
Impressie van de derde VHF-UHF-SHF Weak signal dag, 13 oktober 

bij Astron / Camras 

 

Door Harry Keizer, PE1CHQ 

 

Op 13 oktober 2018 organiseerde DKARS weer de VHF/UHF/SHF Weak Signal Dag bij Astron / Camras in Dwingeloo. Onze voorzi!er Derk 

van Dijken PAØDVD opende de dag waar zo'n 60 radiozendamateurs aan deelnamen. 

 

De eerste presenta�e was van Astron collega Boudewijn Hut 

over de nieuwe frontends Aper�f in de Westerbork Array 

met 121 pixels in plaats van 1.  

 

Op deze wijze wordt de waarneemsnelheid enorm verhoogd 

met (op dit moment ongeveer gelijke) gevoeligheid.  

 

Deze gevoeligheid gaat in de nabije toekomst behoorlijk  

opgevoerd worden en is een voortgaand proces.  

 

Na afloop mocht Boudewijn een fles 'nobele drank' in  

ontvangst nemen van onze organisator Hans PAØEHG,  

vergezeld van een stevig applaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch, gesponsord door DKARS, was een kort bezoek 

aan de radiotelescoop met Jan PA3FXB, Peter PA8A, Derk 

PAØDVD en Harry PE1CHQ, waarbij we nog even s�l stonden 

bij de plaque"e ter nagedachtenis van Grote Reber.  

 

Het is al�jd ontroerend te zien hoe Jan PA3FXB vertelt over 

de geschiedenis van Grote Reber en het feit dat een klein 

beetje as van hem bij ons in de radiotelescoop Dwingeloo is 

ondergebracht.  

Daarna hebben we Derk en Peter op de foto gezet achter de mike in de DT en dat genereert blije gezichten. 
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Daarna met spoed terug naar Astron om deel te nemen aan het middagprogramma met als eerste spreker Harke PAØHRK. Harke hield 

een zeer interessant betoog over 10GHz en 1.3GHz PA's, waarbij de nodige details �jdens het bouwen en testen uitstekend werden toe-

gelicht. Dit smaakt naar meer en we zien alle experimenten op dit gebied en andere van Harke met belangstelling tegemoet!  

Onder het mo"o 'Poor Mans Pulsar recep�on' was er een ingelaste uitzending van Jan PA3FXB over hoe je met bescheiden middelen, 

bijvoorbeeld een drie meter schotel, toch Pulsars kunt ontvangen. Het ontvangen van Pulsars in de DT (jargon voor Dwingeloo Telesco-

pe) is redelijk makkelijk, gezien de diameter van 25 meter.  Thuis is het maar behelpen, maar een aantal collega-zendamateurs uit Italië 

en Hannes OE5JFL hebben so$ware geschreven waarbij dit met zeer bescheiden middelen toch mogelijk is. Pulsars ontvangen met deze 

so$ware vergt de nodige handigheid, maar de so$ware wordt stapje voor stapje verbeterd en pulsars ontvangen is pas echte DX! 
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Na de theepauze ging Conrad PA5Y in op hoe je een mul�band systeem kunt opbouwen voor Tropo en EME. Een leerzame presenta�e 

waar iedereen weer wat ideeën en inspira�e uit kan pu"en. 

 

Kortom: een zeer geslaagde Weak Signal Dag! 

 

Met dank aan Astron (Michel & Bert) voor de zeer gewaardeerde gastvrijheid en aan Hans PAØEHG voor de prima organisa�e en aan-

kondigingen. Tot ziens op de volgende DKARS WSD! 

 

73 de Harry PE1CHQ en team PI9CAM 

 

Deelnemers aan de lunch ’Powered by DKARS’ 
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