
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE KUNSTMAAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juni 2021 – 48e jaargang nr. 2 Uitgave van de Werkgroep Kunstmanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit nummer o.a. 
 ADF5355 VCO met PLL 
 LNA van RF-microwave 
 Een bijzondere kunstmaan 

en nog veel meer 
 



2   DE KUNSTMAAN | Jaargang 48 nr. 2 

 
 
 
 
 

Voorzitter 
Ben Schellekens 
06 54987640 
ben@towerhouse.nl  
 
Penningmeester, Ledenadministratie  en 
Secretaris  (a.i.) 

Rob Alblas 
(035) 685 11 52 
kunstmanen@alblas.demon.nl  
 
Coördinator Radiowaarnemers 

Arne van Belle 
(078) 673 71 65 
a.van.belle@hccnet.nl 
 
Eindredacteur 
Job de Haas 
kunstmanen@ph4as.nl 
 
Bibliotheek 

Paul Baak 
06 17750320 
p80b@hotmail.com 
 
Website     

http://www.kunstmanen.net 
 
Vacature 

webmaster@kunstmanen.net 
 
 
Lidmaatschap 

Lidmaatschap kost €28,00 per jaar en voor het 
buitenland €33,00; alleen PDF: €10,00, ingaande per 
de eerste van de maand van aanmelding, daarna per 
kalenderjaar. 
 
Gebruik voor de betaling: 
IBAN:NL65INGB0004803163 
t.n.v. Werkgroep Kunstmanen Hilversum  
met vermelding van het jaar van lidmaatschap. 
BIC: INGBNL2A 
 
De volgende bijeenkomst is op 11 september 2021. 
Indien mogelijk weer bij Nimeto, anders via Zoom 
  
Foto's 

Voorpagina: 
LNA voor 8GHz door Ben Schellekens gebaseerd op 
print van RF-microwave 
 
Binnenpagina's:  
Alle foto's en afbeeldingen bij de diverse artikelen 
zijn van de desbetreffende auteurs tenzij anders 
vermeld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE KUNSTMAAN  
Verenigingsorgaan van de Werkgroep Kunstmanen. 

 

De Werkgroep Kunstmanen stelt zich tot doel, het 

bevorderen van het waarnemen van kunstmanen 

m.b.v. Visuele, Radiofrequentie of andere middelen. 

 

Dit blad verschijnt 4x per jaar en bevat publicaties op 

het gebied van visuele en radiografische 

waarnemingen van kunstmatige aardsatellieten. 

 

Voor overname van artikelen is schriftelijke 

toestemming van de redactie vereist. 

 
 
 
 

         INHOUDSOPGAVE 
 

Juni 2021 – 48e jaargang nr. 2 

 

 

Van de voorzitter 3 

De ADF5355, een VCO met geïntegreerde PLL 4 
LNA van RF-microwave / Franco Rota 7 
Mijn werkplek 11 
Nieuwe opties xtrack 15 
Een bijzondere kunstmaan 17 
Magnetische encoders voor positiebepaling 19 
UKW Berichte 22 
Uit de Bibliotheek 24 
Verslag ledenvergadering 8 mei 2021 26 
SatellietStatus 27 

 

 

 

 

 

Alle internetverwijzingen bij de artikelen zijn te vinden 

op onze website onder: 

<Weblinks | Links uit KM> 
 

 

 

 

mailto:ben@towerhouse.nl
mailto:kunstmanen@alblas.demon.nl
mailto:a.van.belle@hccnet.nl
mailto:kunstmanen@ph4as.nl
mailto:p80b@hotmail.com
http://www.kunstmanen.net/
mailto:webmaster@kunstmanen.net


 

Jaargang 48 nr. 2 | DE KUNSTMAAN  3 

 
 
 
 
 
 

Ben Schellekens 
 
Bijeenkomsten 

Normaal gesproken staat de meibijeenkomst in het 
teken van de ALV. Net zoals vorig jaar zal de ALV dit 
jaar in september plaatsvinden. Hopelijk kunnen we 
dan bij elkaar komen. 
 
Tijdens de online bijeenkomst van 8 mei heeft Frans, 
PE1FOT, een heel interessante lezing gegeven over 
5 - 10 GHz ontwerpen. Dit naar aanleiding van een 
project van Harm, waarover in deze Kunstmaan 
meer. MMIC's kunnen eenvoudig als 
vermenigvuldiger (3-5x) worden ingezet om zo een 
signaal op 8 - 10 GHz te genereren. Dit doe je door 
de MMICC's te oversturen. Via het optimaliseren van 
de stroominstelling kan je harmonischen genereren. 
Met eenvoudig te berekenen microstrip-filters wordt 
de juiste harmonische geselecteerd. 
 
Vervolgens besprak Frans verschillende LNA's 
waarvan o.a. die van Rota Franco. In deze 
Kunstmaan meer over deze LNA. Maar ook LNA's uit 
het Deep Space Network. De presentatie werd 
afgesloten met het laten zien van 8.4 GHz feeds die 
gebaseerd zijn op 5, 7 of 10 GHz feeds. Om al dit 
moois te maken heeft Frans een werkplaats met 
frees- en draaibank. Het was een leuke, inspirerende 
lezing. We hebben er veel van opgestoken. 
 
Nimeto 

Het Nimeto gebouw zit in een grondige verbouwing. 
De vier kasten van de bibliotheek moesten worden 
uitgeruimd en de inhoud zit in verhuisdozen. In totaal 
hebben we 14 verhuisdozen die waarschijnlijk tot 
oktober 2022 in de opslag staan. 
 

 
 
De septemberbijeenkomst zal waarschijnlijk in een 
klaslokaal plaatsvinden. Te zijner tijd berichten we 
daar nog over. 
 
De Kunstmaan 

In deze Kunstmaan weer veel nieuwe 
ontwikkelingen. Zo heeft Harm een "kunstmaan" op 
zijn keukentafel gemaakt. Deze levert een I/Q-signaal 

op de 1700 MHz en dit wordt met een helical 
uitgezonden. Drie meter verderop staat de QPSK-
ontvanger en deze gaat in lock! Voor de 8 GHz 
experimenten interessant omdat we nu de hogere 
data rates kunnen testen. 
 
Rob beschrijft nieuwe opties in xtrack. Zo is het nu 
mogelijk om de antenne binnen de openingshoek 
voortdurend op de satelliet te laten anticiperen. Dit 
alles om de volgnauwkeurigheid te verhogen. 
 
Job heeft de magnetische encoder AS5601 aan de 
tand gevoeld. Dit zou een alternatief kunnen zijn voor 
(optische) pulstellers mede omdat magnetische 
encoders de absolute positie kunnen doorgeven.  
 
Paul heeft voor ons de UKW-berichte en de 
bibliotheek uitgeplozen. 
 
Zelf heb ik mijn vakantiegeld opgeofferd om een 
ADF5356-board aan te schaffen en deze te 
vergelijken met een kloon-board. In de presentatie 
van Frans werd de LNA van Franco Rota genoemd. 
Deze heb ik getracht te "reverse engineeren" en 
geschikt voor de 8GHz te maken. Daarnaast een 
klein kijkje in mijn werkplek waar alleen maar spullen 
ingaan en niet uit. 
 
Probeer deze zomer nog wat mooie platen van de 
Metop-A te ontvangen omdat dit aan het eind van dit 
jaar voorbij is! Zelf ga ik met de nieuwe 
rotorbesturingsprint  deze zomer aan de gang. 
Hopelijk kunnen we deze in september presenteren. 
 

 
 
Heel veel leesplezier en een fijne zomer gewenst. En 
als de voortekenen ons niet bedriegen dan zien we 
elkaar weer in september. 
 
Ben Schellekens 
Voorzitter Werkgroep Kunstmanen 
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DE ADF5355, EEN VCO MET 

GEÏNTEGREERDE PLL 
 
Ben Schellekens 
 
Inleiding 

In de september 2020 Kunstmaan heb ik al 
geschreven over de AD5355. Dit is een VCO met 
een geïntegreerde PLL, die tot 13.6 GHz een signaal 
kan genereren. De VCO loopt van 3400 tot 6800 
MHz en met een verdubbelaar kom je op de 13.6 
GHz. Op Amazon heb ik een printje gekocht, wat 
toch zo'n 100 Euro kostte. 
 
Voor een 8GHz downconverter heb je afhankelijk van 
het middenfrequent (tussen de 1400 - 1700 MHz) 
een oscillatorsignaal nodig van 6 tot 7 GHz. De 
ADF5355 lijkt op het eerste gezicht een geschikte 
kandidaat. Na wat onderzoek op internet kwamen er 
toch wel wat beperkingen naar boven: 

 De gebruikte spanningsregelaars (op mijn board 
de LT1761-5 and LT1763-5) hebben een relatief 
hoog ruisniveau. 

 De SMA-connectoren zijn aan de onderkant niet 
vast gesoldeerd. 

 Bij de beschreven sweeper had ik het idee, dat bij 
kleine frequentieveranderingen het signaalniveau 
erg varieert 

 
Om iedere discussie over de kwaliteit van de 
oscillator in de downconverter uit te sluiten heb ik 
besloten om een ontwikkelboard van Analog Devices 
te kopen. Nu zijn er twee versies die veel op elkaar 
lijken: de ADF5355 en de ADF5356. De laatste heeft 
een lagere faseruis en minder spurs. Een ander 
voordeel is, dat het ontwikkelboard goedkoper is. 
 
Het officiële ADF5356 board 

Koop je alleen het board, dan kan je er geen USB-
kabel op aansluiten. Je moet hier nog een aparte 
SDP-S board voor aanschaffen. Deze prik je dan op 
het ADF5356-board. De SDP-S is niet nodig. Je zou 
ook rechtstreeks de CLK, DATA, LE en CE kunnen 
aansluiten (max 3.3V!). 

 
Links zit het SDP-S printje voor de USB-aansluiting 
 
Bij het ADF5356-board wordt geen handleiding 
meegeleverd. Er wordt verwezen naar de datasheet 

en de software om het geheel aan te sturen is gratis 
te downloaden. 
 
De kwaliteit is ongelooflijk hoog. Het is ondenkbaar 
dat je dit niveau met zelfbouw kunt bereiken. De 
hoogfrequent printbanen zijn in coplanar waveguide 
uitgevoerd, ze hebben massavlakken naast de 
printbaan. Doormetaliseringen zitten om de 
millimeter! 
 

 
Doormetalisering rond de RF-uitgangen. Doe dit 
maar eens zelf. 
 
Er moet mij toch een puntje van kritiek van het hart. 
Er is geen voorziening om het board in een kastje te 
bouwen, zo zijn er geen bevestigingsgaten. Men gaat 
ervanuit dat het board los op het bureau ligt. Dit is 
onwenselijk vanwege mogelijke storingen. Het is wel 
mijn bedoeling om het board in een kast in te bouwen 
maar ik ben er nog niet uit hoe. 
 
On board zit een 122.88MHz TCXO. Wil je deze niet 
gebruiken, dan moet je een 0 Ohm SMD-weerstand 
verwijderen. Dit had mijns inziens wat netter gekund. 
 
Het kloon board 

Dit board heb ik op Amazon gekocht. 
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Wil je het signaal van de verdubbelaar gebruiken, 
dan zal je op de plek OB een SMA-connector moeten 
solderen. 
 
In de september 2017 Kunstmaan beschreef ik hoe 
je met een CYC68013A-board een Analog Devices 
ontwikkelboard kan simuleren. Dat heb ik hier ook 
gedaan om het goedkope board aan te sturen. 
 
Metingen 

Wat ik niet kan meten is de faseruis. Dit is een studie 
op zich en je moet heel specialistische 
meetapparatuur hebben om dit te kunnen meten. Ik 
kan wel kijken of ik op mijn spectrum analyzer een 
verschil zie tussen de twee boards. Van beide boards 
heb ik een spectrum gemeten van een 1 GHz-
signaal. De resultaten staan op de andere bladzijde. 
 
Verder kan ik het output-level meten tot 8 GHz met 
mijn powermeter, een R&S NRP-Z11, deze is 
geschikt om tot 8 GHz te meten. 
 
Beide boards lagen gewoon op mijn bureau en 
werden met 6V uit een Agilent U8001A gevoed. 
 
Level-metingen 
Ik heb het signaalniveau gemeten van 5800 tot 
6800MHz in stappen van 50 MHz. Op de Out+ zat de 
powermeter en op Out- een frequentieteller om te 
kijken of de AD5355 op de juiste frequentie staat. Het 
output-level staat op -4dBm ingesteld. 
 
Conclusie 

Als ik een paar voorzichtige conclusies mag trekken: 

 Het output-level van het officiële board is over het 
frequentiegebied van 5.8 tot 6.8GHz veel 
constanter 

 Het output-level is veel hoger. Voor de aansturing 
van 7dBm-mixer is misschien één versterkertrap 
te weinig. Een aandachtspunt. 

 De kwaliteit van de referentie-oscillator is beter. 
Het signaal staat beter op frequentie. 

 Bij het kloon-board zie je op 100 kHz afstand 
duidelijk een piek ontstaan. Het is net alsof het 
signaal is gemoduleerd. 

 
De belangrijkste verbetering die je op internet ziet 
van de kloon-boarden is, dat een andere voeding 
wordt gebruikt. Recent werd in de Dubus een ultra-
low noise VCXO beschreven, die als referentie dienst 
doet voor de ADF5356, dit om de faseruis omlaag te 
krijgen. 
 
In hoeverre het officiële- of kloon-board een verschil 
maakt in de ontvangst van de 8 GHz-satellieten kan 
ik nog niet beoordelen. 

 
Het board van Analog Devices levert tussen de 5 en 
7 dB meer vermogen. 
 

 

 
De instellingen van het officiële board om het 6800 MHz signaal te genereren. 
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Spectrum bij 1 GHz van het kloon-board 
 
 
 

 
 

Spectrum bij 1 GHz van het officiële board van Analog Devices 
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LNA VAN RF-MICROWAVE / 

FRANCO ROTA 
 
Ben Schellekens 
 
Summary 

This article describes my experiments with a surplus-
lnb with four NE32584C. A noise figure of 0.85 dB 
was obtained. 
 
Inleiding 

Van alle onderdelen in de 8-GHz ontvangstketen is 
de LNA, die direct achter de antenne komt, de 
lastigste. Er zijn niet zoveel opties. Zo heb ik bij 
Kuhne Electronic navraag gedaan voor een LNA die 
60dB versterkt. Je bent dan gelijk klaar omdat het 
signaal gelijk de mixer in kan. Helaas vroeg men hier 
3000 Euro voor. Het 400 Euro alternatief met 30dB 
versterking was niet leverbaar. 
 
Dan je geluk op eBay beproeven waar je toch 
minimaal 100 Euro moet neertellen voor een 
gebruikte LNA van misschien 30 jaar oud? 
 
Het modificeren van een 10-12 GHz LNB die in de 
ontvangst van tv-satellieten wordt gebruikt is een 
optie. Maar je moet ze aanpassen voor de 8 GHz. Ze 
zijn niet breedbandig. 
 
En zelfbouw is mogelijk. Voor de 10 GHz zijn veel 
ontwerpen beschikbaar omdat daar ook een 
amateurband zit. 
 
RFmicrowave verkoopt voor 3 Euro een 10 GHz 
versterker met vier NE32584C, dit is een super low 
noise FET. Het voordeel van deze print is dat deze 
ruim is bemeten, zodat je eenvoudig aanpassingen 
kunt doen. 
 
De print 

De print is ontworpen voor een dual-kop LNB. Aan de 
linkerzijde zie je de antenne-probes die naar de 
FETjes gaan. 
 
Er zijn vier identieke secties rond de NE32584C. De 
uitgangen van twee NE32584C worden 
samengevoegd in een 50 Ohm printbaan. Op de print 
zijn de vier secties gelabeld met EV, EH, AH en AV. 
De V en H staan, denk ik, voor verticale en 
horizontale polarisatie. 
 
De print heeft geen connectoren. 
 
Aan de rechterzijde zie je het voedingsgedeelte. De 
NE32584C heeft een negatieve spanning van rond 
de 2V op de gate nodig. Wil je een signaalgenerator 
aansluiten, dan moet je wel een DC-block 
condensator monteren. Overigens is het gebruikelijk 

bij tv-sat LNB’s om geen condensator aan de ingang 
op te nemen. 
 

 
Voorafgaand aan de eerste keer onder spanning 
zetten heb ik de uitgangen met 50R naar GND 
afgesloten. 
 
De vraag is wel hoe je deze print moet aansluiten om 
de juiste FET aan te sturen aangestuurd, de FETs 
staan niet allemaal tegelijkertijd aan. Er is 
documentatie in de vorm van artikelen in VHF-
Communications publicaties [1]. 
 
Om meer duidelijkheid te krijgen heb ik een schema 
van de print gemaakt. 
 
Linksboven in het schema zie je de aansturing van 
de NE32584C. Alle vier de FETjes hebben dezelfde 
aansturing. In het schema staat de sectie AV. 
 
Linksonder zie je dat de negatieve spanning 
van -3.3V voor de gates met een 74HC14 wordt 
opgewekt. De oscillator heeft een frequentie van rond 
de 10 kHz. 
 
Rechts daarvan zie je 10V en de RX12 aansluitingen. 
Zoals ik het bekijk, is de 10V een uitgang. Dit 
vanwege de 10V zenerdiode D4. 
 
Door op het RX12 12V te zetten, wordt de ingang 
van U1A hoog en de uitgang laag. Hiermee gaat Q3, 
een PNP-transistor, in geleiding en zal 3V op 
weerstand R8 zetten. 
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Rechtsboven heb je de 3V-voeding en een detectie 
van 15V op de ingang. Boven de 15V worden de 
horizontale FETjes aangezet. Q1 gaat niet in 
geleiding en de -3.3V staat op de gate. 
 
Het schakelen tussen de FETjes gebeurt dus door de 
juiste spanning op de gate en de drain te zetten. 
 
Afregelen 
Het afregelen van een LNA doe je op laagste ruis en 
hoogste versterking. Het liefst wil je dit beide 
combineren. Je gaat eerst op maximale gain 
afregelen en daarbinnen op de laagste ruis. 
 
Kijk je in de datasheet van de NE32584C, dan zie je 
10mA instelstroom de laagste ruis geeft. Gaat de 
instelstroom omhoog, dan ook de versterking. 
 
Het afregelen doe je door vaantjes, in het Engels 
worden ze "snowflakes" genoemd, te plaatsen. Dit 
zijn kleine stukjes koperfolie en stukjes teflon 
waarmee je proefondervindelijk tot het beste 
resultaat tracht te komen. 
 
Meetopstelling 

Ik gebruik een ADF4351, die op 1/3
e
 van de 

gewenste frequentie wordt gezet. Vervolgens gaat 
het signaal door een banddoorlaatfilter. Het 
signaalniveau is rond de -30dBm. 

 
De oude variant met een Arduino 

 
De ADF45351 is ingeblikt. De microcontroller is een 
ESP8266. Met een rotary encoder kan een frequentie 
worden gekozen. 

Probeersels 

Op Twitter heeft @jclaude [2] deze LNA 
gemodificeerd voor de 8 GHz. Dit was mijn eerste 
probeersel, een 2-traps versie. Met een stukje semi-
rigid (2.1mm Sucoform_86 Huber+Suhner) heb ik de 
uitgang van de ene FET doorverbonden met de 
ingang van de andere. Met mijn provisorische 
meetopstelling meette ik een versterking van 23dB! 
 
Het voedingsgedeelte heb ik losgesneden van de 
print. 
 
Job heeft de LNA doorgemeten. Rond de 6 GHz, een 
gain van 25dB, een dip rond de 8 GHz en 10dB gain 
op de 10GHz. Het bleek dat er een probleem in de 
meetopstelling was. De ADF4351, die op 2800 MHz 
staat uit te zenden was niet ingeblikt en dit straalde 
direct in op de LNA! 
 

 
Componentzijde van de 2-trapsversie 
 

 
Koperzijde van de 2-trapsversie 
 
Tweede probeersel 
Twee printjes heb ik in de deksel van een tinnen 
blikje gemonteerd. Bij de ene versie had ik alle 
koperen vlakjes, "stubs", weggesneden en de ander 
was ongemodificeerd. 
 
Derde probeersel 
Verwijderen van de radial stub. Het resultaat is een 
stuk slechter. Er moet een condensator naar GND 
worden gemonteerd. 
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Enkeltrapsversie, links zonder stubs en recht met. 
 
Vierde probeersel 
Een condensator in plaats van de radial stub direct 
aan R1 naar GND gesoldeerd. Zowel aan de gate als 
aan de drain vaantjes. 
 
Het resultaat is een stuk beter, het ruisgetal is rond 
de 0.85dB en gain rond de 12dB, niet slecht voor een 
print van 3 Euro. 
 
Afsluitende opmerkingen 
Allereerst wil ik Job bedanken voor het doormeten en 
aanpassen van mijn probeersels. 
 
De zoektocht naar een LNA geschikt voor de 8GHz 
lijkt op een zoektocht naar de "holy grail". Er is weinig 
gepubliceerd over de 8 GHz. Daar komt nog eens bij 
dat de FETjes geoptimaliseerd zijn voor de 10 GHz 
omdat dit een grotere markt is. 

 
“Vierde probeersel” 
 
Het experimenteergehalte is hoog en wat het lastig 
maakt, is dat je de juiste meetapparatuur moet 
hebben. 
 
In een volgende versie wil ik de SMA-connectoren 
haaks op de print hebben. Het is dan eenvoudiger 
om de meetapparatuur aan te sluiten. Dit onderwerp 
zal zeker nog worden vervolgd. 
 
Referenties 
 
[1] VHF communications 
[2] X-band LNA's van @jclaude 
 
 
 

 
Versterking. Donkerblauw is het vierde probeersel 

 

 
Ruisgetal 
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MIJN WERKPLEK 
 
 
Ben Schellekens 
 
Summary 

How to reorganize your working place 
 
Inleiding 

Het was echt nodig om mijn "werkplek" eens grondig 
te reorganiseren vanwege een aantal problemen: 

 Het kwam regelmatig voor dat ik onderdelen 
bestelde, die ik achteraf al bleek te hebben 

 Onderdelen, modules, kabels waren onvindbaar. 
Terwijl ik zeker wist dat ik ze had 

 Op één of andere manier krijg je altijd maar meer 
onderdelen. Van mensen die stoppen met de 
hobby of door de aankoop van een assortiment 
onderdelen omdat het zo goedkoop is 

 Een testopstelling opbouwen kost teveel tijd. 
Nadat je dat had gedaan was je bureau veranderd 
in een complete chaos waarin je weer van alles 
kwijtraakt 

 Dit alles speelt zich af in een kleine kamer van 
twee bij drie meter 

 
Onderdelen 

Bij het opbergen van onderdelen wil je structuur 
aanbrengen, zodat je snel onderdelen kunt vinden. 
Een ladekastje geeft zo'n structuur. Iedereen kent 
wel die mooie rode Raaco-ladekastjes. Voor de E12-
weerstandenreeks heb je dan 60 laatjes nodig als je 
de reeks van 10R tot 820k wilt opbergen. Leuk, maar 
dan zijn alle laatjes vrijwel leeg omdat je maar een 
paar van elke waarde hebt. Wat doe je dan met 
sommige weerstanden uit E24 reeks? Of  als je nog 
6.8M of 1R weerstanden hebt?  
 

 
 
Het grote probleem is, dat je niet eenvoudig een 
laatje ertussen kunt plaatsen omdat je dan alle 
laatjes erachter moet opschuiven. Bovendien nemen 
deze kastjes veel ruimte in, je bent geen winkel. En 
je hebt geen overzicht. Je moet een laatje 
opentrekken om te kijken wat erin zit. Mijns inziens 
kom je er met ladekastjes niet uit. 
 
 

Weerstanden bedraad 

Het compromis, dat ik heb is dat de E12-
weerstandenreeks 1/8ste watt van 10R tot 820k in 
kleine laatjes van Conrad zit. Bulkhoeveelheid zit met 
één waarde in een Raaco-laatje, net als de hoge 
vermogensweerstanden. De rest zit op waarde 
gesorteerd in muntzakjes. De muntzakjes zitten in 
45mm hoge bakjes van Hünersdorff. 
 

 
 
Condensatoren bedraad 
Elektrolytische condensatoren lenen zich wel voor 
ladekastjes, omdat er minder verschillende waardes 
zijn en de behuizing is (voor grotere waardes) groter. 
Met 12 laatjes kan je wel veel kwijt. Gooi alle 
gebruikte elco's weg, het is het niet waard om ze 
bewaren. 
 
Gewone condensatoren is een ander verhaal. Zo kan 
je van één waarde tien varianten hebben. Een 
condensator van 1nF is verkrijgbaar als keramisch, 
MKM, multi-layer, met rastermaat 2.5 / 5 / 7.5 of 
10mm. Dit gaat dus in muntzakjes. Koop ik ze bij 
Mouser, dan gaat het etiket er ook bij. 
 
Diodes, spoeltjes 

Kunnen allemaal in muntzakjes 
 
Weston-boxes 

Dan heb je nog een heleboel onderdelen die niet in 
laatjes of in muntzakjes passen. Voor zover mogelijk 
stop ik deze in plastic dozen van Weston. Deze "Peel 
Off Storage Box" heeft een afmeting van 11 bij 25 
cm. Vorig jaar heb ik een bulkverpakking van 120 
stuks rechtstreeks bij de fabrikant in Engeland 
gekocht. Ze kosten dan minder dan een Euro per 
stuk. Eerst dacht ik dat 60 stuks voldoende waren, 
voor de zekerheid maar het dubbele besteld. Ze zijn 
nu allemaal in gebruik. Ik moet er niet nog meer 
nodig hebben! 
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Het voordeel is dat ze transparant zijn, je ziet dus wat 
erin zit. De sticker plak je op de doos en is door het 
deksel heen zichtbaar. Bij het opbergen hoef je dan 
niet op te letten welke deksel je op welke doos legt. 
 
Dozen die ik vaak gebruik, liggen direct links van mij 
zodat ik ze gelijk kan pakken. Dozen waar 
onderdelen in zitten die ik minder gebruik, liggen 
meer naar achter. Heb je een doos gepakt dan leg je 
deze boven op de stapel terug. Automatisch komen 
zo de dozen die je vaker gebruikt bovenop te liggen. 
 

 
 
Zo heb ik de transistoren in twee dozen zitten. In de 
ene doos zitten de bipolaire en in de andere de 
FETjes. Alles in antistatische zakjes gesorteerd op 
NPN en PNP en daarin op code. Komt er een 
transistor bij, dan kan deze supersnel worden 
tussengevoegd. Onderdelenzakjes van Mouser gaan 
er compleet in. Is de doos vol dan verdeel je de 
inhoud over twee dozen. Dit is een heel flexibel 
systeem. 
 
SMD-onderdelen 

Ik heb op eBay en op Amazon heel handige doosjes 
gekocht, die ik 7x7 aan elkaar heb gemonteerd. Voor 
de weerstanden zit hier de E12-reeks in. Daarnaast 
berg ik spoeltjes en condensatoren die ik voor 
projecten heb gekocht hier ook in op. Komen de 
onderdelen van Mouser, dan vermeld ik het 
artikelnummer op het etiket. De etiketten maak ik 
door een Excel-sheet in te vullen en op een A4-
stickervel te printen. De sticker knip ik dan uit. Wel 
bewerkelijk, maar een betaalbare stickerprinter die 
zulke kleine stickers kan printen heb ik niet 
gevonden. 

 
 
Stellingkast 
Dan heb ik op zolder nog een stellingkast staan. Hier 
liggen de onderdelen die ik vrijwel niet gebruik. Zoals 
bijv. behuizingen, wie bouwt er ooit iets in een 
kastje? Verder liggen hier trafo's, stekkervoedingen, 
printplaten van oude projecten. Alles in handige 
stapelbare Samla-dozen van Ikea. 
 
Meetapparatuur 

Eerst stond mijn meetapparatuur op mijn bureau. De 
bureaus komen van Ikea, de Galant-serie. Helaas 
niet meer te verkrijgen, maar heel praktisch omdat ze 
modulair zijn. Voor mijn meetapparatuur heb ik twee 
planken gemonteerd, die op een 30mm aluminium 
frame van Motedis liggen. 
 

 
Flexibel systeem. Ik kan om de verwarmingsbuizen 
heen 
 
Dit aluminium frame kan ik precies op maten maken. 
Dit materiaal heb ik ook gebruikt voor mijn opstelling 
om de monitor met printlayout te fotograferen. Ik heb 
Motedis het materiaal laten zagen, dus wel 
zorgvuldig meten. De planken zijn 40 cm diep, 19" 
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apparaten passen hier ook op. Het is geen probleem 
om twee meter te overbruggen. In het midden zit een 
extra ondersteuning. 
 

 
De ondersteuning in het midden, dit is wel nodig 
 
IC's 

In een paar decennia verzamel je wel wat IC's, de 
hele reeks van 7400 en 4000, etc. De 23mm hoge 
bakjes van Hünersdorff zijn ideaal. Ik prik de IC's in 
ESD-schuim (verkrijgbaar bij Reichelt). Ik heb zelf 
laadjes gemaakt, waar deze bakjes inpassen. 
 

 
Zelfgemaakte laatjes met 23mm doosjes van 
Hünersdorff 
 
Kabels 

Deze kan je eenvoudig in (lege) wc-rollen opbergen. 
Zorg dat alle connectors aan dezelfde kant zitten en 
je hebt heel snel de juiste kabel. 
 

 
Gooi je oude toiletrollen niet weg! 
 

 
IJzerwaren 

Omdat je ook met antennes en rotoren bezig bent, 
heb je ook wat boutjes en moeren. Hier heb je 
dezelfde opbergproblematiek als bij de elektronica 
onderdelen. Uiteindelijk ben ik bij de fabrikant 
Hünersdorff uitgekomen. Sichtlagerbox.de kon het 
leveren. Allemaal losse bakjes in standaardmaten, 
die in kleine koffers kunnen worden opgeborgen. 
 

 
 
Gereedschap 

Mijn losse gereedschap ligt in bestekbakjes van Ikea. 
 
Microscoop 

Voor het werken met SMD-onderdelen, is het handig 
om een microscoop te hebben. Ideaal is een 
stereomicroscoop met een zoomobjectief zodat je 
ook diepte ziet. De aanschaf van een 
merkmicroscoop van Nikon, Leica of Olympus is 
ondenkbaar. Dus je kijkt dan snel naar de 
goedkopere Chinese varianten. 
 
Zo kom je Amscope tegen of klonen daarvan op 
eBay of Amazon. Microscopen zijn in configuraties 
verkrijgbaar. Ik had wel een aantal minimumeisen 
geformuleerd: 
 

 Stereo-objectief 

 Een vergroting van minimaal 3.5x. In praktijk 
betekent dit het gebruik van 0.5 Barlowlens met 
een 0.7 - 4.5 objectief en een 10x vergrotend 
oculair. 

 Ingebouwde ledverlichting 
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De microscoop is een kwart slag gedraaid. Het 
contragewicht is een blok lood. Je hebt voldoende 
werkafstand tot de printverwarmer. Je moet wel een 
kussen in je stoel leggen. 
 
Waar ik bewust niet voor heb gekozen: 

 Een extra uitgang voor een camera. Het 
fotograferen door een microscoop is een verhaal 
apart. Er is weinig licht, je hebt een extra digitale 
camera nodig en de kwaliteit schijnt niet zo goed 
te zijn. 

 Een heel uitgebreide voet. Je hebt microscopen 
met uitschuifbare- zwenk-armen. Dit kost veel 
ruimte die ik niet heb. 

 
Verder speelde ook mee dat ik geen ervaring heb 
met een microscoop en dus veel moet leren. Dan kan 
je beter met een goedkope ervaring opdoen en als 
het echt nodig is later een goede microscoop 

aanschaffen. En zo vaak gebruik ik de microscoop nu 
ook weer niet. 
 
In Nederland / Europa kon ik niet echt wat 
betaalbaars vinden, dus ben ik op AliExpress 
uitgekomen waar ik een LuckyZoom 3.5X-90X heb 
aangeschaft voor 236 Euro. Daar kan je geen buil 
aan vallen. Een maand later kwam nog een nota van 
FedEx voor 17 Euro invoerrechten. 
 
Computer 

Ik heb een zelfbouw-pc met Windows-10 en 8GB 
intern geheugen. Al jaren gebruik ik een SSD in 
plaats van ouderwetse harddisk met ronddraaiende 
schijven. Dit scheelt zoveel opstarttijd! 
 
Twee monitoren vind ik onmisbaar. Op het ene 
scherm een printlayout en op de andere het schema. 
Toch overweeg ik om ter vervanging van deze twee 
monitoren een gebogen monitor aan te schaffen 
omdat ze steeds betaalbaarder worden. Het scheelt 
de zwarte schermranden in het midden. 
 
Verlichting 

Bij ledlichtdiscounter.nl heb ik 90cm 15Watt LED TL-
buizen gekocht. Deze kunnen rechtstreeks op 230V 
worden aangesloten. Twee buizen parallel geven 
voldoende licht. Ook onder de plank met de 
meetapparatuur heb ik een TL-buis gemonteerd. 
 
Afsluitende opmerkingen 

Onze bibliothecaris maakte de opmerking, dat iets 
weggooien misdadig is. Daar zit wat in. Dit 
gecombineerd met het feit dat veel mensen 
verzamelneigingen hebben, zorgt dat we alleen maar 
meer onderdelen moeten opbergen. Een ander 
uiterste is om alleen te kopen wat je nodig hebt en 
wat over is weg te gooien. Het scheelt veel ruimte, 
kost op de lange termijn minder geld, maar het voelt 
het niet goed. 
 
Met mijn opbergsysteem werk ik zonder een index, 
omdat je die toch niet gaat bijhouden. En het is 
flexibel. Komen er nieuwe onderdelen dan kunnen 
deze eenvoudig worden ingevoegd. 
 
Het allergrootste voordeel is de tijdwinst omdat je 
heel snel vindt wat je nodig hebt. 
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NIEUWE OPTIES XTRACK 
 
 
Rob Alblas 
 
Summary 

Additions to xtrack are discussed to increase tracking 
accrracy of polar satellites. 
 
Het volgen van 8 GHz satellieten vereist een veel 
grotere nauwkeurigheid dan het volgen van de oude 
vertrouwde 1,7 GHz satelieten. Fred Jansen is hier al 
op in gegaan in zijn artikel (zie [1]) 
 
Een tweetal zaken die hij noemde heb ik nu 
ingebouwd in xtrack. 
 
Vooruit laten lopen. 

Exact volgen van een satelliet is niet mogelijk. Je 
hebt altijd te maken met de beperkingen van de 
rotoren. Exact volgen is ook niet nodig; als de 
satelliet zich maar binnen de openingshoek van de 
schotel bevindt. Die openingshoek is voor 8 GHz met 
daarbij ook nog eens een grotere schotel veel kleiner 
dan voor 1,7 GHz: ca. 0,9 graden. 
 
Ideaal gesproken wordt de schotel zodanig gestuurd 
dat deze op ieder moment precies naar de satelliet is 
gericht. Echter, gedurende de tijd nodig om de 
schotel te richten is de satelliet alweer een stukje 
verder in zijn baan. Zolang die richtfout kleiner is dan 
de halve openingshoek is er nog weinig aan de hand 
maar de speelruimte is wel klein. 
 
Door de schotel een halve openingshoek vooruit te 
sturen wordt maximaal gebruik gemaakt van de 
openingshoek. Zie fig. 5 in [1]. 
 
In xtrack kan je nu de openingshoek instellen en de 
optie ‘look ahead’ activeren. De berekening wordt 
met elevatie/azimut of X/Y gedaan, al naar gelang 
het gebruikte rotortype. Uit de huidige en nieuwe 
positie wordt met behulp van een simpele 
extrapolatie de richting van de volgende positie  
bepaald. Door het inwendig product te bepalen van 
vorige en huidige positie wordt bepaald hoe groot de 
samengestelde hoek is tussen 2 momenten. Die 
hoek wordt gebruikt om te bepalen hoever de schotel 
vooruit moet worden gestuurd, met een maximale 
afwijking gelijk aan de ingestelde halve 
openingshoek.  
 
In de rotorcontroller wordt de snelheid van de motor 
bepaald als functie van de afwijking van gewenste en 
huidige positie. Die kan zodanig worden ingesteld dat 
de snelheid maximaal is als de afwijking groter is dan 
de halve openingshoek zodat de rotors met 
maximale snelheid daarnaartoe worden gestuurd. 
 
In plaats van extrapolatie zou de tijd een stapgrootte 
vooruit kunnen worden gezet. Dat levert dan een 
preciese “positie-in-de-toekomst” op vergeleken met 

een simpele lineaire extrapolatie. Extrapolatie was 
wat makkelijker te integreren in xtrack, maar indien 
nodig kan dit aangepast worden. (Overigens wordt 
met een kleiner tijdsinterval extrapolatie ook 
nauwkeuriger.) 
De hier beschreven aansturing moet nog wel getest 
worden. 
 
N.b. In xtrack is het ook mogelijk om de sturing een 
vaste tijd vooruit te laten lopen: 
Compensate rotor delay (tab Rotorconfig in 
Preferences). Dit is meer bedoeld om de vertraging 
tussen uitrekenen en daadwerkelijke aansturing van 
de rotor te compenseren. Voor echt voor laten lopen 
is deze instelling minder geschikt;  de optimale tijd 
hangt dan nl. af van de momentele stand/beweging 
van de schotel. Bij ‘Look Ahead’ wordt de 
schoteldiameter als parameter gebruikt in plaats van 
een vast tijdsverschil. 
 
Kalibratie 

 
Een tweede voorwaarde voor nauwkeurig richten is 
een goede kalibratie. Dat wordt nu mechanisch 
gedaan door de rotoren tegen hun eindstand te laten 
lopen en dat dan als kalibratiepunt te nemen. Hierin 
kan een onnauwkeurigheid zitten; de vraag is in 
hoeverre deze manier van kalibreren 
reproduceerbaar is. 
 
Een ander manier van kalibreren is het gebruik 
maken van een geostationaire satelliet. Ook van 
deze satellieten zijn Kepler-gegevens beschikbaar. 
Een geschikte satelliet voor 8 GHz is de 
geostationaire Syracuse, een Franse militaire 
communicatiesatelliet. (Zie [1].) 
 
Probleempje met xtrack was dat er maar één Kepler-
file kon worden ingelezen. Echter, de baangegevens 
 van Syracuse staan in een ander bestand dan de 
satellieten die we willen volgen (bv. NOAA20). Dat 
zou kunnen worden opgelost door de 2 bestanden 
samen te voegen en die dan in te lezen in xtrack, 
maar dat moet dan steeds gedaan worden als er 
nieuwe Kepler-gegevens worden opgehaald. Niet 
handig dus. 
 
Xtrack is nu uitgebreid zodat er maximaal 4 
bestanden kunnen worden ingelezen. Zo kunnen dus 
satellieten uit verschillende bestanden worden 
geselecteerd. 
 
Verder kan in Preferences een offset voor beide 
rotors worden ingesteld. De werkwijze is dan als 
volgt: 
1. mechanisch kalibreren, als gebruikelijk. 
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2. Syracuse selecteren in xtrack, de schotel richt 
zich naar deze satelliet. 

3. In preferences de offset zodanig aanpassen dat 
het ontvangen signaal maximaal is. 

4. Eventueel Save:  opslaan van deze offset 
5. Selecteer de gewenste satelliet om te volgen; de 

bepaalde offsets worden nu in rekening gebracht. 
 
Opmerkingen: 
 

 ‘Save’ van offsets kan handig zijn als kalibratie via 
Syracuse niet steeds nodig is. Bv. als xtrack wordt 
afgesloten en dan weer gestart, terwijl de rotors 
onder spanning blijven en niet opnieuw 
mechanisch worden gekalibreerd.  

 De offsets compenseren ook als het hele 
rotorsysteem een stukje verdraaid is. Ze 
compenseren echter niet als de assen van de 
rotor niet loodrecht op elkaar staan, behalve dan 
in de tijdsperiode waarin de te volgen satelliet 

ongeveer in dezelfde richting staat als de 
kalibratiesatelliet. 

 Verder zou een automatische kalibratie fraai zijn, 
maar dan moet de signaalsterkte worden  
ingelezen door xtrack, en dus worden omgezet 
via een AD-converter. 

 De nieuwe opties moeten nog geactiveerd worden 
in wsat. Merk op dat dit pas zin heeft als we via 
wsat en de decoder ook de satellietdata kunnen 
inlezen. Momenteel kan alleen data van 1,7 GHz 
satellieten worden ingelezen; hiervoor is een hoge 
richtnauwkeurigheid (met een niet te grote 
schotel) niet nodig. 

 
 
Referenties 

[1] Ontvangst van weersatelliet data in de X-band. De 
Kunstmaan, december 2020, nr. 4 
 
 

 
 

 
Preferences. Geheel rechts de instelling voor 'Look ahead'. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis en Nadine waren met een 
cruise en verbleven een dag in Nha 
Trang en kwamen even langs. Hier 
vertrekken we op 2 motoren -Nadine 
zat bij Minh achterop-  naar een oud 
resort uit de twintiger jaren van de 
vorig eeuw om te bezichtigen. (25-2-

2013) 
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EEN BIJZONDERE KUNSTMAAN 
 
 
Harm de Wit 
 
Summary 

A special bird. Test tool for L-band reception. 
  
Het leek mij een geweldige uitdaging om een 
kunstmaan naar keuze op de "keukentafel" te 
hebben. Als je een ontvanger wilt afregelen dan heb 
je geen gedoe met wachten tot er een satelliet  
overkomt om dan als een haas iets aan je 
ontvangstinstallatie te kunnen trimmen. 
 
Na een lange weg van zoeken naar ideeën en het 
bouwen van diverse frutsels is het gelukt. N.B. Alles 
wat hierna volgt is voor verbetering/verandering 
vatbaar. 
 
De meeste moeite gaf het genereren van de I- en Q-
data om de receiver en de decoder in lock te krijgen. 
Toen ik bij toeval de handleiding van de GODIL-
decoder tegenkwam, zag ik dat er naast decoders 
ook generatoren voor de I- en Q data van de 
kunstmanen in zitten. Welaan, grijp ze beet en 
moduleer er een draaggolf mee. 
 
Bij mijn zoektocht naar een I/Q modulator-ontwerp 
vond ik twee ontwerpen die me wel aanstonden, nl.: 
BATC , Portsdown Filter-Modulator-board rev2  en de 
Mini I/Q modulator uit Funkamateur FA 1/19. 
 
Uit de bestaande schema's heb ik gepakt wat voor 
mij belangrijk leek. Voor beide ontwerpen maak ik 
gebruik van de filters voor 2 Msamples/s ( het batc-
filter is o.k., dat uit FA laat te wensen over, dus hier 
heb ik wat anders voor gemaakt). De draaggolf komt 
uit een kant en klaar synthesizer bordje van Chinese 
makerlij met een ADF4351. De I- en Q-info gaat via 

een filter naar een op-amp (MCP662 of AD8131, 
afhankelijk van het Engelse of Duitse ontwerp), voor 
filtering en aanpassing van het niveau. De I/Q 
modulatorchip is een AD8346  zodat alles wat voor 
ons van belang is, rond de 1700 MHz, naar keuze is 
te simuleren ( NOAA , Metop , FengYun .., enz ). 
  
De volgende situaties zijn binnenshuis getest: 
a) Uitgang AD8346  via 40 dB verzwakker naar de 

downconverter.  
Dit geeft een goed constellatiediagram, de 
decoder lockt en Wsat geeft goede testplaatjes. 

b) Uitgang AD8346 aangesloten op een 
helicalantenne, 3 meter verder voor ontvangst 
een helicalantenne aangesloten op de 
downconverter geeft dezelfde resultaten. 

 
N.b. Breng voldoende demping aan bij het het richten 
naar een parabool met pre-amp . 
  
En ten overvloede: om het gebruik en gedrag van de 
Godil-decoder te kunnen doorgronden: LEES DE 
HANDLEIDING. 
  
Laat ik besluiten met : " lang leve de kunstmaan ". 
 
Nog wat technische data : 
I/Q modulator AD8346: 
Freq. bereik: 800-2500 MHz , Bandbr. 70 MHz 
Op-amp MCP662  GBW:   60 MHz 
Op-amp AD8131  GBW: 400 MHz 
Rf generator ADF4351: 
Freq. bereik: 50 - 4400 MHz , output +/- 0  dBmi 
 
(In de volgende KM: deel 2, nu met 8 GHz.) 

Opstelling met zender (links) en ontvanger. In het midden de GODIL die data genereert voor de zender en 
tegelijkertijd de data van de ontvanger decodeert. 
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Het blokschema 
 
 

De bijzondere kunstmaan (synthesizer en IQ modulator)  
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MAGNETISCHE ENCODERS VOOR 

POSITIEBEPALING 
 
Job de Haas 
 
Summary 

The use of magnetic sensors for positioning. 
  
Voor het ontvangen op X-band had ik als wens om 
een zwaardere schotel met voldoende nauwkeurig-
heid te kunnen laten volgen. Hiervoor had ik een 
tweedehands pan-tilt unit aangeschaft: een Quickset 
QPT-90. Deze bleek in goede staat, alleen worden 
potmeters gebruikt voor de positiebepaling. De 
potmeters hebben een volgtandwiel op het uitgaande 
tandwiel van de wormoverbrenging. Deze heeft een 
verhouding van 50:7, dus ongeveer 7 omwentelingen 
van de potmeter op 1 van de rotor. 
 

 
Fig 1. Quickset Pan-Tilt unit 
 
Op zich zijn het goede potmeters, maar met een 
ADC ingang op een microcontroller bleek de uitlezing 
te veel ruis te hebben om nauwkeurig genoeg te zijn. 
Mijn wens qua positieregeling is zo’n 0.1 graad, 
waarschijnlijk is de onnauwkeurigheid door 
mechanische verbuiging van de rest van het 
antennesysteem dan al groter. Die 0.1 graad viel met 
de potmeter niet te halen ondanks de overbrenging. 

 
Fig.2 Principe magnetische opnemer 
 
SatNogs rotary encoder 

Bij de bouw van mijn vorige rotor (zie [1,2]) van 
SatNogs wist ik nog dat die oplossing met een 
vergelijkbaar volgtandwiel werkte, maar met een 
magnetische hoekopnemer. Op de as van het 

volgtandwiel zit een klein magneetje en 
daartegenover een chip die uitgelezen kan worden. 
 
De fabrikant (AMS, [3]) heeft een hele reeks ICs die 
op verschillende manieren de hoekinformatie van 
een magneet beschikbaar maken. De magneet is 
een model knoopcel waarbij bijzonder is dat de 
magneet een noord-zuid verdeling moet hebben in 
het platte vlak (diametrische magneet [4]) . Op zich 
logisch anders zou alleen de noord of zuid kant naar 
het IC gericht zijn. 
 
De SatNogs rotor encoder gebruikt een AS5601. Zie 
figuur 3. Dit is een encoder met een resolutie van 12 
bit, dus  4096 posities in 360 graden of stapjes van 
~0.09 graden. Samen met een vertraging van 50:7 
dus ruim genoeg om de positie op 0.1 graad te 
regelen zelfs als er wat ruis aanwezig is. De uitlezing 
kan met I2C bij dit IC (zie [5]. Er zijn ook ICs met SPI, 
PWM, AB/ABI (quadratuurpulsen), UWV (BLDC 
motor Hall sensor emulatie). De AS5601 heeft ook de 
mogelijkheid van quadratuurpulsen met een 
maximaal aantal van 2048 pulsen per omwenteling 
(dus 11-bit). Omdat ik dit IC nog had liggen ben ik 
daarmee aan de slag gegaan. 
 
De oplossing van SatNogs bestaat uit een ge-3D-
printte behuizing met een klein printplaatje daarin en 
wat bevestigingsmateriaal (Fig. 4). Omdat ik nu een 
bestaande oplossing moest vervangen kon ik dit 
ontwerp niet rechtstreeks gebruiken. De printjes had 
ik nog liggen, maar het tandwiel van de QPT-90 moet 
gemonteerd worden op een as van 6mm. Als 
alternatieve as met lager vond ik in mijn rommeldoos 
nog oude potmeters. Hierop heb ik vervolgens het 
ontwerp aangepast. 
 
Absoluut versus relatief 

De encoders van AMS hebben een belangrijke extra 
mogelijkheid ten opzichte van een gewone 
pulsgever: de absolute positie kan worden uitgelezen 
want deze wordt rechtstreeks afgeleid uit het 
magnetische veld. Bij de AS5601 kan dit via I2C. 
Echter om hier gebruik van te maken is er ook een 
noodzakelijke voorwaarde: de magneet moet direct 
op de uitgaande as worden gekoppeld en het IC daar 
tegenover. Vaak is dit mechanisch lastiger uit te 
voeren dan met een klein volgtandwiel. Maar als de 
overbrenging van het volgtandwiel niet 1:1 is, maakt 
de magneet meerdere omwentelingen en is bij het 
opstarten de absolute positie van de hoofdas niet 
langer bekend. Om deze reden maak ik geen gebruik 
van de absolute positie van de encoder en kalibreer 
ik bij het opstarten op de eindschakelaars van de 
assen. 
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Fig 3. Het blokschema van de AS5601 

 
Fig 4. Opbouw van de SatNogs encoder 
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Encoder aanpassingen 

In figuur 5 is te zien hoe de potmeter vervangen is in 
de rotor. Omdat de unit voorzien is om ook met 
encoders te worden uitgerust, is er genoeg bedrading 
aanwezig om de voeding en signalen naar buiten te 
voeren. Helaas wordt daardoor het pad naar een 
microcontroller te lang om met I2C betrouwbaar te 
communiceren. In de SatNogs rotor is die afstand 
korter en lukt het wel. Om deze reden heb ik er voor 
gekozen om van de AB uitgang gebruik te maken. 
Hierop komen quadratuurpulsen naar buiten met een 
programmeerbaar aantal pulsen per omwenteling. 
Deze heb ik op de maximale 2048 pulsen ingesteld. 
Hoewel er ook een voorziening is om de absolute 
positie te weten te komen (via een initiële pulstrein), 
gebruik ik die niet en vertrouw op de eindstops voor 
absolute positionering 
 

  
Fig 5. Links potmeter, rechts encoder voor elevatie 
 
Helaas was voor de azimut encoder minder ruimte 
beschikbaar, waardoor ik een hele nieuwe print en 
behuizing moest maken. Wel weer op basis van een 
oude potmeter as (Fig 6 en 7). 
 

 

 
Fig 6. De opnieuw ontworpen azimut encoder 

Gebruik met ESP32 microcontroller 

Wat nog wel het vermelden waard is, is dat het 
gebruik van quadratuurpulsen (Fig.8) in combinatie 
met een ESP32 microcontroller een voordeel heeft. 
Deze microcontroller heeft een hele flexibele 
countermode die zo geconfigureerd kan worden dat 
quadratuurpulsen automatisch geteld worden. Het 
enige wat dan nodig is om de positie te weten is het 
counterregister uitlezen. De software om de encoder 
op deze manier uit te lezen is als Arduino bibliotheek 
beschikbaar [6] 
 

 
Fig 7. Azimut encoder op zijn plek. 
 

 
Fig 8. Quadratuurpulsen uit de AS5601 
 
Referenties 
 
[1] SatNogs Rotator v3 wiki 
[2] Details van mijn SatNogs rotor bouw 
[3] AMS positie sensor website  
[4] Diametrische magneet 6x2.5mm 
[5] AS5601 source code 
[6] ESP32Encoder bibliotheek 
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UKW BERICHTE 
 
 
Paul Baak 
 
Summary 

In this article a concise review of articles published in 
the 1st edition of 2021 of the German magazine 
UKW-Berichte. We have a subscription to this 
magazine. 
 

 
 
Hier een overzicht van UKW-Berichte 2021 Heft 1. 
Daar vinden we 4 hoofdartikelen, en naast de index 
van 2020 ook 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 desgewenst 
contact opnemen met de bibliothecaris. 
 
Michael Margraf beschrijft het berekenen van 
willekeurige HF-leidingen. Dit richt zich op die 
gevallen, waar gebruikelijke programma's voor het 
berekenen van impedantie, verliezen, 
verkortingsfactor en dergelijke niet voldoen. De 
oorzaak ligt in niet-standaard maten of materialen, de 
omgeving die niet goed mede te berekenen is, of een 
niet-standaard geometrie. Het programma 
QucsTransline [1], onderdeel van QucsStudio [2], is 
in versie 5.1.0 daarvoor nu uitgebreid met een 

mogelijkheid tot veldsimulatie op basis van de 
Boundary Element Methode. 
 
Wolfgang Schneider beschrijft een breedband 
versterker met een vermogen van 1 Watt met een 
bereik van 50 tot 2500 MHz. Er wordt een enkele 
MMIC voor gebruikt, de PGA202+ (deze kost 
ongeveer 15 euro). Mede om de warmte af te voeren 
is de versterker in een degelijke aluminiumbehuizing 
uitgevoerd. Van de 18 dB blijft bij 2500 MHz nog 12 
dB over. Voor belangstellenden zijn er nog enkele 
printplaten tegen kostprijs beschikbaar. 
 
Jochen Jirmann beschrijft een 300 Watt 
breedbandversterker voor de kortegolf. Deze 
versterker is bedoeld voor gebruik met een SDR-
transceiver. Hij gebruikt daarbij 2 stuks MRF300, een 
LDMOSFET. Deze is eigenlijk ontworpen voor 
smalbandig gebruik, maar de schrijver beziet hoever 
hij komt in een breedbandige opstelling. Het is een 
balansopstelling met voorversterkers, om met 1 mW 
te kunnen sturen. Jirmann bereikt een vermogen van 
300 Watt in klasse B. 
 
Gunthard Kraus beschrijft een gainblock ontvanger 
voor HRPT ontvangst, meer specifiek: de Meteosat 
op 1692,5 MHz. Dat is voor ons uiteraard een 
relevant artikel en daarom volgen hier meer details. 
 
Geïnspireerd door enkele foto's van Meteosat bouwt 
hij een opstelling met voor hem reeds beschikbare 
modules. De eerste versterker bevat een MGA635P8 
met een gain van 20dB bij 1692 MHz en een 
ruisgetal van 0,4 dB. Dan volgt een stripline 
banddoorlaat met een bandbreedte van 160 MHz en 
een verlies van 1 dB op 1690 MHz. De tweede 
voorversterker kent een gain van 12 dB op 1692 MHz 
en een ruisgetal van 0,6 dB. Daarachter volgt een 
SDR dongle en via een usb-verbinding naar een PC. 
 
Het striplinefilter werd specifiek voor dit artikel 
gebouwd, met behulp van Ansoft [4] en met Rogers 
RO4993 als print materiaal en Micron-20 uit Bulgarije 
[5 ]als leverancier. Kraus neemt ons mee in het 
ontwerpen van dit filter. De uiteindelijke 
meetresultaten stemmen hem tot tevredenheid. Daar 
stopt het artikel ook welbewust; aan schotelbouw of 
decodering [6] wordt geen invulling gegeven en 
motorsturing wordt in het geheel niet genoemd. Het 
is dus een deels theoretische oefening; wel de 
versterker, maar geen daadwerkelijke ontvangst. Dit 
is wellicht aanleiding voor het volgende. 
 
Ben Schellekens en Arne van Belle zien enkele 
onvolkomenheden:  "HRPT is van de NOAA 
satellieten en dus niet van Meteosat.  Die heeft wel 
MetOp polaire satellieten maar die zenden geen 
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HRPT uit. 1692.5 MHz is geen HRPT frequentie, dit 
is 1698 of 1707 MHz. Dit maakt voor ontworpen filter 
en versterker niet veel uit maar voor de ontvangst 
wel."  Onze voorzitter heeft dit onder de aandacht 
van UKW berichte gebracht, maar helaas geen 
antwoord ontvangen. 
 
We vinden zoals genoemd ook de inhoudsopgave 
over het jaar 2020. Het is alweer de 60e jaargang. 
 
Gunthard Kraus brengt ons als altijd een reeks links 
in Fundstelle Internet. Ik beperk me tot voor ons 
relevante links en noem: mixers in microgolf 
systemen, een overzicht van breedband 
architectuuren, technische en wetenschappelijke 
software, radar techniek, sfdr overwegingen in 
breedband digitale ontvangers, zelfbouw hf-
testapparatuur. 
 

De rubriek Ultrakurz toont items uit de shop: 
roestvrije kruisklemmen voor antenneopstellingen en 
vergulde SMA adapters. 
 
UKW-Berichte [7] 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. 
 
Referenties 
 
[1] versie 5.1.0 van QucsLinecalc 
[2] QucsStudio 
[3] Datablad van de PGA202+ 
[4] Ansoft designer 
[5] PCB leverancier Micron-20 
[6] HRPT-decoder 
[7] Abonnement UKW-Berichte 

 
 

 
Ontvanger uit modules door Gunthard Kraus 
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UIT DE BIBLIOTHEEK 
 
 
Paul Baak 
 
Summary 

Some thoughts from our librarian 
 
Beste mensen,  
 
Het voorjaar komt altijd met het lijdensverhaal. Nee, 
niet dat verhaal. Ik bedoel uiteraard de jaarlijkse 
aprilgrap van de Veron. Er zou een vroege transistor 
gevonden zijn in de ruines van de toenmalige duitse 
luchtverkeersleiding bij Arnhem. Als vals bewijs: een 
oude germaniumtor, met die mislukte duitse koelvin 
uit de dertiger jaren er slordig op gefotoplakt. Met 
een verwijzing naar de veronsite. Ik verwachtte daar 
dan wel het eigenlijke leuke deel van de grap te 
vinden. Nee hoor. Er staat alleen dat er verder "nog 
niets bekend" is. De aprilgrap van dit jaar is dus dat 
er geen grap is. Dat is dan meteen ook hun beste 
grap ooit. 
 
De ISS weegt ongeveer 400 ton en gaat einde 2028 
(huidige planning) uit dienst. De Russen hebben al 
aangegeven er eerder, in 2025, tussenuit te gaan. Ze 
gaan zelf wat bouwen, met de smoes dat ISS niet 
veilig is. De Chinezen hebben nooit met ISS 
meegedaan en zijn ook hun eigen ISS aan het 
bouwen.  De Tiangong ("Hemelpaleis") is wat 
kleinschaliger en moet 75 ton gaan wegen. In de 
afgelopen dagen zijn daar de eerste drie astronauten 
heengestuurd. Weet u dat al hun vaartuigen iets met 
"hemel" (tian) in de naam hebben? Het is geen 
toeval, maar hun overheidsbeleid. Ik zou hen willen 
toeroepen: kijk toch ook eens naar beneden, naar de 
wolken! Haal een webcam bij Alibahbah (kost niet 
duur ! ), plak die op het Hemelpaleis, richt die naar 
beneden en hang er een yagi aan. Kleine moeite, 
groot plezier. Tenminste voor zover het ding boven 
de horizon komt bij ons. Meer dan een graad of 13 
wordt het nooit. 
 
Bedrijfsmelding van uw Bibliothecaris! Door die 
coronatijd is iedereen gek geworden. Iedereen gaat 
zijn huis verbouwen. Ook Nimeto is ten prooi aan 
onrust in het hoofd. De kelder moet weer helemaal 
anders en dat betekent dat onze bibliotheekkasten 
tot najaar 2022 in een onbereikbaar hoekje in Nimeto 
staan. Ik kan er vrede mee hebben, al zal het wat 
onpraktisch kunnen zijn als u een oude Kunstmaan 
of een ander stuk wilt opvragen. Misschien is het een 
reden temeer om ons waar mogelijk op electronische 
gegevensopslag te richten. 
 
Rondzoekend naar een interessante cursus om de 
geest scherp te houden in deze tijden, kwam ik uit bij 
een eerdere opleider van me. Dirksen Opleidingen, 
en die is u wellicht ook bekend. Ik was teleurgesteld 
over de tegenwoordige kwaliteit en prijzen. Voor een 
cursus Microcontrollers (dwz Arduino) met examen 

kunt u rekenen op duizend euro en dan komen er 
niet eens bijzondere onderwerpen aan de orde. Ik 
loop vooral te hoop tegen het gebruik van ArduBlock 
[1]. Dat is een grafische voorzet, die u blokjes aan 
elkaar laat plakken en op basis daarvan de ons 
bekende C(++)-code aanmaakt en aan de Arduino 
IDE aanbiedt. Het ergste vind ik dat ik meteen al 
aanliep tegen een rekenfout en een inconsistentie en 
dan vrees ik voor de rest. Als ArduBlock een 
variabele die u lokaal aanmaakt, in stilte globaal 
maakt, dan komt er vroeg of laat narigheid van. Goed 
leesbaar en intuitief kan ik die grafische interface ook 
niet vinden. Ik kijk niet verder. ArduBlock: van harte 
afgeraden. Jammer. Programmeer uw motoren beter 
gewoon in Arduino C. 
 

 
Ardublock 
 
We hebben een gedeeltelijke zonsverduistering 
achter de rug. Ik heb het gemist, maar vond wel een 
aardig filmpje vanuit GOES-East gemaakt [2]. Het 
viel me weer op dat de kernschaduw zo klein lijkt; er 
is een hulppijl nodig om de situatie te herkennen. De 
halfschaduw valt al helemaal nauwelijks op. 
 
Een afdeling van de Veron in Groningen geeft een 
eigen pdf magazine uit [3]. Hunsotron 42 bevat een 
artikel over "60 jaar satelliet communicatie". Vanuit 
de ontstaansgeschiedenis van telecommunicatie-
satellieten komen een reeks achterliggende 
beginselen en gebeurtenissen aan de orde. 
Weersatellieten worden helaas slechts een enkele 
keer genoemd. Hunsotron is altijd wel de moeite om 
te lezen, evenals Razzie van de afdeling Zoetermeer. 
Zo vinden we in het meinummer van de Razzie [4] 
een verhaal over de zelfbouw van een tinySA. 
Bijgaande foto van de opstelling van auteur Erik 
Kaashoek is inspiratie voor iedere zelfbouwer. We 
hebben in onze bibliotheek zelf een HP141T, mooi 
maar wat zwaar. Of we die nu kunnen of willen 
inruilen laat ik hier in het midden. De tinySa is 
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leverbaar voor 54 euro ex en heeft een eigen wiki [5] 
met verdere informatie. 
 
In een eerder artikel heb ik weleens lopen foeteren 
op een soldeerbout vanwege de prijs van 150 euro. 
You ain't seen nothing yet, boy! Bij Elektuur wordt 
een digitaal soldeerstation aangeboden voor schrik 
niet ... 449 euro [6]. Ik dacht dat die pijnlijke blaren op 
je vingers altijd analoog van aard waren, maar het 
kan nu dus kennelijk ook digitaal. Digitale blaren in 
de portemonnee wel te verstaan. 
 
Elektormagazine heeft een truc voor ons om een 
connector wat steviger op een printplaat te krijgen. 
Daarvoor wordt dan gebruik gemaakt van via's [7]. 
Voor de signaalweg is dat afhankelijk van de 
omstandigheden minder geschikt.  In Elektorlabs uit 
de vorige zomer een bericht over het solderen van 
SMD materiaal op een veroboard [8]. Bijgaand een 
foto van het betere Bak en Braadwerk. Dat men zo in 

tijden van nood en haast een SMD component 
vastplakt, daar kan ik nog wel inkomen, maar ook zo 
een een geleider te creëren met tin vind ik wat ver 
gaan. De 7,8 GHz haalt het niet denk ik. En dat is 
maar goed ook. Ik kan het niet aanzien. 
 
Rob Alblas schreef eerder een overweging over de 
snelheid van de Arduino. Ik kwam langs het boek 
Arduino Internals van Dale Wheat [9]. Voor een ieder 
die de laatste bit en de laatste microseconde uit een 
Arduino wil persen een goede aanrader. Zo staat er 
op pagina 125 een verwijzing naar de verplichte 
loop() die beter vervangen kan worden door een 
zelfbouwloop bestaande uit een eigen while binnen 
de verplichte loop: loop() while(1) {...} en van de 
timers wordt alles maar dan ook alles uitgelegd. Bij al 
deze inzichten komen ook de achterliggende 
redenen en berekeningen. Geen eenvoudige kost; 
het maakt wel dat dit boek ver uitsteekt boven de 
tientallen, zo niet honderden boeken en boekjes met 
simpele ledjes en drukknopjes die al over de Arduino 
zijn verschenen. 
 
De afgelopen weken heb ik zenuwachtig alle 
verslagen van onze vergaderingen, financiële 
jaarverslagen en bestuursagenda's doorgespit. Ik 
heb ook alle foto's van bijeenkomsten met een 
vergrootglas bespioneerd. Gelukkig heb ik nergens 
zien staan: "Bibliothecaris, functie elders". Dat stelt 
mij weer gerust. Een mens kan het zoals bekend 
slechter treffen. Ik mag dus volgende keer gewoon 
weer verder met deze rubriek; dat zie ik ook als de 
levenstaak van 
 
Uw Bibliothecaris  
 
Referenties 
 
[1] ArduBlock  
[2] Maankegel vanuit GOES-East  
[3] Hunsotron  
[4] Razzie 
[5] Wiki over tinySA 
[6] Weller Digitaal Soldeerstation WT1010 
[7] Connectors steunen met via's 
[8] SMD-soldeerwerk op een Veroboard 
[9] Arduino Internals van Dale Wheat  
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VERSLAG LEDENVERGADERING 8 

MEI 2021 
 
Rob Alblas 
 
Summary 

Report of our meeting at May 8. 
 
Opening door de voorzitter. 

Hopelijk is iedereen gevrijwaard van Corona en 
kunnen we in september weer een echte bijeenkomst 
bijwonen in het Nimeto. Vandaag had dit hoe dan 
ook niet gekund omdat de kantine van het Nimeto 
grondig wordt verbouwd. De apparatuur, boeken enz. 
die we in Utrecht hebben staan zijn tijdelijk 
opgeborgen; daar hebben we even geen toegang 
toe. 
 
De Kunstmaan wordt nu verstuurd in een plastic 
enveloppe; dat lijkt beter te gaan dan met een 
papieren enveloppe die nog weleens wilde 
openscheuren. 
 
Vaststelling agenda 

Er zijn geen reacties/aanpassingen gemeld. 
 
Bestuurszaken 

Geen wijzigingen. De ALV wordt in september 
gehouden; normaal gesproken zou dat nu zijn maar 
we doen het nu op de eerste fysieke bijeenkomst. 
 
Satellietstatus 

De Russische Arktika is al ontvangen door Oleg, 
maar dat is niet eenvoudig. De omlooptijd is 12 uur, 
met een sterk elliptische baan. Deze satelliet is 
bedoeld voor meteorologische observatie van het 
noordelijke Russische grondgebied; door de 
elliptische baan blijft hij relatief lang op hoge latitude 
“hangen”. Fred Jansen meldt dat deze satelliet maar 
heel kort een nuttig signaal uitzendt (65 sec per half 
uur hoge resolutie beelden, een paar minuten andere 
data; soms vaker, soms niet). De draaggolf is wel 
continu aanwezig.  
 
Rondvraag 
Fred Jansen blijft zich bezig houden met 8 GHz 
ontvangst. Hij kan nu regelmatig Terra/Aqua 
ontvangen. Hij laat ontvangen signalen van Arktika 
zien; de kale draaggolf is sterk maar als er nuttig 
signaal wordt uitgezonden dan is ontvangst zwak. De 
baan is sterk elliptisch: de afstand varieert tussen ca. 
1000 km en 40000 km. 
 
Ben: werkt met LNA’s van o.a. RF-microwave; een 
10 GHz LNA zou om te bouwen moeten zijn naar 8 
GHz. 

 
Paul Baak, onze bibliothecaris, meldt dat vanwege 
een verbouwing van het Nimeto we even geen 
toegang hebben tot onze boeken en tijdschriften. 
 
Herman ten Grotenhuis meldt dat in Funk Amateur 
een publicatie is te vinden over een DS815 
spectrumanalyzer die is opgevoerd van 1,5 GHz naar 
3 GHz. Nog wel te weinig voor onze 8 GHz 
experimenten. 
 
Harm: laat een zelf-gemaakte 8 GHz oscillator zien, 
met QPSK-modulator. Hier zal nog aandacht aan 
worden besteed in de voordracht van Frans 
PE1FOT, later op deze dag. 
 
Hendrik Jalving heeft een groot wormwiel gemaakt 
van een schijf, die kan gebruikt worden om heel 
nauwkeurig een rotor-met-zware schotel te besturen. 
 
Wim Bravenboer: Bij Ali Expres is een versterker 
50MHz-2 GHz te koop. Door de GaAsFET te 
vervangen door een NLB-310 zou je een 10 GHz-
versterker krijgen; bij 8 GHz geeft die zo’n 15 dB 
versterking. 
 
Job: heeft geprobeerd een 3D-geprinte horn te 
maken, voorzien van geleidende lak. Het resultaat 
valt tegen; het werkt voor geen meter. Dat zal met 
name komen door de slechte werking van de 
geleidende laklaag. Hij laat een zelf-gemaakte rotor 
zien, met een smartphone als hoekindicatie. Verder 
experimenteert hij met Qucs, een simulator voor HF-
circuits. Je kan het ingevoerde ontwerp (vnl. 
striplijnen) ook exporteren naar Kicad om er zo een 
print van te maken. 
 
Rob: heeft xtrack uitgebreid zodat er meerdere 
Kepler-files kunnen worden ingelezen (belangrijk als 
je satelieten uit verschillende TLE-files wilt 
gebruiken). Verder is er een voorziening gemaakt om 
te kunnen calibreren op een geostationaire satelliet 
(met name Syracuse is hiervoor geschikt). 
 
Lezing: Oscillatoren 8 GHz door Frans PE1FOT 

In een toekomstige KM kunt u een verslag 
verwachten van deze lezing. 
 
Rob Alblas 
(secretaris a.i.) 
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Arne van Belle,  per 21 juni 2021 
 
POLAIR APT HRPT X-BAND Overkomst 

 (MHz) (MHz) (MHz)  

NOAA 15 137.620 1702.5  ochtend/avond, zwak/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 7775 AHRPT 2.80 Msym/s 
FengYun 3C geen 1701.3 7780 AHRPT 2.60 Msym/s 
FengYun 3D   7820  
Metop-A uit(137.100 LRPT) 1701.3 7800 LRPT/AHRPT 2.33 Msym/s 
Metop-B geen 1701.3 7800 Alleen AHRPT 2.33 Msym/s 
Metop-C geen 1701.3 7800 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 8128 LRPT/MHRPT schade door meteoriet ? 
AQUA   8160 7,5 Mbps no FEC 
TERRA   8212,5 7,5 Mbps no FEC 
SUOMI NPP(jpss)   7812 15 Mbps 
NOAA20 (jpss-1)   7812 15 MHz FEC ½ 
ARKTIKA-M1   7865 BPSK 30.72MS/s 
OCEANSAT-2   8300 42,4515 Mbps 
 
GEOSTATIONAIR LRIT/GRB (SDUS)/PDUS Baanpositie 

 (MHz) (MHz)  

MET-11 (MSG-4) geen 1695.15 HRIT 0 graden, operationeel 
MET-10 geen 1695.15 HRIT 9.5 graden O, RSS 
MET-9 geen 1695.15 HRIT 3.5 graden O, standby 
MET-8 geen 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 
Feng Yun 4B       

1697 LRIT 
LRIT 

1681 HRIT 
HRIT 

99.5 graden O, Operationeel 
Recent gelanceerd 

Elektro L2 (goms2)   7500 MHz RHCP 14W, 30,72MS/s 
SYRACUSE 3B   7705 MHz LHCP, 5,2W 
 

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 mogelijk Augustus 2021. 

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 


