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Penn.meesteÍ PAoDEF Frits Faber, Schagchelstr. g, 2O1 I HW Haarlem
Redaktie PA3DWA Veronica PÍiem, Postbus 1S, 21OO AA H€emstedê

PAoGHS Henk Sibum, Pr. Hendrikweg 2e,7811 KD Emmen' 
Tekeningen: PAoATG AdÍiaan WillebooÍdse, Wilgentaan 86, 4871 VE Etton-L€uí
TikweÍk/layout PAoWDW wim Witt, VatkhoÍ 53, 2261 HS L€idschendam

Kopieservice PAoGHS
PÍints€rvico idem
Award-aanvr. idem

Telofoonnummers PA3DNN02520-18218
PAoDÊF 023-321 604
PA3DWA 023-286075

DOETSTETLING

PAoGHS 0591 0-1 2552
PAoATG 01608-13988
PAoWDW 070-3275242

Het bevorderen van Expetímenteel. Laag Vermogen (ORPI Radiozendamateurisme' Als oRP zal

gelden tijdens wedstriiden en andere even6menten: het werken met vermogens van max' 5 W

óutput. De club zal zijn doel tÍachten te beÍeikên door het geven van voorlichting, het uitwis-

selén van gegevens, het verstrekken van schema's en bouwaanwiizingen van ORP zend€ís on

al het overige, wat bevorderliik is om het gestelde doel te bereiken. De Club geeÍt hiertoe een

driemaandeliiks clubbtad uit: de'NieuwsbrieÍ". De club zal bestaan uft leden zend- zowel als

ontvangamateurs, die inzien dat het werken met laag veÍmogen v€el kan bijdragen tot meor ge-

noegen met de radiohobby, vooíal wat betÍeft het experimentele kaÍakteÍ daarvan. Het werken

met niêt meeÍ vermogen dan nodig is vOOr het mak€n van een goede verbinding zal het doel

van alle leden zijn, om zo d8 ondeÍlinge stoÍing op de amateurbanden tot een minimum te be-

perken. De leden zullen íegslmatig aktieÍ met de hobby bezig ziin en geven hiervan blijk door

Íet inzenden van aktivitêitsrapporten, h€t v€rm€lden van bouwêrvaringen e.d., zulks ter bevor'

dsring van de de clubaktiviteiton. De leden zijn eÍop bedacht de ORP hobby steêds naaÍ buiten

uit te dragen, hetzi, in woord, geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geïnteres-

seerden in QRP. ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!

INTEBNATIONAT"E ORP FREOUENTIES
CW 3560 - 7O3O - l4060 - 21060 - 28060 - 14406O kHz
SSB 3690 - 7090 - r42A5 -21285 - 28885 - 144285 kHz
FM 144585 kHz

BENELUX ORP NET
CW zondag 1 1:00 ned. tijd 3560 kHz netloid€r: PA3ALX
SSB zaterdag 1O:3O ned. rijd 3795 kHz netloideÍs:PA2JJ8, PA3CZA, PAoDML, PAoWNN

NICUWSBRIEF
De Nieuwsbrief wordt ter post bezoÍgd op 1 maan, 1 juni, 1 septembeÍ en I december. Kopy
met tekeningen uiterlijk 2 maanden tevoren inleverên, kopy zonder tek€ningên uiterlijk 1 maand
tevoren inleveren bij de Íedaklie: postbus 15, 2100 AA Heemstede. teleÍoon 023-286075.

CONTRIEUTIE
De contributie bedraagt f 15,- per iaaÍ. Bstalingen op postgiro 1994925 t.n.v. Penningmeraster
Benelux ORP Club te HaaÍlem.
Belgische leden betalen BFR 29O op posirekeningnummeÍ 000-0789637-57 ten name van
Eddy Smekens ON4ASE, MeÍcatoÍlaan 46, B 3150 Haacht, B€lgiè.

KAMER VAN KOOPHANDET
De Benelux ORP Club is ingeschreven bii de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer
v 596390.
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BESTE ORP-VRIENDEN.

Als deze Nieuwsbrief bij u in de bus is gevallen is de vakantie voor

de meesten van ons achter de rug. lk hoop dat u weer inspiratiE

heeft opgedaan voor uw werkzaamheden en last but not least voor

onze hobby. Met de herfst- en winteravonden voor de boeg kunnen

we onze plannen in daden omzettenl welticht kan een bezoek aan

onze jaarlijkse ORP-b'rieenkomst op zateÍdag 5 september, die tradi-

tiegetrouw wordt gecombineerd met de HF-dag van de vERoN,

vooÍ u de nodige ideeën opleveren. Zeker als u ziet waartoe onze le-

den in staat zijn, die in de oRP-zaal hun zelfgebouwde projekten to'

nen. voor de enthousiastelingen die het niet laten kunnen zal eÍ

door wim PAoWDW weer een eenvoudige vertikale tankspriet met

uitwisselbare homemade spoelen in de tuin naast de zaal worden

opgesteld. Deze antenne kan woÍden omgeprikt voor de volgends

banden: 40,20,15 en 1O m. Ti jdens voorgaande jaren werd er met

deze antenne menig ORP-OSO gemaakt. Dus wat let u om uw zelf-

bouw (trans)ceiver er eens aan te hangen? wellicht neemt iemand

een magnetische loop mee, zodat we de resultaten eens kunnen

vergelijken! Het programma van de bijeenkomst van de Benelux QRP

Club ziet er als volgt uit:
-  opening
- prijsuitreiking BOC Marathon
- lezing over zelfbouw dooÍ Fred Marks PAoMER
- vooÍzitterschap BQC
- rondvraag

onderl ing OSO.
Voor de snuffelaars zullen hele jaargangen oRP-bladen teÍ inzage

liggen, zoals SPRAT (G-ORP Club), The oRP Ouarterly (oRP-ARCI),

oK oRP lNFo (oK-oRP Klubu) en uiteraard onze Nieuwsbrieven.

Voorts neemt Henk PAoGHS de dikke map met artikelen van dê

BQC-Kopieservice mee, zodat u zich niet hoeft te vervelen! Zoals

vanouds wordt de oRP-bijeenkomst weer gehouden in: 'De Kayers-

heerdt" Eerste Wormensew eg 494 in Apeldoorn (E8 afslag Apel-

doorn-Zuid, daarna VERON-bordies volgen). we beginnen omstreeks

1 1.OO uur. In de bar ziin broodles en drankies verkrijgbaar. Tot ziens

op zaterdag 5 september!
73, Cees PA3DNN

-|
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BOC MARATHON 199 1lg2 door pAoArG

Het marathoniaar is weer voorbij, de strijd gestreden en de puften
geteld. Negen deelnemers dit jaar, schitterend.

DE EINDSTAND 1991/92
U zult wel beniéuwd zijn naal de eindstand. Welnu, hier komt-ie:

NR CALL PREFIXEN LANDEN SCORE
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welkom Bernard PA3FZV en bedankt Bert PA3FSC voor het promo-

ten van de marathon.
Bernard, je had een leuk lijstje, prima verzorgd en geen problemen'

Kees PAoTA, ja ook ik kiik met bewondering naar de prefixen die

door de deelnemers geclaimd worden. Dan denk ik wel eens:

Waarom heb ik die prefix niet gewerkt, waar ben ik mee bezig? Dat

weet ik dus.
Appie PA3EXS, uitstekend gedaan met die HW 8, proficiat' EH is

volgens de |TU-lijst toegewezen aan Spanje, dus EA, of was het

toch ES?
Bastiaan PASFFZ, DL3 heb ie dubbel geclaimd en UWI = UA'

Gezien de geclaimde prefixen moet het voor vele OM's een fijn ge-

voel geven als de OSL-kaart met de biizondere pÍefix wordt ont-

vangen. Het werd toch maar gepresteerd met ORP!!!

DE WINNAARS
Zoals gebruikelijk zullen de drie deelnemers, die de meeste punten

hebben verzameld in de marathon 1991 192, tet aanmoediging wor-

den beloond met een attentie namens de Benelux ORP Club. Tiidens

onze Boc-bijeenkomst op de HF-dag in Apeldoorn zullen de de prii-

zen persoonliik worden overhandigd.

MARATHON 1992/93
zo, dit was het dan weer. lk hoop al deze deelnemers in de volgen-

de marathon weer te ontmoeten met nog enkele oM's erbij, nu de

laatste hindernis vanwege de vermogensdeling is opgeruimd'

Kom op met de logs, dan kan ik het programma testen op alle door

de deelnemers bedachte situaties. Tot nu toe ben ik er nog steeds

uitgekomen. lk wacht met spanning op uw inzendingen' Gaarne

vóór 1 november opsturen naar het bekende adres (colofon).

73 en tot de volgende keer, Adriaan.

ll-
1
2
3
4
5
6
7
I
I

DLSKAZ 206
PA3FSC 242
PA3FLV 362
PAoTA 421
PASFFZ 14O
PA3EXS 91
PAoATG 156
PA3FZV 133
PAoWDW 49

53
47
88
77
40
32
34
41
2 1

21836
20640
1 4 1 9 0
1 1 9 0 5
8753
3 1  3 6
1092
1  091
805

NIEUWE REGELS
Alle OM's, die kommentaar en/oÍ suggesties hadden met betrekking
tot de marathon en de contestkalendeÍ, bedankt. Doorgaan zo. Ook
ik weet niet alles en zo moeten we tesamen de informatie 'up to
date' houden. Naar aanleiding van deze opmerkingen heb ik de ma-
rathonregels wat aangepast. De aanpassing is zodanig dat het mo-
gelijk is eerder geclaimde prefixen, gewerkt met een hoger uitgangs-
vermogen, weer te claimen indien deze opnieuw worden gewerkt

met een lager vermogen. Wilt u a.u.b. dan wel duidelijk aangeven

dat het om een lager vermogen gaat? De twijfelaars, die dus de af'

gelopen periode niet meededen, behoeven zich niet in te houden.

Kom maar op met dat log!! !

DE LAATSTE LOGS
Zo, dan nu de kommentaren op de laatste logs voor de marathon

1991192.

CONSERVATIEF....
worden zij genoemd, die elke suggestie
maar.. ." .  Zi i  d ienen zelden de voorui tgang.

PAOGG
beantwoorden met "Ja,
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HET STELLA-PROJEKT door PAoGBY

STELLA is een afkortíng van SToríngs ELiminator annex Línear

Amplifier. Deze mixage van nederlandse en engelse terminologie
komt in de praktijk neeÍ op een schakelíng voor EZB met constante
amptitude (CAEZB), die en passant een signaalwínst van 6 à l0 dB

oplevert.
Evenveel als met een doorsnee eindtrap te bereíken valt...

INLEIDING
Het concept van EZB met constante amplitude dateert al van 1972
(PAoEPS). Hoewel er in de daaropvolgende jaren de nodige publi-

katies over zijn verschenen, is het systeem nooit echt van de grond
gekomen. Dat valt te betreuren. want CAEZB biedt interessante as-
pekten en is bovendien een dankbaar experimenteerobjekt. De
meest in het oog en oor springende karakteristiek is dat deze modu-
latievorm. door het ontbreken van amplitudevariaties, geen storing
veroorzaakt in zgn. vermaaksapparatuur. Helaas biedt zelfs het wer-
ken met ORP lang niet altijd een garantie tegen het optreden van dit
ongemak. Schrijver dezes kan ervan meepraten. Na inbouw van een
CAEZB-unit in de zender werd nimmer meer een klacht gehoord.
Oók niet wanneer er met groter vermogen {tot 3OO W toe) werd ge-
werkt. De doordringbaarheid van het signaal bleek bovendien enorm
te zijn toegenomen, zodat zelfs in pile-ups fraaie DX kon worden ge-
werkt. Dit was met gewone EZB vaak niet of nauwelijks mogelijk.
Zuiver technisch gezien biedt CAEZB nog het voordeel dat de stuur-
en eindtrap van de zender niet lineair behoeven te worden ingesteld.
Klasse C-bedrijf is zonder meer mogetijk, hetgeen een aanzienliike
rendementstoename kan opleveren.
Natuurlijk kent het systeem ook nadelen. ln de spraakpauzes is een
restdraaggolf waarneembaar, wanneer het tegenstation niet exact
zero-beat is afgestemd. Erger is dat CAÊZB een wat grotere band-
breedte in beslag neemt dan het normale systeem. Met een zorgvul-
dig ontworpen en afgeregelde schakeling is één en ander tot zeer
aanvaardbare proporties terug te brengen. Dit gegeven werd verkre-
gen aan de hand van een jarenlange praktijkervaring.

Figuur 1 Principe fazevergrendeling (PLL)

Het uitgangssignaal van een spanningsgestuurde oscillator (VCO)

wordt in een fazedetector vergeleken met een referentiesignaal. Het
uitgangsprodukt van de detektor is evenredig met het fazeverschil
tussen VCO- en referentiesignaal. Indien beide signalen dezelfde fre-
quentie hebben levert de fazedetektor een gelijkspanning op die, via

een filter en een regelversterker, de VCO in de pas houdt. Wijzigen

we de frequentie van het referentiesignaal, dan zorgt de regelspan-
ning uit de fazedetektor ervoor dat de VCO deze frequentieverande-
ring nauwkeurig volgt. Wanneer we nu als referentie een EZB-sig-
naal gebruiken, dan zal de VCO de spraakfrequenties volgen. Het re'
sultaat is een CAEZB-signaal. Tie Íig, 2.

( . -
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HOE WERKT CAEZB?
Het hele systeem is gebaseerd op het principe van de fazevergren-
delde oscillator. Zie figuur 1.

FÊEEDIÏÉC'OR LUSfILIII RÉCELT'ERS?. V@

cÉzB t ll

tË;L Principe cAEzB

In de praktijk voegt men aan het referentie(EZB)signaal wat draag-
golf toe om de VCO vergrendeld te houden gedurende de spraak-
pauzes. Dat kan gerealiseerd worden door de balansmodulator in de

EZB-generator iets te ontregelen. Een tweede mogeliikheid is om
een geringe hoeveelheid HF uit de draaggolfoscillator door te koppe-
len naar de EZB-ingang. Doorgaans geeft de laatste oplossing een
wat betere modulatiekwaliteit. Wordt een limiter (begrenzer) aan de
schakeling toegevoegd, dan is het bijmengen van een draaggolfsig-
naal veelal onnodig.
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de verwachten. Ongewenste zijbanden worden n.l. sterk verzwakt,
terwijl de energie in de wèl gewenste zijband enorm toeneemt. Het
zou wat ver voeren om hier uitgebreid in te gaan op het hoe en
waarom van dit proces. Wie dienaangaande meer wil weten wordt
vêrwezen naar het uiterst informatieve artikel van PAoKT in Elec-
tron van december 1988, blz.  618 e.v.
Als begrenzer/fazedetektor wordt een TBA 120 toegepast. De S-uit-
voering van dit lC is in deze schakeling niet bruikbaar.
Tussen fazedetektor en regelversterker (een pA 741) bevindt zich
het zgn. lusfilter. De eigenschappen hiervan bepalen de nauwkeurig-
heid waarmee de VCO het oorspronkelijke EZB-signaal volgt. De uit-
eindelijke spraakkwaliteit en bandbreedte hangen hiermee ten nauw-
ste samen, zodat gesteld kan worden dat het lusfilter bepalend is
voor de bruikbaarheid van het komplete systeem.
De gelijkstroomanstelling van de regelversterker wordt verzorgd door
de komponenten rond de niet-inverterende ingang van de 741. Met
Pl kan de regelspanning voor de VCO op de gewenste waarde wor-
den ingesteld.
ln het uitgangscircuit van de op. amp. is een T-filter opgenomen om
eventuele ruis op het regelsignaal te onderdrukken.

VCO EN BUFFERruERSTERKER
Als VCO is een Hartley-schakeling gekozen met een BF 245c. Het
oscillatorgedeelte dient met zorg te worden gekonstrueerd, zodat de
stabiliteit in onvergrendelde toestand al aan behoorlijke eisen vol-
doet. L1 wordt bij voorkeur op een stevige vorm-met-kern gewik-
kefd, waarbij de aftakking op ca. 114 van de aardzijde komt te lig-
gen. Een dipmeter bewijst bij de dimensionering van L1 goede dien-
sten.
Om de VCO zo min mogelijk te belasten is gebruik gemaakt van een
BF 90O als buffer. Deze doet tevens dienst als versterker met regel-
bare output. Hiertoe is de spanning op G2 variabel gemaakt d.m.v.
instelpot P2. Mocht de BF 900 onverhoopt oscilleerneigingen verto-
nen, dan kan de drainkring worden gedempt met een weerstand van
220 à 470 Cr.
Voor T1 kan de overbekende 1O,7 Toko-trafo met roze kern ge-

bruikt worden. De in het schema aangegeven parallelcondensator

wordt extern aangebracht en geeft samen met de reeds aanwezige
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BEGRENZER, FAZEDETEKTOR EN REGELVERSTERKER
In fig. 3 is het komplete schema van een goed werkende CAEZB-ge-
neratoÍ weergegeven.

TBA l2o  ro . r_  l : t o_ ,en 1at r
Or l

CARRTER III
+ 1 2  V

+  , o ,  ÍÀN f .
ReêÊLVERSt .

rl7

lo-/- ,,OO .r${

I n _
H

EZ8 IN

5 6 o

o, l

l o o  k

3 t (3

l o k .

otl +r'z v

gBroS

loo looK

gF?óo JJ-Fzt$ <

t

Figuur 3 De complete CAEzB-schakeling

De aangegeven waarden gelden voor gebruik op 9 MHz, maar door
T1 en Ll te wijzigen kan iedere andere frequentíe worden toege-
past.
De fazedetektor wordt voorafgegaan door een begrenzer, die de am-
plitudevariaties van het ÊZB-signaal etimineert. Aan te tonen valt
dat deze behandeling de bandbreedte van het uiteindelijke CAEZB-
signaal aanzienlijk beperkt, al zou men wellicht het tegenovergestel-

v
2o
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capaciteit resonantie op 9 MHz. De exacte afregeling vindt plaats

d.m.v. de kern.

AFREGELING
Voor het gemak wordt ervan uitgegaan dat de CAEZB-geneÍator is
gekonstrueerd voor 9 MHz. Een stabiele ontvanger, een frequentie-
teller en uiteraard een EZB-geneÍator zijn in principe voldoende om
de hier beschreven unit naar behoren af te regelen. Het gebruik van
een scoop strekt tot aanbeveling, maar is niet strikt noodzakelijk.
Voor de eerste test wordt de verbinding tussen de regelversteÍker
en de VCO onderbroken. Op de uitgang van de CAEZB-unit sluiten
we nu een teller aan. Met behulp hiervan regelen we de VCO af op
9 MHz. ls dit gebeurd, dan wordt het signaal op de ontvanger be-
luisterd: het moet goed stabiel zijn en volkomen 'glad'. ls alles zover
in orde, dan kan de verbinding tussen de VCO en de regelversterker
worden hersteld.
Aan de ingang van de unit wordt een 9 MHz signaal van niet al te
grote amplitude toegevoerd, bij voorkeur via de trimmer van 7O pF.
Dit signaal kan het beste worden ontleend aan de draaggolfoscillator
van de EZB-generator. Potmeter Pl wordt zodanig ingesteld dat de
uitgangsspanning van de regelversterkeÍ enkele volts bedraagt.
Wanneer we nu opnieuw (voorzichtigl aan de kern van Ll draaien
zal er een punt optreden waar de VCO vergrendelt. Dit valt te kon-
stateren op de teller, die nu exact de frequentie van het draaggolf'
kristal moet aangeven. Op de ontvanger beluisterd dient dit vergren-
delde signaal ook weer volkomen glad te klinken. Eventuele brom-
en ruisverschijnselen zijn meestal terug te voeren op een te hoge
versterking van de 741.ln dat geval kan de tegenkoppelweerstand
tussen de niet-inverteÍende ingang en de uitgang worden verkleind
tot bijvoorbeeld 47 kO. Ook kan wat worden geëxperimenteerd met
de instelling van P1
Indien dit alles naar behoren werkt wordt de capaciteit van de in-
gangstrimmeí zovet verkleind dat de VCO nog juist vergrendelt. Aan
de andere ingang wordt nu het EZB-signaal aangeboden, waarbii
goed moet worden opgelet dat de TBA 120 niet overstuurd wordt.
Dit manifesteert zich als zware vervorming en een ontoelaatbaar
grote bandbreedte (splatter). Eén en ander is te kontroleren op de
ontvanger. Eventueel kan de instelling van Pl nog wat worden ge-
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korrigeerd. Als de unit korrekt is aÍgeregeld horen we op de ont-

vanger een prima verstaanbaar, stevig 'geprocessed' signaal. Tot

slot wordt vastgesteld of ook zonder extra draaggolfsignaal de VCO

in de spreekpauzes vergrendeld bliift. Zoniet, dan handhaven we de

hiervoor behandelde procedure.

Het CAEZB-signaal kan op de gebruikelijke wijze doorgemengd wor-

den naar de band(en) van uw keuze. De steÍkte van het in de mixer

te injekteren signaal kan met P2 worden geregeld. uiteraard kan de

komplete cAEZB-unit ook worden ingebouwd in een bestaande zen-

der of transceiver, mits L1 en T1 worden aangepast.

Moge STELLA u inspireren tot veel interessante experimentenl

Veel succes, Rob.

SUMMARY
ssB with constant amplitude gives your signal an enormous punch

and knocks off with neighbour RFtl A phase locked loop is inserted

at the input of the driver of your existing SSB transmitter. The VCO

tocks on your sideband and generates a constant amplitude SSB

signat. some carrier re-insertion may be necessary to lock the vco

during speech pauses. This sYstem is invented by PAoEPS'

SLOVEN... . PAoGHS

Een stadsjuffertie heul vekaansie op 'n boerderie in Drenthe en zaag

dat er maor ien haon was maank dartig hoender. ze vreug an de

boer: "ls dat niet te veel voor zo'n haan, hij alleen voor dertig

vrouwtjes." De boer schudkopde: "Zo is 't niet. op 'n boerderie is 't

aaltied sloven en dat geldt zowel veur de haon as veur de boer...."

PA6 ORP - pnOORP - paeORp - pAoo'p - pA.o*p - pesonp.,ra

Van 1 I - 22 september is de Groep Dordrecht onder de speciale call

PAoORP aktief op alle HF-banden. Bovendien kunt u dit station op

zondag 20 september aantreffen op 144,275 en 145,275 MHz'
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UITGANGSVERMOGEN
747cX door PAoGHS

Het SsBaitgangsvetmogen van de FÍ 747 is, in tegenstetling tot de
anclere moales, met de dtive-potmeter niet regelbaar, Doot de vooÍ'
gestelde vefandeíingen is het uitgangsvermogen in alle modes, in-
clus ief S S B, regelbaa Í.

De volgende werkzÈamheden dienen te worden verricht:
1 Deksel verwi ideren.
2 Frontplaàt met bijbehorende elêktron;ke door zij'delings aíbuigen

van het ondêrdeksel verwiideren.
3 De díaad tussen de dr ive-potmeter en J18 op het main board

{geel en zwart}  5 cm van de stekker J18 doorknippen. De beide
vri je draadeinden áan J18 met een weerslánd van 10 kQ vast '

solderen, waardooÍ de maxjmalê stand van de drivê_potmeter
woídt gesimuleerd.

4 De zwart€ knop van de M|C-potmeler verwijderen- De drive_
potmeter-ring met e€n passende zeskantsl€utel losmaken en
veíwi ideren. De moer vên de dubbele potmeter naar bidnên toe
licht eruit trekken, De brug tussen de lopêI en de rechter pen

van de potmeter losmaken en bevesl igen tussen de loper en de
l inker pen; kabelt je van l inkeípin losmaken en aan rgchtefpin
vaslsoldsíen, waardoor uitgangsvermogensveíhoging volgl dooí
rêchtsomdraaien. De potmet€í kan nu weeí worden êange-

5 Een ongeveer 25 cm lang coaxiaàl kabeltje aan beide kanten
aansni jden. Rl86 (180í) bi j  032) op de hoofdprint  aan de mas-
sázi jde losnêmen. Dezê l igt  achler de key- ingang, vanaÍ het
fronl  gezien op ongeveer '10 uuf en naast de gÍote tr impot '
meter VRO6. De naar VRO6 wi izende aanslui t ing komt aan
massa. De massa met de buitenmantel van de vooÍbereide co-
axkabel verbind6n en de kern met d6 hie.vooí van de massa
losgehaalde R168. Het andeíe eind wordt aan dê díaden van de
drjve-potmeter aangesloten.
Eventueel de gemêakte verbindingen isoleÍen waarna de om-
mantel ing van de t íánsceiver weea kan worden aángebracht,
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Het ui tgangsvermogen kan nu in ALLE modes worden geíegelcl  van

1 tot 1OO w.

Vert. CO-DL 4/9 DJOHP

SUMMARY
The output powet of FT 747 is not adiustable in the SSB mode' A
simple method is decibed to solve this píoblem.

AMBTENAAR BEDREIGD DOOR GRAF-
SCHENNER

Op vri jdag 19 juni
drong een onbeken-
de, gewapend mel
een kruis, een cam-
ping in ds buurt van
Olst binnen. Op dat
moment was een
êmbtenaar van Ver-
keeí en Waterstaat
nêt bezig met een
onoeízoek naar
aaídstralen. Zijn ás-
sistent wi$ de in-
dringer op het kri-
t iêke moment op de
fotogíafische plaat
vast te leggen. Met
behulp van hel al-
dus verkregen slg-
nalement kon de
poli t ie de vreem-
deling later snel op_
sporen,
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ORP CONTESTKALENDER

datum UTC contest

door PAoATG

mode band

5 sept.
1 9-2O sept.

26 sept.
26 sept.

26-27 sept.
3-4 okt.

10-1 1 okt.
1 1 okt.

1 7 - 1 8  o k t .
18  ok t .

24-25 okt.
1 -7  nov .

1 nov.
1 nov.

7-8 nov.
8 nov.

14  nov .
14-15 nov .

14  nov .
1 4 nov.
1 5 nov.
1 5 nov.
1 5 nov.
1 5 nov.

28-29 nov.

1 300-1 600 AGCW HT-Party
1500-1800 Scan. Act.  contest
1900-21O0 AGCW VHF/UHF contest
2100-2300 - vervolg -

1500-1800 Scan. Act. contest
1600-2400 EU for ORP weekend
1600-0500 Pennsylvania OSO party

13OO-22OO - vervolg -

12OO-24OO ORP ARCI Fall Party
0700-1900 RSGB ORP contest
0000-2400 CO-WW-DX contest
0OOO-24O0 HA ORP week
0900-1 100 HSC contest
15OO-17OO - vervolg -

1 4OO-1400 VERON telegrafiecontest
O90O-1 130 VERON PA bekerwedstr.
O90O-1130 VERON PA bekerwedstr.
12OO-120O OK DX contest
1500-1700 EUCW QSO Party
1800-2000 - vervolg -

0700-0900 - vervolg -

10OO-1 2OO - vervolg -

1300-1500 AGCW HOT Party
15OO-1700 - vervolg -

O00O-24OO CO-WW-DX contest

CW 40m
CW 8O-1O m
CW 7O cm
C W  2 m
SSB 80-10 m
CW 8O-10 m
CW 160-10 m
CW 16O-1O m
CW 160-10  m
C W  1 5  m
SSB 160-10  m
C W  8 O m
CW 80-10 m
CW 8O-1 0 m
C W  2 m
SSB 80-40 m
CW 8O-40 m
CW 160-10  m
CW 4O-2O m
CW . 80-40 m
CW 8O-40 m
CW 4O-2O m
C W  4 0 m
C W  8 0 m
CW 160-10  m

AGCW-DL HANDTASTEN PARTY (HTP}
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO HTP.
Uitwisselen: RST + volgnr/klasse/naam/leeftijd.
Deelnameklassen: A = max. 5 W, B = max. 50 W, C = max. 15O
W u i t , D = S W L .
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Puntentelling: A -A = 9 punten, A - B : 7 punten, A - C = 5 pun-

ten ,  B  -B  :   punten ,  B-C =  3  punten ,  C -C =  2  punten .

Multiplier: geen.
Score: de som van de OSO-Punten.
Bijzonderheden: Leeftijd (X)YL = XX. Alleen handsleutels zijn toege'

staan.
Aanbevollen frequentieband:7O1O - 7O4O kHz.
Log + summary: vóór 30 sept. zenden aan Friedrich Fabri DF1OY,

Wolkerweg 1 1, D-8OO0 Munchen 7O, Deutschland.

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST i
Werken met: elke Scand. amateur (incl. TF). n

Uitwisselen: RS(TI + volgnr.
Deelnamektassen: single op. single TX, single op. ORP TX (max. 1O

W input), multi op. single TX, SWL.
Puntentelling: Scand. - EU 1 punt, Scand. - DX 1 punt op 2O-1O m

en 3 punten op 80-40 m.
Muttiplier: Scand. call areas (LA1 :LB1 :LJl en OY).

Score: de som van de OSO-punten maal multiplierpunten per band.'

Bijzonderheden: elk station 1x per band. Geen cross-mode OSO's.

Mult i  op. stat ions minimaal 10 minuten op de band.

Landen l i j s t :  LA=LB=LG=LJ,  JW,  JX,  OF=OG=OH:Ol ,  oHo,

O H o M = O J o ,  O X ,  O Y ,  O Z ,  S l = S J = S K = S L : S M ,  T F .

OY/PAoORP:OYo etc.
Logs: per band * summary vóór 31 okt. zenden aan: EDR Contest

Manager, H. Thomsen OZ7HT, Adelvadvej 2, Solsted, DK-627O

Tonder, Denmark.

AGCW.DL VHF/UHF CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO AGCW TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.
Deefnameklassen: A = ffiax. 3,5 W, B : max. 25 W, C : meer

dan 25 W uit .
Puntentelling: 1 punt per km. :

Multiplier: geen.
Score: de som van de OSO-Punten
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Biizonderheden; klasse en locatie mogen tijdens de contest niet ver-
anderen. Alleen single op. stations, geldt ook voor clubstations.
Niet-complete OSO's tellen niet maar staan wel in het log.
Aanbevolen frequentiebanden: 144,O1O - 144,150 MHz en
432,025 - 432,15O MHz.
Logs: per band + summary vóór eind okt. zenden aan Oliver Thye
DJZOZ, Postfach 7811, D-44OO Mrinster, Deutschland. 

1

EUROPE FOR ORP WEEKEND
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO EUORP.

3:ï:ï:ï;:ï1ïï$:"' '
Puntentelling: DX-QSO's 5 punten.
Multiplier: geen.
Score: de som van de OsO-punten.
Bijzonderheden: max. 5 W uit. Per continent ontvangen de nummers
1 - 3 een certificaat. Bij protesten is de beslissing van de rechter
bindend.
Aanbevolen frequenties: 3560, 7030, 14060, 21060 en 2806O
kHz.
Logs: per band + summary met stationsbeschríjving en punten-
telfing vóór 15 nov. zenden aan P. Doudera OK1CZ, U1 Baterie 1,
16200 Praha 6, Czechoslovakia.

PENNSYLVANIA OSO PARTY
Werken met: Pennsylvania ORP ctubleden.
Uitwisselen: RS(T) + OTH (county voor Penna-stations en ARRL-
sections voor de rest).
Deelnameklassen: single op., mobile single TX, mobile multi TX,
O R P m a x . S W u i t .
Puntentelling: SSB OSO I ount, CW OSO l,S punten, CW eSO op
160-80 m 2 punten.
Multiplier: Penna-counties (max. 67). Stations op een county-grens
telt voor 1 OSO-punt, maar verhoogt de multiplierpunten..
Score: de som van de Oso-punten maal de multiplierpunten. ORp-
score is eindscore maal 2.
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Biizonderheden: elk station 1x per band en mode. Geen repeater-
QSO's. CW-QSO's alleen in de CW-band. /M-stations mogen weer
gewerkt worden bij county wissel.
Aanbevolen frequenties: 1 81O, 3560, 7O3O, 7O4O, 14060, 21060,
21110,28060 en  281 10  kHz.
Logs: per band + summary vóór 15 november zenden aan J.
Trennepohl, K3SO, 1763 Princeton Dr., State College, PA 16803,
USA. Bij meer dan 1O0 OSO's een dupe sheet meesturen.

ORP ARCI FALL PARTY
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: voor USA RST + state/prov, of land + ORP ARCI-
membernr. (niet-leden geven uit), ARRL-section voor de rest.
Deelnameklassen: 1 band of multi band.
Puntentêlling: 5 punten per ORP ARCI-OSO, 4 punten per DX-OSO
en 2 punten per EU-QSO.
Multiplier: elk DXCC-land per band, USA-state of VE-prov.
Vermogensmultiplier: x10 bij minder dan 1 W , x7 bij 1-5 W uit. Bo-
ven 5 W geldt als checklog.
Score: de som van de OSO-punten maal de som van de multiplier-
punten maal de vermogensmultiplier. Bij 1O0% 'natural' vermogen
de totaalscore x2, bij l OO% batterijvermogen de totaalscore x1 ,5.
Bonus: zelfbouw TX per band 2O0O punten extra, zelfbouw RX per

band 3OOO punten extra en zelfbouw transceiver per band SOOO
punten extral
Bijzonderheden: Elk station 1x per band. Niet langer dan 24 uur in
de contest. Opgegeven tijd is lokale tijd.
Logs: per band + summary binnen 3O dagen zenden aan Red
Reynolds KSVOL, ORP ARCI Contest Manager, 835 Surryse Rd.
Lake Zurich, lL 60047, USA.

RSGB ORP CONTEST
werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. G's geven RSÏ + countycode (3 let-
ters).
Deelnameklassen: A : UK-stations ORO, B = overige landen ORO,
C : UK-stations ORP (max. '10 W uit), D = overige landen ORP
(max. 1O W uit).
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Puntentelling: 3 punten per OSO.
Multiplier: elke G-county.
Score: de som van de OSO-punten maal de som van de multiplier-
punten.
Frequdntieband: buiten 21075 - 21125 kHz.
Logs: met summary vóór 17 dec. zenden aan HF-Contest
Committee RSGB, P.O. Box.73, Lichfield, Staffs, WS13 6UJ,
England.

GO WORLD WIDE DX CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RSff) + CO-zone.
Deelnameklassen: single op. multi band, single op. 1 band, single
op. ORP (max. 5 W uit), multi op. multi band 1 TX, multi op. multi
band mult i  TX, mult i  op. mult i  band mult iTX, team.
Puntententelling: EU-DX 3 punten, EU-EU 1 punt, PA geen punten
(wel multiplier).
Multiplier: zone per band (max. 40 per band), DXCC- en WAE-land
per band.
Score: de som van de OSO-punten maal de som van de multipaer'
punten.
Biizonderheden: team : 5 operators uit minimum 2 continenten als
single op. Team vóór 15 okt.  aanmelden. Teamscore is de som van
de teamleden. Mult i  op. 1 TX minimaal 10 minuten op de band. Al-
leen als een QSO een nieuwe muttiplier oplevert mag van band ge-

wisseld worden binnen deze 10 minuten. Single op. minmum 12
uur en multi op. minimum 24 uur in de contest voor award. Multi
op. multi TX max. 1 signaal per band. Multi op. multi TX aparte
volgnummers per band. Alle TX's binnen een straal van 500 m. Alle
antennes d.m.v. draden aan de TX.
Logs: per band t summary inzenden binnne 1 maand naar CO
Magazine, WWDX Contest, 76 North Broadway, Hicksville, NY
11801, USA. Dupe sheets voor meer dan 200 OSO's. Op envelop-
pe vermelden SSB- resp. CW-log.

HA ORP CW WEEK
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST/QTH/naam.

Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: OSO's met eigen land 1 punt, overige landen 2 pun-

ten.
Muhiplier: DXCC-landen. ;

Score: de som van de OSO-punten maal de multiplierpunten. í

Bijzonderheden: ORP is max. 5 W uit.
Frequentieband: 350O - 36O0 kHz. 'i

Logs: met summary v6ór 21 nov. zenden aan Badiotechnika,

Budapest PF 603, H-1374 HungarY.

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSC-leden).

Deelnameklassen: 1 : HSC-leden (max. 150 W uit), 2 = niet-leden
(max. 150 W uit) ,  3 = ORP-stat ions (max. 5 W uit) ,4 = SWL's.

Puntentetling: 1 punt per OSO en 3 punten per DX-OSO. i

Multiplier: elk DXCC-land per band.
Score: de som van de oso-punten maal de som van de multiplier-

punten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblok. SWL's moeten

beide rapporten vermelden.
Frequentiebanden: de eerste 30 kHz van elke band.

Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Det

Reinecke DK9OY, Katenser Hauptstr. 2, D-3162 Utze-Katensen,

Deutschland.

IBERO AMERICANO CONTEST ;
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS + volgnr.
Deelnameklassen: A = single op. Latijns Amerika, B : multi oF'

rest van de wereld, C = multi op' Latijns Amerika, D = multi op'

rest van de wereld, E = single op. Spaanse Novice (EC), F : single

op. ORP mult i  band.
Puntentelling: Latijns sprekende landen (volgens liist) 3 punten en

de rest van de wereld 1 Punt Per OSO.

Multiplier: DXCC-landen (volgens liist).

Bijzonderheden: elk station 1x per band. Multi op. slechts 1 TX'
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Latiinse landen volgens DXCC: CE, CO, CP, CT, CU, CX, C3,C9,

DU, D2, EA, HC, Ht,  HK, HP, HR, KP4, LU, OA, PY, TG, TI,  XE, YN,

YS, YV, ZP,3C. SWL's 3 punten per OSO met min. 1 stat ion ui t  de '

Latijnse-landenlijst. Na 5 QSO's mag hetzelfde station weer gelogd

worden (echter max. 15% van al le OSO's).
Logs: per band + summary vóór 30 nov. zenden aan Xlll Concurso

lbero Americano, Gran Via de las Corts Catalanes 594, E-O8OO7

Barcelona, Spain.

VERON TELEGRAFIECONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./locator.
Deetnamek lassen:A =  ORP(max.  l0Win) ,8  = 'QRO.

Puntentelling: 1 punt per km.
Multiplier: geen.
Score: de som van de OSO-Punten.
Bijzonderheden: voor de AR|-contest ook de AR|-secties vermelden.

A : single op. en B = multi op. De logs worden dan doorgestuurd

naar ltalië.
Aanbevolen Írequentieband: 144,O1O - 144,15O MHz.

Logs: met summary vóór 24 nov. zenden aan A. van Tilborg

PAoADT, Schepenenveld 141 ,7327 DB Apeldoorn, Nederland.

VERON PA BEKERWEDSTRIJD
Werken met: alleen PA.
Uitwisselen: RS(T) + regionr.
Deelnameklassen: ORO, ORP, alles single op. 1 TX, SWL.

Puntentelling: 1 punt per OSO.
MultiplieÍ: elke regio per band.
Score: de som van de OSO-punten maal de som van de mulitplier-
punten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Eigen regio telt niet voor

multiplier. ORP : max. 5 W uit voor CW en max. 13 W uit voor"

SSB.
Frequentiebanden: CW 3510 - 3560 en 7005 - 7035 kHz, SSB

3600 -  3650,3700 -  375O en 7O5O -  7100 kHz.
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Logs: per band plus summary vóór 10 dec. zenden aan A' de Jong

PAoXAW, C.R. Waiboerstr. 1 5, 1761 CK Anna Paulowna. 
:

OK DX CONTEST 
.l

Werken met: elke OK-amateur.
Uitwisseten: RS(T) + volgnr., OK-stations geven RSff) + OK-dis-

trict.
Deelnameklassen: A = single op. multi band, B : single op' 1

band, C = multj op. multi band 'l TX, D = multi op' multi band

multi TX, E = single op. multi band ORP, F = single op' single band

ORP, G = SWL's.
Puntentelling: QSO's met OK-stations 1o punten, elk ander oso 1

punt, PA-OSO's geen Punten.
Multiplier: DXCC- en WAE-landen + OK-districten per band'

score: de som van de oso-punten maal de som van de multiplier-

punten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Er ziin 126 districten in

oK. Klasse A en B max. 20 uur in de contest. Klasse c minimaal 10

minuten op de band per mode. ORP : max. 5 W uit'

Logs: per band + summary vóór 1 5 dec. zenden naar central Radio

Club, P.O. Box 69, CS-13327 Praha 1, Czechoslavakia' Dupe

sheets bij meer dan 2OO OSO's. 

ï
EU CW OSO PARTY
Werken met: elke amateur. :
Roepen: CO EUCW.
Uitwisseten: RST/OTH/naam/club/clubnr. (NM : no member)'

Deelnamektassen: A = EUCW{id meer dan 5 W uit, B : EUCW-lid

minder dan 5 W uit, C : geen lid, D : SWL'

Puntentelling: OSO met eigen land 1 punt, EU-OSO 3 punten, DX-

OSO 3 punten.
Multiplier: elk OSO Per dag en band.

Score: de som van de OSO-punten maal de som van de multiplier-

punten per band.
Bijzonderheden: elk station 1x per dag en band'

EUCW-clubs: SCAG, AGCW, GORP, BORP (Benelux ORP)' HSC'

VHSC, INORC, HCC, BTC, UFT, SHSC, GPCW, ORP ARCI, FISTS,

UORO, FOC, UCWC, HACWG.

t

t
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Frequentiebanden:3520 - 3550,7010 7O3O,14O2O - 14050 kHz'
Logs: per band + summary vóór 20 dec. zenden aan GÍinther
Nierbauer DJ2XP, lllingerstr. 74, D-6682 Ottweiler/Saar, .
Deutschland.

AGCW-DL H(omebÍew) O(ld) T(imer) PARTY
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO HOT.
Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse.
Deelnameklassen: A = zelfbouw TX en RX enloÍ 25 jaar oud, B =

zelfbouw TX of RX of 25 iaar oud, C = ORP TX (max. 5 W uit).
Puntentelting: A - A, A - C en C - C - 3 punten, A - B, B - C = 2
p u n t e n , B - B = 1 p u n t .
Multiplier: geen.
Score: de som van de OsO-punten
Bijzonderheden: alleen zelfbouw oi 25 jaar oude apparatuur. Elk sta-
tion 1x per band. Volgnrs. per band.
Aanbevofen frequentiebanden: 351O - 3560 en 701O - 7O4O kHz.
Logs: per band + summary vóór 15 dec. zenden aan Dr. Hartmut
Weber DJ7ST, Schlesierweg 13, D-3320 Salzgitter 1 , Deutschland.

NIEUWE LEDEN . HARTELIJK WELKOM

In de afgelopen maanden hebben de navolgende nieuwe leden zich
bij ons aangemeld:

BOC-606 PA3CBT F.H.J. Klein Tank
Rienderstein 9, 6714 CB Ede.
Werkt op HF-banden met FT 101ZD en FT 7.

PA3FXH J.C. v. Brouwershaven
Reiger 125,3245 TM Sommelsdijk.

PA3GAT C.J. Roos
Sfeedoorn 2, 3224 TN Hellevoetsluis.

BOC-607

BOC-608
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BOC-609

BOC-610

BOC-611

BOC-612

BOC-613

BOC-614

BOC-615
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PA3CGY J.A. de Vries 1
Fockingastraat 5, 9031 XE Boksum.
ls aktief op 2 m met FT 29OZ en op HF met zelfbouw.

K. Rottiers .
Past. PeetersstÍaat 9, 8-2880 Bornem, België. 

:

PA3BKZ J.C. Tissink 
ii
;

T. Brandsmakwartier 26, 4333 EN Middelburg. :

Veron afd. Zuid-West Nederland, p/a P. v. Oosterom
Westerzicht 1 1 4, 4385 BP Vlissingen.

PA3DHB J.M. Perik
Rozenstraat 32, 1738 CE Waarland.

PAoCNR C. v.d. Bie
Rottenburgseweg 1 76, 3241 XE Middelharnis

PAoABU A. Buurman
Angelenhorst 3,  2171 VK Sassenheim.
fs akt ief  op 2,20 en 80 m.

BOC-616 PAoYR P.W. v. Reymersdal
K. Hasselaarstraat 93, 4382 AH Vlissingen. 

i
Zoals u ziet een ongewoon gÍote toeloop in dit 'rustige' jaargetijde,
mede een gevolg van aktiviteiten van diverse leden, waarvoor onze
harrelíjke dank.
Wij hopen dat u zich snelthuis zult voelen bij de BACI

73, Cees PA3DNN

ORA.LOCATORKAART
Het middenblad van deze Nieuwsbrief bevat een handige kaart!



DE MAGNETISCHE 'LOOP' ANTENNE
VAN G4EOL door PAoRTw

Tídens een ASO met miin aRP-zendertie voot lO MHz bleek miin
tegenstation met zo'n 'looprding te werken De betrcfíende
amateur was zo vÍiendeliik om spontaan enige foto s op te sturen
van zijn konstruktie (vàn de antenne, bedoel ik),

Mike's ' loop'  heef l  een diameter van 44 inch en is gemaakt van

kopeíen buis. Aan de bovenkant van de 'loop' is een vaÍiabele

condênsalor van 2 x 2OO pF gemonteerd. De vastê platen zijn
verbonden met de uiteinden ván de 'loop' De condensator js dus

als splitslator geschakeld. Afstemming geschi€dt op afsland met

bohulp van een klein motortje met een zeer grote vertraging. De

koppel lus is gemaakt van I  mm koPer, terwi i l  de diameter 1/5 is

van de grote' loop' .  Op de foïo's is te zien dat een eenvoudig
plankje hei geheel ondêrsteunl.

Ha|teliik gegroet! Bas oRTW.

SUMMARY
PA1RTW receivec! some photographs from G4EOI: showing Mike's
magnetic toop aerial. Mike is member of the G'ARP Club ênd has
lots of fun with ARP and thís loop.

Op deze Íoto is duidelijk te

zien dat Mike de aanslui t ing
van de díaaibaíe Platen maar
heeft losgenomen.
Het snoeÍtie bêngelt er nu

nutteloos bijl
Zie ook het artik€l ovèr het
niet-aansluiten van de draai-
bare platen in do voíig€
Nieuwsbrief.
VooÍ een soepele aístem-
ming woídt gebíuik gemaakt

van een motortje met vertra_
ging. De afstêmming is zo

scherp, dat handaÍstemming
niêt le doen is,

OVER VERTIKALE ANTENNES PAoGG

Wie dooí de teleursielling over de goede werking alles heelt gepío-

beeíd om de situatie te veÍbeteren met niet al te veel succes en het

geloof in een vertikale antenne vÍijwel heeÍt verloren, die moet die-

zelfd€. antenne maaa eens opstellen op het strand van de zee, boule-

vaÍd, strekdam, ze6dijk, op de oever van een meer, op een eilandje,

langs of op groot vaaÍwater, of op e€n boot Ook drassig of vocht'g

land met een hoge grondwatersland koml in aanmeíking. Draai zo

eens een vetddag oÍ een conlest mee en u zult zich verbazen wat

betrêÍt de resultatên. Het is de ondergrond van de antenn6, die het

hem doei en ook de min of mêer vrije omgeving En om nu maar

met de dsur in huis te vallen: êí valt aen de slechte siloatie thuis

weinig te veÍandeíen. U kunt de ve.tikaal zo vrij mogeliik opstellen.

op minstens 1/4 golflengte van de gíond, êen goed aardvlak met zo-

veel mogel i jk draad eí in of een hoeveelheid chemical ién in de grond'

DaaÍom is ondel meer zeewater zo goed ên zal het op een vuilnis-

belt  of  gi fbel t  ook bêter gaan dan op het land in de omgeving daaí_

van, In de volgende Nieuwsbí ief  meer oveí di t  onderw€Íp:
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ORP EN AMATEUR RADIO
SATELLIETEN door WAGARA 

'

Onderstaand anikel is een vrÍje vertaling van het gelijknamíge artikel
dat verscheen in 'The QRP Quarterly' van juli | 992, het officíeel or-
gaan van de QRP Amateur Radio Club lnternational (ARP ARCI).
Voor de vertaler was dít artikel aanleiding om zelf ook eens een kiik-

je te nemen in de satellietkeuken, enne... met succes. Zijn eigen er-
varingen zijn tevens in het artikel verwerkt. Lees gauw verder!

INTERESSANT VOOR ÓNP-CNS EN ZELFBOUWERS
Enige tijd geleden lanceerden 'de Russen' een navigatiesatelliet met
als gast aan boord een amateurradio transponder,  de RS-12/13. Dit
apparaat is zeer interessant voor ORP-ers en zelfbouwers. Alles wat
je nodig hebt is een 1 5 m zender van 5 W, een 1O m ontvanger en
twee símpele antennes, bijvoorbeeld dipolenl

TRANSPONDER
De RS-12/13 bestaat uit twee transponders, de RS-l2 en de RS-
'13. Normaal is de RS-12 in bedri j f  en staat de RS-13 reserve.
Wat doet zo'n transponder? In feite is het een gewone omzetter, die,
signalen ontvangt op de ene band en weer uitzendt op de andere
band.
RS-l2/13 kent de volgende drie modes:
mode A - ingang op 2 m (uplink) en uitgang op 10 m (downlink)
mode K - ingang op 15 m (uplink) en uitgang op 1O m (downlink)

mode T - ingang op 15 m (uplink) en uitgang op 2 m (downlink).

MODE K
Al snel na de lancering bleek dat mode A niet bruikbaar was omdat
de 2 m ontvanger werd overstuurd door het 150 MHz baken van de
gastheer (de navigatiesatelliet zelf). Zodoende werd mode K inge-
schakeld en daar kunnen de HF-amateurs, die geen goede 2 m spul-
len hebben, nu van profiteren.

SPECIAAL VOOR ORP
RS-12/13 is om twee redenen erg aantrekkelijk voor ORP-werk.

rai,t: 4,.: t,"1

- 2 5 -

Ten eerste is hij héé1, héél erg gevoelig. Met CW is reeds 2 à 5 W in

een dipooltje voldoende. Op stille dagen kom ik met 1 W nog over

de satelliet en hoor mezelf met S-3 terugkomen.
En ten tweede heb je geen gerichte antenne nodig, dus van volgen

hoeft geen sprake te zijn.
Het baken komt zo sterk door dat ie met een gevoelige wereldont-
vanger en een sprietje de satelliet al van ver hoort aankomen. lk laat

de ontvangeÍ gewoon de hele dag aanstaan op de bakenfrequentie
van 29,4O8 MHz. De satelliet kondigt zichzelf aan met een vriende-

lijk CW-signaal van ruim 20 woorden/minuut!

WAT VOOR APPARATUUR HEB JE NODIG?
In ieder geval twee aparte antennes, één voor zenden en één voor

ontvangen, want atles is full duplex. lk gebruik het downlink-signaal

als sidetone, dan weet ik gelijk hoe miin signalen klinken. Als zender
gebruik ik mijn HW-g met een dipool. Voor ontvangst benut ik een

Argonaut 5O9 en een Zepp. lk hoorde dat KI6SN voor het zenden

een teruggeregelde TR-4 met een 40 m dipool gebruikt, in combina-

tie mêt een oude HRO-50 en een 30 m dipool voor de ontvangst.

Van Doppler shift, de frequentieverschuiving die ontstaat als gevolg

van de snelheid, heb je gelukkig niet veel last, omdat de frequenties

tamelijk laag zijn. In de meeste gevallen kan je het gewoon verge-

ten.

HET WERKEN VIA DE SATELLIET
Om van de gratis diensten van RS-12/13 gebruik te kunnen maken

zul je in ieder geval te weten moeten komen wanneer de satelliet o-

verkomt. Êr zijn van die 'handige' computerprogramma's, maar ge-

woon een tijdje de ontvanger op de bakenfrequentie aan laten staan

werkt net zo goed. Na een paaÍ omlopen heb je gauw genoeg in de
gaten om de hoeveel minuten het apparaat over je hoofd dendert-

Het zal zo ongeveer 1 15 minuten zijn. De baan van de satelliet loopt
precies over de noordpool en de zuidpool. Dus als je zou weten hoe

tang de aarde erover doet om éénmaal om ziin as te draaien, dan

kun je precies uitrekenen wanneer het kleine wonder zich manifes-

teert. De slimme lezers zullen hieraan ongetwiifeld voldoende hou-

vast hebben.
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Transponder RS-l2, mode K

Baken

lngangsf requentieband
U itgangsf requentieband

Ingangsfrequentie ROBOT
Uitgan gsf requentie ROBOT

29,408 MHz

21,210 -  21,250 MHz
29,410 - 29,450 MHz

21,129 MHz
29,454 MHz

- 2 6 _

FREOUENTIES
Dan nu iets over de frequenties. Onderstaande tabel geeft de ge-

wenste informatie:

- 2 7 -

dat ze op de satelliet zitten, Hl. Hoor ie zo'n CQ RS-roeper stem dan
je zender nauwkeurig op 15 m op de juiste frequentie af en kontro-

leer of je jezelf terughoort op 10 m. Zo ia, dan zit je voor de rest

van deze passage goed en kun je ook gaan roepen. In het begin en

ook tegen het einde van een passage treedt er meestal flinke OSB

op, dus wacht even totdat het baken redelijk constant doorkomt. Je

hoort duideliik dat de frequentie voortdurend omlaagloopt vanwege

het Doppler-effekt, precies als bij een voorbijrijdende trein. Dan

weet je gelijk dat je de sateltiet te pakken hebt! Vergeet niet om tii-

dens je uitzending de toevoeging 'RS' te vermelden om misverstan-

den met 'gewone' 15 m jongens te vermijden.
fn de weekenden wordt er druk gebruik gemaakt van RS-l2, maaÍ

op een doordeweekse dag heb je soms de satelliet voor iezelf alleenl

Op zo'n moment is het leuk om de ROBOT te proberen. Luister

eerst op de uitgangsfrequentie van de ROBOT of hii vrij is. Stem

dan je zender nauwkeurig af op de ingangsfreqentie van de ROBOT

en roep met  CW:  RS12 DE' jouw ca l l 'AR.  A ls  ie  ne t jes  se in t
(memory keyers doen wonderen) en je zit zit precies op de freguen-

tie dan hoor je jezelf terug, maar dan geregenereerd door de RO-

BOTI Onmiddellijk na jouw AR rammelt de ROBOT zijn antwoord te-

rug. Wat hij dan seint verklappen we niet, dat moet ie zelf maar

ontdekken. Mochten je eigen seintekens brokkelig overkomen pas

dan de aftemming en/of de snelheid aan. Het kan echter ook zijn dat

OSB de ROBOT paÍten sPeelt.

MAGIE?
Heb je eenmaal door hoe laat de satelliet overkomt, luister dan eens

een uur voordat de eerste passage bij daglicht wordt verwacht.

soms komt de satelliet dan heel eventjes door op een onverwacht

moment, alsof er magie in het spel is. Het ding bevindt zich dan nog

achter de aarde, terwiil het signaal net zo lang heen en weer kaatst

totdat het iouw antenne bereikt. Op zo'n moment ziin héél korte

DX-OSO's mogelijk, maar het is wel haastwerk!

NASCHRIFT
lk hoop dat alle oRP-ers deze leuke satelliet eens een kans geven.

Het is inderdaad verbazend soms de enige te zijn die met het ding

werkt. Deze bescheiden satelliet, die speciaal voor de oRP-er ont-

cw

CW/SSB
OSO's

CW
- i d e m -  ;

?

Transponder RS-13, mode K

Baken

Ingangsf requentieband
U itgangsf requentieband

Ingangsfrequentie ROBOT
Uitgangsf requentie ROBOT

29,458 MHz

21 ,260 -  21,300 MHz
29,460 - 29,5000 MHz

21 ,138  MHz
29,504 MHz

CW

CW/SSB
OSO's

CW
- idem -

Op het moment dat dit artikel voor de Nieuwsbrief wordt klaarge-
maakt (12 augustus) is al leen transponder RS-l2 ingeschakeld en
dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven, maar zeker weten kun je

dat nooit.
Als is vastgesteld hoe laat onze vriend over zal komen is het zaak
om minstens 5 minuten van tevoren alle spullen aan te zetten, zo-
dat je op tiid klaar zit voor het feest. Tijdens de passage heb je n.l.
geen tijd meer om wat te rommelen: 't is voorbij eer je het weetl
Met een minuut of tien is het meestal wel weer bekeken.
Zodra het baken doorkomt kun je gaan luisteren of op de uitgangs-
frequentieband iemand CO RS (CW) of CO RS 12 (SSB) zit te roe-
pen. Wellicht hoor je ook een stuk of wat DX-stations, maar dat ziin
dan lieden die gewoon op 15 m OSO's maken en niet eens weten
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worpen lijkt te zijn, opent nieuwe mogeliikheden voor portable appa-
ratuur, velddagen, demonstraties etc. Probeer het eens, misschien
word je er net zo door gegrepen als ikl

ned. bew. PAoWDW

SUMMANY
Radio Sputnik RS-l2/l3 receives on | 5 m and retransmits your

sígnals on lO m. lts receiver is very, very sensitive and gives an
excellent pertormance for QRP users! Give this bird a try and drop a
letter with your experiences to the Nieuwsbrief editor in
Heemstede, Holland.

BOC KOPIE- EN PRINTSERVICE
door PAoGHS

De volgende bouwprinten inclusief beschrijving zijn thans voorradig:

PRINT ONTWERP PRIJS

-  29-

001. De technische inhoud van onze Nieuwsbrieven is een hoofd-
stuk apart. Een inhoudsopgave hiervan vindt u in cat 002.

NR ARTIKEL POSTZ.

ï

I

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

More on short loop antennas
A portable short loop antenna for the 20 m band
The PW Chatterbox 1,8 MHz AM TX and RX, part 1, 2
12V I  17 A im 33 kHz takt (ombouw computervoed.)
Kurzwellenempfànger f0r 40 und 8O m (beginnersproj.)

Magnetic long wire balun: Het ei van Columbus?
40/80 m Wave Ryder, a QRP tube TX by 12 V DC
Simple pulsed crystal source
The EXJAY, resonant multiband antenna system
Another compact VK2ABO 14 MHz antenna
20 m VXO-controlled ORP TX (speciaal v. beginners)
5 band 2 element quad for 14, 18, 21 ,  24 and 28 MHz
ORP key with built-in transmitter
De dump antennetuner HF7 , TN-3O1 1
Simple inductance and capacitance bridge (constructie)

The practical way: the dipmeter and L-match ATU

2
2
I
2
2
4
2
2
3
3
4
3
3
2
4
3
1

BOOl
8002
8003
8004
BO05
BOO6
BOOT
BOOS
8009

BO1 0
801 1

DC-80, ontvanger 80, 40 of 20 m
Electronische keyer
Audio CW notchfilter
Functiegenerator
T h e O l d T i m e r , d e 0 - V - 2
Xtal CW zender 4O m 5 watt (beginnersprojekt)
VFO voor 8006
Unichip, 80 m transceiver met één chip
VSWB poweÍmeter/dummy-load
(incl. schema antennetuner)
DSB/CW transceiver 80 m 'Het Wiel"
ORP CW transceiver voor 4O, 30, 20 of 15 m

f  1 9 . 5 0
f  1 6 . 5 0
t  1 2 . 5 0
t 12.50
f  1 8 . 5 0
f  1 0 . 5 0
f  1 0 . 5 0
f  1 8 . 5 0
f  1 0 . 5 0

t  22 .50
f 20.50

I

I

cat OOl Overzicht voorraad BQC kopieservice
Meer dan 300 bouwontwerpent

cat 002 Overzicht van technische onderwerpen
verschenen in Nieuwsbrieven 5 t/m 50

Op de komende bijeenkomst van onze Benelux ORP Club in Apel-
doorn op 5 september heb ik alle kopieën weer bij me, zodat u het
eventueel eerst eens rustig kunt bekijken.
Kopieën van tiidschriftartikelen kunt schriftelijk bestellen met ver-
melding van het gewenste nummer. Betaling kan geschieden in
postzegels of door storting van het bedrag op mijn girorekening.

Alle bestellingen schriftelijk schriftelijk opgeven aan de kopie- en
printmanager: G. Henk Sibum PAoGHS, giro 3806184 te Emmen.

Hierna treft u een lijst aan met de laatste aanwinsten van de kopie-
service. Wilt u weten wat er totaal in voorraad is bestel dan cat
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ORP OP DE VHF. EN UHF-BANDEN
door PA3BHK

-  3 3 ,

ers, intercont inentaal.  De 6 meterband bl i j f t  ons immers verrêssen!
Kleinere meteoí ietenzweímen, met een piek rond 21 oktobeí als de
Orioniden valÍen, zul len in de maanden oktobeí en november op 6
regêlmatig korte Es-acht ige openingen geven. Special isten zul len
ook op 2 weeí hun experimenten doen, maar dan in hel algemeen

PA3BHK/P JO32BI

In het voor- en najaat is ook de kans op Aurora vr i j  groot,  Maar
afgelopen jaar heeft  la len zien, dat di t  geen wetmaÍig iets is.  Dus:
HF-banden plolsel ing 'dood'? Dan de volgende dag 2 en 6 in de
gaten houden vooí Aurora. Tropo, tenslotte,  heeft  er een handje van
om ons in de nazomer en hêrfst te trakteren op p.acht condities met
Sg-signalen tot over 1000 km, ook met OFP. Dit  vooí al le VHF-,
UHF- en SHF-banden. lv laar vooral  boven 144 MHz. Dus een groot
langgeíekt gebied van hoge d.!k in onze omgeving? Houdt de
banden in de gatenl Jan Pel leboer kan het ons helaas niel  meer
vertel len, maêr Hans de Jong weet er óók wel waÍ van en de
computers van het KNMI gêven in ieder geval mooie tekeningen van
de drukverdel ingen.

Een teíugblik op de lênge
wame zomer van 1992
en een vooruitblik op wat
we kunnen verwachten in
dê nazomer en de heÉst.
Dank aan Johan PA3PFJ,
Tjeerd PS1ALS en Jan
PA3FjP lozsAv in z'n
nêde andse vermommíng)
voor jullie info! Maar ee.st

PROPAGATIE.
VERWACHTINGEN
Wênneer deze Nieuwsbrief
dooí uw br ievenbus gl i jdt

zit hst Es-seizoen €r weeí
op. Misschien in septem-
ber nog aÍ en toe een Spo-
radische E-opening op 6
meteí (héél aÍ en ïoe, be-
gin september ook op 2
metef!), maar veel zal het
niet z i jn.  Vanaf eind sep-
tembef kunnen we op 6,
hoewel we ai  weeí ver
oveí hel  zonnevlekken-
maximom heen zi jn,  aÍ  en
toe F2-propagatie veí-
wacht€n. Niet meer zo
spectaculaír  als in '89 en
(met mindêí dan 1O0 mw
5/9 in VK), maaí wie
weet,  ook voor ons ORP-

Bsnelux ORP Club -  Nleuwsbr ief  nr ,  63 -  sept-  1992

PA3BHK/P, meer antenne dan tent
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AKITIVITEITEN RAPPORTEN
Johan PA3FPJ werkte op 6 met Ziin Argonaut (de echte, 'oude') en

een transverter volgens PAoZR. Om de 1/4 watt uit te stralen ge-

bruikt hij een 5/8 straler, met een magneetvoet vastgeplakt tegsn

de metalen dakrand van de studentenflat (juist, ja, op de campus

van de UT, nog geen 100 meter van mijn oude stek). Tijdens de Es-

opening op 6 en 7 juni (die ook op 2 DX mogelijk maakte) werkte hij

GU, GW, OK, SP (in de vorm van 3Z4PAR) en YU' lk zat dat week-

end in Madrid... Johan vertelde me dat PI4THT inmiddels een lc .
g70-E heeft voor 2 meter en 70 centimeter, maar dat de 2 m an-

tenne nagekeken moet worden. Een groot probleem op de TH is de

storing door moderne piratenzenders ofwel: COMPUTERS!

Collega Jan PA3FOP werkt op 6 meest met QRP: 5 watt CW en 1O

watt SSB. Hi j  woont 1l-hoog en heeft  op zi jn balkon een 1/4 golf

straf er of even boven de dakrand een 'l 12 golf vertical. Gewerkt:

half Europa! Met Pinksteren was er opvallend korte skip, tot minder

dan 3OO km. Gehoord: OX3VHF! Leuke stat ions:

5 jul i  -  ZAlA (JNg1), OYOA (1P62)

6 jul i  -  UXlA (KP4O)

8 jul i  -  CUl CB (HM76, Azoren!).
Met ORO is het hem gelukt een wl te werken, gezien de antenne

ook een hele prestatie!

Op 7O cm werkt Jan met 5 watt FM in een 5/8 golf straler' Op 28

juni werkte hij ON en G, waaronder een echte rag-chew met

GoMXN in JO02.
Tjeerd PBoALS heeft pech gehad. Zijn rotor zit vast en de kabel van

zijn antenne is rot. Maar met een GP op zolder wist hij op 2 toch

nog te werken met DLOHCE (JO43) en OZIKLU/P (JO46)' Met 6

meter heeft hij nog wat problemen. Succes met de reparaties!

Voor het eerst sinds tijden ben ik zèlf met de neus in de Es-boter

geval lent Vooral  op 6 maar ook op 2! op 6 werk ik met I  watt  PEP

SSB en 5 watt  CW. Antenne: een dipool op zolder,  maar er l igt  een

3-elements Yagi te wachten om het dak op te mogen. Op 2 werkte

ik met 4 watt  cw of 4 -  15 watt  DSB. 15 Watt  is wel iswaaÍ geen

ORP, maar ik werk met DSB dus effectief bliift er 7,5 watt over' De

antenne is nog altijd een S-elements Yagi, 15 m boven NAP'

Resultaten op 6 sinds Pasen:21 landen in Europa. OYOA, ZAlA en

TBolGlSWH betekenden compleet nieuwe landen!

- 3 5 -

Dan nu chronologisch:
10  mei  -Aurora !  Op 6 :  GD,  op  2  (met  4  W) :  GM4CXM 1075,713

km) en DLOGCA (JN37, 56O km).
17 mei -RSGB 2 m contest en tropo. El,  G, GD, Gl,  (eindel i jk!)  GJ,

GM, GU, GW en F. GJTDUX was een nieuw land, G3NPB
een nieuw vak ( lO7O, 733 km), FC1SAH gewoon een
leuke DX (1N88, 659 km) en EI4AEB (1063, 757 km) een
leuk tegenstation.

3O mei -Es! Op 6 wi l  het niet  lukken, CO DX roepen op 144,3OO
levert  IT9TVF op {JM68, 1705 km!).  Mi jn 2Oste land op 2.

AMATEUF RAOIO SÍATION

IT9  TVF
VINCENZO MONTEROSSO

VIA VENETO, 13
t. 9oo44 caRrNt (PALERMO)

w.w. Loc. JM6aOD
ww. Loc.
zoNE co t5
ZONE ITU 2A

ro RAolo PêJ-BJ/-K

MY RrG! lz Be Ïtsu
r,*,.',7-4íi---!Í2-
"", á.ÀJ-/-- L&*---

73 'S  DE _-

oso Wrrn

D A Y MONTTI YEAR GMT 2  WAY MHZ asT vtA o s L

JO 0f í2 Bl t st3 /44 f-9 í4 P S 8

T N X

1 6 juni  -LAlEKO (JO16, 450 km, Ekof isk boorplatvorm) brengt
mijn landentotaal op 2 m op 211

21 juni  -Met 4 watt  DSB in een Halo vanaf Het Haasje 350 km naar
G3GAF (JO02) oP 2 m!

22iuni-Es op 6 en 2. Middel landse Zeegebied op 6, I IADT en
lKl lXF (JN44, ca. 970 km) oP 2!

19 jufi - Een Franse contest. OETIFCILWB/P (JN57, 735 km)
brengt mijn 22ste land op 2t Yerder nog 6 Fransen in de
vakken JN15,  24 ,36  en  37 .  A l les  verder  dan 500 km,  to t
81 5 km toe. Prachttropo oP 2 dus!

g�
È

&.:.

, 1 :

r.

I
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TENSLOTTE
i""i" r.r"a wanneeÍ de condit ies eí naar zi jn is êr op vHF en UHF

;;i ; ' ; ; ; i t  vooÍ leuke DX: Nu ií  de banden waï vakeí monitoí is

r i in à"nt"t lunaen op 2 oit iaar Íret 5 gestegen: Én dit al les met

;;;i r""' dan 10 watt, effektief {met mijn DsB-zend€r) zelis

rina"i. rlJv"" -"*", i. soms nêt 80 oÍ 40, maar zonder oRM; 6 is

helemaal een hoofdstuk epart!
ln Électíon las ik een gerucht dat we 6 nog langeí mogen gebrLriken'

Maaí hoeveel lang_

'Amateurdienst'! En dat dê Ned€rlandse autoriteiten het Britse

voorbeeld zullen volgen door de HELE 5O MHz aan de amareurdrenst
b€schikbaar te stêl len.
Nog even een opmeÍking over de' locatorvakken' waêr ik het stê6ds
ovea heb. He1 wereldwi id€ coórdinatensysteem is door amateurs
vereênvoudigd, Eeíst met een systeem waarin met twee letters,
twee cijÍ€rs en eên lstter met een nauwkeurigheid betêr den ca. 5
km het OTH kon worden weerg6geven. Het beslÍeken gebied was
klein en zelfs binnen Europa herhaêlden dezelfde locatoís zich. De
'Maidenhead'Jocator heeÍt één letler meeí en is uniek over de h€le

werêld mêt bijna dezelfde nauwkeuíigheid! De kaart in het midden_

blad van deze Níeuwsbrief  laat Europa 2ien met de'hooÍdvakken',
aangegeven door tweê letters en twêê cijters. Voor de randstad is

het hooídvak JO22, voot C31 (Andorra) JN02. Op een kopie van

deze kaart  kunt u bi ivoorbeeld uw'score'aan geweíkte ên/oÍ be'
vest igde vekken en landen aankruisen. Nu heeÍt  Adriaan PElKHP
voor zi jn aandeel in de VHF-rubriek in Êlectron een kaaÉ van HEEL
Europa, Hl!
Zoals u heefl kunnen zien, is er heel wat te beleven bovên 30 MHz.

WanBeeí de nazomer en de herfst  nèt zo goed vooÍ ons zi in hoop ik

weer 6en heleboel van u te mogen vernemenl Graag zo rond de der-

de week van oktober zodat ik vóór 1 november nog een weekje heb

om één en ander ui t  te werken.
72 es 73 de Robert PA3BHK

R .  v . d .  Z a a l
Párkleán 89

2171 ED Sessenheim

DX-EN is,.. PAoGG
voor menigeen het zich storten in een pile-up, eindeloos ziin suÍÍix

noemen, vi j f  negen ontvangen (en ook geven) en zich daarna afvla-
gen waaÍ- ie mee bezig is l
Voor andêren is DX-en het zoeken naar zwakke signáalt jes ui t  v€Íe

vÍeemde landen en proberen met een dergelijk station in kontakt te

komen, verbonden door een onzichtbàíe díaad, die íadiozendama-

ïeuí isme heet!

PA3EKK àchter de spullen van PA3BHK
ORV op 50 MHz!

eí? Vi j f  jaar? Tien
jaar? Helaas hebben

bepaalde vaste en

mobiele diensten
binnen ITU Begion I

nog altijd interesse
in de sinds WARC
1979 voormalrge
omroepband l .  Dus

óók in de 6 meter
band, een amateuÊ
band in Rêgions l l
en l l l ,  waarop van_

uit Region I met een
'tijdelijke machti
ging'  de hele we-
rêld, ook Regions l l

en l l l ,  woídÍ ge-

weíkt. Nu de sto-
Íing door Europese
Tv-signalen oP 50
MHz oP een elnd
l i jkt  te lopen kunnen
amateurs in Regi_
ons l l  en l l l  andere

slor ing en wel die van'váste en mobiele'diensten in Region I  gaan

verwachten. Laten we hopen dál van die Íuim 20 MHz brede ex-

omroepband een s'tuk beschikbaar bliift (50 lot 52 of z€lfs 54 MHz)

voor weíeldwi id exoeí imenteel en veÍbroedeÍend gêbíLr ik door de
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EEN ANTENNE'KOOK'RECEPT
door PAoGG .

OnmÍskenbaar is de 'inverted-V' (omgekeerde Vl de aanbevolen an'

tenne, Doordat van slechts één mast gebruik wordt gemaakt en de

antenne tevens als tuÍdraad dienst kan doen, kan de mast in de

praktijk dunner en hoger gemaakt worden. Hoe hoger, hoe beter, is

de leus bij antennebouwl
Mast en antenne vallen bovendien minder op bti buurtbewoners. ze-

ker als de mast of een deel daarvan gemonteerd wordt in een boom

in de tuin, want dat werkt evengoed als een vríistaande mast!

WAT IS EEN INVERTED.V?
Dat is een halve golf dipool antenne in V-vorm met de punt om-

hoog. Zie f iguur 1.

Figuur 1 lnverted-V

Een halve golf dipool als inverted-V uitgespannen zal in de praktiik

korter uitvallen dan de uitgerekende lengte van een gestrekte dipool.

Dit komt u aan de weet dooÍ de staandegolfverhouding te meten en

de antenne op maat te maken door telkens stukken draad van de

uiteinden af te knippen. Weer een prettige eigenschap van deze an-

tenne, want daar hoeft u het dak niet voor opl

VOEDING
Maakt u de inverted-V voor één band, dan voedt u hem met 52O

kabel en een 1 : 1 svmmetreertrafo (balun). Wilt u meerbandsbedrijf
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met coaxvoeding dan gaat dat ook. U maakt dan voor iedere band

een aparte inverted-V, waarbij aan de balun alle respektievelijke
middelpunten met elkaar worden verbonden. Heeft u er een 40 m
inverted-V bij, dan hoeft u voor 15 m geen afzonderlijke inverted-V
te maken, want die voor 40 m doet het ook goed op 15 m. Zie
figuur 2.

Figuur 2 Inverted-V voor 3 banden

Wilt u met slechts één inverted-V werken op alle banden 80 - 1O m,

inclusief de WARC-banden, dan moet u de antenne voeden met een
kippeladder en in de shack de liin aan de zender aanpassen met een

antenne-afstemmer.
De voedingslijn (coax of kippeladder) moet, om de goede werking
van de antenne niet te verstoren, minstens 1/3 golflengte recht om-
taag afgespannen worden!

DE TOPHOEK
De goede werking van een inverted-V hangt ten zeerste af van de

tophoek bovenin de mast. Dat is de hoek die beide dipoolhelften
met elkaar maken. Kleiner dan 90o moet u niet gaan, want de stra-

lingsweerstand en de bandbreedte verkleinen dan teveel. Voor 9Oo
zijn bandbreedte en stralingsweerstand togh al tot de helft gedaald.

Moet u genoegen nemen met die 90o of minder, omdat uw afspan-
punten anders te ver uit elkaar komen, dan biedt het gevouwen-di-

pool-principe een oplossing. De stralingsweerstand wordt dan 4 x zo
groot en de bandbreedte neemt eveneens toe. Zie figuur 3.

Dus: voeding voor éénbandsbedrijf met 52Q coax en een 4 : 1 ba-

lun of voor meerbandsbedrijf met kippeladder en afstemeenheid, zo

simpel is dat!
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Figuur 3 lnverted-V als gevouwen dipool

De beste tophoek van een inverted-V is circa 12Oo, maar wilt u ook

op 80 m werken, dan vergt dat heel wat uitspanlengte. Maakt u de

hoek daarom kleiner, dan weet u nu wat er gebeurt. Voor een top-

hoek van 9Oo is de totale uitspanlengte, dus van beide V-helften,
gef íjk aan 2 x de masthoogte. Voor 120o verhoudt de masthoogte
zich tot de uitspanlengte als 3 : 8. De lengte van één dipoolhelft is

5 : 3 .
Om een inverted-V voor 8O m te maken, dus dipoolhelften van 20

m, moet u dus voor 1 2Oo tophoek een masthoogte hebben van
( 2 O : 5 )  x  3  =  1 2 m .  D e  u i t s p a n l e n g t e  w o r d t  ( 1 2 : 3 )  x  8  -  3 2  m .

Dan weet u daarmee ook waar u aan toe bent.
Denk er wel om dat het niet goed is de antenne tot aan de grond te

laten lopen. Dus afspannen aan tuinhekken, paaltjes, schuurdaken,
bomen. enz. Dat werkt trouwens ook gunstig wat betreft de totale
uitspanlengte! Tenminste bij een hoge mast, want dan moeten de

dipoolhelften verlengd worden met nylon afspandraden om aan de
gunstigste tophoek te komen! Trouwens, dat afspannen met nylon-

koord of vissnoer maakt het gebruik van eindisolatoren overbodig,

omdat nylon een prima isolator is en zo valt de antenne ook weer

minder op bij de buurtbewoners!

*
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DE UITSPANLENGTE
Hierna volgt nog een vuistregel voor de uitspanlengte bij het gebruik

van steunpunten aan de einden. De uitspanlengte moet niet kleiner
zijn dan 2 x (masthoogte - eindpunthoogte). Dus bij een 12 m paal

en een 2 m hoog schuurdak bedraagt de uitspanlengte minimaal 2 x
(12 - 21 = 2O m. Dat is dan voor een tophoek van 9Oo, eveneens
de minimum aanbevolen waarde, dus 't klopt! Bij verschillende
steunpunthoogten telt u beiden bij elkaar op en deelt dat door twee.
Zit u niet goed (wat die steunpunten betreft, bedoel ik) dan kunt u
ook uithouders aan de paal maken volgens figuur 4. Uithouders
maakt u met tonkin tuinstokken.

Figuur 4 Inverted-V met uithouders'

De inverted-V werkt ook nog goed volgens figuur 5.

Heeft u gebrek aan ruimte voor een 80 m inverted-V dan geeft fi-
guur 6 de oplossing.
De lengten I en de hoeken h zijn bepalend hoe ver u kunt gaan om

uw dipoolhelften eventueel te verkorten. Met een vermindering van

4OoÁ merkt u nog weinig van een slechtere werking. De lengte I af-

spannen aan de mast met nylondraad. Afregelen met de staande-
golfmeter en naar binnen of naar buiten vouwen van l, of eventueel

I inkorten en hoek h wijzigen.
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Figuur 5 lnverted-V met loshangende einden

Figuur 6 Verkorte inverted-V

BOUWPRAKTIJK
Tenslotte nog wat bouwpraktijk. wilt u een zogenaamde 'onzicht-

bare' antenne, dan kunt u gaan tot een draaddikte van O,4 mm.

Dunner kan ook, maar dan vliegen de vogels er tegen aan. Normaal

antennedraad is natuurlijk ook prima. Nylon vislijn als afspanlijn

heeft een verbazingwekkende treksterkte en is goedkoop. Polytheen

of nylonkoord is ook prima te gebruiken in diktes van 1 tot 2 mm

diameter.
De lichtste mast is een bamboe vishengel. Prima voor de velddag of

op de camping.
Tonkin tuinstokken zijn te koop in lengtes van 2,4O m. Met alumini-

um busjes ertussen komt u wel tot 10 à 1 2 ml Toek wel mooia

.  - 4 3 -

rechte stokken uit! Tonkin is ook prima om een bestaande mast te

verlengen, want met die lichte V-antenne kunt u veÍ gaan en breekt

de mast onverhoopt, dan valt niemand een buil!
De lichtgewicht inverted-V is ook prima voor flatbewoners. Met
twee welwillende medebewoners opzij, onder of boven u als 'eind'

punten' steekt u uw hengel of tonkin stokken over de rand van de
balustrade. Bent u klaar met OSO-en dan haalt u de stok weer in,
draait het laatste deel rond, zodat aan weerszijden de dipoolhelften
weer strak langs de muur of het balkonhek komen en wie ziet er

wat van? Over de antennehoogte behoeven we het met flatbewo-
ners niet te hebben. Wat dat betreft kan niemand tegen hen op!

Genoeg geschreven. Aan de slag en... succes!

l

SUMMARY
The ínverted-V is an ideal antenne for amateurs with restricted

space. Several antennes can be combined and fed wÍth one coax

cable in the center. The most simple all band version is a dipole fed

with open wire and tuned in the shack with an antenne tuning unit.
The advances of the inverted-V are: only one mast needed and the

antenna itself serves as guY wÍres!

HISTORY OF ORP IN THE U.S.A.

Onlangs heb ik het boek'History of ORP in the U.S.A. 1924 - 1960

van Adrian Weiss WoRSP gelezen. Zéér aan te bevelen! lk had het

boek besteld bii de RSGB en haalde de gegevens uit Radio

Communication. Helaas weet ik niet of het boek momenteel nog in

voorraad is, dus u zult even moeten informeren.

Van dezelfde auteur is ook het boek 'The joy of ORP'. Eveneens

verkrijsbaar bij RSGB. 
PA3DJJ

NIET ORO MAAR KENNIS lS VERMOGEN! PAoGG
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DE LOWE HF.15OCOMMUNICATIE-
ONTVANGER door PA3BHK

Mijn 'wereldontvanger' van f 39,' heeft kuren dus zocht ik al een

tijdje naar een vervanger. Bii voorkeur 'general coverage', met mo'

gelijkheid voor SSB. De radio'ties van 3OO tot 5OO gulden, die aan

deze eisen voldoen, pompen een BFO-signaal in de detector en ge-

ven dug meestal een beroerde kwalíteít bii SSB. De nieuwe ontvang'

er van LOWE, waar de laatste maanden mee wordt geadverteerd,

teek de oplossing en werd 'dus' gekocft. Aua afmetingen meer een

wereldontvanger, qua prestaties een volwaardige communicatie'ont'

vanger.

Wat kan hij? De ontvanger loopt van 30 kHz tot 30 MHz. Er worden

twee middenfrequent ies gebruikt :  45 MHz (15 kHz breed xtal f i l ter)

en 455 kHz (twee keramische filters van resp. 2,5 en 7 kH.z breed).

Modes: USB, LSB en AM. Voor SSB wordt het 2,5 kHz brede filter

gebruikt, voor AM hangt het af van de manier van detecteren.

Naast standaarddetectie heeft de HF-1 50 ook synchroondetectie
met daarbij de keus uit beide zijbanden of één van de tweet

Wat heeft een zend- of luisteramateur aan deze ontvanger?'We heb'

ben er een prachtradio aan voor de HF-banden. De bediening ís vrii

eenvoudig. Samen met een klein zendertje ontstaat een leuk vakan-

tiestation. Werkt er iemand met DSB? De synchroondetectie werkt
prima en het DSB-signaal klinkt als een klok! Volgens het schema is

I

er een mogel i jkheid voor een externe'mute' .  Hoe di t  precies zi t

moet ik nog uitvissen. Bij gebruik in kombinatie met een zender is

zo'n mute wel praktisch. Wat ontbreekt is een CW-filter, dit zal dus

LF moeten worden opgelost. De ontvanger heeft geen 'RF-gain', al-

leen een volumeregelaar en een 2O dB verzwakker. Verder is een

voorversterker ingebouwd voor gebruik met een sprietantenne'
Tot zover een eerste blik op dit ontvangertje, na ruim een week het

ding in huis te hebben. Het li jkt me de ideale vakantie-ontvanger

voor de zendamateur, die af en toe ook nog op de amateurbanden

wil luisteren. Ook als stationsontvanger li ikt hij me geschikt, maaÍ

doordat er slechts één laagdoorlaatfilter wordt gebruikt voor het he-

le bereik is de kans op intermodulatieprodukten vrij groot.

SUMMANY
The HF-|1A by LOWE is an interesting communications receiver

that offers not only normal SSB and AM facilities' but also

synchronous detection voor AM and DSB signals.

VAN DE REDAKTIE door PAoWDW

'Wat vindt u van deze Nieuwsbrief?' vroegen we de vorige keer.

Nou, dat hebben we geweten! We werden gewoon verlegen van uw

positieve reakties. Hierdoor weten we dat het een goede greep was

om voor een grotere letter te kiezen.
Sommige lezers hadden echter al gauw in de gaten dat er nu minder

regels op een pagina kunnen en je hoorde ze géwoon denken: 'Da's

slim zeg, nu kan de redaktie met weinig artikelen tàch een dikke

Nieuwsbrief  maken'.  Maar zo gemeen zi jn we niet.  Al le art ikelen die

we tijdig hebben ontvangen worden gepubliceerd! Ziin dat er veel,

dat krijgt u vanzelf een dikke Nieuwsbrief. ls het komkommerti.id,

dat wordt het automatisch een 'dunnetje'. Zo simpel is dat.

Terug naar de briefschrijvers. Unaniem is men erg tevreden over de

inhoud van de Nieuwsbrief. Graag geven we de complimenten aan

onze auteurs door, want die lof geldt slechts hèn!

Alle briefschrijvers hartelijk bedankt voor hun leuke reakties.
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CONTESTUITSLAGEN door PAoWDW

AGCW-DL ORP Wintercontest 4-5 jan. 1992
In de klasse VLP (Very Low Power = minder dan 1 W uit) stuurden

25 deelnemers hun log in. Bovendien ontving de contestmanager 2

checklogs. Uiteraard deden aktieve BoC'leden mee! Op de 18de

plaats zien we PAoTA met 896 punten, 15 OSO's op 1 band (20

m?). Het li jkt wel of PAoTA aan elke contest meedoet, want je kan

geen amateurblad openslaan of je ziet z'n call wel ergens staan,

soms zelfs meermalen op dezelfde pagina. Wat is die Old Timer ak-

tief! van Adriaan PAoATG vernam ik dat je in een verzorgingshuis

woont. Als je niet zo ver van mij weg woonde zou ik je graag eens

bezoeken. Maar misschien kun je eens een leuke Íoto van jezelf ach'

ter de ORP-spullen (laten) maken vooÍ onze Nieuwsbrief? We ruimen

daar graag een plaatsie voor in.
Voorts prijkt PA3FSC op de 21ste plaats met 644 punten, 16

oso.s op 2 banden (20 en 15 m?). Ook achter deze call verschuilt

zich een aktieve amateur.
ln de klasse ORP (max. 5 W uit) zien we een lijst met 1O3 deelne-

mers, plus 15 checklogs, tn deze klasse deden vele Nederlanders

mee. ln verband met het grote aantal zet ik ze even overzichtelijk

onder elkaar.  Daar gaan we dan:

plaats cal l punten QSO's banden

- 4 7 -

De contestmanager DJTST zag tot zijn genoegen dat slechts 2 logs

599 rapporten bevatten. Verder bleek het meest gebruikte apparaat
de HW-9 te zijn.

ARRL 10 m contest 1991
ln de QRP-klasse (minder dan 5 W uit) wist PA3FDW met SSB de

6de plaats te behalen! Hij scoorde 598 punten. Met CW eindigde

PAoPUR met 27336 punten en PAoTA (ja ia!) met 11200 punten.

CO WW WPX CW contest 1991
Ook in deze contest is een ORP-klasse. PAoADT bereikte de 34ste
plaats met 57792 punten. En wie zien eveneens in de lijst staan?

Ja hoor: PAoTA, en wel op de 51ste plaats. Helaas zijn er geen

punten bij vermeld. Sri OM.

CO WW WPX SSB contest 1991
ln de ORP-allbandklasse eindigde PA3EKK met 4176 punten op de

3oste plaats, terwijl PA2CHM met 2862 punten de 9de plaats be-

reikte in de 14 MHz ORP-klasse.

Worked All Gemany Contest (WAGI 1991

Van de 26 Europeanen die in de ORP-klasse meededen behaalde

PAoTA (inmiddels bij u bekend) de 16de plaats met 4836 punten

met 62 OSO's, 186 OSO-punten en 26 mult ipl ierpunten. En op de

22ste plaats staat PAoPLN/J met 1984 punten, 44 OSO's, 124

OSO-punten en 1 6 multiplierpunten.

Dat waren ze voor deze maal. Alle deelnemers weeÍ van harte gefe-

liciteerd met het resultaat! lk hoop dat het een beetje compleet is,

want ik pluk de contestui ts lagen te hooi en te gras ui t  de bladen die

ik onder mijn ogen krijg. Soms krijg ik ook wel eens een lijst van een

lid toegestuurd en ik stel dat op hoge prijs. Dus: mocht u beschik-

ken over contestuitslagen, dan gaarne een kopietie naar PAoWDW

sturen. Alvast reuze bedankt.

È
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41
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PA3FLV
PA3EVV
PAoRDT
PAoATG
PAoYF
PAoADZ
PA3CFI
PAoTA

34275
1 9099
1 5087
1  1468

1704
848
280
252

1 8 4
1 0 5
1 2 7
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25
1 7
1 0
I

5
5
2
3
3
2
2
1
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MONOBAND GROUNDPLANE VOOR
1O-15-20 m door PAoRDC

Op vele duitse radiomarkten kom ie hem tegen: Wafter Spíeth

DKISA. Als enthousiast standwerker probeert híi dan teleskopische
gtasfiberhengels aan de man te brengen. Voor exemplaren vervaar'

digd van met koolstof versterkte glasvezel met een lengte van I m

vraagt híj sinds iaar en dag een vergoeding van DM 99,-. Ook heeft

hij vertengstukken (2 m) en ziistukken, zodat een enkelraams quad

tot de mogetijkheden behoort, Van de vele voorbeelden, welke hii

als antennesuggesties voor deze glasfiberhengel verstrekt, wilde ik

de grounplane-versie voor iullie beschriiven.

BENODIGD MATERIAAL
- 14 nylonringen van 14 mm
- 1o busstekkers en contrastekkers blauw (automobielbranche)
- 5 kabelogen rood
- 1 rubbertule
- 1 slangklem (diameter mast)
- 1 SO 239 chassisdeel (flensmodel) met schroefjes en moeren
- 6 m nylonkoord
- 24 nylon kabelbinders
- 26 m soepel antennelitze.

STRALER
Knip van het antennelitze telkens 5 stukken van 242, 167 en 99

cm. Voor de straler soldeer je het stuk van 242 cm aan het SO 239

chassisdeel en aan het andere einde knel je een bus-kontrastekker.
Dit einde haal je voor precies 5 cm door een nylonring, vouw dit

stukje dan terug en zet dit vast aan de draad met een kabelbindertje
(zie detailtekening). Neem nu het stukie van 99 cm, knel aan één

kant een stekker en aan de andere kant een kontrastekker. De stek-

kerkant gaat in de nylonring waar al een draad aan zit en de kontra-

stekker krijgt een nieuwe ring. Denk aan de 5 cm stukjes. Tenslotte
komt aan het stuk van 1 67 cm aan één kant een stekker en aan de
andere kant een kabeloogje met daarin de rubbertule. Dit oogje met

tule wordt later over de top van de hengel geschoven.
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RADIALEN
Voor de radialen geldt hetzelfde recept, met dit verschil dat er aan

het vrije einde van de 242 cm stukken een kabeloogje wordt ge-

kneld, welke met de boutjes in de flensgaten van de SO 239 wordt

bevestigd. Aan het vrije einde van de 167 cm stukken komt een ny-

lonring met een kabelbinder waaraan later een stuk nylonkoord komt

van 1,5 m als tuidraad.

OPBOUW
Bevestig het kabeloogje met de tule aan het topje (ongeveer in het

midden) van de hengel en schuif deze uit tot volle stralerlengte, on-
geveer 5 m. Bevestig hier met een slangklem over de uitstekende

schroefuiteinden de SO 239 aan de hengel. De straler dient spiraals-
gewijs op de hengel te zitten om doorbuigen hiervan te voorkomen.

Schuif de hengel nu geheel uit en steek de onderkant een stuk in de
grond of vraag iemand de hengel vertikaal te houden, zodat de radi-

alen symmetrisch kunnen worden afgespannen en d.m.v. een tent-

haring aan het nylonkoord in de grond kunnen worden vastgezet.

PRAKTISCH GEBRUIK
Met alle stekkertjes doorverbonden is de groundplane afgestemd op
20 m. Met het bovenste stekkertje van de straler en de onderste

stekkertjes van de radialen los doet hij het op 15 m. Met het onder-

ste stekkertje van de straler en de bovenste stekkertjes van de radi-

alen los heb je een 10 m groundplane. De SWR is op al le banden be-

ter dan 1 : 1,5 zodat een tuner niet noodzakelijk is. De groundplane

heeft geen traps dus geen verliezen.
Veel succes en tot werkens vanuit uw vakantie-OTHI

73 de Rob PAoRDC.
SUMMARY
A cheap and easy to buitd ground plane antenna. Bandswitching is
provided by means of jumpers. The mast consrsÍs of fiber fishing
rod. Tonkin poles are also suitable.

HOE WE WEER HET HAASJE WAREN
ofwel: de BOC-Íamiliedagen 1992

door PA3BHK

Na het grote succes van het afgelopen iaar keken we met ons allen

weer uit naar ons kampeerevenement, Hoewel voor enkelen de peri'

ode van 17 to 2l iuni níet uitkwam, waren de meesten ook dit iaar
weer present en met de perfekte organisatie van wim PA3BUO en

XYL Ría was alles weer piekfiin geregeld.

Woensdag 17 iuni
De internationale ORP-dag! Kon ons feest op een betere dag begin'

nen? 's Morgens nog de laatste dingen bij elkaar gezocht, daarna

snel richting Olst! Met een stralende zon brandend op het dak van

mijn auto.
Tussen de middag stond miin linnen shack, daarna werd snel met

de reeds aanwezigen de luifel opgezet om bescherming tegen al te

felle zon en eventueel regen te hebben tijdens de gezamenlijke akti-

viteiten op het veld. Vervolgens werd het tijd voor de antennes.

Mijn portable mastje bleek zeer bruikbaar en bood plaats aan een di-

pool voor 6 m, een halo voor 2 m en een HB9CV voor 70 cm' Ook

het midden van de GSRV-dipool vond er een plaatsje. Even later

stond eveneens de 'centrale mast' weer, met (traditiegetrouw) de

Tri-Star voor 10, 15 en 20 m en een GP'tje voor 2 m. Gerard

PA3EKK, Martin PAoEPl, Wim PA3BUO en XYL's Karin, Joke en Ria

bleken prima antennebouwers want met ons zevenen hadden we de

klussen snel geklaardl ook de zon deed zijn werk, tijdens de eerste

OSO's op HF en 6 m had ik al een flinke laag 'menie' op mijn li if!

Donderdag
Een somber begin van de tweede dag. Bewolkt en af en toe een

spatje regen. Maar Pelleboer was er nog en had verbetering beloofd,

dus zó somber was het niet. En zó erg is een bewolkte dag ook

weer niet. Zo hadden we de tijd om elkaars zelfbouw te bewonde-

ren en om wat te werken. Een mooie 'doorkijk-antennetuner' en een

ORP-zender van Willem PA3BUO en een HF-transceiver van Jaap

PAoNRD, díe al vanaf maandag een Chalet bewoonde op het terrein.
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Zêlíbouw voor de caravan van Martin en Joke

's  Avonds: de voetbalwedstí i jd tegên aardsvi jand nummeí één 2 -

1, wat mooi l  Mêer ik geet niel  zoveel om voetbal,  dus bleef Ík op de
spul len passen. En kon daardoor Albert  PAoABE en Lydie opvangen.

VÍijdag
Pel leboer kr€eg gel i jk!  Droog, mot aÍ en toe wat zon.
Huize ABE werd versierd mel een mast ie en Grónning'n kwam. Dit
keer all€en vertegenwoordigd door Menno PAoDML 6n TÍiintie,
wênt HarÍy PA3BHT had thuis een klus. Naáí ik heb begíepen
bouwt Harry niel  al l€en schepen en íadio's maar ook schuíenl Ti j -
dens het Franse ballenspel afriveerde Jacob PAoJHS met XYL
MaÍian ên kinderen.
's Middags was ik aan de bel l t  om wat op poten te zet len: de 2
meteÍ vossejacht. lk wilde het niêt te moeilijk maken ên veÍschool
me in de buuít  van de Duurse waarden. Met behulp van Maít in
PAoEPI verstopte ik twee bakenzendeÍ l jes { 'spoetnik 's ' }  en weíd de
oigênl i jke vos goed gêcamoufleerd. Gelukkig l i jdt  mi in zender niet
aan hooikoorts!  Gerafd PA3ÊKK was er zeer snel,  na een kwart iert je
gevolgd door Albert  en Lydie, Jaap PAoNRD maakt een omweg En
een nieuwsgierige agrariër zoígde vooÍ wat oponthoud.
Terug op de camping werkte ik mi jn eerste len enigêi DX op 6 m:
CTl BGÉ. Albert. Gerard en lvlenno lieten een vliegeí op met dun lil'

zedtaad aar, het vliegerlouw. Na een doopplechtigheid in de Ussel

hadden wo êen pracht halve golf  verÍ ical  voor 80 m, maar helaas

waren de condit ies niet geschikt  voor DX en deed mijn dipool het lo-
keal net zo goed.
's Avonds had Wim eên practÍt speklakel uitgedacht: De Grote 2
Meter Dx-wedstr i jd.  De bedoel ing was om met door wim meege_

brachte olánkeo, stokken en draad tussen 2O3O en 2215 uut een

antenne vool 2 m te maken. Was deze klaar dan moest men oveí zo
grool mogeliike afstanden proberen te we.ken. De winnaar zou die-
gene worden, die over de gíootste afstand zou werken met daar bi i
geteld de punten die vooa de antennes gesteld wáíen.

Produkten van Wim PA3BUO

Hoewel de HF-set van Jaap nog niet verder was dên een paar prrn-
ten zag al les eí veelbelovend ui t .  Wat bouwt die man mooi l  En goed
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Een vert ikale gaÍ 5 punten, een meer_elements 10 punten en een

cubical  quad 20 punlen. Dit  le idde tol  Í íaaie bouwsels,  van een een

dipool op êen houte kruis tot  een komplete 3_elements cubical
quadl En: al les werktel  Winnaar werd Ge.a.d PA3EKK mot een

dipool.  terwi j l  de poêdelpr i ;s in de wacht gêsleept werd door Mart in

PAoEPI met een 2 elements quad. Martin had pech omdat het garen
(!)  waermee de zaak bi j  elkaaí gehouden weíd steeds brak.

De dag werd in st i j l  afgesloten met een b€zoek aan..  hel  plaalsel i jk

café.

Zaterdag
Prachtweer,  zonnig en waÍm, dus: ideaal voor onze Open Dag Oe

verjaardag van Albert werd feestelijk ingeluid en Jan PAoJWX

kwam op bezoek met zi jn handê|.  Diverse OFP ers kwamên ons op-

zoeken: PA3FSC, PA3DOO, PA3EPO, PAoHRG, PAoHFE en

PAoPWA. Piet oPWA liet ons meegenieten van het opíuimen van

zi in shack.
's Middags: dê 80 meter vosseiáchl! Met behulp van de scherpe

ogên van Ben PA3EPO had ik een goed uuí nodig om ál le t joepers,
piepers en brul lêrs te vinden. We moeslen weer het bos in en al le

zendertjes lagen goed verstopl. Gerard, hoe kan het ook anders,

was weeí de snelste.
Aan hêl eind van de óiddeg werd de baÍbecue opgestookl Ondeí

de bekwáme leiding van Bee PElMVH en haaÍ oM Jan PA3EUE

{Echt Uut Emm'n) kwam ieder€en aan zi jn t .ekken Het was weer

lekker en gezel l ig.  De pr i is l i t reik ing en de aankomst van Fri ts

PAoDEF maakten ons feest kompleet.

Zondag
Dê laatsle dag alweerl  Ên dus: de laatste expeí imenten. Zoals:  de
' low budget loop'  van Menno Een draadckkel van NOG GEÊN ME_

TER DOORSNEDE en wat afstem-C's en: HET WERKT! Wat je op

20 en 40 m niet kunt doen met e€nvoudigê middelenl

Lateí op de dag verstopte l\renno nog een paar 80 meter vosjes en

kwam Fred PAoMER zi jn 'v ierwieler '  demonstreren, een Dc' trans'

ceiver íond de TCA 440 voor vier banden. Uit leg volgde en de nodi-
ge OSO'S werden met de set jes gemaakt Fred gebruikte hierbi i  de

Tí i-Star voor het maken van de veÍbindingen

Bene ux ORP Clob ' Nieuwsbrief ni 63 - sêDt. 1992 Benelux ORP Club -  Nieuwsbl ie Í  nr .  63 -  sepl  1992

Martin PAoEPI op 40 met6í

En Martin's spullen



2 meter vossejacht: Jaap PAoNRD vindt de vos

Barbecue en Bea PElMVH

Fred, mocht je di t
lezen, ook héél haÊ
tel i jk bedankt voor
je bezoêk en voor
de voorst€l l ing van
je ORP-set jes.
Het opruimen en in-
pakken begon m,ot
een tweede barbe-

moesteh wotden
opgemaaKll

We hebben weer
eên paar f i jne dagen
gehàd. N,4et veel
z o n ,  z o w e l l n  a l s
bóven ons! Al lemaal
bedankl voor de ge-
zel l igheid, de spe-
len, de vossejêch-
len, de barbecue,
de koff ie die elkê
dag om 1O.0O en
om '15.00 door de
oêmes wero ver-
20ígo. maar Doven-

al :  wim en Ria heel hanel i ik bedankt voor tul l ie organisat ie!
Jacob, welkom teíug in de club, je hoort  er nu eenmaal gewoon bi j !
Volgsnd jaar weer BOC-Íamil iedagen? Vast wel l  Hopel i ik met aan_
vul l ing ui t  BE, NÊ en LUX. Én wie weet me't  ORP-ers ui t
zusterverenigingen!
Zi jn er volgens sommigen van u wéé. teveêl Ío1o's afgedrukt? (Een

Lêidse OM had er vor ig jaar veel kr i l iek op,) Den denkt u maaf zó:
onze hobby is niet  al leên techniek, foto's zeggen meeí dan duizênd

Tot ziens op Het Haasie in 1993, 72 es 73 de Roben PA3BHK
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EEN SIMPELE 1 WATT ORP ZENDER
F

ln QST van september | 99O trof ik een leuk ARP-zendertje aan. Het
oorspronkelijke ontwerp is van AE6C en staat bekend als de 'Cubic

lncher'. Naderhand bracht WIFB enige verbeteringen aan, die de
signaalkwaliteit ten goede kwamen. Het hele ding is in een wip in
elkaar te zetten voor naat keuze 80, 40 of 3O m,

SCHEMA
In figuur 1 ziet u het schema

5 0 n

rN9 l4
1 0 n  O t  O z

I
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t

1,
t
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quent stroom door het kristal gaan lopen, waardoor dit breekt. Met
C4 worden parasitaire VHF-genereerneigingen de kop in gedrukt.
De oscillator wordt gesleuteld via een aparte schakeltransistor 02.
Het is ook mogelijk om rechtstreeks in de voedingsspanning te sleu-
telen, maar dan treedt al  gauw kl ik op. Niet doen dus! Het f i l ter tus-
sen de seinsleutel en de basis van 02 zorgt ervoor dat het signaal
netjes wordt gesleuteld zonder bijgeluiden. C3 heeft echter óók eni-
ge invloed op de vorm van het sleutelsignaal. Bij Wl FB viel het
mooiste signaal gelukkig samen met maximum output,  maar di t  be-
hoeft niet altijd het geval te zijn! Stem met C3 dus af op de beste
golfvorm en niet op maximum output. Even meeluisteren op een
(ongevoelig gemaakte) ontvanger zegt meer dan vage rapporten van
goedwillende tegenstations.

Band 8 0 m 4 O m 3 O m

C1 10OO pF 47O pF 3O0 pF
C 2  1 O O  p F  5 6  p F  1 8  p F
C3 6O0 pF 1O0 pF 1O0 pF
C4 10O pF 47 pF 33 pF
C5,7 82O pF 47O pF 22O pF
C6 16O0 pF 1000 pF 47O pF
L1 4 wnd over L2 4 wnd over L2 3 wnd over L2
L2 38 wnd op T50-2 38 wnd op T50-2 27 wnd op T50-6

(7rrH) (7pH) (3pH)
L3 4 wnd over L2 4 wnd over L2 4 wnd over L2
L4,524 wnd op T37-2 17 wnd opT37-2 18 wnd op T37-6

(2 .3pH) (1  .1 r rH) {O.97pH}

Met behulp van bovenstaande tabel kan men zelf bepalen voor wel-
ke band men de Cubic Incher kan maken.

RESULTATEN
De output is mede-afhankel i jk van de voedingsspanning. Bi j  een
spanning van 12 V bedraagt de output 1,25 W bi j  een stroom van
20O mA. Geen gek rendement!

KEY l0 ,{J

Figuur 1 Cubic lncher ui t  OST sept.  1990

De oscillator is tevens de eindtrap, eenvoudiger kan het niet. Met
een japanse transistor van het type 2SC1957 kan 1 W worden op-
gewekt, voldoende voor verbindingen binnen geheel Europa (en mis-
schien nog wel verder). De waarde van C2 moet zodanig worden
gekozen dat minimum chirp optreedt als de zender wordt gesleu-
teld. Teveel terugkoppeling vergroot niet alleen de kans op chirp
maar tevens wordt het spectrum van het uitgangssignaal er niet
mooier op. De waarde voor C2 in de tabel is als r ichtwaarde be-
doeld. Kies C2 zo klein mogel i jk,  waarbi j  de osci l lator nog net goed
start. Bij te sterke terugkoppeling kan er bovendien teveel hoogfre-

ró] IEI
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E C B  B C E
bovenoonzicht

$

2  SC1957
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Het lukte WlFB niet om de 2SC1957 stuk te krijgen indien de uit-
gang werd kortgesloten oÍ opengelaten. Wellicht is dit te danken
aan de hoge V"" van 75 V.

De oscillatorfrequentie wordt een beetje meegetrokken bij variëren-
de antennebelasting. Dit is normaal bij ééntraps zenders en is geen
probleem, tenzij de antenne heen en weer zwaait.

ned. bew. PAoWDW
SUMMARY
The famous Cubic tncher revisited bV Wl FB. Easy to buid ARP
transmitter with robust japanese transistor 25C1957. Seen in QST
september | 99O.

ORP OP DE WARC-BANDEN aoor PA3BHK

Hebt u het genot van het werken op de contestvrije WARC-banden
af ontdekt? Helaas missen we op 18 en 24 MHz nog de ORP-fre-
quent ies. Op 1O MHz funkt ioneert  10,106 MHz alweer enige t i jd als
ontmoetingsplaats voor ORP-stations. Mijn voorstel is om op 18 en
24 MHz in die stij l voort te gaan en 18,096 en 24,906 MHz te 'a-

dopteren' als QRP-frequenties.
Hoewel nog niet alle andere gebruikers van deze banden zijn ver-
dwenen lijken deze frequenties me redelijk stil. Als onze vrienden
van de G-ORP Club ook meedoen, hebben we twee frequenties
waar oveÍ de hele wereld zo'n 5000 amateurs van weten!

SUMMARY
A suggestion to adopt 18.096 MHz and 24.906 MHz as ARP
freguencies; with the assistance of the G-ARP Club these
frequencies coutd be known to about SOOO ham all over the world!

WIST U DAT... PAoGG
een LED (zo'n lichtdiodetje) wel 50 jaar achtereen kan branden
voordat het stuk is? Wonderbaarlijk, is 't niet?
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