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Tikwerk en lsvout: PAoWDW wim Win, ValkhoÍ 53, 2261 HS Lcidschendam

Kopieservlca PAoGHS
Printservice idem
Award-aanvr. idem

TeleÍoonnnrs. PA3ONN 02520'18218
PAoDEF 023-321604
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DOELSTELLING
Het bevoÍderen van Experimenteel, Laag Vermogen IORPI RadiozendamatouÍisme' Als ORP zal

gelden tídens wedstriiden en andere svonementen: het wêrk€n met veÍmogens van mex' 5 W

óutput. b" club zat zÍn doel tÍachren te bereiken dooÍ het gêven van voorlichting- het uitwis-

selen van gegevens, het verstÍskken van schema's en bouwaanwízingen van OÊP zenders en

al het overige, w.t bovoÍdeÍlijk is om h€t gestelde doêl te bêroiken. De club gaaft hieno€ een

driemaandelijks clubblad uit: de 'Nieuwsbrief'. De club zal bestaan uit zêndamatêuÍs zowel als

ontvangamateurs, die inzien dat h€t werken met laag vermogen veel kan bÍdragen tot meer
genoegèn met de Íadiohobby, vooral wat betreft hèt expeÍimentele kaÍakt€Í daarvan. Hêl wer'

ken met niet meer veÍmogen dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het

doel van alle leden zÍn. om zo de ondeÍlinge storing op de amateurbanden tot een minimum tê
bepeÍken. De leden zullen regelmatig aktief met de hobby bezig zijn ên Ceven hiervan blijk door
het inzenden van aktiviteitsrapportên, het v€rmeld€n van bouwervalingen e.d., zulks teÍ bevor-
dering van de clubaktiviteiten. De leden zïn erop bedacht de ORP hobby steeds naar buiten uit

te dragen. hefzí in wooÍd. geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geinteres'

seeÍden in ORP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!

INTERNATIONALE ORP FREOUENTIES
cw 1843 3s60 7030 10106
ss8
FM

3690 7090

BENELUX ORP NET
CW zondag 1 l:00 ned. tiid 3560 kHz nstleider: PA3ALX
SSB zaterdas 10:30 ned. tiid 3795 kHz netleiders: PA2JJB, PA3CZA. PAoDML, PAoWNN

NIEUWSBRIEF
De NieuwsbrieÍ wordt ter post bezoíod op 1 maart. 1 juni, 1 september en 1 december.
Kopij met tekeningen uiterlijk 2 maanden tevor€n inleveÍen, kopij zonder tekeningen uiteÍliik 1
maand tevoren inleveren brj de radactie: postbus 15, 2í00 AA Heemstêde, telefoon 023-
286075.

CONTRIBUTIE
Do contributie bodraagt vooÍ Nadeíland Í 1 5,- per jaar. Betalingen op postgiro 1 994925 t.n.v.
Penningmeester Benetux ORP Club te Haarlem.
Belgische leden betalen BFR 290 op postrekeningnummer 000-0799637-57 ten name van
Eddy Smekens ON4ASE. MeÍcarorlaan 46, B 3150 Heachr, B€tgië.

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Benelux oRP club is ingeschreven bij de K. v. K. te HaaÍrem onder nummeí v sg63go.
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BESTE ORP-VRIENDEN o._
De laatste Nieuwsbrief van 1992 heeft u nu in handen, een "brief"

(nou ja. . .  ' t  is meer een boek) weer gevuld met al ler lei  wetens-
waardigheden, die door uw medeleden zijn aangedragen.
We hebben toch wel een fi.ine hobby, waaÍmee we vele kanten op
kunnen: solderen en probeÍen, praten en puzzelen, uitzoeken en
snuffelen in boeken en bladen, tot slot experimenteÍen met de vele
mogelijkheden die we tegenwoordig hebben. Zo was ik, toen u de
Nieuwsbrief van september zat te lezen, actief op 15 en 2O meter
met 2 watt in een 3,5 meter lange vertical, gemonteerd op de dissel
van de caravan, in het noordwesteli.ike deel van GM-land. Verbijste-
ring en ongeloof in Litouwen en Liberia, als je vertelt dat je met 2
watt "out" zit te werken en dan toch 5 719 in het logboek kunt no-
teren. Een stukje belevenis is dat!
Zo ó6k op de Dag van de Amateur, waar het weer gezellig druk was
in de BOC-stand, met een reeks nieuwe leden, die enthousiast ge-
maakt zijn door de bouwsels van onze leden en de standweÍkers
achter de kraam. En daardoor belangstelling hebben gekÍegen voor
de Benelux ORP Club, die we met elkaar vormen. Zo blijkt het een-
voudige tèch aantrekkelijk te zijn in onze weíeld van steeds-beter-
en-gÍootser.
Nu een stukje zakelijkheid van de penningmeester. Bij deze Nieuws-
brief ontvangt u de gebruikelijke acceptgiro en voor de buitenlandse
leden is er een briefje. Zo heeft ieder zijn extraatje, het wijst alle-
maal vanzelf. Het is bekend: voor de vlugge betalers heb ik niets
anders dan "Bedankt voor uw vooÍuitdenken", dat is immers toch
ook iets om trots op te zijn. In de volgende Nieuwsbrief hoop ik u
een "gezond" jaarverslagje te kunnen geven over het wel en wee
van de Íinanciën, die u tezamen bijeen hebt gebracht om de onkos-
ten te voldoen die andere vrijwill igers hebben gemaakt.
Het einde van het jaar nadert, de goede wensen gaan over-en-weer.
De bedankjes voor "alle medewerkenden" in onze Benelux ORP Club
behoren hier ook toe. Het zijn woorden, maar de gedachten geven
de juiste waarde en inhoud aan deze geschreven of gesproken
woorden.

Een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 1993 gewenst!
VV 72 - 73 de Frits PAoDEF
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De klelne apparatuur past precies in de hgÉ{s'Vátt de kamer naast het

balkon (waar antenne en aarde binnenkomen) op een kleine keuken-

tafel .  L inks van de beide transceivert jes staat nog een antennetuner '

En tenslot te (ui teraard) de Junker-s leutel .  Dat is al les!

ANTENNE
Na de noodzake l i j k  geworden verhu iz ing  in  1989,  door  de  l i chame-

l i jke toestand van de XYL, naar verzorgingshuis Sinnehiem te Hau-

lerwi jk {Fr.) ,  rees de vraag of  de hobby hier nog enigszins mogel i jk

zou kunnen zi jn.  Dankzi j  a l le medewerking van de direct ie en het

fei t  dat  onze f lat ,  meer nog dan de andere f lats,  (beperkte) anten-

nemogel i jkheden bood, waren er toch ui tz ichten" Na veel  probeer-

sels heb ik ui te indel i jk  een leuke antenne voor elkaar gekregen'

Pr ima SWR op al le banden, inclusief  WARC! Op foto 2 is te z ien hoe

ik het antenneprobleem heb opgelost"

Foto 2 Huize Sinnehiem

Voor de nabouwers ( je weet maar nooi t" ' )  heb ik even een

'schema' van mi jn antenne getekend. Zoals u z iet  heb ik in ser ie

met de antenne een ver lengspoel  geschakeld.  Voor de 80 meter-

band wordt doorverbinding A weggenomen en komt spoel  B nog

eens ex t ra  in  ser ie  te  s taan.  l k  gebru ik  twee 'aardes ' :  een losse

Benelux ORP Club -  N ieuwsbr ie f  nr .  64 -  dec '  1992

HET CONTESTêTAT|ON pAoTA

ln de vorige Nieuwsbrief vroeg pAowDW zich af hoe Kees pAoTA
er vanuit een verzorgingshuis in staagt om met zoveel contesten
mee te doen. Spontaan reageerde Kees hierop door een stationsbe-
schriiving te sturen en enkele fraaie foto's. Moge onderstaand arti-
kel een stimulans zijn voor zendamateurs die in soortgetijke om-
standigheden verkeren en menen dat voor hen het zendamateurisme
is afgelopen. Kees laat zien dat het tegendeel waar is...

CONTESTTIK?
wim PAowDW ontdekte dat mijn call nogal eens wordt vermetd in
de contestuitslagen. Het l i jkt er inderdaad op dat ik een contesttik
heb. lk v ind het leuk werk en met oRp kom je zo gemakkel i jk  aan
landen en pref ixen. Gezien mi jn leef t i jd (7Bl en huisel i jke omstan-
digheden doe ik er graag en beperkt  aan mee. Een log inzenden is
dan erezaak. Maar ook 'normale'  oso's worden gemaakt hoor!

UITSLUITEND ORP
lk werk ui ts lu i tend ORP, z ie foto 1.

Foto 1 De shack van PAoTA: antennetuner,  HW 7 /  HW B, key.

Benelux ORP Club -  N ieuwsbr ie f  nr .  64 -  dec.  1gg2



- 4 -

draad op ons eig*í bel&on en een aparte draad naar de batustradevan de flat die loodrecht op de onze staat.

van het schema zult u zeker foto 3 kunnen

- 5 -

Na het instal leren van de antenne was ik natuurl i jk benieuwd of het

ding een beetje wilde werken. Een paar duizend ki lometer zou wel

de l imiet  z i jn ,  dacht  ik  nog. . .

RESULTATEN? BOVEN VERWACHTING!
De resultaten waren onverwacht buiten verwachting hoog. lk had
rne al verzoend met het idee dat DX buiten mijn mogelijkheden zou
l iggen. Echter al le werelddelen zi jn gewerkt. En dat soms met één of
twee watt.

HET GROTE GELIJK VAN PAOGG
lk had met mijn antenneprobeersels veel werk kunnen besparen.
Veel 'Mentor'-publ icat ies van PAoGG had ik verzameld. Laatst heb
ik weer eens daarin geneusd en daar stond mijn situatie precies be-
schreven! Oók de 17 meter draad en aarde aan de balustrade. Het
grote gel i jk van PAoGG...

HET OUDË AMATEURGEVOEL
Nu ik toch de kans heb om iets in de Nieuwsbrief te schri iven wil  ik
het volgende nog eventies kwijt.
Het zal  misschien aan mi jn leef t i jd l iggen, maar de ORP Club

Nieuwsbrief  geven me weer het oude amateurgevoel .  Jammer dat

niet  meer naar bi ieenkomsten enz" kan komen.

Met de beste wensen - dank en 72's aan jul l ie al len, Kees PAoTA.

DUIZEND MIJL PER WATT PAoWDW

In het octobernummer van The ORP Ouarterly, het blad van de
Amerikaanse ORP-club, zagen wij  dat onze tekenaar Adriaan
PAoATG het 'Duizend Mijl Per Watt' certificaat heeft verkregen. Om
voor dit  interessante cert i f icaat in aanmerking te komen werkte
Adriaan met 2,1 watt op 15 meter met KA2ADA. Zi jn score was
ru im voldoende,  n l .  1713 mi j l  per  wat t !
lk denk dat er nog wel meer leden van onze BOC zo'n cert i f icaat
kunnen aanvràgen, Voor nadere inl icht ingen: PAoATG.

en
ik

Na het bekijken
herkennen:

loo /rorrr/t .r'
lJonra í

/osS. J,ryn/
eP t/oe- tan éo/L.nt

3Az*o1/r'y.

O.Rp Club  _  N icuweh i io+  ^ ,  ca  , r^^  rnn . r
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DE ZOVEELSTE VOOR 80 ...
door PA3EKN

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de genelux o1p ctub toverde
Albert PA3EKN spontaan een schema + printtekening uit zijn hoge
hoed. Het printje kunt u eventueer besteilen bij de Bac printservice.

- 7 -

Voor de transistoren kunnen eventueel andere typen worden ge-

bruikt dan in het schema staan aangegeven. 't ls maar wat u ln uw

bakje heeft  l iggen. Let even speciaal op de schakeltor (b.v '  BC177l.

Dit is een "omgekeerde" met de piil naar binnen: een PNP tÍansistor

dus.
Voor L1 gebruikte ik een TOKO spoeltje uit een oude CB radio:

SCHEMA
"De zoveelste voor 80" bestaat uit
kristalsturing, zíe figuur l.

een tweetÍaps zendertje met e x  C B  o . i . d .
T O K 0  m e t
t e r r i e t k o p
n i e u w  w i k k e l e n

T/

// t.ta
<7 t3 /1 Adr

;llfffi2
r - r,,7 R5 r T
t / ts A  c a  V c í O  c l l

Figuur 2 Constructie van Ll

In principe is dit schema voor alle HF banden te gebruiken, mits men

de spoelen en enige condensatoÍen aanpast. De betreffende compo-
nenten zijn in het schema met een * aangegeven. U kunt dus zelf
naar harteïust experimenteren. Wat dacht u bijvoorbeeld van de

WARC balden? Lekker rustig, dus bij uitstek geschikt voor ORP.

ï?

rtzy'

1..
I

NAsbUW:1
I

De printteltening vindt u in figuur 3.

I

R 1  =  l O O k  C l
R2 = 47O C2
R 3 : 4 7  C 3
R 4 : 1 k  C 4
R 5 : 4 7 *  C 5

c6

: 22 pF trimmer
= 1 n F *
=  1 8 O  p F  .
= 1 u F
= 3 9 O p F *
= 0 ,1  uF op

keyplug
= 0 ,1  uF
= 4 7 u F
: 8 2 O  p F  *

T1 = 2N2222 o.i.d.
T 2  =  B C  1 7 7  o . i . d .
T3  :  2N3866 o . i .d .
met koelster
Xtal  = 3579 kHz b.v.
(goedkoop)

L1 :  20 wdg (4xS) *

L I A = 5 w d g *
L 2 = 1 0 0 u H *
L3 = 2,2 uH 19 wdg T5O-2
L4 =  2 ,2  uH 19 wdg TSO-2

c7
c8
c9

t

t

Figuur 1 De zoveelste TX van pA3EKN

Figuur 3 Print laYout

Benelux ORP Club - Nièuwsbrief nr. 64 - dec: 1992
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I

De onderdelenopstell ing is in figuur 4 aangegeven.

Arur t2 + Tz R4 6E,.
crl 

' r^eetr4 o aÏ -c=1-o
:rr 

I cB ê- \'/ €Jt 1l:.
í r Ë , o c \  t  í - t ,  . ' 4.-fP ? tt irfl|.. :l n "{6

: l f -  I  A 
- ' l  

f i t r , ' f? t -Yct?! 1,, c ,;_,!Álli.=
-fh r Tj .{_r-bJqp -r

c 9  R 2  T / "  c 2

Figuur 4 Onderdelenopstelling

Eerst maar even iets over de spoeren. Hoewel ik voor Ll een Toko
spoeltje met ferrietkap heb gebruikt (uít een oude CB rig) kunt u net
zo goed wat anders nemen, mits de zaak resoneeÍt op de gewenste
band. Het is van berang dat de kopperwikkering L1 A over L1 wordt
gewikkeld. De spoelen L3 en L4 van het laagdoorlaat filter moeten
haaks op elkaar worden opgesteld om ongewenste koppeling te
vermijden. wilt u net als ik dit zendertje voor go m maken, dan be-
veel ik een kristal aan van 3579 kHz. Tot nu toe is dit een vrij rus-
tige frequentie en kristalren hiervoor zijn in de dump voor een hab-
bekrats te koop! De eindtrap T3 moet van een koerster worden
voorzien om oververhitting te voorkómen.

RESULTATEN
Met dit leuke oRP zendertje zijn oSo's te maken met geheer Euro-
pa, waarbij natuurlijk uw antenne een grote rol speelt. Het stroom-
verbruik bedraagt bij 13,8 volt voedingsspanning ongeveer 2oo mA.
De output is bi j  mi j  1,5 watt .  De onderdrukking van de 2e harmonl-
sche is 37 dB en de "rest" is meer dan 50 dB onderdrukt.

TIP
Het apparaatje kan eventueel ook worden gebruikt als testoscillator
(meetzender). Met R5 kan de output worden teruggeregeld tot 1
mil l iwatt  (= O dBm). Achter het laagdoorlaat f i l ter komt dan nog
een stappenverzwakker á ra ARRL Handbook. Het is voor deze toe-
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passing wel zaak om het hele apparaat goed in te blikken en door-

voercondensatoren te gebruiken voor de voedingsspanning'

Veel succes en tot werkens op 3579 kHz' Albert'

SUMMARY
A ctassis circuit for the QRP'er! complete with print layout and

everything.LazypeopleordertheboardatourPrintservice.Current
consumption is about 2OO mA at | 3,8 V'

Work Europa with 1,5 watt and have fun!

BOC GEZINSDAGEN 1993
door PA3BUO

D e d a t a v o o r d e v o | g e n d e B Q C G e z i n s d a g e n z i j n v a s t g e s t e l d e n w e |
op de volgende dagen:

16  -  17  -  18  -  19  -  2O jun i  1993

wederom op camping 't Haasje te Olst'

Indevo lgendeNieuwsbr ie fkuntunaderemedede| ingenverwachten
m.b.t .  de aanmelding e.d.
Gaarne zou ik nu reeds u allen willen attenderen op het feit dat de

z a t e r d a g m o r g e n " o p e n ' , i s e n e r z a | g e t r a c h t w o r d e n m e e r d e r e o M ' s
o p h e t t e r r e i n t e k r i i g e n d i e ' ' e n i g e r u i l o b j e c t e n ' . t e n t o o n w i | l e n s t e | .
len, of "overtollige ipullen" uit hun hobbyvoorraad wensen te slij-

ten!
Denk hier zelf óók vast aan, dit voor diegenen die nri reeds het plan

hebben opgevat om deel te nemen aan de vijfdaagse!

Evenals voorgaande keren is en wordt bezoek op deze zaterdag zéér

op pr i js gesteld van O8.0O - 13.00 uuÍ op 19 juni  1992'

Tot zover de info m.b.t .  de BOC Gezinsdagen 1993' i

Rest mij nog u allen goede feestdagen te wensen en een gezond

1993 '  '73  de  w im

Benelux QRP Club - NieuWsbrief nr. 64 - dec' 1992Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 64 - dec. 1992
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ORPP ACTIVITY DAY
door OKI FVD

Van de redactie van OK ARP NFO, het kwartaalblad van onze
czechische zustervereniging, ontvingen we onderstaand stukie. Het
betreft een loffelijk initiatief èn we nodigen al onze leden van hafte
uit híeraan mee te doen. u kunt in het bezit komen van kleuren-
foto's van plaatsen waar de leden van de OK eRp Club wonen.
voor 1992 en 1993 zijn dit plaatsen in Bohemen, Moravië, sitesiê
en slovakië. De winnaar van het Jaar ontvangt een produkt van
glas.

Doel: het kweken van belangstelling voor laag vermogen uitzendin-
gen, het stimuleren van zelfbouw van oRp zenders en het verschaf-
fen van de mogelijkheid om deze apparatuur daadwerkelijk te tes-
ten.
Datum en tijd: elke derde vrijdag van de maand, van 22OO _ 24OO
GMT.
Deelnemers: uitsluitend gelicenseerde zendamateurs die met oRp'
werken.
Frequenties: 3550 - 356b kHz èn 3575 kHz (een veel gebruikt
kristal in OK). Hier in Nederland is 3S79 kHz een populaire frequen_
tie, gezien de goedkope kristallen in de dump.
Output: maximaal 1 watt. Zie ook punt ,'Output" verderop.
Mode:  A1A (CW).
Roepen: CO TEST ORPP
Uitwisselen: RST + OSO nr. / output in mW. Bijv. 57gOO2t7SO.
Puntentelling: elk compleet oso 1 punt. Elk station niet meer dan
1x werken per keer.  Al leen two-way eRp OSO,s tel len.
Multiplier: elke prefix, incl. je eigen prefix. Zie ook punt "prefixen"
verderop.
score: de som van de oso-punten maal de som van de murtipriers.
contest log: geen gedetaiileerd rog met gewerkte cails vereist.
Slechts een eenvoudig rapport met: naam van de contest, datum, .
call, naam en adres van de operator, som van de OSO-punten, som
van de multipliers, score, output, soort pA (transistor of buis), korte
beschrijving van de gebruikte TX, RX (of TCVR) en antenne. Voorrs
een verklaring: "r decrare that I have fuilfíi led ail the rures of the

-  l t  -

ORPP Activity Day and Ham Spirit". Het rapport binnen 10 dagen

na af loop van de contest binnen zi jn bi j :  J i r i  Dosal ik OK2PJD,

Komenskeho 518,793 05 Moravsky Beroun, Czechoslovakia'

BIJZONDERHEDEN
Output: als u de output niet kunt meten dan kan deze berekend

worden uit de input
output = 0,5 x Uc x lc (transistoreindtrapl .ï
output = O,7 x Ua x la (buizeneindtrapl. "r

Het is niet toegestaan om een ORO rig met gereduceerd uitgangs- .

vermogen te gebruiken, of een eindtrap met een collector- resp.

anodedissipatie van meer dan 3 W'
Prefixen: dezelfde regels als voor WPX.
Juistheid van het rapport: indien de contestmanager twijfelt aan de I
juistheid van het rapport dan heeft hij het recht om een gedetailleerd

contestlog op te vragen, dat door twee andere amateuÍs moeten

worden bevestigd.
Volgorde bij geliik puntental: indien twee of twee of meer stations

hetzelÍde aantal punten hebben behaald, dan wordt de volgorde be-
paald door:
a. gebruik van het laagste veÍmogen
b. gebruik van 1 kristalfrequentie
c. hoogste aantal multipliers
d. actief vanaf een portable OTH (call /P).
Winnaars: de winnaars van elke contest ontvangen een gekleurde

ansichtkaart met vermelding van de behaalde plaats en de scoÍe.

Het aantal winnaars wordt bepaald door het aantal deelnemers.
Max. 1O deelnemers: al leen 1e plaats
Bi j  1 1 tot  2O deelnemers: 1e en 2e plaats
Bi j  21 tot  3O deelnemers:1e ,  2e en 3e plaats
Bi j  meer dan 3O deelnemers: 1e,2e,3e, 4e en 5e plaats.

winnaar van het Jaar: vanaf 1993 is het mogelijk om winnaar van

het Jaar te worden. Hiervoor worden van elk station de beste 6

rapporten genomen. De Winnaar van het Jaar krijgt een prijs!

Uitslag is bindend: de beslissing van de contestmanager is bindend.

Startdatum: de contest is begonnen op 1 augustus 1992'

Sponsors :  voor  1992:  OKlFVD,  voor  1993:  OKlFVD en OK3CUG'

8 A C ' e r s , d o é t  u  ó ó k  m e e ?
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EEN Z.MATCH ANTENNETUNER
door PAoABE

Tijdens het BQC-weekend in juni werden er verschillende zelfbouw_
projecten met o.a, antennetuners met elkaar vergeleken. De meeste
van deze tuners waren werbekend, maar er was er één bij die veren
niet zo goed kenden. Dit was de z-match, werke is beschreven in
het RSGB handboek dat verkrijgbaar bij het veron service Bureau
en/of Kees PAoCW. Deze tuner onderscheidt zich door het grorc
bedieníngsgemak, goed rendement en een eenvoudige constructie.
Reden genoeg om ook eens aan de stag te gaan.

SCHEMA

L1/L3 hebben een diameter van circa 7 cm, L2lL4 circa 6 cm
L1 : 8 windingen, draaddikte ongeveer 1 mm
L 2  =  6 w i n d i n g e n , - i d e m -
L 3  =  S w i n d i n g e n , - i d e m -
L 4 = 5 w i n d i n g e n , - í d e m -
C1 =  5OO pF
C2 : 2 x 2SO pF (split)

.D.e 
sloelen zodanig plaatsen dat er geen koppeling tussen de com_binaties L1tL2 en L3/L4 is, dus haaks op elkaar.

- 1 3 -

Het betreft een zgn. multiband kring, die niet behoeft te wordenr
omgeschakeld voor de diverse amateurbanden. Men kan kiezen uit 2
aansluitingen vooÍ de antenne.

CONSTRUCTIE
De spoelen zijn eerst gewikkeld op een vorm en daarna in een.
printplaat (zonder koperl gedraaid, die eerst van de nodige gaatjes is
voorzien. Nog mooier ís het indien je hier plexiglas o. i .d.  voor kunt
gebruiken. Voor de condensatoren kun je gebruikmaken van exem-
plaren uit een oude MG-radio, hoewel de geringe plaatafstand enige
vermogensbeperking kan inhouden" 

r
VONKOVERSLAGI
lk zelf gebruik als antenne een 2 x 20 meter dipool met open lijn
(kippeladder) tijdens mijn vakantie en toen bleek, op 40 meter, dat
ik slechts 10 watt maximaal kon gebruiken, daar anders vonkover-
slag plaatsvond tussen de platen; alle andere banden waren pro-
bleemloos. Thuisgekomen (en daar hangt een 2 x 1O meter dipool)
herhaalde dit zich op 80 èn 4O meter.

VOEDINGSLIJN
De tuner is ontworpen voor de zgn. symmetrische antennesystemen
met gebalanceerde voedingslijn. Echter, een verticale spriet van on-
geveer 4 meter met een tegencapaciteit werkte tijdens de vakantie
op de hogere banden óók goed; het is dus niet beslist nodig om een
dipool te gebruiken. De tuneÍ ís geschikt voor nagenoeg alle fre-
quenties en/oÍ impedanties.

GEBRUIK
Het gebruik van de tuner is erg eenvoudig.
Het te ontvangen signaal wordt op maximale geluidssterkte gepiekt.
Probeer even welke van de twee antenne-aansluitingen het beste
resultaat geeft. Dit kan van band tot band verschillen. Het zal je op-
vallen dat deze tuner zeer selectief werkt en een goede préselector
is .
Hierna kan eventueel de zender worden ingeschakeld en kan de tu-
ner op êen zo laag mogelijke SWR worden afgeregeld. Hierbij zal
blijken dat de tuner nauwelijks nog bijgeregeld dient te worden en
dat deze al bijna goed stond na het pieken op maximale ontvangstl
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HULP
Mocht ie deze tuner ook willen gebruiken en plannen hebben om de-
ze te bouwen, dan kun je altijd contact met mii opnemen om even-
tuele problemen te bespreken. Vonkoverslag kan nl. ook voorkómen
worden door andere lengtes te kiezen voor de dipool en/of voe-
dingslijn, maar dat is te uitgebreid om in dit artikel te behandelen.

Veel succes voor de experimenteerders onder ons, Albert.

SIJMMARY
The Z-match antenna tuner is very selective and provides additonal
preselection. No bandswitching is necessary due to the muttiband
circuit. Just connect your antenna with the antenna terminals and.
tune at maximum reception. Try both terminals to get the best,
results. During transmit you can re-adjust the settings to set the
SWR between transmitter and tuner as low as possible. I

WORKED OK.ORP AWARD
door PAoWDW

onze zustervereniging in czechoslowakije geeft een certificaat uit
aan ieder die aan de hand van een lijst van OSl-kaarten kan aanto-
nen dat hij/zíj na 1 januari 1984 heeft gewerkt met 20 leden van de
OK-ORP Club. Er zijn aanvullende stickers voor elke lO leden die u
daarna heeft gewerkt.
Het certificaat wordt uitgegeven voor CW, SSB of mixed. Voor-
waarde is dat men met CW niet meer dan met b watt output (of l O
watt input) heeft gewerkt, of max. 10 watt output (of 20 watt in-
put) met SSB. Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een ge-
waarmerkte lijst van osL's die de volgende gegevens moet bevat-
ten: call, datum, tijd, band, mode, RST, output/input van beide sta_
t ions.
De kosten bedragen 5 IRC's voor het certificaat en I IRC per aan-
vullende sticker.
Stuur uw gegevens plus een zelf geadresseerde envelop aan petr
Doudera OK1CZ, U l .bater ie 1, 162 00 praha 6, Czechoslovakia.

-  1 5  -

FANTASIE & ZELFBOUW
boekbespreking door PA3BHK

'Fantasie & zetfbouw' is de titel van het nieuwe boek van Bastíaan

PA3FFZ. Kunnen beiden eigenliik wel zonder elkaar? Zelfs de lichtst

verteerbare hapklare brokken hebben een beetie fantasie nodig, al

was het atleen maar om een net kastie rond het printie te kriigen!

Bastiaan begint zijn boek met een stukje moraal, waarin hil van

Fantasie, via Dromen, het Einde en lllusies weer bij de Fantasie te-

rug komt. De glimmende kastjes uit de winkel kriigen een be-

schaafde maar terechte tik op de neus.
In de eigenlijke tekst komen veel aspecten van zelfbouw aan bod.

Heeft u al een doel voor dat draagbare zwart-wit TV'tje van die

vlooienmarkt? Bastiaan beschrijÍt de werking en hoe deze te gebrui-

ken voor een panoÍama-ontvangeÍ, een spectrum analyzer en zelfs

een oscilloscoop!
Heeft u altijd al het fijne van RTTY (telex) willen weten? Bastiaan

legt het fenomeen zó duidelijk uit dat u meteen de ontwerpen voor

de beschreven telexconverter wilt nabouwen.
Maar ook ORP-apparatuur, meetinstrumenten, antennes, aanpassing

en basisschakelingen zoals FLL (Frequency Locked Loop), seriekrin-
gen en VXO's worden niet vergeten. ZelÍ stak ik een hoop op van

zijn verhaal over NiCad-accu's.
Bast iaan schreef di t  boek, om, zoals hi j  zel f  zegt:  " . ' .  het plezier van

het zelfbouwen aan u over te brengen, daarbij is niet altild rekening
gehouden met de Nederlandse normal isat ie. . .""
Inmiddels zal de productie van het boek in volle gang zijn; bestellen
kan door een eurocheque of girobetaalkaart, goed voor f 34,50 (Óf f

35,-  aan papiergeld) te stuÍen aan:
"CHUN-uitgeveri j "

Leemweg 1O
8395 TK Steggerda.

Zó krijgt u een waaÍdevolle aanvulling voor uw boekenkast!

72 & 73 de Robert.
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HET HELENA.PROJEKT
Een rechtuit-ontvanger met allure

door PAoGBY

Door het grote aanbod van ontwerpen voor directe conversie-
ontvangers is de oude, getrouwe "rechtuit" wat in het ver-
geethoekje geraakt. Ten onrechte, want dit type ontvanger kan uít-
stekende resultaten opleveren, mits van een goed doordacht ont-
werp wordt uitgegaan. Daarbij mist het concept enige specifieke
nadelen van de DC-ontvanger, zoals brom, AM-doorbraak en micro-
fonie.

EIGENSCHAPPEN
De hier beschreven rechtuit bíedt de volgende opties:
1. HF-handregel ing (Manual RF Control)
2. AVC (Automatic Volume Control) plus S-meter
3. LF EZB-f i l ter
4. LF telegraÍiefilter met regelbare bandbreedte
5. Digitale frequentieaflezing
6. Uitbreiding tot CW- en DSB-transceiver.
Het project kan derhalve geheel worden aangepast aan eigen inzich-
ten c.q. behoeften.

DE DETECTORSCHAKELING (Fig. 1)
Het hart van de ontvanger bestaat uit een als Clapp-oscillator uitge-
voerde FET-detector, die d.m.v. de 1O k potmeter in de source op
het gewenste terugkoppelniveau kan worden ingesteld. Deze instel-
ling zal per band verschillen, zodat dit bedieningsorgaan bij voorkeur
op de frontplaat wordt aangebracht. De regeling is zeer soepel. Het
gedetecteerde signaal wordt afgenomen van T1, een ingangstrafo
uit een transistorradio. Elke uitvoering is in principe bruikbaar. De
detectorspoel L2 kan middels C1 over een ruim bereik worden af-
gestemd, terwijl de fijnafstemming geschiedt met Ca.
De ontvanger is ontworpen voor 20, 40 en 80 meter. De twee
laatstgenoemde banden kunnen dankzij C1 desgewenst met één
spoel worden bestreken.
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C2 en C3, hebben de volgende waarden: voor 8O en 40 meter 22O
pF, voor 2O meter lOO pF. Met de koppelspoel L1 kan wat worden
geëxperimenteerd. Richtwaarden zijn: voor 80 en 4O meter 5 à I
windingen, terwijl voor 20 meteÍ met 3 windingen kan worden vol-
staan. In het proefmodel is L2 gewikkeld op dun PVC-buis dat werd
vastgelijmd op een zgn. tulp-plug. Op deze wiize zijn de spoelen
gemakkelijk uitwisselbaar te maken voor elk gewenst frequentiege-
bied. Een dipmeter is een onontbeerlijk instrument bij de constructie
van L2.

HF-TRAP ZONDER AVC (Fig. í }
De hier toegepaste BF 245 in gemeenschappelijke gate-schakeling
dient niet zozeeí als versterker, maar als koppelelement om een
verstemmingsvrije HF-regeling te realiseren. In het proefmodel bleek
verdraaien van de ingangspotmeter hoegenaamd geen invloed te
hebben op de afstemming van de detectorkring.

HF-TRAP MET AVC (Fig. 2)
Bij deze variant wordt een BF 9OO dualgate mosfet gebruikt, die
AVC-spanning (afgeleid uit het LF-gedeelte van de ontvanger) krijgt
toegevoerd aan G2. Met de instelpot van 22 k in het basiscircuit
van de eerste BC 108 wordt deze spanning afgeregeld op 5 volt,
zonder ingangssignaal. Worden nu signalen ontvangen, dan daalt de
G2 spanning, zodat de versterking aÍneemt. De elco van 2,2 à 47
microfarad bepaalt de houdtijd van de AVC. De hoogste waarde
voldeed het beste, maar enig experimenteren kan ook hier uiteraard
geen kwaad.
De HF-trap bezit een afgestemde ingangskring, waarvoor een
TOKO-trafo (roze kern) kan worden toegepast. De aangegeven
parallelcapaciteit geldt voor de 80 meterband en dient uiteraard te
worden gewijzigd voor 40- en 20 meterbedrijf . ls meer
ingangsselectiviteit gewenst, dan kan met een TOKO-trafo extra
een bandfilter worden gerealiseerd. Als koppelcapaciteit voldoet een
C van 10 à 22 pF. De HF-verzwakker is gehandhaafd.
Afregeling van de S-meter geschiedt als volgt: zonder signaal wordt
de meter op nul gezet met de instelpotmeteÍ van 1 k. De maximale
uitslag wordt vastgelegd d.m.v. de instelling van Pm.

Benelux ORP Club -  Nieuwsbr ief  nr '  64 'dec '  1992
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LF-GEDEELTE, SSB- EN CW-FILTER (Fig. 3)
Het van de detector afkomstige LF-signaal wordt door, een simpel
versterkerschakelingetje met een BC lO8 of log (fig. 1) op vol-
doende niveau gebracht om een passief EZB-filter aan te sturen. om
de voor het filter vereiste aanpassing te verkrijgen wordt dit vooraÍ-
gegaan door een als sourcevolger geschakelde BF 245.
De spoelen zijn ToKo-exemplaren. In het filter volgt een conventio-
nele 2-traps audioversterker (LM 301 en LM 386), die het signaal
op luidsprekerniveau brengt. uiteraard kan ook met een laagohmige
koptelefoon worden geluisterd.
Op de uitgang van de LM 386 kan desgewenst een simpet telegra_
fiefilter worden aangesloten. ook hier wordt gebruik gemaakt van
een ToKo-spoel. Het filter is gepiekt op g50 Hz. Met de potmeter
van 4k7 kan de bandbreedte continu worden geregetd. Een uiterst
eenvoudige, maar in de praktijk zeer effectieve configuratie.

UITBREIDING TOT TRANSCETVER (Fig. 1)
De FET-detector is, mits stevig gebouwd, zo stabiel dat niets het
gebruik als zender-VFO in de weg staat.
Enige HF-versterkertÍappen plus een eindversterker maken van het
geheel een complete CW- (eventueel DSB-) transceiver. Deze trap_
pen worden gestuurd vanuit punt X, waarop ook de versterker voor
de digitale frequentieaflezing wordt aangesloten.

DE OPBOUW
Voor deze ontvanger wordt zgn. oppervlaktemontage aanbevolen.
Deze werkwijze vergemakkelijkt experimenteren.
Het is zinvol twee príntplaten haaks op elkaar te bevestigen, waarbij
de ene plaat dient om de componenten te monteren en de andere
als frontplaat, waarop de diverse bedieningsorganen een plaats krij-
gen. wanneer met name de detector stevig wordt geconstrueerd
(waar nodig dik draad toepassen), dan zal de stabiliteit van de onr-
vanger buitengewoon goed ziln.
Het is zeker de moeite waard aan dit punt de nodige aandacht te
geven.
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PRESTATIES
Met een draad van enkele meters lengte als antenne, ca. 2 meter
boven de begane grond, werd op 20 en 4O meter een keur van sta-
tions uit de gehele wereld gehoord met SSB. Op 80 meter is heel
Europa moeiteloos te ontvangen. Bij gunstige condities behoort DX-
ontvangst.zeker tot de mogelijkheden.
Op gevaar af een oratio pro domo te houden, durft auteuÍ dezes te
stellen dat de hier beschreven rechtuit-ontvanger, mits goed ge--
bouwd, een raspaardje van allure is. Net als degene aan wie dit
project is opgedragen...

Nabouwers succes gewenst, Rob.

SUMMARY
Comeback of The old Straíght Set . But wíth modern features, like
manual RF control, audio SSB filter, audio CW filter with adjustable
bandpass.
The oscillator is stable enough to use it as VFO for a companian
transmítter.

OVER VERTICALE ANTENNES PAoGG

In Nieuwsbrief nr. 63 beloofde de redactie u nog meer over dit on-
derwerp te vertellen. U hebt toen kunnen lezen dat een verticale
antenne niet altijd het beste alternatief is voor HF DX-en en weet u
nu hoe u uw persoonlijke situatie kan evalueren.
Het beste wat u kunt doen, is diverse soorten verticale en horizon-
tale antennes opstellen of ophangen en daaruit de beste te kiezen
om op jacht te gaan naar de volgende DX-peditie. U kunt er bijna op
rekenen dat in de slechtere situaties bijna altijd de horizontale dipool
beter zal werken. Ook al is die dipool lager opgehangen dan de idea-
le hoogte van een halve golflengte boven de grond. Zeker geldt dat
voor 10, 15 en 20 meter,  in mindere mate op 40 meter en nog
minder op 80 en160 meter.
Wilt u er nog meer van weten, vraag dan aan onze kopieënman een
fotokopie van QST July 19g4, blz.  15 t /m 19.

WAT JE GELEERD HEBT KUNNEN ZE

JE NIET AFNEMEN door PA3BHK

Dit hoorde ik als klein kind al! wat heeft dit met onze hobby te ma-

ken? Heel veel! Hoewel ik de laatste tijd (veel te?) veel geld uitgeef

aan apparatuuÍ, moet ik altijd nog eens diep nadenken over de aan-

schaf. Goede boeken vormen echter nooit een groot probleem' lk

denk hierbij aan de 'grote' handboeken van de ARRL en de RSGB'

m a a r o o k a a n o n z e e i g e n N i e u w s b r i e f , d e B e | g i s c h e e n N e d e r | a n d s e
amateur-tiidschriften en de uitgaven van onze zusterveÍeniging: de

G-ORP Club. De boeken van Bastiaan PA3FFZ over leidenswegen

van de zelfbouw, gezonde (electronische) voedingen en fantasieën

besmetten iedere rechtgeaarde amateur met 'solderitis chronose"

M e t d e z e s c h a t t e n a a n ' l e e r s t o f ' k u n t u v o o r u z e | f e e n v o u d i g n a .
gaan of een (zelfgebouwd?) apparaat zonder dure en overbodige
'toeters en bellen' misschien beter bij u past dan een glimmend Ja-

pans doosje? En misschien is dat zelfgebouwde beam-pje van een

paar tientjes zo gek nog niet!
Moraal van het verhaal: investeer in KENNls, niet in (te veel) spul-

len'  
72 &'  73 de Robert '

VAN DE REDACTIE door PAoWDW

Eén van mijn li jfspreuken is: 'De computer heeft de mensheid een

hoop werk bezorgd'" Wat bedoel je daar nou weeÍ mee' zult u zich

misschien afvragen. Welnu, het zit zo' Zonder computer konden we

eenvoudig een aantal zaken niet doen die thans wèl mogelijk zijn'

Zoals het in elkaar zetten van ORP-blaadjes met behulp van tekst-

verwerkers. Tot voor kort deed ik dat gewoon met behulp van

schrijfmachine, schaar en lijmpot. 't Was altijd wel even een gedoe

om alles op de juiste plek te krijgen, maar het viel meestal wel mee'

Maar nu! Juist door de veie mogeliikheden van de moderne tekst'

verwerker kost het me nu véél meer tijd om de Nieuwsbrief klaar te

maken dan voorheen, gek hè? Dat bedoelde ik maar" '
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Figuur 2 Afbeelding van de print lay-out op ware grootte.

De lay-out kan eenvoudig met afwrijfsymbolen op een printje wor-
den aangebracht, Nadat de print klaar is worden de onderdelen erin
gestoken en vastgesoldeerd. Zie figuur 3.

+
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IN BEDRIJFSTELLEN
De voedingsspanning dient tussen 9 en 12 volt te liggen' De opge-

nomen stroom zal ongeveer 20 mA bedragen. De kristaloscillator

moet worden aÍgestemd op de achterzetontvanger. stel RV1 zoda-

nig in, dat de uitgangsspanning minimaal is om oversturing van de

achterzet te voorkómen. De eigenlijke frequentie wordt met C1 in-

gesteld.

RESULTATEN
Met een geschikte ontvanger moet zonder meer de Engelse zender

BBC 4 (198 kHz) te ontvangen zijn. Indien men erg lange antennes

of antennes met een hoge signaalwinst gebruikt, is het mogelijk dat

de converter overstuurd raakt. Wanneer zulks het geval is en met

RV1 geen goed resultaat kan worden bereikt, dient C9 te worden

verkleind.
De laagste frequentie welke met deze converteÍ is te ontvangen

hangt af van de achterzetontvanger. De meeste nabouwers zullen

echter wel in staat zijn om de pulsen van de zender 'Omega' te ont-

vangen. Dit is een radarsysteem, dat werkt op 1O kHz. Verder zult u

veel scheepvaart- en luchtvaartbakens horen tussen 2BO en 4OO

kHz.
Al met al een leuk project om eens te maken, wanneeÍ het buiten

niet zo prettig toeven is. De geschatte bouwkosten van dit proiect

bedragen zo rond de 35 gulden'
Horen we uw ervaring nog eens? Of beter nog: zet het op papier!

red. bewerking PAoGHS

SUMMARY
A down converter for reception of Very Low Frpquencies between
'zero,and 7oo kHz. The third harmonic of a lo MHz crystal is used

to mix incoming signals with 3O MHz. Example: if you want to

receive a | 98 kHz signal your receiver must be tuned at 29,802

MHz. Low freqltencies are very interesting! You can receive the

signals of various beacons, omega I o kHz, etc. Take some printed

board material, copy the layout, etch the coppet and solder the

components. Readv? Explore the Low Bandsl

L2L 1c r o
o

ANï-  r

Figuur 3 Componentenopstelling van de VlF-conveÍter

Het is uitermate belangrijk dat het printje in een metalen kastje
wordt ondergebracht. Dit laat zich ook gemakkelijk maken door
printplaat te gebruiken.
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BOC MARATHON 1992193 door PAoATG

NR CALL PREFIXEN LANDEN SCORE ANTENNE

- 2 9 -

RECTIFICATIES STELLA-PROJECT

ln het schema van de vorige Nieuwsbrief op blz' 6 zijn 2 fouties

gesloPen:
1. De aansluitingen van de BF9O0 zijn verwisseld: de gate 1 / gate

2 ziide en de drain / source zijde ziin verkeerd-om getekend'

2. De R van de gate van de VCO FET naar massa moet 1OO k ziin

en niet 100 ohm'

Zie ook bijgaande verbeterde tekening:

1 PA3FFZ
2 PA3FSC
3 PA3EXS
4 PAoTA
5 PAoWDW
6 PA3BHH

37
88
26
48
1 6
1 4

1 3' 3 4

1 4
22
1 3
5

260778
5120

364
343
330

70

dipool
inv, vee
inv. vee
long wire
dipool
inv. vee

+ L 2  V

C A R R I E R  I } '

Het begin is weer gemaakt en direct hebben we al een zevental

deelnemers. MagniÍiek!! Nu de ontbrekende deelnemers van de vori-

ge marathon er nog bij en nog enkele nieuwe???
Zoals gebruikelijk gaven de loglijsten nog geen problemen. Alle pre-

fixen zijn nieuw en ook de landen. Straks zal dat wel veranderen

zodra er stations met een lager uitgangsvermogen geclaimd gaan

worden. We zien wel. , .
Zo, nu nog enkele opmerkingen.
PA3FFZ: gelijk een topscore dankzij een OSO met 1 microwatt en

drie stuks met 7O milliwatt. Je ziet dat het klopt'

PA3FSC en PA3EXS: geen problemen met de loglijst. Mooie pre-

f ixen en landen!!
PAoTA: ik hoop dat alles goed gaat met de XYL. Ja, bii problemen

wordt de hobby even op een laag pitje gezet. Hopeliik komt de
"normale" situatie snel weer terug.
PA3BHH: uitstekend, met een briefkaartje gaat het óók. Aan je

wens is voldaan; je staat in de onderste regionen'
Ziezo dat was het. Alle inzenders hartelijk bedankt en tot de vol-
gende keer. Gaarne uw volgende inzending vóór 1 februari 1993

opsturen aan mijn adres (zie colofon).
73 de Adriaan
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Verandert u het nu mercen even in uw Nieuwsbrief nr' 63? Dat

voorkomt nare verrassingen bi j  nabouw' Doenl
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ALWEER EEN ANTENNETUNER
door PAoGHS

Een karakteristieke eigenschap van de open voedingslijn ís het te
verwaarlozen verlies van HF-vermogen, veroorzaakt door de sa-
menstelling en qigenschappen van deze lijn. Dit is een heel belang-
rijke factor, zeker voor hen die met laag vermogen werken. Een
Link-Coupler ,Antennetuner is een effectief apparaat om de aanpas-
sing tussen antenne en zender tot stand te brengen.

We gaan niet alle voordelen herhalen van antennes met voeding via
een open líjn. Deze worden als voldoende bekend verondersteld. We
beperken ons tot de antennetuner, die met eenvoudige middelen en
een minimum aan kosten is te realiseren. Hieronder ziet u het sche-
ma getekend.

Í e e d e r  s

C l  :  5 O O  p F

C 2 :  3 O O - 5 O O p F

De spoelen L1, L2A en L2B worden samengesteld uit één grote
spoel van 56 windingen, die op nader aan te geven punten is door-
geknipt. De spoelvorm heeft een diameter van 5 cm en kan bestaan
uit een ronde vorm of uit losse plexiglas strips met gaatjes. lndien
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voor deze laatste methode wordt gekozen, dan wordt de spoel tevo-

ren strak op een vorm (bijv. een fles) van ongeveer 4,5 cm gewik-

keld. Door "terugveren" wordt de diameter automatisch vergroot tot

circa 5 cm en dat wilden we toch graag. De 3 aparte spoelen ont-

staan door met een scherpe zijkniptang de draad door te knippen, en

wel zó dat in het midden een spoel Ll van 8 windingen ontstaat,

temidden van 2 spoelen L2A en L2B van elk 24 windingen. Zie ook

de detailtekening (voor de eenvoud is L1 op deze tekening als een

spoel van 4 windingen voorgesteld). De verbinding tussen L2A en

L2B kan worden gemaakt van de binnenader van oude coaxkabel '

De spoel dient zodanig te worden gespatieerd dat ongeveer 1 2

windingen per 2,5 cm worden gelegd. Dit betekent een spatie van

ongeveeÍ 1 mm.
De variabele condensator C2 wordt aangesloten door deze te
' ' t a p p e n ' . o p d e S s t e w i n d i n g a a n b e i d e z i j d e n , v a n u i t d e d o o r v e r -

binding in het midden gezien. c2 dient volledig gei'soleerd te worden

opgesteld, bijv. op een houten plankje. Vergeet de bedieningsas

niet, deze maakt immers deel uit van c2. Indien over c2 een

(mica)condensator van ongeveer 47Q pF wordt aangesloten, kunt u

de tuner ook op 160 meter gebruiken.

De aansluiting van de feeders, de open lijn, kan o'a' door middel van

krokodilbekjes worden gemaakt of op vele andere manieren' Men

kan het beste een coaxiale aansluiting rechtstreeks op de spoel en

op de condensator vastsolderen.
Maak de verbindingen zo kort mogelijk en van materiaal van vol-

doende dikte. Heel mooi laat zich hiervoor de afschermmantel van

oude coaxkabel gebruiken.
Door de gehele tuner als "open constructie" te bouwen kunt u naar

hartelust experimenteren en eventueel veranderingen aanbrengen.

Natuurfijk mag u gerust de zaak "inblikken", maar bouw dan zó, dat

u er wè| bij kunt, indien |ater uitbreiding of verandering dient te

worden aangebracht.  ook moet u bi j  het gebruik van aluminium er

rekening mee houden dat voldoende afstand wordt bewaard' daar

anders ongewenste capaciteiten roet in het eten gooien' wat uit-

breidingen betreft: hierbij valt te denken aan een ingebouwde

dummy-load, VSWR-meter, HF-vermogensmeter en stil le afstem-

ming. Misschien een onderwerp voor de volgende Nieuwsbrief  ?
Succesl Henk
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ARRL 160 m CONTEST
Werken met: alleen USA
Uitwisseten: RST (USA: RST + ARRl_sectie)
Dee lnamek lassen:A =  s ing leop.  I  =  ORpto t  5Wui t ,2  =  Lp to t
1 5 O W u i t , 3 :  H p >  l b O W u i t
B : multi op. / single TX en DX-ctuster
Puntentelling: S punten per OSO
Multiplier: 1 punt per ARRL-sectie (incr. vEg/vyr , tot.77lScore: som van OSO-punten x sorn van multiplierpunten
Bijzonderheden: checklist bij meer dan 2OO OSO,sLogs: met summarv vóór 7 jan. zenden aan: ARRL Comm. Dept. ,16O m contest,  22S Main Street,  Newington, CT 061 1 l ,  USA

TOPS Activity Contest (TACI
Werken met: elke amateur
Roepen: CO TAC of CO MF
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ membernr. TOpS)
Deelnameklassen: A = single op., B = multi op., C = single op.
ORP (max. 5 W)
Puntentelling: PA = 1 punt, EU : 2 punten, DX = 6 punten, /MM
= 6 punten, TOPS-leden 2 bonuspunten per OSO, TOps-leden on-
derling 3 bonuspunten per OSO, GB6AO levert 1O bonuspunten
Muftipfaer: elke prefix volgens CO WPX-lijst (dus y21ly22,
SM6/SK6)
Score: som van OSO-punten x multiplierpunten
Bijzonderheden: calldistricten van USA, VE, VK, py, USSR en JA
tel len als land. Single op. 's moeten pauze van max. 7 uur t i jdens de
contest aanhouden. Deze pauze mag in 2 keer worden gebruikt en
moet in het log worden aangegeven.
Aanbevolen fÍequentieband: 3512 - 356O kHz
Logs: met summary vóór 31 jan. zenden aan: Helmut Klein
OEITKW, Nauseagasse 24126, A-1 160 Wien, ósterreich.

INDEPENDENT FINLAND CONTEST
Werken met: OG- en OH-stations
Uitwisselen: RS(T) + volgnr. + OHC-nr. voor OG/OH-stations, ove-
rigen RS(T) + votgnr.
Deelnameklassen: A : single op.
band, C = mult i  op. s ingle TX,
( m a x . 5 W u i t ) , E : S W L
Puntentelling: 1 punt per OSO
Multiplier: 1 punt per OHC, 5 punten per OG-staiton met suffix FtN
per band
Score: som van de OSO-punten x som Van de multiplierpunten
Bijzonderheden:elk station lx met CW en lx met SSB per band.
Dupe sheets bij > 300 OSO's.

ORP CONTESTKALENDER door pAoArG

contest mode

5-6 dec. 2200-1600 ARRL'160 m CW
5-6 dec. 18OO-18OO TOpS Act.  CW

6 dec. 0000-2400 SRAL lnd. OH CW/SSB
12-13 dec. 0000-2400 ARRL 1Om CW/SSB

13 dec. 2OOO-24OO ARC| Hotyday Spirits CW
25-31dec. O0OO-2400 Benetux ORp HF CW/SSB
25-31dec. 0000-2400 Benetux ORp VHF CW/SSB

1 jan. 0900-1200 AGCW HNy CW
1 jan .  1600-1900 AGCW VHF CW
1 jan .  1900-2100 AGCW UHF CW

2-3 jan. 15OO-1S00 AGCW Winter CW
1O jan. 2OOO-24OO ARC| Winter Fireside SSB

16-17 jan. 12OO-24OO Michigan ORp test CW
23-24 jan .  1300-1300 UBA SSB SSB

6 feb. t6OO-1900 AGCW Hï party CW
13-14 feb. 1 2OO-1200 VERON PACC CW/SSB
20-21 feb. O000-2400 ARRL Int. DX CW
27-28 feb. 13OO-13OO UBA CW CW

28 feb .  0900-1100 HSC CW
28 f eb. 1 bO0-1 7OO - vervolg - CW

1 6 0  m
8 0 m

8 0 - 1 0  m
1 O m

1 6 0 - 1 0  m
1 6 0 - 1 0  m

2 mlTO cm
80-20 m

2 m
70 cm

8 O - 1 0  m
1 60-1O m
1  6 0 - 1 O  m
8 O - 1 O  m

8 O m
1 6 O - 1 O  m
1 6 0 - 1 0  m
8 O - 1 0  m
B O - 1 O  m
8 O - 1 0  m

{

Aanbevolen frequenties: CW 3525, 7025, 14025,
ssB 3775,  7075,  14225,21235,28525 kHz.
Logs: met summary vóór 31 dec. zenden aan The
Radio League, Jukka Kovanen OH3GZ, P.O. Box
Helsinki ,  Finland.

multi band, B : single op. single
D :  s ingle op. mult i  band QRP

21025, 28025,

Finnish Amateul
44, SF-OO441
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ARRL 1O m CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: a) WA/E-stations RS(T) + State/Prov., novice en
technician /N en /T; b) DX-stations RS(T) + volgnr., ook
KH2|KP4 etc., /MM of /AM-stations RS(T) + ITU Region (1 , 2 ot 3l
Deelnameklassen: a) single op. / QRP TX (max. 5 W uit),
s ingle op. /  LP TX (max. 1 50 W uit) ,  s ingle op. /  HP TX (> 1 50 W
uit)
Dit alles in alle modes, of alleen SSB of alleen CW; b) multi op.
single TX en al le modes
Puntentelling: SSB-OSO's 2 punten, CW-OSO's 4 punten
Multiplier: 50 US-staten + DC, 13 VE-prov., DXCC-landen (excl.
USA en VE), ITU-zones per mode per band
Score: som van OSO-punten x som van multíplierpunten
Bijzonderheden: alle stations max. 36 uur in de contest. Luistertijd
is ook contesttijd. Geen crossmode OSO's. Elk station 1x per mode
en per band. Eén signaal per station. CW OSO's niet boven 28,3
MHz. Bij > 5OO OSO's een dupe sheet meesturen.
Logs: met summary binnen 30 dagen zenden aan: ARRL 1O m
contest, 225 Main Street, Newington, CT 061 1 1 , USA.

ORP ARCI HOLIDAY SPIRITS HOME BREW
CW SPRINT
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: ARCI-leden RST + state, prov. oÍ land + ARCI
membernr.; niet-leden RST + state, prov. of land + output
Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (2O-1O m), lo-band
(160-4O m)
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten, DX-sta-
tions 4 punten
Multiplier: USA-states, VE-prov. en DXCC-Ianden
Score: som van OsO-punten x multipliers x vermogensmultiplier x
energiemultiplier + bonuspunten
Bijzonderheden: alleen zelfbouw of 25 jaar oude apparatuur gebrui-
ken. Hetzelfde station mag op meerdere banden worden gewerkt.
Dupe sheets voor > 1OO QSO's. In summary vermelden de totale
tíjd gebruikt voor zenden en luisteren en een uitvoerige stationsbe-
schri jv ing.

Bonuspunten vooÍ zelÍbouw apparatuuÍ: per band mogen de OSO-

punten als volgt worden verhoogd: HB TX 2000 punten, HB RX

3O0O punten, HB TRCVR 5000 punten per band'
Vermogensmultiplier: bij max. 1 W uit de score vermenigvuldigen

met 10, bi j  1-5 W met 7
Voedingsmultiplier: bil lOOo/" gebruik van zonne-energie,
'natural'energie of batterilen welke met 'natuÍal' energie worden

opgeladen mag de eindscore met 1,25 worden vermenigvuldigd

Aanbevolen frequenties: 1810, 3560, 7O4O, 14060, 21060'

28O60 kHz
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: ORP ARCI

Contest Chairman, Red Reynolds KSVOL, 835 Surryse Rd., Lake

Zurich, lL 60047, USA.

BENELUX ORP CLUB ACTIVITEITENWEEK
Dit is geen contest. Start 1e Kerstdag om 0000 GMT en einde Ou-

dejaarsdag 2400 GMT.
Werken met: elke amateur
Puntentelling: 1 punt per OSO
Multiplier: elke prefix en elk DXccMAE-land telt voor 1 multÍplier-
punt per band
Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal is de som van de OSO-
punten x de som van de prefix- en landenpunten.
Biizonderheden: werken onder oRP-regels. crossband oso's en/of -

mode tellen niet" ORP-ORP OSO's tellen dubbel, dus 2 OSO-punten'

\ Logs: per band + summary met oRP-verklaring vóór eind februari

zenden aan: Adriaan Willeboordse PAoATG, Wilgenlaan 86, 4871

VE Etten-Leur.

AGCW HAPPY NEW YEAR CONTEST (HNYC}
Werken met: elke amateur
Roepen: CO HNY
Uitwisselen: RST + volgnr., AGCW-leden geven ook nog AGCW-nr'

Deelnameklassen: 1 = max. 250 W uit,2 = max' 50 W uit, 3 :

m a x . 5 W u i t , 4 : S W L
Puntentelling: 1 punt per OSO
Multiplier: elk AGCW-lid per band
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Score: som van OSO-punten x som van multiplierpunten van alle
banden
Bijzonderheden: elk station lx per band. Geen keyboards en compu-
ters toegestaan. Alleen síngle op.
Aanbevolen Írequenties: 3510-3560 kH,z, 7O1O-7O4O kHz, 1 4O1O-
14060 kHz + summary vóór 31 januari  zenden aan: Stefan
ScharÍenstein DK5KX, Himbergerstr. 19A, W-534O Bad Honnef 6,
Deutschland.

AGCW-DL VHF/UHF HNY CONTEST
Werken met: elke amateuÍ
Roepen: CO AGCW TEST
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator
Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = max. 25 W uit, C =
>  2 5 W u i t
Puntentelling: 1 punt per kilometer
Score: som van de OSO-punten
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet ver-
anderen. Alleen single op., ook voor clubstations. Niet-complete
QSO's tel len niet,  maar staan wel in het log.
Aanbevolen frequenties: 144,010-144,15O en 432,025-432,150
MHz
Logs: per band + summary vóór eind februari zenden aan: Oliver
Thye DJ2OZ, Friedenstr. 38, W-4400 Mtinster, Deutschland.

AGCW WINTER CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CO ORP TEST
Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse
Deelnamektassen: VLP = max. 1 W uit, ORP = max. 5 W uit, MP
= max. 25 W uit ,  ORO = > 25 W uit
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations, 2 punten voor DX-stations.,
De contestmanager geeft 4 punten per OSO met VLP-, ORP- of MP-,
stations als hun log is ingestuurd. t,
Muftiplier: 1 punt per band per DXCC{and. Ook hier 2 punten per
DXCC-land voor OSO's met VLP-, ORp- en Mp-stations die hun log
hebben ingestuurd.
Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten

I
I

Ë

*
F

l

Í
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Bijzonderheden: OSO's buiten de contest mogen ook geteld worden,
opgave van RST is dan voldoende. Rustpauze van 9 uur in max, 2
perioden in het log aangeven. Slechts 1 TX/RX of TRCVR mag in
werking zijn tijdens de contest. Voor QRO-stations tellen alleen de
OSO's met VLP-, QRP- of MP-stations.
Logs: per band + summary vóór 15 februari zenden aan: Dr.
Hartmut Weber DJ7ST, Schlesierweg 13, D-332O Salzgitter 1,
Deutschland.

ARCI WINTER FIRESIDE SPRINT
Werken met: elke amateur
Roepen: CO ORP
Uitwisselen: ARCI-leden RST + state, prov. of land + ARCI-nr.,
niet-leden RST + state, prov. of land + output
Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-1O m), lo-band
(160-40 m)
Puntentelling: ARClJeden 5 punten, EU-stations 2 punten, Dx-sta-
tions 4 punten
MultiplieÍ: USA-staten, VE-prov. en DXCC-landen
Score: som van de OSO-punten x multipliers x vermogensmultiplier
x voedingsmultiplier x bonuspunten
'bijzonderheden: 

alleen zelfbouw of 25 iaar oude apparatuur toege-
staan. Hetzelfde station mag op meerdere banden worden gewerkt.
Dupe sheets voor > 1OO OSO's. In summary sheet vermelden de
totale tijd gebruikt voor zenden en luisteren. Eveneens opgave van
output per band. Uitvoerige zenderbeschrijving per band.
Bonuspunten voor zelÍbouw apparatuur: per band mogen de OSO-
punten als volgt verhoogd worden. Zelfbouw TX 2000 extra pun-
ten, zelfbouw RX 3OO0 extÍa punten, zelfbouw TRCVR 5OOO extra
punten.
VermogensmultiplieÍ: bij output tot 1 W de score vermenigvuldigen
met  10 ,  b i j  1 -5  W met  7 .
Voedingsmultiplier: bii 100% gebruik van zonne-energie, 'natural'

energie of batterijen die met 'natural' energie worden opgeladen
mag de eíndscore met 1,25 worden vermenigvuldigd.
Aanbevolen Írequent ies: 1810 (niet voor Nederland),  3985 (niet
voor Nederland),  7090, 14285, 21385' 28385 kHz.
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Logs: per band + summary binnen 3O dagen zenden aan: ORP ARCI
Contest Chairman, Red Reynolds KSVOL, 835 Surryse Road, Lake
Zurich, lL 60047, USA.

MICHIGAN ORP CW CONTEST
Werken met: Michigan ORp leden
Uitwisselen: RST + state, prov. of land en clubnr., niet-leden geven
output.
Deelnameklassen: A = ( 25O mW uit, B : max. I W uit, C :
m a x . S W u i t . D :  ) b W u i t .
Puntentelling: 5 punten voor eSO met clubleden, 1 punt per eSO
met niet-leden. Bonus van 1,25 voor 1OO% batterijvoeding en 1,5
voor 'natural '  voeding.
score: som van de oso-punten x states + prov. + landen x voe-
dingsbonus per band
Aanbevolen Írequenties: 1g1o (niet voor Nederland), 3s6o, 7o3o,
7O4O,14060,  21060,  2 t110,28060,  281 1O kHz
Logs: per band + summary vóór 16 februari zenden aan L.T.
Switzer N8CQA, 654 Georgia, Marysville, Ml 4gO4O, USA.

UBA CW/SSB CONTEST
Werken met: elke amateuÍ
Roepen: CO TeSf Uee
uitwisselen: Rs(T) * volgnr., oN-stations geven ook nog hun pro-
vincie-af kortiqg
Deelnamekldssen: A = single op.l band, B = single op. alle ban-
den, C = mult i  op. 1 TX al le banden, D :  s ingle op. al le banden
ORP 1O W inpu1, E = SWL
Puntentelling: QSO's met oN, DAI en DA2 10 punten, EEG-OSO's
3 punten, rest 1 punt
Multiplier: elkg QNI-prev., elke ON-prefix en DAI +2, elk EEG-tand.
oN-provincies: AN, BT, LB, LG, LU, NR, ov, wV. oN-prefixen: oN4
t/m 9, DAl,  DA2. EEG-landen: CT, CU, DL, EA, EA6, El,  F, G, GD,
9l:  GJ,GM, GU, Gw, t ,  ts,  LX, oz,oy,  pA, sv,  svs,  svg, sy,
TK, ZB2,
Score: som vQn de oso-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: minimaal 10 minuten op een band blijven. DX-
cluster is toegestaan.
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Logs: per band + summary binnen 20 dagen zenden aan: UBA HF
Contest Committee, Jan Galacia ONOJG, Oude Gendarmeriestr. 62, ,
B-3100 Heist Op Den Berg, België.

I

AGCW-DL HANDTASTEN PARTY (HTPI }
Werken met: elke amateur i

Roepen: CO HTP
Uitwisselen: RST + volgnr. / klasse / naam / leeftijd 0eeftijd (X)YL
= XX)
Deelnameklassen: A : ffi3X. 5 W uit, B : rnêX. 50 W uit, C =
m a x .  1 5 O W u i t , D  =  S W L
Puntentellang: OSO's A met A = 9 punten, A met B : 7 punten, A
met C : 5 punten, B met B : 4 punten, B met C = 3 punten, C
m e t C  =  2 p u n t e n
Score: som van de QSO-punten 

' ' '

Bijzonderheden: alleen handsleutels toegestaan ;
Aanbevolen frequentieband: 3510-3560 kHz !

Logs: met summary vóór 28 februari zenden aan: Friedrich Fabri
DFl OY, Wolkerweg 1 1 , W-8000 Mtlnchen 7O, Deutschland.

VERON PACC CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CO TEST
Uitwisselen: RS(T) + prov., overige amateurs geven volgnr.
Deelnameklassen: A : single op. CW, B : single op. SSB, C =
single op. CW/SSB, D :  mult i  op. 1 TX CW/SSB, E :  mult i  op.
mult i  TX CW/SSB, F = single op. 1 TX ORP max. 10 W uit
CW/SSB, G = SWL
Puntentelling: 1 punt per OSO
MultiplieÍ: elk DXCC-land per band
Score: som van de OSO-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: calldistricten van CE, JA, LU, PY, VE, USA, VK,
ZS, UAg, UAo tel len als apart  land.
Logs: per band + summary vóór 31 maaÍt zenden aan Frans
Oosthoek PAolNA, P.O. Box 499, 4600 AL Bergen op Zoom.

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: elke W/VE amateur

I

I
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Uitwisselen: RST + output, WA/E-stations geven RST +
state/prov.
Deelnameklassen: Al = síngle op. alle banden, A2 : singet op. 1
band, B :  sÍngle op. al le banden en hulp van DX-net,  C = single
op. al fe banden ORP (max. 5 W uit) ,  D1 = mult i  op. 1 TX, D2 :
mufti op. 2 TX l= op verschiltende banden), D3 = multi op. onbe-
grensd (gescheiden logs voor elke band)
Puntentelling: 3 punten per OSO met W/VE
Multiplier: 1 punt per band per usA-state, vE-calldistrict, Vo en '
VY1
score: de som van de oso-punten x de som van de multiplierpun-
ten
Bijzonderheden: KH6 en KL7 tellen niet, VE-calldistricten zijn VEl
t /m 8, USA-states dus 48 + DC. Elk stat ion lx per band. Dupe
sheet bij > 5OO OSO's. Multi op. stations minimaal 1O minuten op
de band. Geen crossmode OSO's.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan ARRL DX
Contest,  225 Main Street,  Newington, CT 061 1 1, USA.

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSC{eden}
Deelnameklassen:1 = HSC-leden (max. l50Wuit) ,2 = niet_leden
( m a x .  1 5 0 W u i t ) , 3  =  O R p - s t a t i o n s ( m a x .  b W u i t ) , 4 :  S W L
Puntentelling: 1 punt per eSO, 3 punten per DX_OSO
Multiplier: elk DXCC-Iand per band
Score: som van de OSO-punten x som van de mutliplierpunten
Bijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblok
Te gebruiken frequenties: telkens 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.

't ls weer een lange tlst
dat we een aantal lezers hiermee een plezier doen.
A propos, doet U óók mee aan de BAC
Activiteitenweek? HET trefpunt voor clubgenoten!

RELATIEVE VELDSTERKTE

_ 4 1  -

METER
PAoGHS

Een meetinstrument hoeft niet per definitie gecompliceerd te zijn of
enige duizenden guldens te moeten kosten om nuttig te kunnen zijn.
Deze eenvoudige veldsterktemeter bewijst, dat met weinig onderde-
len en kosten een bruikbaar instrument is samen te stellen. u kunt
met deze meter vaststellen of er HF wordt afgestraald en hij wordt
onder meer gebruikt voor het afregelen van antennes of het aanto-
nen van de aanwezigheid van HF in het algemeen.

r
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De simpele schakeling bestaat uit een metertje van bo à 1oo uA uit'Het Oosten'  (Hl) ,  elke wi l lekeurige HF germaniumdiode, een smoor_
spoeltje in de waarde tussen O,5 - 3 mH, een condensator van SOO
- 10.000 pF en een potmeter van 1o k r in.  Met de potmeter wordt
de gevoeligheid zodanig ingesteld dat er aflezing op het metertje kan
plaatsvinden. Als 'meetantenne' kunt u een staafje, draadje oÍ tele-
scoopantennetje gebruiken.
wie voor het eerst kennismaakt met dit instrumentje begrijpt niet
waarom dat zolang heeft moeten durerÍ, Hl.

Veel succes, Henk.

SUMMARY
A low cost relative fietdstrength meter. Very very practical for
antenna adjustment, comparison of different tuners, indicatíon of
RF voltages. etc. "Why didn't you make this gadget before?',

#

ff
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BOC draai t  op vol le toeren en kennet i jk  tot  ieders tevredenheid.

Na de opening reikte Adr iaan PAoATG aan PA3FSC de 1e pr i js  van

de Marathon 91192 ui t .  De winnaars van de 2e en 3e pr i js  waren

helaas niet  aanwezig,  maar die zul len inmiddels wel  ber icht  hebben

ontvangen!

ONZE JAARLIJKSE ORP MEETING
door PAoWDW

Op 5 september was het dan weer zover. De opkomst was over-
wefdigend. Als dat zo doorgaat.moeten we naar een andeÍe zaal
uitzien. Enfin, u hoort het nog wel hoe we dat volgend jaar gaan
doen. In ieder geval waarderen we het bijzonder dat de Veron ons
elk jaar maar weer grat is een zaalt je (met grasveld voor antenne-ex-
perimenten) ter beschikking stelt  t i jdens haar HF-dag in Apeldoorn.
En dan nu een korte samenvatting van onze bijeenkomst.

Direct bij het binnentreden
van de zaal  v ie l  de enorme
verscheidenheid aan zel f  -

bouw ORP apparatuur op,
die op lange tafels was
ui tgestald.  Een aantal  zen-

ders en ontvangers stond
zel Ís te werken.
Ook hadden diverse leden
gehoor gegeven aan de
oproep om magnet ische
loop-antennes mee te

v. l .n.r .  PAoWWW en PAoMER

Vervolgens trad Fred PAoMER naar voren en hield een pakkend be-

toog over zelfbouw, gelardeerd met tips en grappen. weet u hoe je

bij een ouderwetse rechtuit met regelbare terugkoppeling de zaak

soepel in en uit genereren kan brengen? Door de roosterlekweer-

stand niet  aan aarde te leggen, maar v ia een potmeter aan een klei-

ne posi t ieve spanning, b.v.  de gloeispanning van de detector lamp.

Jammer dat ik dat 4O jaar geleden niet  heb geweten, want wat heb

ik desti jds zitten tobben met dat probleem. Maar Fred sprak niet al-

leen over nostalgie,  ook supermoderne ontwikkel ingen werden in

zi jn betoog aangest ipt .  Nog hartel i jk  bedankt voor je gezel l ige ver-

haal  Fred!
Naar aanleiding van een br ief  van één van onze leden kwam het

voorzi t terschap van onze club aan de orde. Na een korte discussie

werd onder de aanwezigen gepei ld of  men het noodzakel i jk  vond om

een nieuwe voorzi t ter  te benoemen. Na het over l i jden van onze op-

r ichter Frans Pr iem PAoGG hebben we nl .  geen of f ic ië le voorzi t ter

meer gehad. Na hoofdel i jke stemming onder de aanwezigen bleek

dat men unaniem van mening was dat de club ui tstekend funct io-

brengen. Voorts zagen
de spul len van Robert
PA3BHK en nog di-
verse andere appa-
raat jes.  De tafels
stonden zo vol, dat ik
mijn eigen QRP-sta-
t ion maar in mi jn tas
heb ge la ten . . .
Henk PAoGHS trad
als woordvoerder van
onze club op en dat
g ing  hem,  ondanks
een ernstige blessure
aan zijn hand, weer
uitstekend af . Onze

we o.a.  de buizenzenders van Geert  PAoYF,

De buizenzenders van PAoYF
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neert  en dat men geen behoefte voel t  aan 'vereniginget je spelen' .
Trouwens, Frans is onvervangbaar. . .

Hierna was er gelegenheid tot  het  stel len van vragen over de club in
het algemeen. Gerard PA3EKK maakte van de gelegenheid gebruik
om Wim PA3BUO nog eens hartel i jk  bedanken voor de voortref fe l i j -
ke organisat ie van de BQC-gezinsdagen. Wel l  done Wim!
Nadat iedereen in het openbaar zijn zegje had gezegd gaf Henk de
zaak vr i j  voor 'onder l ing 

oso' .  Bast iaan en ik maakten van de ge-
boden gelegenheid gebruik om zi jn meegebrachte magnet ische an-
tenne te vergeli jken met mijn tankspriet. Voor zover we in de gau-
wigheid konden constateren bleek de verticale spriet in het voor-
deel. In de heksenketel van de drukte rondom mij heen is het mij
ontgaan of we deze test nu op 20 of op 4o meter hebben gedaan,
maar het kan ook op beide banden zi jn gebeurd.

De experimentele antenne-opsteilingen van pA3FFz en pAowDW

Op een van de foto's ziet u beide antennes (hoop ik) staan. Well icht
kunnen we Vótgend jaar onze experimenten voortzetten? Het ging
nl. nogal gehaast. En eigenl i jk was het de bedoeting om óók de loop-

antennes van PA3EKK en PA3BUO erbi j  te betrekken. Maar ja, voor
je het weet is het 5 uur en inpakken geblazen.. .

Hiernaast ziet u de magnetische antenne van
Gerard PA3EKK. De grote c i l inder aan de boven-
kant van de antenne bevat de afstemcondensator
en de daarmee gekoppelde motor.  Om de ver l ie-

zen zo laag mogel i jk  te houden nam Gerard een
zeer dikke buis. Voor de inkoppeling van de

coaxkabel past Gerard een koppelspoel van 1

winding toe. Bastiaan PA3FFZ gebruikt voor dit

doel  een capaci t ieve spanningsdeler,  hetgeen

eveneens tot  goede aanpassing le idt ,  mits zorg-

vuldig afgestemd. Ook PA3BUO past de laatste

aanpassingsmethode toe. Of het één dan wel het

ander de voorkeur verdient? De t i jd zal  het  leren.

Al  met al  kunnen we terug zien op een zeer ge-

slaagde bi jeenkomst van onze ORP Club en we De loop van
ki jken nu al uit  naar het volgende jaar! PA3EKK

Rest mij nog om iedereen te bedanken die onze
jaarl i jkse ORP bi jeenkomst tot zo'n groot succes hebben gemaakt.
De foto's van Robert PA3BHK laten iets zien van ons gezel l ig sa-
menzijn. Komt u volgend jaar óók (weer)?

Tot  z iens,  Wim.

DE U-ORP CLUB door PAoWDW

In Radio Communicat ion lazen wi j  voor u dat de U-ORP Club in

Rusland thans meer dan 170 leden heeft ,  verdeeld over 5 landen.

De club geeft  ook een t i fdschr i f t  u i t ,  U-ORP Club Notebook ge-

naamd. Het blad staat vol  met leuke schakel ingen en goede ideeën.

Ook zonder dat u de Russische taal beheerst zijn de technische bii-

dragen te begr i jpen.
Het l idmaatschap staat open voor iedere radio-amateur en kost $8

of  15  f  RC's  per  iaar .
Voor in l icht ingen kunt u z ich wenden tot  Sergej  Pichur ichkin,  U-ORP

C l u b ,  P . O .  B o x  1 O O ,  S a r a n s k  -  3 1 ,  4 3 0 0 3 1 ,  R u s s i a .
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MIJN ERVARING MET DE VXO MET
GROTE FREOUENTIEVERANDERING
door PA3FSC

ln Nieuwsbrieí nr. 60 stond, een anikel over VXO,s van Bob
PAoGBY. Dit was voor Ben pA3FSC aanteiding om eens te gaan
experimenteren met dit soort zaken. Onderctaand anikel is net re-
sultaat hieryan. Na het lezen hoeft u nooit meer te zeggen dat ugeen stabiele VFO kunt bouwen: met de VXO lost u dezi-probtemen
in een handomdraai op!

ZELFEOUWPLANNEIII
Al jaÍen gebÍuik ik met veel plezier een zelÍgebouwde directe con-
versie ontvangeÍ voor de ontvangst van de 20 meterband. Deze
ontvangeÍ bouwde ik al lang vooÍdat ik mijn machtiging zou halen.
De laatste tijd vÍoeg ik mij aÍ hoe het gebruik in combinatie met een
zender zou zijn. Vandaar dat ik het plan opvatte om een eenvoudige
transceiveÍ met DC ontvanger te bouwen. lk was benieuwd hoe deRIT gemaakt zou moeten worden en wetke proceaure geuitgo .o,moeten worden om de zendeí precies op do fÍequentie van het te-genstation af te stemmen. Tevens biedt zo,n project de mogeli.ik-
heid eens lekkeÍ te expeÍimenreÍen met n,euwe schema,s en merrdeeën die al langer sluimeÍen.

DE NIEUWSBRIEF ALS INSPIRATIEBRON
De opzet van de TRX is zoals de Unichip van G3My uit NieuwsbrieÍ
nr. 55, inclusief de verbeteringen van Wim pAoWDW.
Als oscillator koos ik de .meesterlijke,, variabele oscillatoÍ van RobPAoGBY uit Nieuwsbrief nr. 60, zodat ook deze oscillatoÍ ""n" g"-probeerd kon worden.
Wat de frequentieverandering en stabiliteit betreft bliikt deze oscilla-toÍ zeeÍ goed bruikbaar te zijn. ZekeÍ op frequenties *"", O" ","Oifiteit van een VFO mogelijk te kort schiet. De stabiliteit is op 14 MHzerg.goed, zelÍs bij een frequentieveÍandering van een paai nonoerokiloherz.

l::t_l]i. 
ervaringen op schrift te ste en hoop ik te bereiken datve^ dr|oeÍen eens met VXO'S gaan experimenteren. Heus, het iseeet de moeite waardl

. 4 7 .

DE OSCILLATOR
VooÍdat ik aan de complete TRX begon, bouwde ik eerst de oscilla-
tor volgens de "ugly methode" op een klein stukje print om een idee
van de ÍrequentieveÍandeÍing te krijgen. Zoals gewoonliik was het
stukje pÍintmateÍiaal te klein aan de kant waaÍ nog net een groot
ondeÍdeel geplaatst moêst worden. Dus bleeÍ de spoel naast de,
pÍint bungelen. Om de oscillator op l4 MHz te laten werken maakte
ik gebruik van een spoel met 33 windingen op een T 5O-2 toroide
van Amidon. Oplettende lezers hebben in het aÍgebeelde schema
natuurlijk allang de "VXO met aÍstemming omlaag" herkend, zie fi-
g u u r  1 .
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FiguuÍ 1 VaÍiabele Xtal OscillaroÍ

Om in het telegrafiegedeelte van de 2O meterband uit te komen,
pfaatste ik een kristal van 14,223 MHz in de schakeling (42,9 MHz
deÍde overtone). VooÍ een kristal ligt deze frequentie ongelooflijk ver
van het beoogde doel, maaí het was in mijn kristallenbak het kristal
dat het dichtst in de buun kwam. Als het zou lukken om een deÍ-
gelijk grote Írequentieverandering te verkrijgen zou het dubbel Íeest
ziln.
Het instellen van de shift ging volgens het Íecept van Rob (blz.28)
pÍobleemloos en nadat ik eeíst een kleine shift geprobeeÍd had lukte
het met niet al teveel moeite de gewenste FREOUENTIEVERANDE-
RING van 223 kqz in te stellen! Maak je de shift te groot dan meÍk
je dat meteen, wanl dan krijg je een verandering van een paaÍ MHz
en bliiÍt er van de stabiliteit weinig over. Ofschoon de frequentie
van mijn kristal ver boven de gewenste Írequentie ligt is de stabili-
teit voor het beoogde doel goed genoeg. Het mooiste is natuurlijk
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een kristal te kiezen net boven de hoogste frequentie, zodat de shift
minimaal is. De stabiliteit is dan maximaal.
In de definitieve versie van de oscillator werd d€ dubbele afstem-
condensatoÍ met behulp van twee dunne coaxiale kabeltjes op de
oscillatoÍ aangesloten. De parasitaire capaciteit veÍandeÍt niet als de
kabelties bewegen. Een kleine veÍandering van de waarde van oe
tÍimmeÍ geeft een grote ve/andering van de shiÍt, zodat de keuze
van dit ondeÍdeel een grote rol voor de stabiliteit spe6lt. Tevens
moet de spoel ook stevig vastgezet worden.

RIT
De RIT woÍdt verkregen met behulp van twee varicaodiodes. De di-
odes staan in serie, zie figuur 2.

l J r : rÉ t Í?  V : { r_ l

. 4 9 ,

De Íegelspanning voor de Írsquentie-instellíng h€oÍt bij het zend€n
een vaste waaÍde van 4,7 voll,

DE AFSTEMPROCEDURE
Oe zender en de ontvanger maken gebruik van dezelfde oscillatoÍ,
dus moet bii ontvangst de frequentie van de oscillator ieïs boven ot
onder de zendfrequentie gebracht worden om een hooÍbare toon
van het tegenstation te veÍkriigen. Bij ontvangst is de frequentie
met behulp van de R|T-potentiometer regelbaar, zodat hierdoor do
toonhoogte in te stellen is. lk heb het knopje van de R|T-potentio-
meteÍ zodanig gemonteerd dat als het Íecht omhoog wiist de fre-
quentie van de oscillator bij het zenden en het ontvangen gelijk is ln
deze stand is de zendÍrequentie gelijk aan de frequentie van een
signaal op zero-beat bij ontvangst. De zendfÍequentie woÍdt door
deze potentiometer niet beïnvloed.
Bij het luisteren zet ik eerst de RIT-knop recht omhoog en zoek dan
door de variabele condensator te verdraaien. Als ik een station hoor
roepen luister ik eerst tot ik zijn roepletteÍs op papier heb en dan
stem ik met behulp van de vaÍiabele condensator de ontvanger ra-
zend snel op zeÍo-beat aÍ. Oe fíequentie van mijn zêndeÍ is dan pre-

cies gelijk aan de frequentio van het tegenstation. Daarna stel ik
met de RIT de toonhoogte is. Na het omschakelen van ontvangen
naar zenden zit ik op dezelfde frequentie als het tegenstation.

RESULTATEN
Op 14 MHz maakte ik met de aldus omgebouwde Unichip transcel-
ver  in  dr ie  dagen twaal f  OSO's met  UBs,  EA3,  DL,  SM3, lK3,  UA
en enige dagen later met zelfs yE3. Dit alles met een uitgangsver-
mogen van 2 watt!
De stabiliteit van de oscillatoÍ is uitstekend. De selectiviteit van de
ontvanger is niet wat ik gewend ben met mijn zelÍbouw TRX voor 7

MHz met een kÍistalfilteÍ met een bandbíeedte van 40O Hz, maaÍ
met "selectieve oÍen" en wat doorzettingsveÍmogen lukt het heel
goed. Een hele verbetering beteikts ik nog door tussen de uitgang
van de Unichip en de koptelefoon een seriekring op te nemen, zoals
Bastiaan PA3FFZ dat beschreven heeft in NieuwsbÍieÍ nÍ.56 op blz.
2 1  .
Tot slot wilde ik u nog vertellen dat ik de Unichip, inclusief alle be-
schreven uitbreidingen, óók op 10 MHz goed aan de praat heb 96-

3kg

/ti7

l o o k

op FF 'NT op o9c  -  pRt  à r l

Figuur 2 RIT-schakeling

De anode van de bovenste diode ligt via de weeÍstand van IOO k
aan aarde. De diodes voeÍen hierdooÍ dezelfde gelijkspanning, maaÍ
de wisselspanning, die in de schakeling wordt opgewekt en via de
condensatoÍ van 3,9 pF oveÍ de diodes komt te staan, zal afwisse-
lend bil de ene diode een toename van de spanning veroorzaken en
bij de andeÍe diodê op datzelÍde moment juist een aÍname. De ca-
paoteatsverandering van beide diodes is dus tegengesteld, zodat dg
capaciteitsverandering als gevolg van de op de kring aanwezige
wrsselspanning veel mindeÍ is dan met slechtb één diods.
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kregen, dus ik mag tevreden zijn. Tenslotte hêb ik precies datgene
gemaakt wat ik wilde pÍoberen en daar gaat het in onze hobby toch
om, nietwaar?

73 de Ben.
SUMMARY
Once again the famous l.lnichip transistor modified. The new
features are: VXO tuning and RIT control- See íor other
modifications Nieuwsbrief nr. 55. The VXO circuít deseNes to be
known outside our country, because it combines a very high
amount of frequency shift white the stability remains excellent. Seo
for more details the Vxo-story oí pAoGBy in Nieuwsbrief nr, 6O.

ORP MET KENWOOD PAoGHS

Bêhalve de zéér bekende ORp-sets, zoals de TS 12OV en de TS
130V, hebben we daaÍna weinig meer mogen vernemen van oeze
firma voor wat betreft ORp-sets. Op de gebruikersmarkt is een
aanbieding van een gebÍuikt exemplaar zeldzaam en.ie moet er zeer
snel bii zijn, wil ie een kans maken om er één te kunnen bemachti_
gen. Overigens, van beide types is eÍ een werkplaatshandboek be_
schikbaar via de kopieservice van de gOC.

A L C  D r n s
Remote Sockat

9 round
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HET 16O m BAKEN VAN OK2BZM Èlyl
door PAoWDW

Na het 80 m QRP-baken van OKoEN (150 miltiwatt op 3600 kHz) is
eÍ nu ook een ORP-baken in de 160 meterband en wel oo lg4o
kHz. Dit baken zendt aÍwisselend met 1 watt en I OO milliwatt. De
antenne as een sloping long wire van 38 meteÍ lengte. Het sleutelen
van het zendenje geschiedt met een timer 555, in combinatie mer
een EPROM 2716 en drie stuks 7493. Allemaal herkenbaaÍ spul
dus. De eigenaar is razend benieuwd oÍ u zijn bakentie kan horen
temidden van hei hoge stooÍniveau, dat meestal op topband heerst.
We zijn benieuwd wie van de BQC hem het eeÍst hoort! Op het
moment dat we dit schrijven is een OKo-ca 

 

aangevraagd, dus ats u
OK2BZM nist hoon, maar wel een OKo dan is-ie dat. Rapporten
wordên gaaÍne ingewacht dooÍ Zdenék Moser OK2BZM. J. Obadata
3409, 7 67 O1 Kromeriz, Czechostovakia.

SUMMARY
The OK-hams have introduced two ARp-beacons now.
On 36OO kHz you can find OKoEN wíth ISO miltiwatt, alreadv in
service for a couple of months now.
New is the heacon of OK2BZM on ,84O kHz. This beacon has an
output level of alternating lOO milliwatt and I watt. Please eSL!

G-ORP CLUB ANTENNA BOOK PAoGHS

Dit pas verschenen boek bevat alle publicaties oveÍ antennes en hun
meetinstrumenten uit de nummers 1 t/m 69 van SPRAT, het vere-
nigingsblad van de G-QRP Club. Het boek heeft 160 pagina's en is
in A4-formaat gedÍukt. Ons lid Peteí Halpin, zelÍ Engelsman en wo-
nende in Almelo, heeft zich beÍeid verklaard om de distributie in Ne-
derland op zich te nemen. U kunt het boêk bestellen dooÍ f 25,- olus
f 6,- portokosten oveÍ te maken op giÍo 2730858 t.n.v. P. Halptn re
Almelo met vermelding van'Antenna book'. PeteÍ is telefonisch to
bereiken onder nummer 074-77'1832 en spreekt (ook) Nederlanos.

Maar ook met de zgn. ORO-sets kunt u heel goed ORp werken.
Vaak zie je dat men pÍobeert ORp te werken dooÍ de mic. gain rerug
te draaien, maaÍ dat biedt geen soelaas. Nee, er is een veel bererg
oplossing, nl. door een nègatieve spannrng aan te bieden aan de
ALc-input, welke bij de meeste apparaten naaÍ buiten is uitgevoerd
naar de Bemote Socket. Een klein schemaatje, hierbij gevoegd, wilst
u de weg naar lageÍ vermogen. Veel succes.

Benelux OFP Club - Níeuwsb.ieÍ nr. 64 - dec, 1992
Benelux ORP Chrh - NicrwshrieÍ n7 64 -.1.,: 19q2



NIEUWE LEDEN . HARTELIJK WELKOM
Allereorst moet ik iets Íechtzetten. In de vorige NieuwsbrieÍ is bij
BOC-61 2 een onjuiste benaming vermeld. Dit moet zijn:

BOC-612 VRZA afd. Zuid-Wesr NedeÍtend.

Voons stellen wij u onderstaand een aantal nieuwe leden voor.

BOC-617 PAoXRU J.C.  v .  Rut ten
Gemeenlandslaan 5,  1276 AT Huizen.
Gebruikt apparatuur van Kenwood en yaesu, antennes
ziin veÍticale dipolen en groundplane.

BOC-618 PA3EFB L.M.A. de Bruijn
ZwanenwateÍ SZ, 5162 BN Nieuw Vennep.
ts actief met TS l3OS, TS 9134, antennes;
Tonna, FB 13 en inveÍted V.

BOC-619 PA3FVP N.J. VermeeÍ
C. HuygensstÍaat 14,2026 XW HaaÍlem.
AppaÍatuur: TS 44O, antennes: inverted V en dipool vooÍ
1 0 ,  t 5  e n  2 O  m .

BOC-620 pE I LNM J.A.W. Engsl
Horstenbuígstrdat 49, 1113 JN Obdam.

BOC-621 PA3EMJ R. Mutder
Zonnedauw 206, 7322 EJ Apetdoorn.
WeÍkt op a e banden met TS 6g05 en Bosch KF 161.

BOC-622 PA3FVM J. de Vries
De Teye 8,  9171 BE Vaassen.
Actief op a e banden met lC 27SE, TS 850 SAT. Anten-
nes: Gp, dipool, g elements quad (2 m).

BOC-623 PA3COY F.H. Niienhuis
HofmeieÍstÍaat 3t, 5663 CJ Geldrop

I elemsnts

. 5 3 .

BAC-624 G.J. Jansen
Goudsbloemstraar 19, 7O2l XM Zelhem.

BOC-625 J.G. Tel
Oldebertweg 17, 9351 PB Leek

BOC-626 PA3CWO C.J. v. StuyvenbeÍg
De Vest 15-35, 8231 JM Lelystad.

BAC-627 PAoIZE F.J. v. Zessen
ZwaluwstÍaat 39, 3362 RR Sliedrscht.

BOC-628 PAoIDZ A. MuldeÍ
Hi lsd i jk  39,  8051 KC Hat tem.

BOC-629 PAoBWA L.Veerman
De Noord 34, 1261 MH Blaricum.

BOC-630 D.H.  Endler
Kribbestraat +2 ll, 'totg wC Amsterdam.

BOC-631 PA3FEN J. Vonno
Twekkelerstraat 2O3, 7553 LW Hengelo.

BOC-632 PA3FUE G. Groeneweg
BuÍg. Vlaklaan 32, 4927 AB Hooge Zwaluwe.

BOC-633 NL 1263 J.J .  Di ikhuizen
Socratesstraat 288, 7223 PP Apeldoorn.

BOC-634 A.G.  Laarman
Kamp 27-60, 8225 EM Lelystad.

Uw secÍetaris staat versteld van de plotselinge aanwas van nieuwe
leden. Waar hebben we dit aan te danken? In ieder geval allemaal
harteliik welkom en plezierige Íeestdagen gewenst!

Cees PA3DNN.

Benelux ORp Club. Nieuwsbrie, nr. 64 - dec. 1992
Benelux ORP Club - NieuwsbÍieÍ nr, 64 - dec. 1992



- 5 4 -

ORP BOVEN 3O MHz
door PA3BHK

De tijd vliegt en inmiddels is de wintet weer aangebroken. Niet attijd
de beste periode voor DX op VHF en UHF, maat we (ik zékerll zijn
al een paar keer veffast. Helaas dit keer geen bijdragen van u, dus ik
zal deze rubriek weer uit eigen bronnen moeten samenstellen. Zelfs
mfin meest trouwe steunpilaren tieten het dit keer afweten!

PROPAGATIE
lonosfeÍische reflecties kunnen ook in de winter voor leuke DX zoÍ-
gen. We hebben het zonnevlekkenmaximum nu echt wel gehad,
maaÍ net als 10 m zal ook 6 af en toe opengaan via F2_propagatte.
En nu we de band nog een hele tijd langer mogen gebruiken (zo
hoort het ook!) ben ik benieuwd naar wat ze buiten het maximum re
bieden heeft. lk denk vooral aan DX op het NooÍdelijk halfrond! Zo
rond Midwinter heeft de lonosferische VHF-propagatie, ES, een
tweede piek. Zeker op 6 kan weer wat Europese DX worden veÍ_
wacht, maar ik heb geruchten gehoord dat vorig iaar tirdens de
winteÍ ook op 2 via Es is gewerkt! Houdt dus ook de aanroeptre_
quentie 144,30O MHz in de gatenl Es is meestal een "aan-uit,, pÍo-
pagatie: àls het op 2 wil, gaat het ook met ORp!
Ook een paar gÍote meteorietÍegens zullen op 2 en 6 wat leven
brengen. En wel de Geminiden rond ,14 decembeÍ en de Ouadranti-
den rond 3 .januari.
Op 6 zijn er Es-achtige openingen, op 2 blijft het bepsrkt tot zeer
korte Íeflecties. Er wordt overigens beweerd dat Ms Es kan versteÍ_
ken (of omgekeerd), dus is het zaak om vooral Íond de maxima van
de regens onze VHF banden in de gaten te houden. aurora is weer
de laatste ionosíerische reflectie.
De stelÍegel: HF plotseling dood? Een paar uur later een harde ruis
uit de Íichting van de zon? Dan de volgende dag alert ziin op AuÍoÍa.
Het is een belevenis op zich om met die vreemde schorre en"hisserige" 

signalen DX te werken!
Voor tropo geldt weer: stabiel, rustig weeÍ met hoge druk? Op allebanden van '144 

MHz t/m 10 GHz kunnen ',goedá DX condities"optÍeden. Wie venelt mii eens van de expeÍimenten in de GHz ban_den?

.
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AcTrvlTElTEN
Tieerd PBoALS vertelde mii in DÍontsn nauweliiks op VHF actief to

zijn geweest en van Peter PE I MHO zag ik alleen zijn album met
OSL kaarten van 6 m verbindingen. WAC met ORP op 50 MHz!
Geweldig! Maar vooÍ het gedÍag boven 30 MHz moet ik dit keeÍ uit
mijn eigen log putten. Eind iuli was 2 open naar Oost-Engeland. Of-
wel: sen paaí uuÍ bijpraten met Paul G4lHl en John G3SMP. De
laatste Es-opening die ik op 6 meemaakte was op 1O en 11 augus-
tus richting EA, l, G en GD. Op 11 augustus was er ook de piek van
de Perseïden. Zo rond 21 ,OO u ging het op 2 bijna net als op 6, de
ene lange "burst" volgde de andeÍe op. MaaÍ nu bleek gescheiden

zender en ontvanger een pÍobleem; tegen de tijd dat ik was aÍge-
stemd hadden anderen de DX ontdekt en kon ik hoÍen hoe 14 en
RA3 (iazeker!) weeÍ wegstieÍven. De septembercontest was miin
laatste grote activiteit op 2. Zalerdag was de HF dag en dus de
BOC vergadering, maar zondag had ik de gelegenheid om de 3 watt
ssB uit miin net aangeschafte lc 202s uit te probeÍen. De "gÍote"

Britse stations waren gêen pÍobleem, maar DKoGN/P, vlak over de
grens, leek net een kÍokodil. Grote mond maar héél kleine oorties.
Hoewd hii met 58 tot 59 binnenkwam, duÍfde hij mij een 41 Íap-
port te geven. Miin twijfels over Íespect voor de wetteliike vermo-
gensgrenzen ziin dan ook niet helemaal vooÍ niets. Of zouden
sommige conteststations meer aandacht aan de zender dan aan de
ontvanger besteden? Dat het Íichting Z-O best wel ging werd bewe-
zen door mijn beste DX: HB9WWP in JN36 (6'1 5 km) in een goed
en normaal afgewikkeld OSO! Sinds de contest bleef miin log akelig
leeg. Af en toe een lokaal OSO op 2 en wat activiteit op HF maar
daaÍ hield alles mee op. Blijkbaar veÍging het de andeÍen net 2o...

KNUTSELTIP
Hoewel de schakeling Íecht-toe-recht-aan is kon ik slechts hieÍ en
daaÍ wat literatuuÍ vinden. Vandaar deze beschriiving van het ver-
steÍkertje tussen mijn diodemixer (DSB direct op 2l en de 2 m an-
tenne. NEE, ER lS GEEN PRINTJE VAN! Om vooí dergeliike schake-
lingen een pÍint te ontweÍpen moet je gewoon van heel goede huize
komen en helpt een lr-titel op zich niets. De schakeling is gebouwd
in blikken "bakies" met de componenten zwevend tussen doorvoer-
tjes en Íustend oo andere onderdelen, die aan één kant aan massa
liggen. Het schema vindt u op de volgende bladziide.

Benelux ORP Club - NieuwsbÍief nr. 64 - dec. 1992
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Alleen de trap met de BLY87A is op een stuk pÍint van ca. 5 x 7 cm
gebouwd. In hst midden ervan een gat waar het "pillendoosie" van,
de tor pÍecies in valt en met geÍreesde spoÍen vooÍ basis en collec-'
tor. De emitter woÍdt diÍect mst massa veÍbonden. In de bodem van!
de kast (oÍ de koelplaat) woÍdt een gat gebooÍd voor de schroef-l
draad van de toÍ. NIET TÉ VAST AANDRAAIEN! Wanneer het huis
van de tor openbreekt komt eÍ Berill iumoxide vrii en dat is in poe-r

dervorm zeer giÍtig.

POLISH ÀNir\T'L,tJR II,\DIO STA]'ION

;ïï;,ï SP 2 OFW @
] ' l t !  t \oHÉ .nn0Ê ^N I 0l3
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to. Dox 3r' V! 73, bcar DX
00 95u W^(SZ^W^

nr. lthí,i."1,'lti4tIó,"'Li

tl . l7kht gl:t /

tJ-Ut rllt/,hldt ..

. .-J,9.-s.1 Êt . .

? 4 3  b H K  l / , t '

De smoorspoelen (FFC) voor de twee stuuÍtrappen bestaan bii mii
uit 2 à 3 wikkelingen geisoleerd wikkeldÍaad met een dikte van O,3
mm oD een klein feÍrietkraaltje. Rond de BLY87A gebÍuik ik
"varkensneuzen met 6 gaten" met één winding dooÍ iedeÍ gat, 9e-
maakt van verzilverd koperdÍaad met een dikte van ca. 0,5 mm. Af-
Íegelen gaat stap voor stap. EeÍst de 8F981;de tap op L3 wordt
met een weeÍstand van 50 ohm afgesloten. Nu met CW oÍ FM en
een HF meetkopje afregelen op maximum output. Voor de trap met
de 2N3866 geldt in píincipe hetzelfde. Wanneer echteÍ de eeÍsto
trap voldoende output geeft om deze tÍap in klasse C te laten weÍ-
ken, is het verstandig om de smoorspoel in de basis naaÍ massa te
leiden. weeÍ afregelen op maximum output {HF kopje over dummy-
loadl maar nu ook de collectorstÍoom in de gaten houden, probeer
af te regelen op maximum output bij minimum stroom. Collector-

Benslux ORP Club - NieuwsbíieÍ ní. 64 ' dec. 1992



- 5 8 -

stroom onthouden, want de ruststÍoom moet worden ingesteld op

ca. O,1 à O,O5 van de collectorstÍoom bii maximale output. Dit doen

we door de ingang los te koppelen (geen sturing!), eventueel de in-

gang afsluiten met 50 ohm en d€ weeÍstand van 1k5 uit het sch6-

ma zó kiezen dat de gewenste ÍuststÍoom loopr. VeÍmoedelijk zal

1 k5 ook in uw geval een redeliike waarde ziin. De uiteindelijke eind-

traD woÍdt ook in klasse C aÍgeÍegeld; met de ca. 2OO mW die de

2N3866 moet kunnen leveren is dit geen pÍobleem. VeÍdsr gaat al-

les ongeveeÍ hetzelÍde als bij de 2N3866. Enkele richtliinen: voor de

2N3866 lc = ca. 0,5 A, dus ca. 30 mA ruststÍoom'
Zie deze beschriiving niet als "hapklare brokken" maaÍ meeÍ als gon
"inspiratiebron ". Schroom bijvoorbeeld niet, wanneer er niet vol-

doende stuuÍvermogen beschikbaar is voor het versteÍkeÍtie, om

tussen de (diode?)mixer en de 8F981 een FET in geaarde gate-

schakeling toe te passên. Met een 8F245 oÍ zo.

TENSLOTTE
Een jaar dat biina voorbii is en een nieuw iaar dat er aan komt.
1992 is voor mii een goed VHF jaar geweest, miin eerste stappen
op 6 m zijn gelegd en op 2 m heb ik kans gezien 5 niGuwe landen t€
werken.

-  5 9 .

dat de 6 m band vooílopig geÍed is van andeÍe diensten. WanneeÍ:

ÍV band Inu e indel i ik  eens,  conform WARC 1979,  door  de omroep

woÍdt veÍlaten zullen storingsproblemen op kanaal 2 (kabel) en ka-

naal 4 (Lopikl) tot het verleden behoren. Zou er een klein kansje ziin

dat we onzs Britse vrienden tussen 7O en 7O,5 MHz gezelschap'

kunnen gaan houden? OÍ moeten we 6 al als een pÍivilege zien?

Eí is nog een evenement waaÍ ik u op wil wiizen omdat dit mij doot

de jaren heen al regelmatig leuke DX heeÍt opgeleverd, en wel dé'

RSGB 2 m contest het eerste weekeinde van december. Over watêÍ
gaan VHF/UHF signalen nu eenmaal gauw verder dan normaal' En

op deze banden zijn contesten (nogl niet de "59" spektakels zoals

we die helaas van de krokodillen op HF kennen.
Maakt u de komende tiid nog wat leuks mee op de banden boven

3O MHz? Laat het me wetenl Wie doet er wat op de zeer hoge fre-

ouenties? Willen de ATV experimenten van Jan PA3FOP/OZgOV

lukkên? Zijn enthousiaste verhalen tijdens de pauzes op ons werk

klinken veelbelovend! Wat is hii van plan? FM-ATV op 23 cml Hii

zal me ongetwiifetd op de hoogte houden, doet u dat ook?

Graag vóóÍ half januari naaÍ het bekende adÍes!
Dan rest mii nog u hele Íijne feestdagen en een voorspoedig

Nieuwjaar te wensen! Tot werkens tijdens de Activiteitsweêk van

1s Kerstdag tot (en met? Nieuwjaarsdag'
7 2 es 73 de Robert v.d. zaal

' Parklaan 89
2171 ED Sassenheim

DE YO-ORP CLUB door PAoWDW

De Roemeense ORP Club weÍd opgericht op 1 iuni 1991. Elke radio-

amateur, waar ook teÍ wereld, kan lid worden'
Het lidmaatschap kost 2O IRC's voor het eeÍste iaaÍ. daarna nog

maar 1 5 IBC's per iaar, De YO-ORP Club geeft diveÍse certificaten
uit, terwijl uiteraard ook een clubblad regelmatig verschiint'
Voor nadere lnlichtingen kunt u een zelf geadresseerde envelop met

1 fRC sturen naar  YO-ORP Club,  P,O.  Box 22-5Q,71100 Bucurest i
22,  Romania.
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ó5 - i3ó ZiÉloo! Có.! Polllnd

QTH. Ziëtona Aka
LOC: tO 71 Rí

tl
F

Mod.  I  F lS lT

Pê 38HK ?jel!' 1zo. t"- tJa à'/. sra/t'o i 1 7
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De beide OSL kaarten laten zien dat het in'92 al vroeg begon, met
SP op 2 m èn 70 cm! Beiden met ORPI Ook werd dit iaaÍ besloten
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MURPHY door PA3FFZ

Ervaringen met de bouw van NNI G's "QSK Direct Conversion
TÍansceiver Voor 80 meter ARP" uit Nieuwsbrief nr. 60.

LIJDENSWEG
Miin vriend Hielke PA3FTJ, zocht een eenvoudig te bouwen ont-
weÍp vooÍ een 80 meteÍ transcêiver om ook tiidens de vakantie
ORV te kunnen zijn. We bladerden wat in de stapel
"NieuwsbÍieven" en het oog viel op het ontweÍp van NN1G.
Wat er aanvankelijk zo simpel uitzag, bleek met behulp van de oude
heer Murphy te ontaarden in een ware lijdensweg.
Op het weÍk was iemand die de pÍintjes wel sven voor Hielks zou
afdrukken... inclusieÍ het íoutje en de wel erg vette afdruk in
Nieuwsbrief nr. 60. Het Íoutie weÍd tildig onderkend (zie ook de
rectiÍicatie in NieuwsbrieÍ nÍ. 61) en verbetsíd.

HET UUR DER WAARHEID
Na montage van de niet altiid gemakkelijk veÍkÍiigbare onderdelen
werd de voedingsspanning aangesloten.
"Help. . .  er  lopen enige ampèÍes. . .  Wat  heb ik  verkeerd gedaan?"
Met een gesprek via 2 meteÍ over het tellen van de pooties van de
lc's... l inksom bovenaanzicht ... rechtsom ondeÍaanzicht ... kwa-
men we er niet uit. Zoiets lukt niet via de ether.
Alhoewel... even latsr kreeg ik het geheel te zisn en toen bleek dat
onze discussie juist was, maar dat de "deskundige", die de printiss
voor Hielke had aÍgedrukt, eÍ spiegelbeeld van had gemaakt! Van de
transistoren had Hislke de aansluitingen toch nog goed op de print
gekregen, de lC's waren helaas oveÍleden...

NIEUWE IC'S
We besloten om nieuwe lc's aan de ondeÍkant op de pÍint te mon-
teren, behalve de LF lC, want die moest weeÍ speciaal besteld wor-
den. Grote stÍomen liepen er nu niet meer, maar het setre deed niks.

VERDUBBELAAR ONDER HET MES
De oscillator werkte, maar de buÍfer gaÍ tè weinig signaal om de
verdubbelaar goed uit le sturen, ielÍs niet na het vergroten van de
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zeer losse koppeling met de oscillatoÍ en het ontkoppelen van do'
emitter. Bovendien bleek 04 thermisch weg te lopen.
Een andeÍe ringkerntrafo en een beters gelijkstÍoominstelling bÍach-
ten wel wat verbetering, maaÍ de 5 volt piek-piek op de collectoren
van de veídubbelaar bleeÍ uit... Bovendien was er niets dat ook
maar iets op een sinus leek aanwezig.
Uiteindelijk hebben we de vsrdubbelaar uitgevoerd mel germanium
dioden en daarachteÍ pas versterking. Nu was er voldoende signaal '
na de verdubbelaaÍ, maar nog geen echt mooie sinus. Het uitgangs-
signaal bevatte een sterkê 160 meter component. Aangezien de
filtêring aan de ingang van de ontvangeÍ voor een belangrijk gedeel-
te bestaat uit een laagdooílaat Íilter wordt de ontvanger hieÍdoor
ook gevoelig voor de "visseriigolf". Met behulp van een MF-traÍo
(paÍallelkring) wordt een mooie sinus verkregen in de 80 meterband.
Ook de oorspronkelijke schakeling geeft zeker geen mooie sinus aÍ,
Het op deze manier Íealiseíen van een mooie sinus heeft ziln prils,
want het uitgangsvermogen van de veÍdubbelaar en uiteindeliik het '
uitgangsvermogen van de zender bliikt niet constant te ziin bii het '

veÍstemmen over de (halve) 80 metêÍband. 
,l

AVC VOOR DE DRIVER
In de WS-l9 (2e wereldoorlog) is de driveÍ voorzien van een auto- J
matische steÍkteregeling. lets dergelijks is aan het ontwerp toege-
voegd; niet met de (toen modeÍne) EF 50 natuuÍliik..
Het 'sleutelen' van de zendeÍ (en ontvanger) geschiedt ook in het'
gedeelte van de automatische sterkteregeling van de zender.

GENERERENDE EINDTRAP
Met de driver/eindtrap waÍen eveneens veel pÍoblemen; ook hieÍ
werd een andere ringkern gebruikt. Op de dummy-load weÍkte alles
naar wens, maaÍ met een echte antenne oscilleerde de eindtrao ook
op de lange golf (ca. 300 kHz). De twee 'tÍaps' met de weeÍstan-
den van 51 ohm deden niet wat eÍ van ze werd verwacht. Een pa-
rallelkring dient op de resonantieÍrequentie geen belangrijk gedeelte
van het vermogen op te vÍeten en daarom werden deze kringen
weer verwi jderd. . .

RIT-CONTROL
Het verstemmen van de zendeÍ met een vaste 'offset' vind ik eên
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onzatig idee, lk prefeÍeeÍ het verstemmen van de ontvanger met een
echte R|T-contÍol, zodat gekozen kan worden tussen ontvangst
bóven of ènder de zendÍrequentie, zodat OBM beter ontlopen kan
woÍden. Met een variabele 'oÍfset' kan bovendien op een hinderliik
signaal worden 'uitgenuld' en woÍdt tevens hêt werken met RTTY
een stuk eenvoudiger.

RTTY EN HEIL
Voor hst werken met RTTy weÍd een voorziening gêtroÍfen voor h€t
sleutelen met FSK. Tevens werd voorzien in een aansluiting vooÍ
een Hell-schrijver: sleutelên met 3OO Hz!

AUDIO
Het laagdoorlaat filter in de audioketen is niet gewiizigd, wel weÍd
nog een extra ÍilteÍ toegevoegd als selectieÍ CW-Íilter.
De MC 3419 lijkt mij een aaÍdige audioversteÍker, die helaas in rook
is opgegaan en nogal lastig verkri.igbaar is. Tiidens de experimênten
weÍd hiervooÍ de eindtÍap van een in de shack aanwezige transistor-
radio benut. HieÍop is natuurlijk geen 'mute'-aansluiting aanwezig en
ook niet de begrenzeÍ (kop-staan-diodes) om plotselinge sterke sig-
nalen te begÍenzen. Zonder deze vooÍziening kan bii gebruik van een
koptelefoon ernstige schade aan uw oren ontstaan! Teneinde on-
aangename geluidspieken de vooÍkómen, werd een AVC-regeling
ontwoÍpen, die wat ongebÍuikelijk is, maar zeer goed Íunctioneen
en bovendien een S-meter mogelijk maakt.

OSCILLATOR
Tosn alles wat definitieveÍe vormen ging aannemen en kon worden
gêtest op de band bleek de oscillator niet stabiel genoeg. ln de be-
schrijving in de Nieuwsbrief staat: "Het Írequentieverloop is binnen
de perken gehouden dankzij... ". Wat is'binnen de perken'? CW-be-
driif ging nog net, maar RTTY was ondoenliik. Bovendien werd de
RIT tijdens sleutelen meegetÍokken wat hindeÍliik 'tjoepen' ten 9e-
volge had en voor het werken met Hell onaanvaardbaar is. Meer dan
1O verschillende oscillatoren werden beproeÍd, waarbij iedere scha-
keling c.q. opstelling zo zijn eigen kuren vertoonde. Uiteindeliik
kwam als zeer stabiel uit de bus: de oorspronkelijke zeer kleine rlng-
keÍnspoel met grote C's, maaÍ nu met een FET in plaats Van de gè-
bruikte bipolaire transistoi.

. 6 3 -

D€ frequentio staat nu als een huisl Een lang RTTY-OSO kan nu.
zondeÍ biiÍegelen van de ííequentie worden gevoeÍd, waarbii moet
worden bedacht dat bii een Írequentieverloop van meer dan 60 Hz I

de zaak uit de decodeÍ loopt en dat is nog niet vooÍgekomen. Dezo
stabiliteit wordt bereikt binnsn 1 minuut na het inschakelen, r

EINDTRAP
Voor de eindtÍap is een 2SC13O6 (uit 27 MHz-apparatuuÍ) gebruikt

en het is nog niet gelukt om deze toÍ te vernielen dooÍ een ver-
keeÍde (of gesnl antennebelasting.

TENSLOTTE
Inmiddels is een ervaren zelÍbouwer maanden met dit setie bezig'
geweest en heb ik Hielke voor de vakantie een andere ORP-rig (de'

FAN-8O (zie "Leidensweg van de zelfbouw" en NieuwsbÍi€f nr. 57) I

moeten lengn. I

Van het ooÍspronkelijke ontweÍp is niet veel meeÍ oveÍ, eigenliik al-'
leen nog het idee om de oscillator op de halve frequentie te laten
weÍken. Hierdoor is de zendeÍ indeÍdaad zeer stabiel, ook zonder af-
scherming! Flink dooÍveÍsteíken op dezelfde frequentie geeft im-
mers altiid problemen, ook op laagfrequent niveau en dat bleek bii
het inbouwen van het hele spul an één kast (incl. voeding).
Op de iaarliikse biieenkomst van de Benelux ORP Club in Apeldoorn
sprak ik enkele OM's die ook pÍoblemen hadden met de bouw van
genoemd ontwerp... Kiik uit naaí de volgende NieuwsbrieÍ met het
volledige verhaal inclusieÍ de schema'st

73172 de Bastiaan.

RECTIFICATIE MONOBAND GROUNDPLANË

In de vorige Nieuwsbrief staat op blz. 48 en blz. 50 staat niet de

iuiste call vermeld: foutje van de typist. De auteur van het artikel is
PAoDRC, Ere wie ere toekomtt

Met onze excuses - red. NB

:

, i

.,ri

tt;
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FOSTZ.ARTIKEL

PBIJS

346
347
348

349
350
351
352

353
354
355

356
357
358
359
360

361

362
363
364
365
366
367
JOtt

369
370

The practical way: Dipmetêr and L-match ATU
2O meter DirekttiberlagerungsempÍàngeÍ m. Platino
Eine andeÍe BetÍachtungsweise Èber Reflexionen
auf Speiseleitung
8O meteÍ KleinsendeÍ/EmpÍánger "Daily-TelêgÍaf "

1 4 MHz EmpfàngeÍ mit der TCA 400 (mit platinel
Sprach-Clipper nach dem HF-Prinzip
Messung und Abstimmung von HF-Antennen mittels
der RauschbrËcke
ORV mit deí Hàlfte einer W3DZZ von 80 bis 1O meteÍ
80 meteÍ MinipeileÍ met de TCA 440, met layout
Zweiton Generator zur UberpriiÍung der LineaÍitàt von
SSB-Sendern
Der dynamische Bereich eineÍs Empfàngers
Ein ORP-Sender fÈr das 80 meter Band (2 delen)
Rhombiquad, eine allband AmateuÍÍunkantenne
Lazy delta loop antenne (80 - 10 m)
Bemessung eines l3 V l20 A Netzgeràtes mit Fest-
spannungsregler
Eine logaÍithmische periodische Antenne (LPSI fËÍ 14 bis
30 MHz
Netz-  und LadegeÍàt  5 -  15 V /O -  30 A
Die BeveÍage Antenne auf deÍ unteÍen Bándeí
Magnetic loop antennes verklaard (ned.)
Mast vorvêrstàrker frir 5O MHz
The "Ugly Weekender" 11, adding a iunkbox ÍeceiveÍ
Multi Íatio baluns for HF
Mobile and portable operation.- on a shoestring
Build a space eÍficient dipole antenna foí 1 60-80-4o m
Basic steps towaÍd suppressing poweÍ supply surges
(netveÍvuiling)

3
3

: , .

4
3
3
3

3
2
3

2
4
6
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2

Í  1 9 , 5 0
f  1 6 , 5 0
t  1 2 , 5 0
Í  1 2 , 5 0
f  1  8 ,50
f  10 ,50
f  1 0 , 5 0
f  1  8 ,50

Í 10,50
Í 22,50

t 20,50

De vofgende printen zijn uitlopend, d.w.z. dat deze printen niet meeí
opnieuw aangemaakt zullen worden:
B 003, B 004, B OO8 en B 009

Het aantal voor onze leden beschikbaÍe kopieën van technische arti-
kelen breidt gestaag uit! Wilt u een compleet overzicht? Bestel dan
cat OO1. Of wilt u weten wat onzs NieuwsbrieÍ aan tochniek bood?
Dan is cat O02 iets vooÍ u.

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van onze nieuwste
aanwtnsten.

Alle bestellingen schrifteliik aan de kopie- en printmanager richten:
G. Henk Sibum PAoGHS, giÍo 3806184 te Emmen, telefoon
05910-1 2552.

cat OOI Catalogus BOC Kopieservice
cat O02 Catalogus technische artikelen die verschenen in de

Nieuwsbrieven 5 t/m 50

BOC KOPIE- EN PRINTSERVICE
door PAoGHS

AllêreeÍst het volledige pÍogÍamma
ten ziin inclusief beschÍiiving: ,

PRINT ONDERWERP

van onz€ pÍintseÍvice. Alle prin

B OOI DC-ontvangeÍ voor 8O, 40 ot 2O m
B O02 Electronische keyer
B 0O3 Audio CW notchfilteÍ
B 0O4 FunctiegeneratoÍ
B 0O5 The Old Timer, de O-V-2
B 006 Xtal Cw zender 4O m 5 W (beginneÍsproiect)
B 007 VFO voor B O06
B 008 The Wonder Unichip, 80 m transcêiver met één lC
B OO9 VSWR powermeter/dummy-load (incl. schema van

antennetunerl
B 01 0 Het Wiel, 80 m DSB/CW transceiveí
B 01 I QRP CW tÍansceiveÍ vooÍ 40, 30, 20 of 15 m (zie

de volgende NieuwsbÍief voor beschriiving)
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WERKEN VIA DE SATELLIET RS-10/11
door PBoALS

Naar aanleiding van het anikel van Wim pAoWDW over RS-l2/lS in
de vorige Nieuwsbrief volgt .hieronder uitleg hoe het mogelijk is om
via RS-lO/l I OSOb te maken. Deze in mode A geschakelde satel-
liet biedt uitstekende mogelijkheden voor de C-gelicenseerden ondeÍ
ons.

WAT HEB JE MINIMAAL NODIG?
- VooÍ de uplink {zenden}: een 2 m SSB TRX fiO W) + een Gp

of beam. QSO'S met een output van 1 W behoren ook rot de
mogeliikheden.

- VooÍ de downlink (ontvangen): een 10 m SSg RX + dipool.
- Om de satelliet optimaal te kunnen gebruiken moet eigenliik een

beam eleverend wordsn opgesteld. De beam die ik gebruik kan
alleen worden geÍoteerd.

DE RS- l0/11
De RS-1O/1 I is ingebouwd in de Russische navigatiesatellist
KOSMOS-1861 en is in iuni 1987 gelanceerd. In het begin waÍen
allebei de satellieten lRS-10 en RS-l l) afwisselend in gebruik. In
het laatste iaar alleen nog de RS-lO. Daarom besoreek ik verder al_
leen het gebruik van deze satellter.
Sinds de RS-1O door mii wordt benut is mode A constant in bedrÍÍ,
Dit houdt in: uplink 145 MHz en downtink 29 MHz. De uplink ligt
tussen 29,360 en 29,400 MHz. De eerste 'lO kHz van de doorlaat
wordt gebruikt voor CW QSO's. Tevens zijn op 29,35'j en 29,4OO
MHz de bakens van de satelliet te beluisteren. Ook déze satelliet is
uitgerust met een CW Íobot, uplink mode A 14b,g2o MHz sn
downfink 29,357 oÍ 29,4O3 MHz. In vsÍband met miin nog bepeÍk_
te CW snelheid heb ik met deze mogeliikheid nog geen ervaring op-
gedaan.

WAT MOET JE WETEN?
Om te beginnen moet ,ie weten wanneer de satelliet binnen het be-
Íeik van je station komt. Dit is op veÍschillende manieÍen tê b6oaten.
Zelf maak ik gebruik van hei irrogramma InstanTÍack, dat op miin

*

. 6 7 .

pC snel de berekening laat zian, dit in tegonsts ing tot her pro-
gramma Satscan. Verdeí bestaat ook nog de mogetijkheid om oe
dooÍkomst van de satelliet te bepalen met een sooÍt siabloon wat je
moêt verdraaien, maar hier heb ik geen eÍvaÍing mee. Ook het
stand-by houden van een bakenfrequsntie is een mogelijkheid.
WanneoÍ bekend is op welk tijdstip de satelliet binnen het bereik
van je OTH is, zoek dan een frequentie tussen de 29,3OO en
29,4OO MHz op. Als voorbeeld nemen we 29,385 MHz. Vervolgens
stem ie de 2 meter TX af rond de 145,865 MHz. Doordar de satel-
liet zich snel verplaatst ontstaat eÍ een DopplershiÍt. In tegenstelling
tot mode K is de Dopplershift hieÍ vrij hevig aanwezig. Om het
downlink signaal op dezelÍde frequentie teÍug te hoÍen moet het 2
meter signaal vrij vaak gecorrigeerd worden. Het best is om een CW
signaal of een fluittoon uit te zenden en veÍvolgens de zendfrequen-
tie te veranderen net zolang totdat het signaal op 29,385 MHZ
wordt terug gehoord. De eerste keer dat ik mijn eigen signaal terug
hoorde was een Íantastische ervaring!
ProbeeÍ vervolgens (waaíschijnlijk bij een volgende overkomst van
de RS-1O) een station op te zoeken dat vrii goed op dezelÍde eRG
bliift zitten. Als dat (waarschijnlijk CA Íoepende station) oveÍgaat op
ontvangst ga je een toontje uitzenden, net zolang tot je het waar-
neemt op de QRG van het Íoepende station. VeÍvolgens kan eÍ een
OSO tot stand komen. De inhoud van het OSO bestaat meestal uit
het geven van een ÍappoÍt en de OTH locatoÍ. Als de signalen goeo
zajn en het is niet zo druk dan kunnen de naam en de gebruikte ap-
ParatuuÍ ook worden vermeld.

PRAKTISCHE ERVARINGEN
Afhankelijk van verschillende factoÍen, waaronder de tiid dat de
satelliet binnen ie bereik is en het aanbod van stations, worden hier
zo'n drie QSO's per omloop gemaakt. Wees niet teleurgesteld als in
het begin geen complete QSO's tot stand komen: de aanhouder
wint. Het is handig om de downlink signalen op te nemen op een
cassetterecordêÍ, zodat na afloop alle gegevens Íustig beluisterd €n
genoteerd kunnen worden. Vanaf januari '91 is hier met SSB o.a.
het volgende gewerkt: uAg, uA2, sP, oH, Yo, Lz, sv8 en svg.

Misschien tot werkens via de RS-'l O, 73 de TjeeÍd.
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DE TR-SWITCH VAN OK2BSJ
door ON4ANX

De redactie ontving ondersteande rcactie naar aanleiding van het
anikel ovet de Full Break-in Dircct Mix CW Tftnsceiver van
OK2BSJ, zie Nieuwsbrief nr. 61. ln dat aítikel wed de lezers om
een verklaring gevraagd van de metkwaardige Tn-switch van
QK2BSJ.

ZE ERDIODES
Graag geef ik miin reactie op bladzijde 45 van Nieuwsbrief nr. 61.
De diodes vormen inderdaad een zener van 1,5 V, maar kunnen
nooit de spanning op de basis begrenzen, de bovenkant hiervan ligt
namefiik aan de + 12 V en het laagste punt is slechts I ,5 V lageí,
Het is ook niet de bedoeling van deze diodes om een spanningsbe-
perkende Íol te vervullen. Het volgende zal de zaak verduideliiken.

ONTVANGEN
Staat op de basis van de transistor KF 5O7 nul volt, dan is de KAY
34 uitgeschakeld en fungeen de schakeling als dooÍlaat vooí het
van de antenne afkomstige signaal naar de ingangstrap van de ont-
vangeÍ toe. Dit zwakke signaal zou echter door de basis-collector
diode woÍden tegengehouden als er geen maatregelen werden ge-
trofÍen. Deze diode moet dus in de stand RX geleiden (worden ge-
opend) om het signaal wel door te laten. Dit is te bewerkstelligen
met de potmeter van 100 ohm en wel door deze zo te regelen dat
de basis 0,7 V hoger is dan de collector. De stroom looDt dan via de
basis naar de collectoí verder door de 10 k weerstand, dewelke
dient als stroombegrenzer, naar de aaÍde (nulpunt van de schake-
ting).

ZENDEN
In de stand zênden geleidt de KF 5O7 en zakt de basisspanning van
de KAY 34 tot de noÍmale instelling, de basis-emitter diode is nu in
geleiding. De basisspanning is nu lager dan de collectorspanning en
dus zal de basis-collectoÍ diode sperÍen met als gevolg dat de tran-
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ststor normaal ingesteld staat en aldus ook kan functioneren atsveÍsterker voor het van de zendeí aÍkomstige signaal.

WEERSTAND
De weerstand aangeduid met een steÍÍetie dient zoars in het artikel
vermeld voor de instelling van de KAy 34 en beinvloedt niet de in-
stelling van de potmeter voor de geleiding van de basis_collector Oi
ode in de RX stand. De potmeter beihvloedt wel d€ transistonnstet-
ling van de KAY 34 aangezien de weerstanden vÍij laagohmig zrjn.
Dus moet eerst de stroom vooÍ net openen van de basis_collector
diode worden ingesteld (de KF SO7 moet hiervoor wet gesperO ziln)
en pas daarna kan men expeflmenteÍen met de waarde van de anhet schema door een sterretje aangeduide weeÍstand om de rusr_
stroom van de KAy 34 in te stellen (de KF 507 wel opensturen
nul ) .

Met veel 73,ers en hopeliik tot weík€ns, Jozêf ON4ANX.

NaschÍift van pAoWDW:
Jozef heeÍr geliik dat de beide diodes geen spanningsbegrenzende
rol vervullen voor de spanning op de basis. Maar om een àndere re-
den dan hij aangeeÍt. Over de diodes staat namelijk tijdens ontvan_gen geen 1,5 V doch slechts i,2 V (vanwege de 1 op 10 span_
ningsdeler gevormd dooí de weerstanden van lO k en 1OO ohm
tussen +12 V en aaíde). Dus tijdens ontvangen zullen de diodes
niet of nauweliiks geleiden. MaaÍ waar dienen de diodes dan wèl
voor? JozeÍ gaat hieÍ niet op in. Bij nadere bestudering kom ik ech-
ter tot de conclusie dat de diodes moeten vooÍkómen dat tijdens
zenden de spanningsval over de 1O0 ohm weerstand de collecror_
spannang van de KAy 34 teveel laat dalen. Stel dat de eindtrao i W
output heeft, dan zal de input circa 2 W bedragen. Bij 12 V voe_
olngsspanning zal de collectorstÍoom 2/12 A = 167 mA moeten
zijn. Met een l0O ohm weerstand in serie is het echter van z,n le-
ven niet mogeliik om zo'n grote srroom te tatên vloeien. De dtodes
over de lOO ohm weeÍstand beperken het spanningsveÍlies tot crrca
1,5 V en dat  is  nog wel  te  doen.

Benelux ORP Ctub - NieuwsbÍteÍ nr. 64. dec. 1992
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CONTESTUITSLAGEN door PAoWDW

EeÍst even iets vóóraf. Hot li ikt me leuk voor de deelnemers dte in

deze Íubriek worden geq6gÍnq om voortaan ook de 1e en de laatste
plaats te vermelden psr contest. Dan kan men een beetie vergelijken

met 'de Íest van de weield'..Helaas beschik ik niet altiid oveÍ volle-

dige gegevens; in dat geval volsta ik dan met de vermelding van

Belgische, NedeÍlandse en Llxemburgse amateurs. Vooí zover van

toepassing natuurliik'

CW wW WPX CW CONTEST 1991 (aanvulling)
In de vorige Nieuwsbrief wist ik nog geen puntenaantal te veÍmel-

den van PAoTA. Inmiddels las ik 'ergens' dat Kees 38O7 punten

heeft verzameld met 49 OSO'S en 47 prsfixen. Waarvan akte.

OK DX CONTEST 1991
In de ORP all band sectie behaalde PAoTA de 1s plaats voor NedeÍ-
land! Kees was goed voor totaal 8360 punten, 76 Oso-punten, met
15 oK OSO'S en maaí liefst 25 DX OSo's! Elders in deze Nieuws-
brief kunt u lezen hoe Kees werrr.
In de ORP single band (80 r11 r;nn1" operator sectie staat PA2REH
als 1e Nederlander genoteeÍd. Zijn scoÍe: 1820 punten, 140 OSO-
punten, 13 DX-OSO's. En dat op 80 meteí, schitterend!

HAPPY NEW YEAR co[1551 1992
Aan deze 'ééndags vlinder' qeden 21 amateuÍs mee' Hieronder €en
samenvatting van de Íesultaten'

DXCC
40 20
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HOME BREW OLD TIMERS (HOT} PARTY1T NOV. 1991

Hier zien we maar lieÍst 65 deelnemers, met Nederlanders zowel op

de hoogste als de laagste plaats. Wat een activiteitt

nr. . call scoÍe 40 m 80 m kl. rig

1 PAoSOL 247
1 1  P A o H V A  1 5 1

1 4  0 N 4 M E  1 4 7
28 PA3AMA 9I

30 PA3FBK 89
40 ON4ADR 51

47 PA3FSC 33
50 PA3ESY 30

102 145
1 3 3  1 8

t 5  t z

35  56

39 50
24 27

53 0N5UP 27 27

57 PAoFKP 27
65 PAoLCE 6 -

A S8 100 ( '66)

A Racal MA79G + PA
Racal LA'l 7 ('6O)

B Collins 7544
A StandaÍd Radio 5AH ('741

Philips 8X295 ('48)

A RT3030 ( '56)

A/B GBCg ( '58)
Kenwood RSOOO

C Home made 0,6 W
A C1 1 ( '60)

T 1  1 5 4  ( ' 4 6 )
R 2 1 0

C Home made CO-PA
|2N2222-2N2219 Al

A GRC3035 ( '55- '60)
A RT3O3O ( '59)

J J

1 6 1 4

2'l
b

nÍ. call
QSo's
40 20

multiPl.
40 20

Het leuke is dat ie precies kan zien met welke spulletjes men werkt.

VK ZL OCEANIA DX CONTEST
ln de CW sectie eindigde PAoANK mèt 96 punten (ORP of ORO?},

terwiil PAoTA (in iedeÍ geval met ORP, hii doet niet andeÍs) de be-

scheiden scoÍe van 4 hêle punten behaalde.

ARRL RTTY ROUNDUP - LOW POWER .

Dat óók met RTTY leuke resultaten met ORP te bereiken ziin bewêes

PA3DBS, die met 23380 zowaar de Sste plaats wist te veroveÍen op

de weÍeldíanglijst.

Alle deelnemeÍs weer van harte gelukgewenst!

1 0zlczlP 3120
14 PAoATG 567
18 PA3DMX 297
21 DKSRY 54

1 8
27
1 ?

1 8

1 2
2 1

o

ó

1 4

1 2

60

20

2 A 5
- 6
3 6
-  1 1
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DIGITALE FREOUENTIE-UITLEZING
VAN "HET WIEL'

Natuurliik, Piet kon het weer niet laten en moest óók zonodig met"Het Wiel" aan de slag. Met "Het Wiel', wordt het gO meter DSB-
CW zendontvangertje bedoeld. ontworpen door Fred pAoMER en
verkrijgbaar bii de Boc-prinrservice. Zoals bij hem gebruikelijk wer-
den we op de redactie nauwkeuíig op de hoogte gehouden van ds
voÍdêringen en tegenslagen die men zoal kan verwachten bij het
bouwen van diveÍse projecten, Deze keer kÍegen we het volgende to
horen:

"Nog even over 'Het Wiel'. Omdat het afstemschaaltie bij mijn me-
tenje niet nauwkeurig genoeg werkte, ondanks het gebruik van een
|O-slagen lineaire potmeteL heb ik het volgende gedaan. ln mijn
counter heb ik als voorvercterker een zgn. breedband antennever-
sterker ingebouwd. Om het coaxkabeltje, dat van "Het Wiel, naar de
antennêtuner gaat, heb ik lO tot lS slagen geisoleerd drcad ge_
wonden. Eén kant wat btank gemaakt en verbonden door middel
van een snoertje met krokodilleklemmetjes aan de ingang van de in_
gebouwde voorversterker. Wanneer ik nu afstem geeft de counter
exact de afstemfrequentie van 'Het Wiet, in de CW-mode met
sleutel neer. Het is misschien voor velen een beproeíde methocte.
maar ik wou het jullie toch even laten weten. Verder wil ik nog even
kwijt dat ik me inmeldde in het nederlandstalig amateur-net en on-
danks m'n 5OO mi iwatt een uitstekend rcpport kreeg voor de mo_
dulatie en mijn sterkte lag boven de ruisdrempel. De netteidel
werkte met 4OO watt output; voorwaar een zééÍ groot verschil in
vermogen."

Tot zover Piet z'n schrijven. Nou, wij proeven het plezier wat ie met
dit bouwproject beleeft piet en danken ie voor je leuke reactie.
Wanneer u óók leuke dingen meemaakt of fijne ervaringen opdoet,
dan staan we daarvoor open en willen dat graag van u weten. Onza
Postbus staat tot uw beschikking!

redactie, oGHS

Benelux ORP Club - Nieuwsbrtet nr. 64 - dec. .1992
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