
---------------------------------------------------------------- 

              QST de PI4GAZ/A, PI4GAZ/A, PI4GAZ/A 

         Afdelingsstation van de VERON in Gouda, JO22IA 

       Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX 

         Frequentie: 145.475 MHz, 11.45 uur lokale tijd 

                 Zendsnelheid: 50 baud (normal) 

              Aflevering no.: 51, 15 oktober 1989 

---------------------------------------------------------------- 

 

Afdelingsnieuws: 

 

De packetradiolezing door Henk PA2HJM van afgelopen vrijdagavond 

was redelijk druk bezocht,  naar schatting tegen de 30 man.  Het 

was bij het begin al duidelijk dat er maar een onderdeel van het 

hele packet besproken kon worden. 

  Henk ging na een algemeen inleidend verhaal over de  benodigde 

hardware wat dieper in op het protocol.  Hij behandelde de  drie 

hoofdgroepen van soorten packets,  en liet zien uit welke  delen 

de frames zijn opgebouwd. 

  Ter demonstratie had hij zijn zelfbouw DTNC meegenomen. Helaas 

lukte het niet zo goed om een verbinding op te bouwen,  wellicht 

kwam dat door de trage key-up van de afdelingsset. 

 

 

Nieuwe lanceerdatum UoSAT/Microsat: 

 

Arianespace  heeft  een  nieuwe  datum  voor  de  UoSAT/Microsat 

lancering verkondigt.  SPOT-2,  UoSATs-D en -E en de Microsats A 

tot en met D zullen gelanceerd worden op 19 januari  1990.  Rond 

30 november of anders rond 14 december zal begonnen  worden  met 

het 'inpakken'  van  de  satellieten  zodat  zij  in  de  Ariane 

geplaatst kunnen worden. 

  De vrijgekomen tijd zal naar  alle  waarschijnlijkheid  worden 

benut om de besturingssoftware van de satellieten en  de  grond- 

stations te testen. 

 

                                        Bron: Jeff Ward, G0/K8KA 

 

 

Space Shuttle frequenties: 

 

NASA HF support frequenties (in MHz): 

 

 2.622   Booster rakketten zoekers 

 2.678   Kennedy operation 

 3.358   NASA tracking 

 3.850   Johnson Space Center 

 3.860   Goddard Space Center 

 5.190   NASA ships 

 5.810   NASA ships 

 6.693   Support aircraft 

 6.708   Support aircraft 

 6.723   Kennedy Space Center 

 6.896   Kennedy Space Center 

 6.893   NASA tracking 

 7.461   Support aircraft 

 7.675   NASA Kennedy operation 

 7.765   Support aircraft 



 8.972   NAVY Atlantic support 

 8.981   Support aircraft 

 9.043   Support aircraft 

 9.132   Support aircraft 

10.780   USAF Cape Radio 

11.205   NASA Pacific support 

11.405   Booster raketten zoekers 

13.170   Support aircaft 

13.213   NASA Kennedy operation 

14.456   NASA Tracking 

15.015   NASA Tracking 

18.200   Support aircraft 

20.186   NASA Ascension (relay) 

20.390   USAF Cape Radio 

 

Shuttle frequenties: 

 

Downlink       Uplink         Backup shuttle 

2287.5 MHz     2106.5 MHz     296.8 MHz 

2250.0 MHz     2042.0 MHz     279.0 MHz 

2217.5 MHz     1831.5 MHz     259.7 MHz 

2205.0 MHz     1775.5 MHz 

 

                                         Bron: RAM september '89 

 

 

IBM virus scanning tool: 

 

PC-virus problemen  hebben  de  laatste  tijd  ruime  bekendheid 

gekregen en de kans bestaat  dat  zij  ook  op  MS-DOS  en  PS/2 

computers voorkomen. Er zijn b.v. virussen geidentificeerd,  die 

hun vernietigende  werk  zullen  gaan  verrichten  op  of  vanaf 

12 oktober '89.  Specifieke  voorbeelden  hiervan  van  zijn  de 

'DATACRIME II' en 'JERUSALEM' virussen. Als deze virussen actief 

worden,  verwijderen zij geinfecteerde programma's of zelfs alle 

informatie op de vaste schijf van een PC. 

  IBM heeft het gevaar dat  virussen  voor  de  MS-DOS  en  PS/2 

computers  vormen  onderkend  en   heeft   een   detectie   tool 

(gereedschap) ontwikkeld dat een IBM PC of PS/2 kan  onderzoeken 

op de aanwezigheid van een  of  meerdere  bekende  virussen.  De 

'viruskiller'  die  zij  hebben  gemaakt  kan  maar  liefst   29 

bestaande virussen opsporen. Het programma haalt echter niet het 

virus eruit, dat moet U zelf doen. 

  De floppy met daarop het programma  om  deze  virussen  op  te 

sporen is alleen verkrijgbaar bij  geautoriseerde  IBM  dealers, 

bovendien is het programma ook alleen op IBM  computers  getest. 

IBM kan niet instaan voor de  goede  werking  op  andere  MS-DOS 

machines.  De schijf heeft een richtprijs van f.  89,-.  Mocht U 

vragen hebben over deze schijf,  dan kunt U gratis bellen met de 

IBM Marketing Helpdesk, telefoon: 06-0343. 

 

                                            Bron: Beeldkrant 257 

 

 

Tot zover het RTTY bulletin van PI4GAZ, het station van de VERON 

afdeling Gouda. Operator Piet PA0POS. 

 

Copy kan worden gestuurd naar P.C. v.d. Post, Spechtstraat 18, 



2851 VL Haastrecht. Ook kan men via Packetradio een bericht 

achterlaten in de mailboxen PI8NVP of PA3APN/PI8APN. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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