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SSB op 50 MHz: 

 

De  radiocontroledienst  van  de   PTT   heeft   bevestigd   dat 

radioamateurs vanaf heden in de 50 MHz band  tevens  toestemming 

kunnen verkrijgen om  in  het  frequentie  gedeelte  50.100  tot 

50.300 MHz te experimenteren in de  klasse  van  uitzending  J3E 

(SSB). 

 

 

Te uwer informatie nog het volgende: 

 

a. De Nederlandse radiozendamateurs mogen experimenteren op "Non 

   Interference   Basis"   in   het   frequentiebandje   50.000- 

   50.450 MHz. 

b. Telegrafie-uitzendingen  zijn  toegestaan.   Hieronder  wordt 

   verstaan: morsetelegrafie, RTTY, Amtor en packetradio. Tevens 

   is het toegestaan om in het frequentie  gedeelte  50.100  tot 

   50.300 MHz telefonie-uitzendingen in de klasse van uitzending 

   J3E (SSB) te plegen. 

c. De toestemmingen worden telkens voor de periode  van  1  jaar 

   verleend.  Wanneer u de  experimenten  wilt  voortzetten  dan 

   dient u,  tenminste 6 weken  voor  de  afloop  datum  van  de 

   toestemming,  de Radiocontroledienst hiertoe schriftelijk  te 

   verzoeken. 

d. Na 31 december 1993  moeten  de  experimenten  op  deze  band 

   worden beeindigd. 

e. Het maken van cross-verbindingen is toegestaan. 

f. Er zijn geen  beperkingen  met  betrekking  tot  antennes  en 

   opstellingsplaatsen.  Ter voorkoming van  storing  wordt  wel 

   geadviseerd om bij de experimenten antennes te gebruiken  met 

   een kleine versterkingsfactor. 

g. Aan de toestemming kunnen geen rechten worden ontleend. 

h. Er  worden  geen  toestemmingen   verleend   voor   onbemande 

   stations, zoals bakens. 

    

In  het  reguliere  overleg  met  de  verenigingen  van   radio- 

zendamateurs  heeft   de   Radiocontroledienst   verzocht   haar 

regelmatig op de hoogte te houden van de resultaten  van  de  50 

MHz experimenten.  Het wordt bijzonder op prijs gesteld als u uw 

ervaringen  tijdens  de  experimenten  wilt  doorgeven  aan   de 

verenigingen van radiozendamateurs.  Het behoeft geen betoog dat 

een goed amateurgebruik van deze band  van  belang  is  voor  de 

voortzetting van de experimenten. 

 

           Bron: Mededeling 50 MHz machtigingshouders van de PTT 

 

 

Chinese weersatelliet: 



 

De Feng Yun 1,  de Chinese weersatelliet die  6  september  1988 

gelanceerd werd met behulp van een Long March  4  raket  in  een 

polaire baan (als van IRAS:  in een zonsynchrone baan op 903  km 

hoogte) levert beelden (ook van Europa) van zeer hoge kwaliteit, 

vergelijkbaar met die van de NOAA-satellieten.  De  Feng  Yun  1 

zendt uit op 137.78 MHz. 

                                  Bron: Aviation Week, sept. '88 

 

 

Open dagen op 22 en 23 oktober van de VERON afdeling Gouda: 

 

Voor een ieder,  die belangstelling heeft voor de radiohobby  in 

het algemeen,  zet de afdeling Gouda haar deuren open om  kennis 

te nemen van de verscheidene mogelijkheden in de radiohobby. 

  Onder de clubcall PI4GAZ zal de afdelingszender te horen  zijn 

op zo mogelijk alle HF,  VHF en UHF banden,  en wel in de  modes 

cw,  phone,  RTTY,  AMTOR,  Packet Radio en  Fax.  Er  zal  o.a. 

gedemonstreerd worden wat er zoal  met  de  homecomputer  in  de 

radiohobby kan worden gedaan.  Er zal getracht worden om een ATV 

trx op 23 of 13 cm op tijd klaar te krijgen en in  de  lucht  te 

brengen. Ook zal er misschien wat gedaan worden aan de ontvangst 

van weersatellieten. 

 

U bent welkom (met XYL,  YL en QRP's) op zaterdag van  10.00 uur 

tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

  Voor de laatste info en suggesties van uw  kant  verwijzen  we 

naar het bestuur of naar de  wekelijkse  uitzendingen  onder  de 

call  PI4GAZ  iedere  zondag  om  12.00 uur   lokale   tijd   op 

145.475 MHz.  Aan  deze  Goudse  ronde  gaat  om  11.45 uur  een 

RTTY-bulletin vooraf. 

Voor Awardliefhebbers:  een aantal RIS-leden neemt ook deel  aan 

deze open dagen. 

 

De open dagen worden gehouden in de  Hendrikshoeve,  Ridder  van 

Catsweg 256 te Gouda. 

 

 

Tot zover het RTTY bulletin van de afdeling Gouda. Rapporten, 

opmerkingen en nieuwe ideeen zijn welkom in de Goudse ronde, die 

hierna volgt. 

 

Dit was PI4GAZ/A, vanuit Haastrecht. Operator Piet PA0POS. 

Er werd gewerkt met de TR-9130 met ongeveer 30 watt in een 10 

elements wisi-antenne, horizontaal gepolariseerd. 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 

 


