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- U kunt de Woerdense amateurs vinden op 433.650 MHz
- en maandagavond 145.475 MHz, evt. 19.30 SSTV, 20.30 Phone.
---------------------------------------------------------------Ze dronken een glas,
deden een plas
en lieten de zaak zoals het was.
----------------------------------------------------------------

(www.agentschaptelecom.nl), maar gestoken in een ander jasje:
moderner, frisser en compacter.

Van de redactie
--------------In dit RTTY bulletin naast de gebruikelijk aktiviteiten rubriek
en de meldong dat AT een nieuwe website krijgt, een kijkje in de
toekomst van onze hobby. Tenslotte een nadenkertje, waarom
bestaan er wel afzonderlijke plus en minus elektrische
ladingen en kennen we dat niet van magneten.

Vertragings- tolerante amateur netwerken
--------------------------------------Delay-Tolerante Netwerken kunnen een essentieel onderdeel zijn
van de toekomst van hamradio die gebruik maken van onze sterke
punten in plaats van ons beperkingen op te leggen.

Een verzoek
----------Elke zondagochtend zenden wij een RTTY bulletin uit. Heeft U
het bulletin mee geschreven? Laat ons dat dan eens weten.
Wij stellen het erg op prijs als u ons dat tijdens de phone
ronde laat weten. Luister ook eens naar onze zondagse ronde
en meldt u zich ook eens in, al is het met een ’sterretje’.
Komt dat niet goed uit om welke reden dan ook, stuur dan een
e-mailtje met uw commentaar naar onze RTTY operator
pa3eje (at) casema.nl

Radio activiteiten
-----------------Hierbij de agenda voor de komende week.
20
26
27
27
27

jan
jan
jan
jan
jan

-

21
28
28
28
28

jan
jan
jan
jan
jan

HA DX Contest
CQ World-Wide 160-Meter Contest
BARTG RTTY Sprint Contest
REF Contest
UBA DX Contest

AT Nieuws
--------Agentschap Telecom krijgt een nieuwe website. Vanaf maandag 15
januari staat hij online. Met hetzelfde adres

De nieuwe opzet en structuur van de site maken dat u sneller
vindt wat u zoekt. Zowel met laptop, telefoon of tablet, want de
site is ’responsive’ en schaalt zich automatisch naar het juiste
formaat.
Met de nieuwe website kan Agentschap Telecom u nog beter en
sneller van informatie voorzien. Mocht u nog informatie missen of
vragen hebben over de website, dan kunt u dat aangeven via de
reactieformulieren op de nieuwe website van Agentschap Telecom.
(VERON)

Dit type netwerktechnologie treedt op wanneer continue
end-to-end-verbindingen niet kunnen worden gegarandeerd tussen
twee of meer apparaten. Door gebruik te maken van een combinatie
van opslag en doorsturen, netwerken en routing algoritmen op hoog
niveau, kunnen gegevens tussen apparaten worden uitgewisseld,
zelfs als ze geen continu pad hebben om dit te doen.
Delay-tolerante netwerken verschillen van standaard
maas-netwerken omdat maas-netwerken live verbindingen bieden via
allerlei routeringen, terwijl delay-tolerante netwerken de
behoefte aan een actuele end-to-end-verbinding overbodig maken.
Onze hobby biedt diverse methoden voor het overbrengen van
gegevens. Door gebruik te maken van HF-, VHF- , UHF- en
microgolfverbindingen samen met AMSAT-satellieten, kunnen we de
laatste meter aan communicatie bieden zelfs waar het internet
niet kan komen.
Door een vertragingstolerant netwerk met internet te verbinden,
kunnen we de kloof overbruggen van een meter naar 5000 km,
afhankelijk van de gebruikte band en met behulp van de
betrouwbaarheid en bandbreedte die internet biedt. Deze ideologie
gebruikt het internet om onze hobby te versterken.
Zo zou zo’n systeem kunnen werken.
- Tijdens mijn vakantie wil ik een bericht sturen naar mede
amateur thuis. Geen condities of directe verbinding mogelijk over
die afstand. Misschien hoort ergens een derde amateur mijn oproep
en besluit de boodschap over te nemen en op te slaan. Zodra die
derde in het bereik van een repeater komt, kan de boodschap zijn
reis vervolgen.
- Kenmerkend van deze manier van communicatie is, dat de
boodschap voor een tijdje opgeslagen kan en mag worden.
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- Het is dus geen HAMNet of Packet radio. Daarbij worden de
boodschappen wel gedigitaliseerd en in direct in pakketjes
verstuurd. De pakketjes zijn altijd leesbaar voor de overheid.
- Tijdelijke opslag van amateur data is niets nieuws.
Uitzendingen van RTTY bulletins bijvoorbeeld, worden, na
aangemaakt te zijn op een computer, opgeslagen in het geheugen
tot het moment van uitzending.
- Waarom zouden we die data niet in de ’Cloud’ mogen opslaan en
die dan via het internet naar een amateur netwerk, HAMNet,
Pakketradio, bijvoorbeeld, sturen.
- De geadresseerde vraagt dan automatisch zijn ’post’ op, als hij
binnen radiobereik van een opstappunt van het HAMNet is gekomen.
- De data hoeft geen gesproken mededelingen te zijn. Data van
allerlei sensoren op afgelegen locaties, ook afstand besturingen
van antenne of satelliet systemen vallen onder deze toepassingen.
Het niet realtime maken van een verbinding is kenmerkend voor dit
type van verbindingen. Met de beschikbaarheid van Arduino,
RaspberryPi, internet apparatuur als routers, wifi apparatuur,
met interne data opslag, enz. kan nu de tijdelijke opslag
functie gerealiseerd worden.
Er kan opensource codering worden toegepast, waardoor de overheid
niet meteen hoeft te steigeren!
Conclusie: Een nieuwe toekomst voor hamradio door gebruik te
maken van de moderne digitale en internet technologie.
(FaradayRF)

Magnetische monopolen
--------------------Magneten hebben een zuid- en een noordpool. Dat hebben wij zo
geleerd. Elektrisch kennen wij plus en min, maar er bestaan ook
elektrische monopolen - een geladen bol bijvoorbeeld, kan
negatief op positief geladen zijn. Dus, zouden er dan ook
magnetisch monopolen bestaan?
De jacht naar magnetisch monopolen, een noordpool of een
zuidpool, is in volle gang.
Twee wetenschappelijk groepen denken dicht bij de ontdekking van
magnetische monopolen te zijn. Zij zoeken die in de experimentele
gegevens die afkomstig zijn van deeltjes versnellers en van
astronomisch onderzoek.
Zij hebben een goede verklaring waarom zij daar monopolen kunnen
ontdekken.
Elektrische lading komt in de natuur voor als pakketjes met de
grootte van de lading van een elektron, ons wel bekend. Maar
waarom dat zo is, is toch een mysterie. Dat zou verklaard kunnen
worden als er magnetische monopolen zouden bestaan, zegt James
Pinfold, een deeltjes fysicus van de Universiteit van Alberta in
Edmonton, Canada.
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Als er zelfs maar een magnetische monopool zou worden
gedetecteerd, zou de ontdekking de fundamenten van de natuurkunde
doen schudden. De wiskundige vergelijkingen van elektriciteit en
magnetisme, zijn spiegelbeelden van elkaar, maar er is een groot
verschil tussen die twee verschijnselen. Protonen en elektronen
dragen respectievelijk positieve en negatieve elektrische
ladingen, maar geen bekend deeltje heeft een magnetische lading.
Een magnetische monopool zou de eerste zijn, en als dat ontdekt
zou worden, zouden elektriciteit en magnetisme eindelijk op
gelijke voet komen te staan.
Tientallen jaren hebben wetenschappers vruchteloos gezocht naar
magnetische monopolen. Recent werk bij de Large Hadron Collider,
CERN, heeft de zoektocht nieuw leven ingeblazen. Magnetische
monopolen kunnen daar worden geproduceerd als protonen botsen bij
record-hoge energieen van 13 miljard elektronvolt. Maar helaas is
er nog niets gevonden, maar er is al wel een limit gesteld, het
moet hoger zijn.
Magnetische monopolen zouden misschien ook gevonden kunnen worden
waar magnetische velden buitengewoon sterk zijn en de
temperaturen hoog zijn. Onder deze omstandigheden zouden zich
paren monopolen spontaan kunnen vormen is het idee. Dergelijke
extreme omgevingen kunnen worden gevonden rond een speciale soort
dode ster die bekend staat als een magnetar.
Zelfs als er monopolen bestaan, kunnen de deeltjes zo zwaar zijn
dat ze niet door versnellers of kosmische processen kunnen worden
geproduceerd. De enige magnetische monopolen in het universum
zouden restanten van de oerknal kunnen zijn.
Een toekomstige detector, gelegen op een bergtop in plaats van in
de tunnel van een versneller, zou dan kunnen zoeken naar
magnetische monopolen die vanuit de ruimte op aarde spatten.
(ScienceNews)

TENSLOTTE.
---------Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.
RTTY bulletin PI4WNO
Hebt U ontvangst rapporten:
pa3eje (at) casema.nl
Nieuwtjes, vraag of aanbod voor het bulletin:
pa0phb (at) veron.nl
Het Bulletin kan ook gelezen worden op onze website:
www.veron-woerden.nl
Bank: NL56ABNA0469928565 VERON Afd.66, Woerden.
Prettige dag en tot volgende week! 73 de PI4WNO.
(Ed.PA0PHB, Opr.PA3EJE)

