenbundel). 
 
Verder is het voor zelf gemaakte schotels moeilijk om 
de juiste paraboolvorm te krijgen en vergelijkbare 
resultaten te krijgen als bij een gekochte TV-schotel. 
Het beste is om uit te gaan van een offsetschotel, en 
daarvoor dus de feedhorn te maken. 
 
LNA: die kan je het beste kopen, het is moeilijk om 
zelf een goede te maken. Via ebay kopen kan, maar 
dan moet je geluk hebben dat je een goede treft; 
uiteindelijk ben je misschien goedkoper uit als je een 
nieuwe koopt. 
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Een Pickett-Potter horn is mogelijk een goed 
alternatief voor een zelf te maken feedhorn. 
 
Wat betreft de rotor ligt de voorkeur bij een  X/Y-
systeem;  een elevatie/azimut-systeem kan 
snelheidsproblemen geven bij hoge overkomsten 
(met name de azimut-rotor). 
 
Wat betreft de ontvanger: de UV1316 is misschien 
bruikbaar, als er filters worden verwijderd zodat de 
bandbreedte groter wordt. Vraag is of de bestaande 
QPSK-demodulator de datarate aan kan; Rob heeft 
zijn twijfels. 
 
Fred heeft IQ-signalen opgenomen, hiermee zou in 
combinatie met een Ettus SDR een signaal kunnen 
worden gemaakt om een en ander te testen. 
  
Fons heeft wat SDR’s vergeleken: 

 PLUTO: is te traag (USB2 uitgang). 

 De B200 van Ettus is goed maar duur 

 LimeSDR een goed alternatief; geeft wat meer 
ruis, maar is veel goedkoper. 

 
Rondvraag 
Elmar: vraagt of er ook uitnodigingen voor deze 
bijeenkomst zijn verstuurd naar de GEO groep. Dat is 
niet het geval; de uitnodiging is alleen naar de 
Kunstmanen-groep gestuurd. 
 
Met betrekking tot bestellingen in het buitenland: de 
aangekondigde aanpassingen van de BTW zijn 
uitgesteld tot juni, mogelijk nog later. Dit vanwege de 
Corona-perikelen. 
 
Ed Murashi: Voor hem was 2020 een “goed” jaar; de 
Corona-toestanden hebben ook wat positiefs 
gebracht in de vorm van veel online seminars enz. 
Hierdoor kon hij veel van dit soort “bijeenkomsten” 
bijwonen zonder te reizen. 
 
Een van de clubs waar hij veel informatie vindt is de 
San Bernardino Microwave Society ([1],[2]). Onze 
Kunstmanen-groep is voor hem met name 
interessant voor de software. 
 

Arne: toont een aantal verkrijgbare modules voor 8 
GHz versterkers/mixers. Job meldt dat een probleem 
met sommige van deze mogelijkheden is om een 
stabiel en tegelijkertijd goed ruisfiguur te krijgen. 
 
Job de Haas: probeert een LNA op 8 GHz te maken 
 
Wim Bravenboer: vraagt of een “LimeSDR Mini“ 
geschikt is voor de 8 GHz band. Deze heeft een 
bandbreedte van ca. 30 MHz, max. sample-rate ca. 
30 Msamples/sec. Dat is de helft van wat een 
gewone LimeSDR kan. Of deze SDR geschikt is kon 
niet met zekerheid beantwoord worden. 
 
Andere vraag: heeft het zin om de LNA te koelen met 
Peltierelementen, om een lager ruisgetal te krijgen? 
Dat effect is te verwaarlozen; koelen met bv. 20 
graden lijkt veel, maar je moet dit bekijken in relatie 
met de absolute temperatuur, dus dan wordt het 
koelen van bijvoorbeeld 293 Kelvin (+20 graden) 
naar 273 Kelvin (0 graden). Dat is dus niet zo veel. 
Koelen heeft pas zin als je met vloeibare stikstof 
gaan werken (-75 graden), niet iets voor amateurs. 
 
Arne: Kijk uit naar offsetschotels van 1,2 of 1,5 
meter. Deze kunnen zeer geschikt zijn voor 8 GHz 
ontvangst, maar worden zeldzaam omdat TV-
zenders steeds sterker worden (en gangbare 
antennes dus kleiner). Polyester schotels zijn ook na 
20 jaar nog vormvast en roesten niet en hebben 
voorkeur boven staal of alu geperste schotels. 
Fred Jansen laat tot slot nog een mooie plaat zien 
van Europa, die hij zelf heeft ontvangen van de 
Chinese FY3-D (X-band).  
 
13:15: Einde van deze zoom-bijeenkomst. Er waren 
14 leden “aanwezig”. 
 
Rob Alblas 
(secretaris AI) 
 
Referenties 
[1] Nieuwe website San Bernardino Microwave 
Society webpage 
[2] Oude website San Bernardino Microwave Society 
webpage 
 

 

https://www.w6ife.com/Page/Home
https://www.w6ife.com/Page/Home
http://www.ham-radio.com/sbms
http://www.ham-radio.com/sbms
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VERSLAG LEDENVERGADERING 

13 MAART 2021 
 
Rob Alblas 
 
Summary 
Report of our meeting at March 13. 
 
Opening door de voorzitter. 
Bericht verhindering: Fred Jansen, Fons Buitelaar. 
Fred Jansen laat nog wel weten dat hij Terra op 8 
GHz kan ontvangen. 
 
Francis Bell, oprichter van GEO, is overleden. We 
hadden goede contacten met hem; hij is ook op 
bezoek geweest bij Fred v.d. Bosch in Vietnam. Zie 
voor een In Memoriam elders in deze KM. 
 
Vorig jaar maart was de laatste fysieke bijeenkomst. 
De bijeenkomst op 8 mei zal ook nog via zoom gaan; 
hopelijk kunnen we in september weer een “echte” 
bijeenkomst hebben in Utrecht. 
 
Vaststelling agenda 
Geen reacties/aanpassingen gemeld. 
 
Bestuurszaken 
Geen wijzigingen. We hebben nu 102 leden, waarvan 
54 een “papieren” abonnement hebben en 48 alleen 
een pdf-versie zullen ontvangen. 
 
Satellietstatus 
In de laatste KM van 2020 zijn al wat aanpassingen 
gedaan; dit wordt verder bijgewerkt. De vaste 
informatie die altijd bij de satellietstatus stond zal op 
de website worden gezet. 
 
Arne meldt dat er weinig is veranderd aan de status. 
Meteor M N2-3 zal ergens dit haar worden 
gelanceerd, onbekend is wanneer. Hopelijk hebben 
we dan weer een volwaardige Meteor. Meteor M N2-
2 heeft schade opgelopen door waarschijnlijk een 
meteoriet; er wordt geen LRPT uitgezonden, en 
AHRPT doet het alleen als er zonlicht op de 
zonnecellen valt. 
 
Fred v.d. Bosch ontvangt nog APT van NOAA18/19, 
NOAA15 is erg zwak. 
 
Job meldt dat een nieuwe satelliet Arktika recent is 
gelanceerd; zendt uit in de 1700 MHz-band. Hij zit in 
een sterk elliptische baan en is met name bedoeld 
voor observatie van de polen. Het is niet duidelijk of 
we hier iets mee kunnen. We zetten hem voorlopig 
wel in de satellietstatus. 
 
Rondvraag 
Rob heeft xtrack uitgebreid met een mogelijkheid om 
de antenne iets vooruit te sturen. Dat kan nodig zijn 

als een satelliet heel precies gevolgd moet worden (8 
GHz, grote schotel). De antenne wordt dan maximaal 
de halve openingshoek vooruit gezet. Verder 
probeert hij een mogelijkheid in te bouwen om te 
kalibreren op een 8 GHz geostationaire satelliet 
(Siracuse) waarvan de positie nauwkeurig bekend is. 
Herman ten Grotenhuis over de in de nieuwsbrief 
genoemde nieuwsbrief Scatterpoint van de UK 
Microwave Group: je kan behalve de genoemde 
jaargang 2019 ook oudere jaargangen bekijken. Er 
zijn overigens steeds meer bladen die je via internet 
gratis kan bekijken. Herman stuurt een lijstje op naar 
het bestuur zodat we dit op de website kunnen 
zetten. 
Wim Bravenboer heeft materiaal om aluminium te 
solderen, hij gaat ermee experimenteren. 
Peter Kuiper vraagt informatie over een nieuw te 
maken ontvanger voor 8 GHz: wat hebben we nodig? 
Welk type feed is er nodig, kan het ook met een 
helical? Kan er een overzicht gemaakt worden? 
Job: je hebt een hoornfeed nodig en de ontvanger 
heeft meer bandbreedte nodig. Een eerste oplossing 
zou kunnen zijn om ontvangst met een SDR te 
realiseren; dat wordt hier en daar al gedaan. Daarna 
zou je kunnen kijken hoe de ontvanger in hardware is 
te realiseren. Voordeel van hardware is dat je 
meteen beeld hebt; met een SDR krijg je erg veel 
Giga-bytes binnen die je vervolgens moet decoderen. 
Ben vult aan: van de QPSK-ontvanger die we nu 
hebben: de tuner is te smalbandig, de QPSK-
demodulator zou geschikt moeten zijn.  
Ben is bezig met printplaten voor 8 GHz, met name 
voor een mixer naar 430 MHz. Verder laat hij een 
filmpje zien over hoe je ronde (3D) metaalvormen 
kan maken, op een draaibank. Dit wordt gedaan door 
een ronddraaiende schijf a.h.w. over een vorm te 
duwen. Of dit voor ons praktisch haalbaar is is de 
vraag. 
 
Lezing over 8 GHz feeds door Job 
Job vertelt wat over golfpijpen en de afmetingen 
gerelateerd aan de frequentie. Wat steekwoorden: 
omzetten circulair naar lineaire polarisatie m.b.v. 
septum of teflon plaatje, aanpassing van de feed aan 
de schotel, de probe waarmee het signaal in de 
golfpijp wordt opgepikt. Deze zaken zullen in een 
volgende KM worden beschreven. De link naar de 
presentatie is beschikbaar in de Weblinks. 
Tot slot laat Ben een programmaatje 'HDL_ANT32' 
zien waarmee je de benodigde maten van bv. een 
feed kan berekenen. 
 
Rob Alblas 
(secretaris AI) 

http://www.kunstmanen.net/images/documenten/presentaties/8GHz_feeds.pdf
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FINANCIEEL OVERZICHT JAAR 

2020; BEGROTING 2021 
 
Rob Alblas 
 
Summary: 
Financial overview working group of 2020. 
 
Dit is een overzicht van inkomsten/uitgaven van het 
kalenderjaar 2020. De feitelijke inkomsten/uitgaven 
kunnen (gedeeltelijk) in een ander jaar zijn gedaan.  
 
De begroting voor 2021 is hier ook opgenomen. 
Vanwege het niet doorgaan van bijeenkomsten en 

beurzen zijn er minder uitgaven gedaan. Normaal 
gesproken zou het verlies ca. 300 euro hoger hebben 
gelegen. Omdat er nu een PDF-abonnement is 
ingevoerd zijn de inkomsten en uitgaven anders dan 
voorgaande jaren.  
 
Indien er vragen zijn over dit overzicht dan hoor ik 
dat graag vóór de jaarvergadering (mei 2021) zodat 
ik op die dag e.e.a. kan toelichten. 

                                        

 
Opmerking: abonnement UKW-berichte (33,80) wordt nu ook belast, in 
tegenstelling tot vorige jaren (toen privé betaald). 
 
Balans 31-12-2020 

 
 
Overzicht rekeningen eindejaar. 
 
Dit zijn de bedragen op de diverse rekeningen aan het einde van een kalenderjaar. 
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Overzicht ledental en inkomsten. 

 
Opmerking: Vanaf 2021 is er nu ook een abonnement PDF voor Nederlanders. 
 
Onderstaande tabel laat het ledenverloop zien in de afgelopen 4 jaar. 

 
 
 
Rob Alblas 
 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opname ontvangen door Harrie van Deursen 
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Arne van Belle,  per 25 maart 2021 
 

POLAIR APT HRPT Overkomst 
 (MHz) (MHz)   

NOAA 15 137.620 1702.5 ochtend/avond, zwak en soms sync problemen  
NOAA 18  137.9125 1707.0 vroege ochtend/namiddag 
NOAA 19 137.100 1698.0 middag/nacht 
FengYun 3A geen 1704.5 AHRPT 2.80 Msym/s 
FengYun 3B geen 1704.5 X-band AHRPT 2.80 Msym/s 
FengYun 3C geen 1701.3 AHRPT 2.60 Msym/s  
FengYun 3D geen 7820.0 X-band middag MPT 30 Msym/s 
Metop-A uit(137.100 LRPT) 1701.3 LRPT/AHRPT 2.33 Msym/s  
Metop-B geen 1701.3 Alleen AHRPT 2.33 Msym/s 
Metop-C geen 1701.3 Alleen AHRPT 2.33 Msym/s  
METEOR M N2 137.100 LRPT 1700.0 LRPT/MHRPT 
METEOR M N2-2 uit(137.100 LRPT) 1700.0 LRPT/MHRPT schade door meteoriet ? 
NPP geen 7812.0 X-band HRD 15 Mbps  
JPSS-1/NOAA 20 geen 7812.0 X-band HRD 15 Mbps 
Arktika M1  geen 1697.0 X-band BPSK 30.72 MS/s, telemetrie op 1703 MHz 
  en 7865.0 

 
GEOSTATIONAIR APT (SDUS)/PDUS  Baanpositie 
 (MHz) (MHz) 

MET-11 (MSG-4)  geen LRIT 1695.15 HRIT 0 graden, operationeel 
MET-10 geen LRIT 1695.15 HRIT 9.5 graden O, RSS  
MET-9 geen LRIT 1695.15 HRIT 3.5 graden O, standby 
MET-8 geen LRIT 1695.15 HRIT 41.5° graden O, IODC 
GOES-E (no. 16) 1686.6 GRB 1694.1 HRIT 75.2 graden W via Eumetcast 
GOES-W (no. 17) 1686.6 GRB 1694.1 HRIT 137.2 graden W via Eumetcast 
GOES 14 1691 LRIT  1685,7 GVAR  105 graden W, Backup 
GOES 13 / EWS-G1 1676 SD         1685,7 GVAR 61.5 graden O, Nu Space Force 
GOES 15 1691 LRIT 1685,7 GVAR 128 graden W parallel met GOES 17 
Elektro-L2 1691 LRIT 1693 HRIT 14.5 Graden W, via Eumetcast 
Elektro-L3 LRIT HRIT 76 Graden O, Operationeel 
MTSAT-1R 1691 LRIT 1687.1 HRIT 140 graden O, Backup voor MTSAT2 
MTSAT-2 1691 LRIT 1687.1 HRIT 145 graden O, via Eumetcast 
Himawari-8 geen LRIT geen HRIT 140.7 graden O, via HimawariCast 
Himawari-9 geen LRIT geen HRIT 140.7 graden O, Backup voor 8 
Feng Yun 2E - - 86.5 graden O, Backup  
Feng Yun 2F - - 112.5 graden O, Backup 
Feng Yun 2G - - 99.5 graden O 
Feng Yun 2H - - 79 graden O  
Feng Yun 4A 1697 LRIT 1681HRIT 99.5 graden O, Operationeel 

 
 
 
GOES-13 is verplaatst, overgedragen aan Space 
Force en hernoemd naar EWS-G1. De GVAR mode 
is te ontvangen en te decoderen met SDR en een 
schotel van minimaal 180cm (zoek @ZSztanga op 
internet). 
 
Meteor M N2-3 lancering is vertraagd naar volgend 
jaar. 
 

Arktika-M1 is succesvol gelanceerd en heeft een 
Molnyia orbit en signalen zijn al ontvangen op 1697, 
1703 en 7865 MHz. 
 
GOES-T lancering (GOES 18 na lancering) wordt 
verwacht 7 December 2021. 
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De werkgroep is opgericht in 1973 en stelt zich tot doel: 
Het bevorderen van het waarnemen van kunstmanen 

m.b.v. visuele, radiofrequente en andere middelen 
 

 
www.kunstmanen.net 


