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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 
 

Voorzitter Marcel Moerenhout PA3HEB via pa3heb@live.nl 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris Jacob de Borst PA3GNE 0527-685619 

Penningmeester/PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Wellerzand 19, 8321 PH  URK of e-mail: PA3GNE@VERON.NL 

 Mailadres bestuur a41@veron.nl 

 

Redactie Rondstraler Jacob de Borst PA3GNE@VERON.NL 

  PA3GNE@AMSAT.ORG 

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de 

redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor 

om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in het gebouw ‘Trappershonk’ van de 

Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 in Dronten. In april is dat 

dinsdag 5 april 2011. 

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister 

van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41) 
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 Van het bestuur 
 
Het was een historisch overleg die vrijdagavond 11 maart j.l. Op initiatief van het bestuur van 
VRZA Flevoland heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden in de Vier Engelen te Lelystad. 
Het doel van het gesprek was kennismaken en bezien of we elkaar kunnen versterken. Het is een 
plezierig en een heel open gesprek geworden. Het voltallige Veron bestuur was aanwezig en van 
de VRZA waren aanwezig: 

• Voorzitter Ad-Interim: Ron Minke, PA0SWS 
• Secretaris: Raymond Kersten, PA7RAY 
• Penningmeester: Peter Scheltema, PD0JME 
Nadat onderling een toelichting gegeven is over de verenigingsactiviteiten, zijn wat afspraken 
gemaakt waarin we elkaar kunnen versterken. Heel concreet zullen we: 

• elkaar informeren over ieders activiteiten; de Flevo Rondstraler gaat daarom ook naar het 
VRZA-bestuur; 

• elkaars excursies, velddagen en andere ‘externe’ activiteiten open stellen voor leden van beide 
verenigingen; 

• zo mogelijk elkaars verenigingsactiviteiten bezoeken. Zo was een VRZA bestuurslid ‘al’ op 
onze verenigingsavond van maart aanwezig. 

• elk jaar zo’n bestuursontmoeting herhalen. Het was een goed gesprek maar zeker ook nuttig. 
Het leek ons als bestuur correct u hierover te informeren. Zeker omdat het gesprek op de laatste 
verenigingsavond door onze voorzitter is aangekondigd. Ook het VRZA bestuur heeft haar leden 
geïnformeerd. Deze info kunt u lezen op www.pi4fld.nl onder ‘verslagen’. 
 
In maart hadden we de lezing van Frans Klinker uit Emmeloord. De secretaris heeft nog wat goed 
te maken met Frans: zijn roepletters PA3DDN zijn consequent in diverse Rondstralers verkeerd 
geschreven, namelijk PA3DNN. Hierbij de correctie en excuses Frans! Ook het geheugen van de 
secretaris lijdt blijkbaar aan degeneratie HI. Verderop in de Rondstraler een kort verslag van zijn 
lezing. 
 
Zoals in de bestuursmededeling in de Rondstraler van maart is vermeld, zijn er wat ideeën 
aangedragen voor een alternatieve verenigingslocatie. Wel nu, dat wordt redelijk serieus. Van twee 
kanten is een voorstel aangedragen. Als bestuur hopen we binnenkort één van die nieuwe locaties 
te gaan bezoeken, waarna we de leden het alternatief zullen voorleggen. Nadere informatie volgt 
(stoor een broedende kip nooit). 
 
Ten aanzien van de verenigingsactiviteiten is het volgende nieuws te melden. 

• Een lezing over Delphi C-3 zit er voorlopig niet in, omdat de projectgroep op dit moment 
even geen mensen beschikbaar heeft om een lezing te geven. Mogelijk over een half jaar nog 
eens proberen. 

• De lezing over Dares wordt gegeven op 7 juni a.s. 
• Cees, PF0EMC, heeft toegezegd een lezing over EMC te komen verzorgen. Alleen dat duurt 
nog wel even. We hebben voorgesteld om dat samen met de oliebollen te gaan doen. 

• Een excursie voor de Dwingeloo telescoop is aangevraagd. De aanvraag is in goede orde 
ontvangen. We horen z.s.m. wanneer dit ingepland kan worden. 

 
De komende verenigingsavond is de tweede huishoudelijke verenigingsavond die wij als afdeling 
kennen: het behandelen van de VR-voorstellen. In Electron van april staan 13 voorstellen 
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opgenomen (pagina 170 – 171). Vorm hierover a.u.b. een mening, zodat onze afgevaardigden ook 
uw mening mee kunnen nemen naar de besluitvorming op zaterdag 16 april a.s. 
 
Het programma voor onze verenigingsavonden ziet er nu als volgt uit. 

• Dinsdag 5 april: behandelen VR-voorstellen. 

• Zaterdag 16 april: Verenigingsraad in Arnhem. 

• Dinsdag 3 mei: verenigingsavond. 

• Dinsdag 7 juni: lezing Dares. 

• Dinsdag 6 september: verenigingsavond. 

• Dinsdag 4 oktober:  verenigingsavond. 

• November: excursie radiotelescoop Dwingeloo. 

• Dinsdag 6 december: eindejaarsbijeenkomst en EMC-lezing door PF0EMC. 
 
Met amateurgroeten,  
 
het bestuur. 
 

 

Verenigingsavond dinsdag 5 april 
 
Dinsdag 5 april 2011 is de volgende verenigingsavond. Deze wordt gehouden in het gebouw 
‘Trappershonk’ van de Flevoscouts aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten.  
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Aanwijzen/verkiezen afgevaardigden 72e verenigingsraad.  
3. Behandeling VR-voorstellen. 
4. Pauze. 
5. Eye ball QSO. 
6. Sluiting. 
 
 

 

Complexe getallen (5) 
door PA3GNE 

 
 
Dat er wortels uit complexe getallen getrokken kunnen worden, bewijst de definitie van j wel. 

Immers er geldt �� = −1 en dus is  ��� = � = √−1. We kijken eerst even naar ‘gewone’ wortels. 
 
Een gewone wortel wordt ook wel een vierkantswortel of een tweede graads wortel genoemd. 

Een notatie √4 is precies hetzelfde als √4
  en ook het zelfde als 4
�

 en als 4∧�
. Zo´n wortel heeft 

altijd twee oplossingen namelijk een positief getal en dezelfde waarde als negatief getal. √4
  heeft 
dan ook als oplossing: 2 en -2. Want zowel 2 ∗ 2 = +4 als (−2) ∗ (−2) = +4. Er zijn echter ook 
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wortels van de derde graad, vierde graad, enz. net zoals we kunnen vermenigvuldigen tot de derde 
en vierde macht.  
 

Immers 2� = 2 ∗ 2 ∗ 2 = 8. Drie keer vermenigvulden van ‘2’ en daarom is de √8�  dus 2. Let op, 
hier geldt niet dat −2 ∗ −2 ∗ −2 = 8 want dat dat is -8. En daarom heeft een derde machtswortel 
weer juist weer één oplossing en bestaat √−8�

 weer wel. En dat is? Juist, -2. En dat is wel gek:  

• een negatieve tweede (even) machtswortel bestaat niet; 
• een tweede (even) machtswortel heeft altijd twee oplossingen; 
• een derde (oneven) machtswortel heeft maar één oplossing; 
• een negatieve derde (oneven) machtswortel bestaat wel. 
 
Wel, met complexe getallen heeft een derde machtswortel drie oplossingen, een vierde 
machtswortel vier oplossingen enz. en bestaan uiteraard negatieve wortels ook altijd. Hoe zit dat 
dan? 
 
Zoals we eerder gezien hebben, betekent vermenigvuldigen van een complex getal: het 
vermenigvuldigen van de moduli (lengtes) en het optellen van de argumenten (hoek). Kwadrateren 
is een bijzondere vermenigvuldiging: namelijk een vermenigvuldiging van twee dezelfde getallen. De 
modulus van een kwadraat van een complex getal is dus gelijk aan het kwadraat van de modulus 
van het oorspronkelijke getal en een verdubbeling van het argument. 
 
Voorbeeld: (3∠60°)� = 3�∠(2 ∗ 60°) = 9∠120°. 
 
Omgekeerd betekent worteltrekken dus het nemen van de wortel van de modulus en een 
halvering van de hoek van het oorspronkelijke getal. 
 

Voorbeeld: √3∠60° = √3∠30°. Maar, zoals hierboven al aangegeven is, heeft een vierkantswortel 
altijd twee oplossingen. Er moet dus nog een tweede complexe getal bestaan waarvan het 
kwadraat gelijk is aan 3∠60°. En welke is dat? Wel met een beetje stoeien en met de wetenschap 
dat je na 360° de cirkel rond bent en weer op het zelfde punt uit komt, kunnen we bedenken dat 
het complexe getal √3∠(30 + 180)° = √3∠210° ook een goed antwoord is. Want de 
verdubbeling van 210° = 2 ∗ 210° = 420°. En 420° is een hele cirkel van 360° rond en daarbij 
nog eens 60°. Eureca! Gevonden. 
 

Kijken we nu eens naar de definitie van j zelf. √−1 is heeft een modulus van 1 en een hoek van 
180°. Als we dus de wortel uit -1 trekken dan is de wortel uit de modulus 1 dus gelijk aan 1 en de 
halvering van hoek gelijk aan 90°. En zoals de figuur aangeeft: dat is het getal j zelf. Dat klopt dus. 
De tweede oplossing is het getal –j. Die heeft een hoek van 270° en de verdubbeling daar van is 
540° = 270°. De oplossing van √−1 is dus j en –j. 
 
Op precies dezelfde wijze worden wortels tot de derde macht 

opgelost. Wat is de oplossing van √8� ? Wel de modulus is 2 want 
2^3=8. De hoek is 0° en deze hoek gedeeld door de macht 3 blijft  
natuurlijk 0°. De andere twee oplossingen zijn 2∠120° en 2∠240°. 
Ga dit zelf na ! 
 
Daarmee komen we tot een ‘recept’ om complexe wortels op te lossen. 
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1. Een nde-macht wortel heeft n-oplossingen. 
2. De oplossing heeft een modulus die gelijk is aan de nde-wortel van de 
modulus van het complexe getal dat onder het wortelteken staat. 

3. De hoek van de eerste oplossing is de hoek van het complexe getal onder het wortelteken 
gedeeld door n. Dus bij een vijfde macht wortel, het argument delen door 5. 

4. De hoek van alle andere oplossingen plus 
���∘
macht

∗ (j − 1). Dus bij een vijfde macht: +72°, +144°, 
+ 216° en +288°. 

 
De volgende keer gaan we beginnen om elektrische schema’s door te rekenen op de complexe 
rekenwijze. Ik verheug me er al op. Een wereld gaat voor u open. 
 
 

 

JAPAN 
aangeleverd door PA3HEB 

 
Japan Amateur Radio competitie (JARL). Noord-Oost-Japan werd getroffen door een enorme 
aardbeving en tsunami op 11 maart 2011. Voor het bijstaan van ramp hulpoperatie, is JARL de 
exploitatie van haar HQ station JA1RL met de medewerkende stations voor de communicatie met 
schade gebied. De operatie vindt vooral plaats op 7,030 MHz in 0600-2000 JST (2100-1100UTC) 
per dag. Wij zouden u willen vragen alle radioamateurs uit om uitzending rond 7,030 MHz te 
vermijden tot nader order voor het bijhouden van die frequentie uit QRM. 
 

 

De PIC Sweepgenerator van PA3DDN 
 

Waar de radiomarkt in Beetsterzwaag al niet goed voor is ! Je koopt een zak met ‘iets’, maar wat 
het is? We zullen Frans er niet van verdenken dat hij een kat in de bekende zak kocht, want het 
was een zak vol kristalfilters. De frequentie stond er wel op, maar hoe zat het met de 
bandbreedte? Dit raadsel was voor Frans de aanleiding om een sweepgenerator te ontwerpen te 
de gaan bouwen. En hij is ook een ‘poosje’ van de straat geweest ook!  
 
Het concept bestaat uit een PIC. Wikipedia zegt daarvan: een Programmable Interrupt 
Controller (afgekort PIC) werkt als een soort manager voor een op interrupts gebaseerd 
computersysteem. Het ontvangt vragen van I/O apparaten, in de vorm van interrupts en beslist aan 
de hand van prioriteiten welke aanvraag eerst wordt behandeld. PIC levert dan een interrupt aan 
de processor. Nu moet PIC informatie aan de CPU leveren. Die informatie zal naar de juiste 
service wijzen. Deze verwijzing (pointer) wordt bijgehouden in een vector tabel. Om software en 
real time overhead te minimaliseren, worden interrupts hardwarematig afgehandeld. 
Advanced PIC is de nieuwe opvolger van PIC. Deze kan meer interrupts behandelen, en kan 
werken met flexibele prioriteiten.  
 
Deze PIC stuurt een DDS aan. Zeg maar een digitale oscillator. Daar hebben we binnen onze 
afdeling al meer toepassingen van gezien. Het signaal van de DDS wordt aan een A/D-convertor 
aangeboden en levert dan een hele nette sinus. Door de PIC ook een triggersignaal voor de scope 
te laten maken, kan de uitgang van deze generator prima op een scope zichtbaar gemaakt worden. 
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DDS’sen zijn duur, maar probeer eens een monster op te vragen bij een fabrikant! Je staat versteld 
hoe eenvoudig men die dingen verstuurd. 
 
De sweepgenarator heeft drie gebruiksmogelijkheden: 

• Een enkele sweep: om dit zichtbaar te maken op een scoop heb je een geheugenscoop nodig. 
• Continue sweep: dit kan wel met een gewone scoop zichtbaar gemaakt worden. 
• Handmatige oscillator om bijvoorbeeld een tuner mee af te stemmen. 
 
En het resultaat mag er zijn ook. Maar waarom is Frans dan zo lang van de straat geweest? Wel 

om een PIC te programmeren is PIC BASIC als 
programmeertaal beschikbaar. Alleen wat 
bleek? Zo’n basis interpreter is veel te traag 
om de DDS met frequenties tot 35 MHz aan 
te sturen. Daarom moest er wat anders 
gebeuren! Frans heeft moed getoond en heeft 
de programmering in assembler uitgevoerd. 
Nu is dat tegenwoordig in een ontwikkel-
omgeving wel veel eenvoudiger dan 10 jaar 
geleden, maar toch. Hij is een jaar bezig 
geweest met de programmering! En dat voor 
een goedkoop op de kop getikte zak met 
kristalfilters HI. Een schema van de 
sweepgenerator is hieronder weergegeven. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op http://www.home.versatel.nl/fklinker/index2.htm. 
 
Frans, hartelijk dank voor je verhaal! Het was echt Experimenteren, zoals de tweede letter van de 
vEron ook aangeeft. 
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Radiomarkt ‘t Harde 
 
  
Zaterdag 18 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging 
voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) al weer voor de vijftiende maal haar 
Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt). Wat begon als een activiteit tijdens het 25 jarig bestaan 
van de vereniging is nu uitgegroeid tot de op twee na grootste openlucht Radiomarkt van 
Nederland. 
 
De markt wordt nu voor de tweede maal gehouden op terrein van het Multi Functioneel 
Centrum Aperlo aan de Stadsweg 27 `t Harde. 
 
Op de Radiomarkt (elektronica vlooienmarkt) vindt je van alles op het gebied van de 
zendamateur zoals zend/ontvangers, antennes, meetapparatuur, kabel`s, pluggen e.d. 
Voor de elektronica hobbyisten / zelfbouwers is er een keur aan onderdelen te koop zowel nieuw 
als het lang gezochte onderdeel voor een reparatie/restauratie project, loeplampen. 
Ook computer liefhebbers komen bij ons aan hun trekken, van onderdelen, DVD`s, kabels, tot 
complete systemen. Voor de liefhebbers van gadgets zijn er leuke dingen te vinden zoals 
weerstations, mp3 -4 spelers, telefoons, ledverlichting en natuurlijk ook radio`s. 
 
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio`s oude 
legerapparatuur of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 18 juni a.s naar 
deze gezellige Radiomarkt. 
 
De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 Euro. Er is 
voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving.  
 
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl of 
stuur een mailtje naar: radiomarkt@pi4nov.nl 
 
Namens de organisatie:  
 
Erik Klein PH4CK 
 
 
 


