
De De DwingelooDwingeloo TelescoopTelescoop

En de VERONEn de VERON

Wat hebben die met elkaar?Wat hebben die met elkaar?



Wat is de Wat is de VERONVERON??

Vereniging die experimenten met Vereniging die experimenten met 
radioradio--techniektechniek bevordertbevordert
Van oorsprong een club voor pioniers Van oorsprong een club voor pioniers 
en ontwikkelaarsen ontwikkelaars
Leden houden zich bezig met breed Leden houden zich bezig met breed 
scala aan scala aan radioradio--activiteitenactiviteiten



Zoals?Zoals?

PropagatiePropagatie--onderzoekonderzoek::
•• MeteorenMeteoren
•• NoorderlichtNoorderlicht
•• Gedragingen ionosfeerGedragingen ionosfeer

AmateursatellietenAmateursatellieten bouwen en gebruikenbouwen en gebruiken
Etc.Etc.
Spelenderwijs kennis maken met Spelenderwijs kennis maken met 
(radio)techniek(radio)techniek
Borgen van kennis omtrent radiotechniekBorgen van kennis omtrent radiotechniek



OntwikkelingenOntwikkelingen

De samenleving heeft radio De samenleving heeft radio 
““geconsumeerdgeconsumeerd””
Radio is Radio is commoditycommodity gewordengeworden
Radio niet meer Radio niet meer ““een wondereen wonder”…”…
Niemand verdiept zich meer in radioNiemand verdiept zich meer in radio
Gaat de radiohobby hiermee teloor?!Gaat de radiohobby hiermee teloor?!



De verkoper van radio-onderdelen zegt dat alles 
naar de maan gaat…



Van Van 
beleidsmakers beleidsmakers 

wordt veel wordt veel 
verwachtverwacht……

VERON



Wat is de grootste uitdaging voor Wat is de grootste uitdaging voor 
de de VERONVERON??

Het imago van de Het imago van de radioradio--amateuramateur verbeteren!verbeteren!

•• ““BakkiesBakkies””
•• Lelijke antennesLelijke antennes
•• StoringStoring
•• Het straalt!....Het straalt!....
•• Vergane glorieVergane glorie……

Vinden van nieuwe Vinden van nieuwe ““partnerspartners””::

•• OnderwijsOnderwijs
•• AmateurAmateur--astronomenastronomen
•• Overheden (Overheden (noodcummunicatienoodcummunicatie))



Eerdere samenwerking Eerdere samenwerking 
VERONVERON--KNVWSKNVWS

Onderzoek aan meteoorzwermenOnderzoek aan meteoorzwermen
•• Technische ondersteuning Technische ondersteuning 

radiowaarnemingradiowaarneming
•• Waarneming Waarneming ““overdagzwermenoverdagzwermen””..

Waarschuwingsnetwerk noorderlichtWaarschuwingsnetwerk noorderlicht
•• RadioRadio--amateursamateurs nemen noorderlicht nemen noorderlicht 

waar zonder het te zienwaar zonder het te zien
•• Goede inschatting mogelijk of het Goede inschatting mogelijk of het 

zichtbaar wordt!zichtbaar wordt!



Wat kan een 50 jarige telescoop daar nog aan bijdragenWat kan een 50 jarige telescoop daar nog aan bijdragen……??



Een jongensdroom?Een jongensdroom?

Zoiets wil iedere Zoiets wil iedere radioradio--amateuramateur in de in de 
achtertuinachtertuin……
Maar dat past zo slechtMaar dat past zo slecht
En de omgeving vindt het ook niet En de omgeving vindt het ook niet 
zozo’’n goed ideen goed idee……



Maar wat kun je er mee!?Maar wat kun je er mee!?

Weerkaatsen van radiogolven op Weerkaatsen van radiogolven op 
““ruimteruimte--objectenobjecten””, zoals de maan , zoals de maan 
((EMEEME))
Radiobronnen hoorbaar makenRadiobronnen hoorbaar maken
Ionosfeeronderzoek (Ionosfeeronderzoek (IonoIono--scatterscatter))
TroposcatterTroposcatter
Besturen en contact leggen met Besturen en contact leggen met 
amateursatellietenamateursatellieten



Amateur satelliet naar MarsAmateur satelliet naar Mars



Rol van Rol van DwingelooDwingeloo hierbij?hierbij?

P5A moet in baan om Mars gebracht P5A moet in baan om Mars gebracht 
wordenworden



Doel van de Doel van de MarsMars--missiemissie

Doorgeven van informatie en beelden van Doorgeven van informatie en beelden van 
op Mars geop Mars geïïnstalleerde nstalleerde ““observersobservers””
Zelf maken van fotoZelf maken van foto’’s van het oppervlak s van het oppervlak 
van Marsvan Mars
Beelden van Mars laten zien aan Beelden van Mars laten zien aan 
scholieren!?scholieren!?
Educatieve doeleindenEducatieve doeleinden
Uitvoeren van wetenschappelijke Uitvoeren van wetenschappelijke 
experimentenexperimenten
Uitproberen van nieuwe ruimtevaartUitproberen van nieuwe ruimtevaart-- en en 
communicatietechniekencommunicatietechnieken



WAAROM EMEWAAROM EME ??
HetHet is is opwindendopwindend, want: , want: 

De De grootstegrootste uitdaginguitdaging vindenvinden amateurs amateurs 
in in zeldzamezeldzame, , ongewoneongewone en en moeilijkemoeilijke
radioverbindingenradioverbindingen!!

Met EME kun Met EME kun jeje wereldwijdwereldwijd
radiocontactradiocontact makenmaken op op VHFVHF--UHFUHF..



Historie van EMEHistorie van EME
Eerste EME signalen bij Eerste EME signalen bij 
toeval ontdekt door Duitserstoeval ontdekt door Duitsers
in 1943in 1943

Echte EME verbinding:Echte EME verbinding:
10 januari 1946 door 10 januari 1946 door 
De Witt, New Jersey USADe Witt, New Jersey USA

Eerste amateur :Eerste amateur :
1960 W6HB en W1BU1960 W6HB en W1BU
op 23 cmop 23 cm



Wat moet er overwonnen worden?Wat moet er overwonnen worden?

Enorme paddemping. Op 144 MHz: Enorme paddemping. Op 144 MHz: 
ca 251 dBca 251 dB

Formule:Formule:

P(P(returnreturn) = P() = P(tt)+G()+G(tt)+G()+G(rr)+10 log(6.25*10)+10 log(6.25*10pwrpwr11) 11) -- 20log 20log f f (MHz)(MHz)--40log 40log d d 
(km) (km) -- 103.4103.4

FaradayFaraday--rotatierotatie
SpatialeSpatiale rotatierotatie



Wat gebruiken amateurs daarvoor?Wat gebruiken amateurs daarvoor?



SM5FRHSM5FRH





JH5FOQJH5FOQ



PA2DWPA2DW



Bredere contextBredere context

Aanschouwelijk maken van techniek Aanschouwelijk maken van techniek 
voor de jeugdvoor de jeugd
Behouden van cultureel erfgoedBehouden van cultureel erfgoed
AmateurAmateur--astronomen en astronomen en 
radioamateurs: samenwerking radioamateurs: samenwerking 
crecreëëert een nieuwe dimensie ert een nieuwe dimensie 



Wij gaan ervoor!Wij gaan ervoor!
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