N]ItrUWS]E]R]Itr]F

dffi1"
24 maandengarantie!

ffi

4S6.ffi.e^&^mf
ELECIROI']ICA

9ITGAVE4xPERJAAR

corr êd,es:Poslbus1s.2tOO
AA_Heemslêde

,Í!
{
:{
il

- 1 -

.!

BENELUXORPCLUB

BESTEORP-VRIENDEN door PAoDEF

PAoGG Frans Priom
Opricht€r
PA3DNN Cees gons, MaÍgÍi€t€nlaan2, 21A2 BR Hillegom
SocretaÍis
Penn.meester PAoDEFFÍits Fab€r,Schagchelstr.9, 201 1 HW HaaÍlem
PA3DWA Veronica Pri€m, Postbus 15, 21OOAA Hoemstsde
Redac1o
PAoGHSHenk Sibum, Pr. Hendrikweg2a,7811 KD Emmen
Tckenwerk: PAoATG Adriaan Willeboordse. Wlgenlaan 86, 4871 VE Etten-Louí
Tikwork on layout: PAoWDW Wim Witt. ValkhoÍ 53, 2261 HS Leidschendam

Kopieservice PAoGHS
Printservics idem
Award-aanvr. idom
Tolefoonnnrs.PA3DNN 02520-18218
PAoDEF 023'321604
PA3DWA 023-286075

PAoGHS 05910-12552
PAoATG 01608-13988
PAoWDW 070-3275242

OOELSTELLING

Het bevordeÍ3n van Experimentesl. Laao v€Ímogen (oRPl RadiozondamateuÍism€' Als ORP zal
gelden tijdens wodstriidsn sn andeÍe ovenamanten; het werken met vermog€ns van max. 5 ll,
output. Do club zal zijn dosl tÍachton te b€roik€n dooÍ h6t gsv€n van vooÍlichting, het uitwisselen van oegevons, h6t vorstÍokkon van schema's en bouwaanwÍzingen van ORP zenders en
al h6t oveÍig€, wat bsvordsrlijk is om het gsstold€ doel te bereiken. De club ge€ft hiertoe een
driemaandelijksclubbladuit: d6'Nieuwsbrieí-. De club zal bestaanuit zendamateuÍszowel als
ontvangamat€urs, die inzien dat het wgrken met laag veÍmogen vegl kan bijdragen tot mesr
geno€gsn mot d€ Íadiohobby, vooral wat betÍsft het experimentel€ karaktgr daarvan, Het wor'
ken met niet meer vermogen dan nodig is vooÍ het maken van een goede verbinding zal het
doel van alle leden zijn, om zo de onderlinge storing op ds amateuÍbanden tot esn minimum to
beperken. De leden zullen regelmatig aktisÍ mot ds hobby bezig zijn en geven hisívan blÍk dooÍ
het inzenden van aktiviteitsrapponon, het vermelden van bouwervaringen €,d,, zulks ter bevordering van da clubaktivitoiten. De l6dsn zdn erop bedacht de ORP hobby steeds naaÍ buiten uit
te dragen, hetzij in woord, geschÍiÍt oÍ m€t de daad. ln da club is plaals voor alle geint€res'
soeÍd€n in ORP, ook voor degensn die slochts zo nu on dan met laag vsÍmogen work€nl
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let op: nieuwe
INTERNATfONAIE ORP FREOUENTIES
CW 1843 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906
14285 21285 ssB 3690 7090
FM

SSB tueguentie op lO meter
28060 14406O kHz
2836O l442a5kHz
144585 kHz

BENELUXORP NET
CW zondag
t l:0O ned. tijd 3560 kHz notl€id€Í: PA3ALX
SSB zaterdao lO:30 ned. tijd 3795 kHz notleidoís:PA2JJB. PA3CVS.PA3CZA,PAoDML,
PAoWNN
ITIEUWSBRIEF
D6 Nieuwsbrisf wordt teÍ post bozoÍgd op I maart. I iuna, 1 toptemboÍ €n I december.
Kopij mêt tokeninoen uirerliik 2 maandon tÊvoÍ€n inlevê.en.
Kopij zonder tekoning€n uiterlijk 1 maand tovoÍon inlev€Íen'
R€dactio-adr€s: postbus 15, 2lOO AA Hsemstod€, teloÍoon 023'286075'
COI{TRIBUTIE
D6 contÍibutio b€dÍaagt vooÍ Nodsrland Í 15,- per iaar. Eetalingon op postgiío 1994925 tsn
name van PenningmeesterBeneluxORP Club to Haarlem.
Belgische loden bstal€n BFR 290 op postÍekeningnummor 000-0789637'57 tsn namo van
Eddy SmekensON4ASE, Mercatorlaan46, B 3150 Haacht, België.
KAMER VAN KOOPHANDEL
De EeneluxORP Club is ingoschíevonbt d€ K. v, K. te HaarlemondeÍ nummor V 596390.
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Je merkt aan de activiteiten,die andersgerichtzijn, dat het buitengebeurenweer toeneemt.EendunnereNieuwsbriefdan de vorige
(die wel héél erg dik was) en nog meer dingenwijzen erop dat de
zomer en ook de vakantietijdweer in aantochtziln.
Als de voortekenenons niet bedriegen,ze doen dat nooit, dan kunnen we elkaarook tiidensde vakantieperiode
ontmoeten,De antennes zijn nu veelalal uit het vet gehaaldof opnieuw "op maat" geknipt, de sets optimaalafgeregelden opgepoetstom op het vakantieadreste worden ingezet"Mocht u aan de werkingtwijfelen, dan
kunt u nog tussen 16 en 20 juni op Camping't Haasjete Olst de
nodigeondersteuningvan mede-clubleden
ontvangenom alles in de
praktiikuit te proberen,zodat u later uw mede-amateurs
ervan kunt
overtuigendat uw station datgenedoet wat het moet doen.
Er zijn veel amateursdie ontdekkendat eenvoudin schakelingenen
laag vermogeneen hobby op zich is. Ze vinden in onze club gelijkgestemdenen worden lid van de BeneluxORPClub. Zo groeit onze
club iederjaar een klein beetje.
Het was in mei 1975 dat de eersteNieuwsbrieÍhet licht zag en
werd verzondennaar de ledenvan het eersteuur, zeventienin getal.
Inmiddelsligt nummer 66 vóór u, terwijl het aantalledende vijfhonderd is genaderd.Eenteken dat onze club in een behoeftevooÍziet!
* * * *
IN DIT NUMMER:
1
ORP-Vrienden
2
Xtalsynchronisatie
4
ORP/fietsmobiel
7
Nieuwe leden
I
Preselectie
13 RectiÍicatiesNVD-trcvr
'l4
Contestuitslagen
15 BetereAVR voor FUNBO
16 Contestkalender
19 QRPboven 30 MHz

23
24
26
27
28
36
38
40
4'l
42
44

Boekbespreking"EEN"
N6RY versterker
Beginnerservaringen
Marathon
Satellietontvanger
Squeezemet linkerhand
Gouwe ouwe
Rectificatieacculader
ORP-bijeenkomst
VFO voor NVD-trcvr
ORP-gezinsdagen
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HET XTS-PROJECT
EXPERIMENTEN
MET
KRISTALSYNCH
RONISATIE

door PAoGBY

Kristalsturing
Om op relatiefhogefrequenties
eenstabielsignaalop te wekkenis
men gewoonlijkaangewezenop een kristaloscillator,
al dan niet in
zogenaamdeboventoonschakeling.
Het aldus verkregensignaalwordt verdubbeld,verdrievoudigd,enz.,
totdat de gewenste frequentieis bereikt.
Dit systeem kent enkelenadelen.Door de benodigdevermenigvuldigtrappen worden onherroepelijkharmonischenopgewekt, die niet
altijd gemakkelijkzijn uit te filteren.
Bovendienzal een dergelijkeschakelingmeestalvrij gecompliceerd
worden, terwijl als verdernadeelkan worden aangevoerddat eventueel frequentieverloop
van de oscillatoreveneenswordt vermenigvuldigd.
Kristalsynchronisatie
Om bovengenoemde
problemente omzeilenkan men gebruikmaken
van het principevan kristalsynchronisatie.
Dezemethodeberust op
het feit dat een oscillatorniet door een kristal wordt gestuurd, doch
erdoor wordt gesynchroniseerd.
Een practische schakeling
Eenop dit principeberustendoscillatorsysteem
kan op zeer eenvoudigewijze worden opgebouwd.Zie het schemaop de volgende
bladzijde.
Het karakteristieke
van dit systeemligt opgeslotenin het feit dat de
(variabele)oscillatorop onevenharmonischenvan de kristalfrequentie kan worden "vergrendeld".
Hoewel specifiekeboventoonkristallen
hier wellicht het best functionerenwerd de schakelingbeproefdmet een simpelgrondtoonexemplaar(HC-6/U)op 9 MHz.
De oscillatorlaat zich, afhankelijkvan het afstembereikvan de
op I , 27 , 45 , 54
combinatieLl /C 1, moeiteloossynchroniseÍen
MHz, enz.

Zelfs afstemmenop de 15e (!) boventoonvan het kristalbleek nog
een uitstekendresultaatop te leveren.Dit alleszondervervelende
terwiil bovendiende oscillatordirect een redeliik
spurious-productie,
vermogenlevert bij een zeergoedestabiliteit.Belangrijkis uiteraard
wel, dat één en anderstevig wordt geconstrueerd.
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oscillator' Cl/Ll: zie tekstXtal-gesynchroniseerde
Het hier beschrevenexperimentwerd uitgevoerdmet een FET van
het type BF 245c. De output bleek toereikendom te dienen als oscillatorsignaalvoor een VHF-converter.
Verdere experimenten
Door een powertransistortoe te passenkan men via dit principe
.;t$
rechtstreekseen flink HF signaalopwekken.Gedachtkan hierbii
worden aan gebruikin een 2 m portofoon.Eenoutput van 1 watt is
zondermeer haalbaarmet slechtséén transistor!Vele anderetoepassingenvan het beschrevensysteemziin mogelijk.Hoewel het
gebruikvoor VHF doeleindenhet meest voor de hand ligt kan men,
en aangepastewaarden
uitgaandevan een lagerekristalÍrequentie
van L1 en C1, signalenopwekkendie het geheleHF gebiedbestriimag beschouwdworden als
ken. Conclusie:kristalsynchronisatie
een systeem dat interessanteperspectievenopent.
Rob PAoGBY
Summary
A novel circuit which generates spurious-free signals at multiples of
a crystat frequency: the xtal synchronized oscillator!
* * * *
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