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BENELUX ORP CLUB

Opricht€r PAoGG Frans Priom
SocretaÍis PA3DNN Cees gons, MaÍgÍi€t€nlaan 2, 21A2 BR Hillegom
Penn.meester PAoDEF FÍits Fab€r, Schagchelstr. 9, 201 1 HW HaaÍlem
Redac1o PA3DWA Veronica Pri€m, Postbus 15, 21OO AA Hoemstsde

PAoGHS Henk Sibum, Pr. Hendrikweg 2a,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

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 uitwis-
selen 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
driemaandelijks clubblad uit: d6'Nieuwsbrieí-. De club zal bestaan uit zendamateuÍs zowel 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 bevor-
dering 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

INTERNATfONAIE ORP FREOUENTIES let op: nieuwe SSB tueguentie op lO meter
CW 1843 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906 28060 14406O kHz
ssB - 3690 7090 14285 - 21285 - 2836O l442a5kHz
FM - 144585 kHz

BENELUX ORP 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 1 5,- per iaar. Eetalingon op postgiío 1 994925 tsn
name van Penningmeester Benelux ORP Club to Haarlem.
Belgische loden bstal€n BFR 290 op postÍekeningnummor 000-0789637'57 tsn namo van
Eddy Smekens ON4ASE, Mercatorlaan 46, B 3150 Haacht, België.

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Eenelux ORP Club is ingoschíevon bt d€ K. v, K. te Haarlem ondeÍ nummor V 596390.

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

Je merkt aan de activiteiten, die anders gericht zijn, dat het buiten-
gebeuren weer toeneemt. Een dunnere Nieuwsbrief dan de vorige
(die wel héél erg dik was) en nog meer dingen wijzen erop dat de
zomer en ook de vakantietijd weer in aantocht ziln.
Als de voortekenen ons niet bedriegen, ze doen dat nooit, dan kun-
nen we elkaar ook tiidens de vakantieperiode ontmoeten, De anten-
nes zijn nu veelal al uit het vet gehaald of opnieuw "op maat" ge-
knipt, de sets optimaal afgeregeld en opgepoetst om op het vakan-
tieadres te worden ingezet" Mocht u aan de werking twijfelen, dan
kunt u nog tussen 16 en 20 juni op Camping 't Haasje te Olst de
nodige ondersteuning van mede-clubleden ontvangen om alles in de
praktiik uit te proberen, zodat u later uw mede-amateurs ervan kunt
overtuigen dat uw station datgene doet wat het moet doen.
Er zijn veel amateurs die ontdekken dat eenvoud in schakelingen en
laag vermogen een hobby op zich is. Ze vinden in onze club gelijk-
gestemden en worden lid van de Benelux ORP Club. Zo groeit onze
club ieder jaar een klein beetje.
Het was in mei 1975 dat de eerste NieuwsbrieÍ het licht zag en
werd verzonden naar de leden van het eerste uur, zeventien in getal.
Inmiddels ligt nummer 66 vóór u, terwijl het aantal leden de vijfhon-
derd is genaderd. Een teken dat onze club in een behoefte vooÍziet!

* * * *

BESTE ORP-VRIENDEN

IN DIT NUMMER:
1 ORP-Vrienden
2 Xtalsynchronisatie
4 ORP/fietsmobiel
7 Nieuwe leden
I Preselectie

13 Rect i Í icat iesNVD-trcvr
'l4 

Contestuitslagen
15 Betere AVR voor FUNBO
1 6 Contestkalender
19 QRP boven 30 MHz

23 Boekbespreking"EEN"
24 N6RY versterker
26 Beginnerservaringen
27 Marathon
28 Satellietontvanger
36 Squeeze met linkerhand
38 Gouwe ouwe
40 Rectificatie acculader
4'l ORP-bijeenkomst
42 VFO voor NVD-trcvr
44 ORP-gezinsdagen
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HET XTS-PROJECT
EXPERIMENTEN MET
KRISTALSYNCH RON ISATIE door PAoGBY

Kristalsturing
Om op relatief hoge frequenties een stabiel signaal op te wekken is
men gewoonlijk aangewezen op een kristaloscillator, al dan niet in
zogenaamde boventoonschakeling.
Het aldus verkregen signaal wordt verdubbeld, verdrievoudigd, enz.,
totdat de gewenste frequentie is bereikt.
Dit systeem kent enkele nadelen. Door de benodigde vermenigvul-
digtrappen worden onherroepelijk harmonischen opgewekt, die niet
altijd gemakkelijk zijn uit te filteren.
Bovendien zal een dergelijke schakeling meestal vrij gecompliceerd
worden, terwijl als verder nadeel kan worden aangevoerd dat even-
tueel frequentieverloop van de oscillator eveneens wordt vermenig-
vuldigd.

Kristalsynchronisatie
Om bovengenoemde problemen te omzeilen kan men gebruik maken
van het principe van kristalsynchronisatie. Deze methode berust op
het feit dat een oscillator niet door een kristal wordt gestuurd, doch
erdoor wordt gesynchroniseerd.

Een practische schakeling
Een op dit principe berustend oscillatorsysteem kan op zeer een-
voudige wijze worden opgebouwd. Zie het schema op de volgende
bladzijde.
Het karakteristieke van dit systeem ligt opgesloten in het feit dat de
(variabele) oscillator op oneven harmonischen van de kristalfrequen-
tie kan worden "vergrendeld".

Hoewel specifieke boventoonkristallen hier wellicht het best func-
tioneren werd de schakeling beproefd met een simpel grond-
toonexemplaar (HC-6/U) op 9 MHz.
De oscillator laat zich, afhankelijk van het afstembereik van de
combinatie Ll /C 1 , moeiteloos synchroniseÍen op I , 27 , 45 , 54
MHz, enz.
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Zelfs afstemmen op de 15e (!) boventoon van het kristal bleek nog

een uitstekend resultaat op te leveren. Dit alles zonder vervelende

spurious-productie, terwiil bovendien de oscillator direct een redeliik

vermogen levert bij een zeer goede stabiliteit. Belangrijk is uiteraard

wel, dat één en ander stevig wordt geconstrueerd.
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Xtal-gesynchroniseerde oscillator ' Cl/Ll: zie tekst -

Het hier beschreven experiment werd uitgevoerd met een FET van

het type BF 245c. De output bleek toereikend om te dienen als os-

cillatorsignaal voor een VHF-converter.

Verdere experimenten
Door een powertransistor toe te passen kan men via dit principe

rechtstreeks een flink HF signaal opwekken. Gedacht kan hierbii
worden aan gebruik in een 2 m portofoon. Een output van 1 watt is

zonder meer haalbaar met slechts één transistor! Vele andere toe-
passingen van het beschreven systeem ziin mogelijk. Hoewel het
gebruik voor VHF doeleinden het meest voor de hand ligt kan men,
uitgaande van een lagere kristalÍrequentie en aangepaste waarden
van L1 en C1, signalen opwekken die het gehele HF gebied bestrii-

ken. Conclusie: kristalsynchronisatie mag beschouwd worden als
een systeem dat interessante perspectieven opent.

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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ORP OP DE FIETS

ln het tijdschrift CQ troffen
we een artikeltje aan over het
werken met ARP vanaf een
rijdende fiets. Vroeger zag je
dat in Nederland ook nog wel
eens, maar met de komst van
de heilige koe is hierin danig
de klad gekomen. Toch zie je
de laatste tijd steeds meer
mensen van de fiets gebruik-
maken, vooral in de recrea-
tieve sfeer. Wellicht ís onder-
staand verhaaltje een stimu-
Ians om ook eens
ARP/fietsmobiel te proberen?
DX op de HF banden behoort
zonder meer tot de mogelijk-
heden. Enne... het is nog ge-
zond bovendien!

door PAowDW

Milieuvriendelijk
De fiets is een uitermate milieuvriendelijk vervoermiddel. dat hoef ik
je natuurlijk niet te vertellen. Een bijkomend voordeel is dat je geen
maatregelen hoeft te treffen voor ontstoring van je voertuig.
Neem nou Elroy WBgGlE. Hij berijdt een gewone fiets, hetzelfde
model zoals je dat bij ons ziet. In een piepklein fietstasje zit een
Argonaut verstopt, met de frontplaat omhoog, zodat hij ti jdens het
rijden aan de knoppen kan draaien. Aan de achterzijde van de ba-
gagedrager zit een sprietantenne geklemd. Elroy maakt gebruik van
een Hustler antenne, maar met een zelfbouw spriet met prikspoelen
gaat het natuurlijk net zo goed. Met deze spulletjes werkte WB9GIE
inmiddels alle States plus nog eens 80 landen en alle continenten!
En dat allemaal met een vermogen van slechts 4 watt, Het verhaal
in CO vermeldt dat Elroy de fiets op zijn twaalfde veriaardag kreeg
(1964) en dat hij zijn karretje in een uitstekende conditie heeft ge-
houden. Kennel i jk was hi j  toen al  aardig "op lengte",  want ik z ie een
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41-jarige zendamateur nog niet op een kinderfiets door het land

toeren!
Tegenover de Argonaut hangt in het linker fietstasie een lading D-
cellen, waarmee de zaak aardig in evenwicht schijnt te zijn. Stijf te-
gen de Argonaut aan zitten nog een kristalcalibrator en een CW Íil-
ter, zodat Elroy goed uitgerust op pad kan gaan.

Op het stuur is een luidspreker gemonteerd, zodat de omgeving ook

kan meegenieten (?). Aan de rechterkant van het stuur zit de sein-

sleutel. Na het lezen van het artikel van PA3FSC gaat hij dit ding

waarschijnlijk naar links verplaatsen, zodat hii ti idens het seinen zijn

logboek kan invullen, whatsay Bert?
Behalve de ORP spulletjes heeft Elroy ook nog kans gezien om een
kleine tent, een wateÍtank en een 2 m porto in een apaÍt hangtasje
mee te nemen. op de rechter foto ziet u dit geval onder de Argo-
naut bengelen.

De fietsmobÍele shack van W49G|E

WB9GIE fietst heel wat af . Hij gaat naar ziin werk op de fiets en

kampeert in de weekeinden" Op deze wijze komt hij op plekken
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waar je met de auto niet kunt komen. Tijdens deze tochtjes heeft hij
al heel wat interessante ORP OSO's gemaakt. Zo werkte hij eens
een CO2 die zelf slechts 5OO milliwatt output hadl En een andere
keer had Elroy 's avonds om 1O uur een OSO'tje met een G op 10
meter. Een aparte belevenis was een contact met het vliegdekschip
USS Enterprise, dat met 5OO watt en een antenne van maar liefst
15O meter lengte werkte. Wellicht was dit een verbinding tussen 's

werelds grootste en 's werelds kleinste mobiele amateurstation?
Na afloop van een OSO wordt Elroy vaak aangeroepen door ama-
teurs in de buurt die even laten weten dat ze versteld staan van de
DX mogelijkheden, die het fietsmobielen biedt.
Een ander voorval, dat vermeldenswaard is, was het QSO met een
andere fietsmobiele ORP'er, Ned WC4X, die met een 3 watt Mizuho
op 20 meter langs 's Heren wegen peddelt. Ned heeft zijn uitrusting
in een stuurtasie en gebruikt een Hamstick antenne op het bagedra-
ger. ln de kop van dit aÍtikel zie je hem vooÍbijfietsen.

Fietsclub van zendamateuÍs
Je houdt het niet voor mogelijk maar ook in de USA gaan zo lang-
zamerhand de ogen open en laat men de auto staan. Geen brand-
stofgebruik, geen vervuiling, geen files en geen geluidsoverlast. Ach
we weten het allemaal, maar wie handelt er naar? In ieder geval
hebben enige amateurs in de USA het initiatief genomen om de
BMHA (Bicycle Mobile Hams of America) op te richten. De club is
snel groeiend en telt thans meer dan 20O leden, verdeeld over 33
staten. De BMHA geeft een kwartaalblad uit, net zoiets als onze
Nieuwsbrief . Wilt u de leden eens horen? Ze treffen elkaar elke 1e
en 3e zondag van de maand om 2330 GMT op een frequentie van
14,253 MHz. Als je het blad doorkijkt wordt je vanzelf óók enthou-
siast bij het lezen van al die verhalen over amateurs die vanaf hun
fietsje met de hele wereld verbinding maken! Het blad bevat voorts
nuttige montagetips vooÍ antennes en andere zaken, zoals HF en
VHF transceivertjes. Wilje er meer van weten? Vraag dan gelijk na-
dere informatie en een exemplaar van het BMHA blad aan bij de
voorzitter van de club: Hartley Alley NAoA, Box 4OO9-E, Boulder,
CO 80306, USA. Vergeet niet een grote geadresseerde enveloppe,
alsmede een IRC bij te sluiten.

* * l Ë { Ê
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door PA3DNN

650 PAoJRX J.J.C. de Witte, Aar 31, 3068 HA Rotterdam. ls '

actief op 10 m met de Argonaut en miniatuur
zendertjes.

651 PA3GHJ T.W.Th. v.d. Berg, Fr.  Halskade 193,2282TX
Rijswijk. Actief op HF en 2 m met zelfbouw, dump
en TR 72OO. Ant. LW, 5/8 GP voor 2m.

652 PAoDFN D.C.M Fylstra, Zwaluwlaan 36, 7711 LN
Nieuwleusen. Act ief  op 1O - 30 m,7O cm en 2 m
en binnenkort op 13 t/m 23 cm.

653 PA3ENK M.J. Spithorst,  Weth. Huismanlaan 51,9902 LP
Appingedam. t

654 PAoJVP J.A. Matthijssen. Heuvelbrink 62,4812 GS Breda.

655 PA3GGM W.B. Mudde, Ds. Schoutenlaan 3, 4797 CC
Willemstad. Werkt op HFA/HF/UHF (CW + packet)
met  TS 43OS,  TR 751,  MC 80 en  KF 161.

656 ONlCDM M. de Meyer, Loulaak 92,2410 Herenthals.

NIEUWE LEDEN

657 0N5CB

658 oNscl

659

L. Cornelissen, Apostolikenstr. 47, 23OO Turnhout.

R. Biernickx, Narcissensïr, 14,243O Olen.

W.A. Slob, Elleboogsvaart 6, 8433 LT Haulerwijk.

t 660 PAoCKV C.C.G. v. Veen, Prof. Einthovenlaan 14,4003 WX
Tiel.

Allemaal heel hartelijk welkom bijde BOCI Daarmee komt ons
ledental op 483. Op naar de magische grens van 5OO!

73, Cees PA3DNN
* * * { t
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PRESELECTIE... door PASFFZ

Dat hoeft tegenwoordig niet meer
Althans, dat willen de fabrikanten van de moderne "general
coverage" ontvangers ons wijsmaken. Het is immer ondoenlijk om
voor een zacht prijsje een met de digitale uitlezing/afstemming
meelopende preselector te fabriceren... en dat is dan ook te horen!
Om er nog iets van de maken installeert men zgn. octaaffilters, die
bi jvoorbeeld O - 2MHz, 2 -  4 MH44 - 8 MHz, I  -  16 MHz en 16 -
32MHz doorlaten. Hoeveel sterke signalen kunnen er niet in één
octaaf zitten... duizenden... miljoenen. Die worden allemaal naar de
mixer gevoerd en die doet wat eÍ van hem wordt verlangd: mixen.
En als het zaakje eenmaal door elkaar zit dan krijgen we het nooit
meer uit elkaart

Laboratoriumgetal
Eigenlijk is het niet de bedoeling dat de antennesignalen zo door
elkaar gegooid worden en daarom sloven fabrikanten zích echt uit
om mixers te maken die deze nare eigenschap niet bezitten. Kijken
we naar de adventertenties dan heeft de ene mixer nog een beter
"3e orde intercept punt" dan de andere. Maar wat zegt dit laborato-
riumgetaf , dat bepaald wordt met enkele sterke signalen uit een
signaalgenerator, tegenover de werkelijkheid als de antenne
duizenden signalen tegelijk aanbiedt?
Nie ts . . .
Zeker niet als deze signalen via schakeldioden worden aangevoerd.

"Miin ontvanger is goed..."
zegt u vast. Dat heb rk ook lange tijd gedacht, totdat ik de beschik-
king kreeg over een "echte" (oudeÍwetse) ontvanger met
preselectie. Velen van ons weten niet eens meer hoe een goede
ontvanger moet klinken, ook al staat er Kenwood, Yaesu, Lowe, i
etc. op de fraaie kast. Maar u kunt er zelÍ veel aan doen!

We gaan aan de slag
We maken een echte preselector, zonder veel te wijzigen in uw
kostbare ontvanger.
Allereerst koppelen we in de ontvanger die nep-preselector, met
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schakeldiodes en al, los van de rest door middel van een relais. Zie
het navolgende schema.

B l  R l a o o olraaà
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Wijziging in de ontvanger

De relaiscontacten zijn zodanig geschakeld dat in onbekrachtigde
toestand van het relais de ontvanger in de originele staat is. De ex-
tra antenne-aansluiting (tulp chassisdeel) is gemonteerd op de plaats
van de extra luidsprekeraansluiting op de achterzijde - die wordt bij
mijtoch nooit gebruikt - de R 1O0O heeft een goede speaker.
We maken vervolgens een echte (buitenboord) preselector volgens
navolgend schema:

Buitenboord preselector

4 banden: 2OO kHz
7OO kHz
2,5  MHZ
1 O  M H z

REL' I I

70O kHz
2,5  MHZ
1 O  M H z
30 MHz

LG (LW)
MG (MW)
KG (SWl}
H (SW2)

Voor LG en MG zijn 2 Íerrietstaven uit een portabele transístorradio
gebruikt, met de bestaande spoelen.
Ook voor KG zijn Íerrietstaven gebruikt, doch met zelfgemaakte
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spoelen. Hieronder treft  u de wikkelgegevens aan.

./r-
nsl,/Ll? lis

Wíkkelgegevens van de KG spoel'

Onderstaande tekening toont de opstelling van de verschillende
ferrietstaven:

M4 ,/ R* tc  /e"

Y/
Opstelling van de Íeftietstaven. Let op de koppelingl

Voor 10 - 30 MHz is slechts één spoel (H) toegepast, gemaakt met
zelfklevend koperband van 4 mm breed (maar met dik draad gaat
het ook):

-  l t  -

De antennekoppelspoel voor 1O - 30 MHz bestaat uit 2 windingen
over het midden van de spoel.

Het omschakelen van de banden
De spoelen en de afstemcondensator 12 x 3OO pF of iets meerl
worden met druktoetsen geschakeld. Dat werkt gemakkelijker dan
met een draaischakelaar. Houd echter wel één extra toets over om
te kunnen overschakelen op "originele toestand".

Behuizing
Gebruík een houten of plastic kast. Niet slechts om alleen "op fer-
riet" te kunnen ontvangen, maar ook om een goede O van de spoe-
len te behouden. Een metalen kast - ook een ruime - kan de O ruïne-
ren. Overigens kan de als aparte unit uitgevoerde preselector ook
prima bij zelfbouwprolecten worden gebruikt.

AÍregeling
Volgorde:
Begin met LG en de laagste frequentie, bijvoorbeeld 1SO of 2OO
kHz, met slechts 1 RX spoel. Zet deze vast bij maximum ontvangst
op de laagste frequentie en ijk de schaal voor de rest van de band.
Plaats dan pas de bijbehorende antennespoel (met antenne) en regel
deze ook af op maximum ontvangst bij de laagste frequentie.
Hetzelfde verhaal voor MG en KG.

Practische ervaringen
Na het gereedkomen zal het heilzame effect van de preselector niet
direct opvallen. Het verschil hangt nogal af van de condities op de
banden die we niet willen horen. Bijvoorbeeld: condities op BO m
slecht en op 41 of 49 m goed, dan hebben we daar zonder prese-
lector waarschijnlijk op 80 m last van. Juist bij moeilijk neembare
(ORP!) stations is het effect van de preselector het grootst.
Op LG (en het lage gedeelte van MG) is de selectiviteit van de pre-
selector zo scherp dat men van AM-stations de zijbanden afsnijdt.
Overigens kan men met een gÍoteÍe spoel ook beneden de 150 kHz
afstemmen.

Magnetic loop
Op de gewijzigde ontvanger kan men ook antennes - zoals de mag-
netic loop - direct aansluiten. De selectiviteit van dit soort antennes
wordt dan niet meer bedorven door de "ingebouwde preselectie" of
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de schakeldiodes.

Storing van het display van R 10OO
Een extra nuttige voorziening voor de R l OOO bleek een schakelaar
te zijn, waarmee men het display kan uitschakelen. Het display kan
behoorlijk storen op LG en MG (bil ontvangst op de ferrietstaaf). Het
display kan worden uitgeschakeld door de 11 volt voeding voor
klok/display te onderbreken (stekker '15, pen 1).  Op de noise blanker
is nog een stel contacten vrij!

Veel knutselplezier, Bastiaan PA3FFZ

Summary
Many "modern" receivers have intermodulatíon problems when
many strong signals are, all together, present at the antenna
terminals. Simple octave filters are NOT the waY to get rid of the
background ghost signals.
In this article PA3FFZ describes an effective preselector to
overcome these problems. Mínor modifications must be made in
the receiver, just a little relay does the job for your Japanese RX,
The preselector is made of old ferrite antenna's. You can find them
in every transistor radio. For LW and MW the original ferrite coils
are used. For SWI 12,5 - lO MHzl a home brew coil on a 16 mm
plastic pipe is shifted over an empty ferite rod. For SW2 (lO' 30
MHz) just one coil is used, made of self adhesive copperband on a
24 mm glass bottle. For each freguency band, except SW2, two
inductively coupled circuits are used. The improvement of Your
receiver depends on the freguency and the time of the day.
Sometimes it can be very dramatically and suddenly you can hear
QRP signals, which could not be heard without the preselector!
Alignment is as follows: remove the antenna coils and tune the
secundary coils at the lowest freguency, first LW, then MW, SW.
Place the antenna coils and peak them also at the lowest frequency
of any particular band. Repeat the tuning of all coils until best
results are obtained.
Noíse of the (R I OOO\ disptaV can be cut out bY interruptíng pin I
of plug | 5 via a free(!) contact of noise blanker switch,

* * * *

NOTEER lN UW AGENDA: ZATERDAG 4 SEPT' ORP CLUBT
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RECTIFICATIES TOETERS EN BELLEN
VOOR DE 7 MHz SSB ORP ZENDONTVANGER
VAN PAONVD

Lineaire versterker
De zin halverwege bladzijde 67 in Nieuwsbrief 65 "Met de
condensatoren " kan worden geëxperimenteerd" moet worden
gewijzigd in: "Met de meest rechtse lnF micacondensator kan
worden geëxperimenteerd.
De aanvankelijke vrees dat verkleining van de condensatoÍwaaÍde,
dus vergroting van de reactantie, de onderdrukking van de harmoni-
schen nadelig zou belhvloeden is niet bewaarheid gebleken. Theore-
tisch geeft een vergroting van de Íeactantie een verslechtering van
de O-factor aan, waardoor de onderdrukking van de harmonischen
geringer wordt. Dit gaat echter mijns insziens vooral spelen bij reac-
tanties die groter zijn dan de antenne-impedantie. Aansluiting van
de eindtrap op een spectrumanalyzer vertoonde een uitermate
schoon signaal. Oversturing van de eindtrap gaf flattopping te zien
en, zoals dan te verwachten is, tevens het optreden van spurious
frequenties. Het is dus zaak het microfoonsignaal niet te groot te
maken' 

- PAoEPT -

CW toongenerator
Het transceivertje is door verschillende mensen nagebouwd. Gerard
PAoWES bouwde hem voor 18 MHz. Hij was blij met de schakelin-
gen van Martin PAoEPl, maar kreeg de pieper niet aan het piepen en
bracht enige modificaties aan. In de volgende Nieuwsbrief meer
hierover. Het bleek dat de drie C's in de oscillator niet O,1 uF doch
0,O1 uF moeten zijn. Martin bevestigde dit telefonisch.

PA3BHK -
Met onze excuses voor de foutenl

* * * *
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CONTESTUITSLAGEN door PAOWDW

12e EUCW contest 1992 ORP
1 ON6CW punten: 351 mult ipl ier:44
I PAoDIN punten: 123 multiplier: 24

15 SPOGB punten: 27 multiplier: 3

Worked All Germany Contest 1992 ORP

1 DL3KVR OSO's: 416 mult ipl ier:  95

? PAoTA OSO's: 5O mult iPl ier:31

multipfier: 3 score:27

7th IARU World HF Championship 1992 ORP
? PAoTA score:1365

VERON TelegraÍiecontest 1992 ORP
1 PA3GBI OSO's: 36 score: 8011
2 PAoPLN OSO's: 12 score: 1751

Zoals u ziet heb ik niet van iedereen kunnen achterhalen op welke

plaats hij/zij is geëindigd. ln ieder geval geeft het overzichtje een

aardig idee wie er zoal in Nederland aan contesten meedoet, in de

ORP-klasse dan wel te verstaan! Miin eigen call zult u tevergeefs

zoeken dit maal, want miin activiteiten zijn de laatste tijd wat meer

gericht op knutselen. Zelfs aan mijn favoriete 1 mei contest' waarin

le uitsluitend ORP'ers als tegenstations aantreft, heb ik slechts het

laatste uur (20 tot 21 uur Ned. tijd) meegedaan' Toch hoorde elk

station mij in de heksenketel, die veertig meterband heet' Een be-

wiis dat 7 MHz de QRP-band is!

* . * * *
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VERBETERDE AVR VOOR DE FUNSO
door PA3FFZ

De uitstekend werkende AVR van de FIJNSO (Nieuwsbrief nr. 65)

heeft één nare eigenschap: onder sommige signaalcondities kan een

soort langzaam "motorboten" ontstaan. ln dit artikel wordt

aangegeven hoe dit kan worden verholpen.

Bii punt 30 wordt opgemerkt dat de laagohmige uitgang van de Op-

Amp via de diode de 1oo uF elco snel volstampt (fast attack). Dit

blijkt zo snel te gaan dat het plotseling dichtdrukken van de ontvan-

ger door de AVR een LF puls ontstaat, waarop de AVR reageert met

nog meer dicht gaan. onder sommige signaalcondities kan dit tot

het "motorboten" aanleiding geven, terwiil ook te fanatiek wordt

gereageerd op onweersgekraak, etc. De remedie is heel eenvoudig:

in serie met de diode zet men een 1 k weerstand. De AVR reageert

nu iets minder snel, maar zonder een LF puls te geven. Nu ontstaat

een zeer soepele regeling, die in de praktijk niets meer te wensen

overlaat. De "dag/nacht" schakelaar is sinds de introductie van deze

weerstand niet meer gebruikt, evenmin als de handregeling van de

AVR.

multiplier: 28
mult ipl ier:  19

score: 15444
score: 295215
s c o r e : 8 1

score :103645
score :4650
score: 3696
score: 1482

? PAoDUO OSO's:44
? PA2CHM OSO's :26
27 JABYEA OSO's:3

Holy Land Contest 1992 ORP
162 PAoïA score: 16
164 PA3FSC score: 6

R X

In Nieuwsbrief 65 is onder punt 35 de volgende tekst weggevallen:
"@ Hier eventuele dag/nacht-schakelaar'"

{ t * * *
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ORP CONTESTKALENDER door pAoATG

Datum UTC Contest Mode Band

5-6 juni 15OO-1 5OO VERON velddag CW/SSBI60-1O m
12;13 juni  15OO-15OOWW Sth America contestCW t6O-1O m

18 juni 22OO-24OO OK ORPp Activity CW
26 juni  1600-1900AGCW VHF/UHF contest CW
26 juni 19OO-21O0AGCW VHF/UHF contest CW

8 O m
2 m

7O cm
í7-18 jul i  1500-15OOAGCW Summercontest CW BO-10 m

18 juli 2OOO-24OOARC| Homebrew Sprint CW t6O-1O m
21-22 aug. 15OO-150O Russian ORp contest CW 8O-t O m

VERON VELDDAG
Werken mett elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + volgnr.
Deelnameklassen: A : multi op. - multi mode - multi TX -CW/SSB,
B : multi op. - single mode - single TX - ORO/ORp - alleen CW.
Puntentelling: EU-OSO 2 punten, DX-OSO 3 punten, EU/p- of EU/M-
OSO 4 punten, DX/P- of EU/M-OSO 6 punten.
Multiplier: elk DXCC-land per mode per band.
Score: som van de QSO-punten maal de som van de
multiplierpunten.
Bijzonderheden: logs per band en per mode. Checklist van gewerkte
landen en summary sheet. Elk station 1x per mode en per band,
geen mix mode en/of crossband. Let op volgnr. serie voor multi TX.
ORP is max. 1O W input.
Logs: plus summary vóór l juli zenden aan A. de Jong pAoXAW,
C.R. Waiboerstr .  15, 176' l  CK Anna paulowna.

WW SOUTH AMERICA CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr.
Deelnameklassen: single op./single band, single op./all band, single
op./all band/ORP, multi op.iall band/single TX, SWL.
Puntentelling: OSO met eigen land O punten (wel multipl.), OSO

I
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met Sth America 8 punten, QSO met eigen continent 2 punten en
de rest 4 punten.
Multiplier: DXCC-landen + Sth America prefixen per band.
Score: som OSo-punten maal som multiplierpunten.
Logs: per band + summary voor 31 juli zenden aan WWSA Contest
Commíttee, P.O. Box 26733,20001 Rio de Janeiro, RJ Brazil.

OK ORPp ACTIVITY
Êlke derde vrijdag van de maand. Zie Nieuwsbrief nr. 64 blz. 10.

AGCW.DL VHF/UHF CONTEST
Werken met: elke amateuÍ.
Roepen: CO AGCW TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = tot 25 Wen C = meer
dan 25 W uit .
Puntelling: 1 punt per overbrugde km.
Multiplier: geen.
Score: som van de OSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tildens de contest niet ver-
anderen. Gebruik world wide locatoÍsysteem. Alleen single op. sta-
tions, ook voor clubstations. Niet-complete OSO's tellen niet, maar
wel in het log. Aanbevolen frequenties: 144,O1O-144,15O en
432,025-432,150 MHz.
Logs: per band + summary voor eind julí zenden aan Klaus Nasz
DL3YDZ, Postfach 1'10728, W-441O Warendorf  l ,  Deutschland.

AGCW SUMMERCONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO ORP TEST.
Uitwissen: RST + volgnr./klasse.
Deelnameklassen: VLP = max. 1 W, ORP = max. 5 W, MP : max.
25 W en ORO : meer dan 25 W uit .
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations en 2 punten voor DX-
stations. De contestmanager geeft 4 punten per OSO met VLP-,
QRP- of MP-stations mits hun log is ingestuurd.
Muftiplier: 1 punt per band per DXCCland. Ook hier 2 punten per
DXCC-land voor QSO's met VLP-, ORP- en MP-stations mits hun log
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is ingestuurd.
Score: de som van de OsO-punten maal de som van de multiplier-
punten.
Bijzonderheden: OSO's buiten de contest mogen óók geteld worden,
RST opgave is dan voldoende. Rustpauze van g uur in max. 2
perioden in het log aan te geven. Alleen singgl operator stations
mogen deelnemen. Slechts 1 TX/RX of TRCVR mag in werking zijn
tijdens de contest. Voor ORO-stations tellen alleen de OSO's met
VLP-, ORP- of MP-stations.
Logs: per band + summary voor 31 augustus zenden aan Dr.
Hartmut Weber DJ7ST, Schlezierweg 13, D-3320 SalzgitteÍ 1,
Deutschland.

ARCI HOMEBREW SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: voor ARCI-leden: RST + State/prov. of land + ARCI-
membernr., voor niet-leden RST + State/prov. of land + uitgangs-
vermogen.
Deelnameklassen: single band, of all band, Hi-band QO - 1O m) of
Lo-band (160 - 4O m).
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten en DX-
stations 4 punten.
Multiplier: de verschillende USA-states, VE-prov. en de DXCC-
landen per band.
Score: de som van de bandtotalen. Bandtotaal = OSO-punten x de
multipliers x veÍmogensmultiplier x voedingsmultiplier +
bonuspunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Níet langer dan 24 uur in
de contest. De apparatuur moet zelfgemaakt oÍ 25 jaar oude han-
delsapparatuur zijn. Vermogensmultiplier: bij een uitgangsvermogen
tot 1 W de score vermenigvuldigen met 10 en bij 1 - 5 W met 7.
Boven 5 W geldt als checklog. Voedingsmultiplier: bij lOO% gebruik
van zonne-energie, 'natuÍal' energie of batterijen welke m.b.v.
'natural' energie worden opgeladen mag de eindscore met 1,25
worden vermenigvuldigd. Bonuspunten voor homebrew apparatuur:
per band mogen de OSO-punten als volgt verhoogd worden: een
HB-TX geeÍt 2OOO punten, een HB-RX 3OOO punten en een HB-
TCVR 5O0O punten per band. Opgegeven tijd is local time.

- 1 9 -

Logs: per band + summary binnen 3O dagen zenden aan Red
Reynolds KSVOL, ORP ARCI Contest Manager, 835 Surryse Rd,
Lake Zurch, lL 60047, USA.

RUSSIAN ORP CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO R ORPTEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./vermogen. Milliwatt stations gebruiken
01 voor í00 mW, O2 voor 200 mW etc.
Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: HO-station RV3GM telt voor 10 punten, Russische
stations in eigen continent 1 punt, Russische stations in overige
continenten 3 punten.
Multiplier: elke Russische prefix (RA1, RA3, RV1, RV3 etc.) op elke
band.
Score: som van de OSO-punten maal de som van de multipliers.
Bijzonderheden: logs per band + summary met stationsbeschrijving
en adres. Winnaars ontvangen een certificaat. Voor speciale prijs en
uitslag 1 US dollar meesturen. Te gebruiken frequenties: alle ORP-
frequenties +/- ORM.
Logs: binnen 30 dagen na de contest zenden aan U-ORO-Club, P.O.
Box 229, Lipetsck, 398043 Russia.

* * * *

ORP BOVEN 30 MHz door PA3BHK

Er zijn zo van die zomers die eind april beginnen en pas tegen eind
september kalmpjes overgaan in de herfst. Voor wie de hitte in de
shack kan trotseren is er dan een overvloed aan DX te werken, zo
erg zelfs datje na een paar weken bij jezelf denkt "alwéér een GM"l
Of het dit jaar zo'n zomer zal worden weet ik natuurliik naet, maaÍ
terwijl ik dit zit te typen is het buiten een zwoele zomeravond, eind
april. Met andere woorden: het begin is erl

Progatieverwachtingen
Met mooi, stabie! zomerweer is onherroepelijk DX via "tropo" ver-
bonden. Zeker in de vroege moÍgen en in de avonduren, maar over
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zee vooral na het middaguur. Tropo, u weet het inmiddels wel,

maakt van à||e VHF, UHF EN sHF banden pracht DX banden. Voor.

zover u afstanden tot zo'n 1Oo0 à 150o km als DX beschouwt' Het

aardige van dit alles is, dat bii qoede tropo-openingen zelfs ORP sig-

nalen ORO rapporten veroorza&enl Op UHF vaak nog eerder dan op

VHF!
Een ander spectakel dat kenme/kend is voor de zomer is Sporadi-

sche E, kortweg Es, Op de HF panden beter bekend als "short skip"

Vanaf begin mei tot eind september gaat de 6 m band regelmatig
,'open' voor DX tot zo'n 2OOO km, soms via multi-hop of andere

f enomenen intercontinentaal !
Wanneer op 6 de stations steeds dichter bij komen en de FM om-

roepband plotseling allerlei 2u1d Europese stations laat horen dan is

de kans groot dat plotseling op 2 m de I's, YU's, EA's enzovoort

loeihard te horen ziin. Hoort u 7o iemand met S 9 + ? Gewoon aan-

roepen (één of twee keer uu, sêll) en kort rapporten en locator uit-

wisselen. Wanneer de "volle 6ep" van het DX station op uw dak

valt (echt, de meter ligt soms in de rechter hoek) dan kan de Kilo-

watter in een naburig dorp het wel vergeten, uw ORP signaal wordt

beantwoord! Maar, voor de zóVeelste keer: houd zeker op 2 de Es-

verbindingen KORTI Vorig jaar vielik zelfs een paaÍ keer in de prii-

zen, dus het kan iedereen lukk4n!
Meteorscatter, vaak gecombingerd met Es, maakt op 6 regelmatig

leuke verbindingen mogelijk. lyet als hoogtepunt de Perseïdenregen

van 1O tot 14 augustus. op 2 lukt het soms ook met oRP via Ms,

maar dan in het heetst van de Strijd en dan zitten er natuurlijk ook

die schreeuwers met hun kanO0nen op de band.

Aurora, tenslotte, kan eigelijk Tltijd wel de HF man sarren en de

VHF man leuke DX geven. gp dood? Zonneruis duidelijk waarneem-

baar op 6 en op 2? Dan 6s velgende dag attent zijn op die wat

vreemd vervormde signalen di7 vaak van erg ver weg komen!

De activiteiten
lk raak er een beetje aan gewgnd, niemand van ons lijkt echt actief

te zijn op de hogere banden. \lkele uitzonderingen daargelaten.

Tjeerd PBoALS werkt regelm4lig via de Russische Radio sputniks.

Met 2 m omhoog en op 10 m de signalen beluisteren. Voor de
"RS1O" gebruikt Tjeerd 1O wtrtt uit een TS 7OO in een GP op zol-

der; ontvangen doet hij met een TS 83OS en een stuk draad van 12

m als antenne. Gewerkt werd onder andere met HG8KL (KN06),

FClASJ (JOlO), DDTLI (JO44) en SMSUFB (JO78!).

Jan PA3FOP/OZ9OV is druk bezig met zijn shack om te bouwen tot
een klein laboratorium voor experimenten van 1,8 MHz tot hoog in

de Gigaherzen! Buiten af en toe een babbeltie op 2 of een OSO met

OZ op HF is er dan ook weinig radioactiviteit uit Zoetermeer.

Telf ben ik bii vlagen actief. Dan weer eens op zoek naar collega
ORP'ers op HF (heeft u al met de Engelse "Novices" gewerkt? Echt

een genot om kinderen van 10 tot hoogbeiaarden met de radio ken-

nis te horen maken!), dan weer eens op 2.
Tijdens de PACC contest op HF was 2 leuk open naar G en F. lk
had de kans om bij te praten met John G3SMP in Norfolk en met

Michel F6FEO in Dieppe. Maar ook werkte ik met FODBB in lN96

1722 kml, zowel op 2 m als op 70 cml Op 70 met 2 watt CWI
In de maartcontest waren de condities teleurstellend, slecltts een
paar OSO's en niet verder dan zo'n 3OO km.
Wanneer u dit leest ben ik weer terug uit Engeland. Als alles gaat

zoals gepland, heb ik ook een bezoekle gebracht aan "The Lizard" in
Cornwal l .  Ofwel in het zeldzamen lN79 vak. Om ook op 7O cm SSB

ter beschikking te hebben kocht ik pas een Yaesu FT 790R2. Jawel
wéér een koopdoos. Maar zó klein kun ie zelt niet bouwen en ik kan

nu wat eenvoudiger op 70 cm werken. Op 27 april was de band
wagenwijd open naar Engeland en werkte ik verschillende stations
in de vakken lO92 en JOO1. Tot zo'n 4OO km! Dit alles met slechts
3 watt in een 12 element Yagi! GTHPF noemde de band
"onderbezet" en ik kan dat onderschrilven. Gelukkig mogen de Brit-

se Novices ook op 70 cm werken en komt er zó wat meer activiteit.
Ga nu niet denken dat de 2Eo en 2E1 stations net zoiets zijn als de
gemiddefde PDo amateur; één van de exameneisen is de bouw van

een ontvanger! Niet een super-de-luxe maar toch wel een ding
waarop je wat anders kunt horen dan de brom van de batteriispan-
ning... Die Britten weten hoe ze èchte zendamateurs moeten
"kweken". Hun Novice licentie is dan ook geen politieke wanhoops-

daad om de 27 MHz problemen op te lossen! Nee, Novices mogen

met maximaal 3 watt HF de wereld van het Íadioamateurisme ver-

kennen.
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En verder
Sorry, dit maal geen knutseltip. Maar als deze vroege zomer doorzet
zal het wel geen knutseltijd worden.
Wanneer u eens echte drukte wilt horen boven de 144 MHz, dan
moet de banden eens beluisteren tijdens de contest der contesten
op VHF/UHF/SHF: het eerste weekeinde van juli. Over hee! Europa
worden op de mooiste "stekjes" stations opgezet en zelfs met een
klein vermogen kunnen meestal wel zo'n 10 landen worden ge-
werkt. Mits u uiteraard een horizontaal gepolariseerde antenne ge-

bruikt, bij voorkeur met wat winst en als het even kan met SSB of
cw.

Geen inspiratie
Wegens gebrek aan inspiratie is de rubriek dit keer wat kort uitge-
vallen. lk hoop dan ook dat u komende zomer genoeg meemaakt op
de banden boven 3O MHz om miite voorzien van wat leuke rappor-
ten en bevindingen. Een lange hete zomer toegewenst met veel
mooie DX op de hogere bandent En uw bevindingen graag halver-
wege juli naar het bekende adres.

72 es73 de Robert

Summary
During the summer stable weather often allows good DX contacts
on all VHF/IJHF/SHF bands. Sporadic E is the best DX propagation

on 6 metres but sometimes enables us to work over í 5OO km on 2
metres as well, usually with very strong signals.
During the last few months hardly any DX has been reported.
PBoALS made some contacts via RSIO, one of the Russian
satellites. PA3BHK worked some DX on 2 m and 7O cm and
PASFOP/OZ9AV is transforming his shack into a radio laboratory,
The first weekend of July is characterised by a big activíty on
í 44 MHz and above because of the IARU contest.

* * * *

BOC BIJEENKOMST ZATERDAG 4 SEPTEMBER APELDOORN
Bijzonderheden op blz. 41 van deze NieuwsbrieÍt

BOEKBESPREKING

_ 2 3 _

door PAoWDW

Bij uitgeverij CHUN, Leemweg lO, 8395 TK Steggerda verscheen
een boekwerkje met de geheimzinnige titel "EEN" van de hand van
Bastiaan PASFFZ.

"EEN" is de bouwbeschrijving van een één transistor zender. Het
verhaal telt maar liefst 80 bladziiden. Allereerst wordt op zeer aan-
schouwelijke en populaire wijze beschreven hoe een oscillator nu ei-
genfijk werkt. Aan de belangrijkste onderdelen zoals de spoel, de
transistor, het kristal en de afstemC worden zelfs aparte hoofdstuk-
jes gewijd. En uiteraard ontbreekt een print layout niet, inclusief
nuttige tips over het solderen. Bastiaan doet uit de doeken hoe het
rendement kan worden verbeterd en er wordt uitgebreid stilgestaan
bij het meten van het uitgangsvermogen met behulp van twee
lampjes. Eén lampje dient als referentie en beide lampjes moeten
even fel branden. Het belang van een schoon uitgangssignaal wordt
aangegeven in het hoofdtuk over filtering, Zoals te verwachten was
steekt Bastiaan's favoriete seriekring weer de kop op. Nadat enkele
bladzijde zijn gewijd aan het sleutelen komt Bastiaan op het feno-
meen VXO om de frequentie iets te vertrekken. Op deze wijze kan
men met een één transistor zender zelfs RTTY plegen, hetgeen dan
ook en-passant in dit boekie wordt beschreven.
Uiteindelijk wordt een tutaalschema gepresenteerd waarin alle ver-
nuft van de voorgaande bladzijden besloten ligt.
Het doet mij bijzonder deugd dat de schrijver regelmatig een lans
breekt voor het werken met ORP. Hij weet zelfs de meest verstokte
ORO'er lekker te maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van: "Op 1O m
heb ik met ORP met alle continenten OSO's gemaakt". En: "Op 2 m
zie ik kans om met 25 milliwatt 3 repeaters hier in de buurt open te
krijgen (Meppel, Lelystad en Leeuwarden)".
Als toegift laat Bastiaan zien dat je een simpele transistorzender te-
vens als zelfinductiemeter kunt gebruiken en tenslotte wordt aan-
gegeven hoe je met deze zender zelfs een schakelende voeding kunt
maken. Het boekje wordt afgesloten met enige handige vuistregels
en een nomogram voor het vervaardigen van spoelen.
Het boekje kost f 17,5O incl. verzendkosten (girokaart/eurocheque).

Vermeld bij de bestelling duidelijk uw adres.

* * t Ê *
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N6RY VERSTERKER door PEl NLI

De overhekende N6RY versterker is er één díe vele toepassingen
heeft, Het grote dynamische bereik, een bandbreedte van zeker 5O
MHz, een laag ruisgetal van ca. 3,7 dB en een derde-orde intercept
point welke aan de íngang ligt op ca, 15 dBm geven deze versterker
vele pluspunten voor de zelfbouwer.

Schema
Á7n IOAH + t 2 v

UIT

Schema N6RY versterker

Uitgangsimpedantie
De uitgangsimpedantie wordt zonder meer bepaald door de weer-
stand in serie met de uitgang, waarbij deze moet liggen tussen 20 ,
en 1OO0 ohm. Als men zich aan deze regel houdt komt de verdere
werking van de versterking niet in het geding.

tngangsimpedantie
De ingangsimpedantie is onafhankelijk van de belasting en bedraagt
50 ohm. De versterker is dan ook zeer goed achter een bandÍilter
toe te passen.

Versterking
De versterkingsÍactor bedraagt 1 6 dB. Eventueel kan de versterking

6:

&
À

*

worden teruggebracht tot 6 dB (spanningsversterking 2 xl door de
condensator van 1O nF in de collectorleiding van T1 weg te laten en
de tegenkoppelweerstand van 910 ohm te verkleínen naar 22O
ohm. Dit laatste is nodig om de ingangsimpedantie weeÍ op 5O ohm
te brengen.

Bouw en afregeling
In de vele boeken en bladen kon ik niet direct een printje vinden,
vandaar dat ik hierbij ook nog een printtekening met bijbehorende
componentenopstelling geef: 

+ è-

1
j

&
;

' l
I  S s a n  - l

De print is dubbelzijdig en op de ongeëtste zijde worden alle
componenten geplaatst. De afregeling spreekt voor zich: je bouwt
hem zodanig dat gelijk de goede waarden van de componenten in
overeenstemming zijn met de gewenste versterking.

Rins PEINLl

Summary: famous N6RY broadband amplifier now as printed circuit!
* * * *
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EEN BEGINNEND ORP'er door PA3FVP

onderstaand artikel ontving de redactíe van een beginnend oRP'�er.

Waarschijnlíik herkent u zichzelf hierin, want we ziin ímmers

altemaal eens beginner geweest! Moge de belevenissen van Nico

een stimulans ziin voor de leden díe een beetie ziin ingedommeld.

Vlak voor miin vakantie had ik een zendertje gebouwd (CW) uit het

ARRL boek 'Solid State Design". Het betreffende schema kreeg ik

op m'n werk (!) via de FAX en het bleek afkomstig van een mede-

amateur. Reeds de zondag daarop werkte het al.
lk dacht, nu heb ik wèl een zendertje van 2 watt, 13 V voeding,

afmetingen 4 x 5 x 7 cm, compleet met doosje en pluggen etc. voor

Í 40,- excl. kristal, maar nog géén ontvanger (kristal 7O2O kHz

kreeg ik later van een amateur). Nu heeft mijn zwager een "Lowe

15O" staan, dus vroeg ik die te leen.
De 2e dag van miin midweek-vakantie gooide ik een draadje van

zo'n 1O m in een boom en trok het, vanuit de slaapkamer van de

bungalow waarin we zaten, strak (bungalowpark Vennebos in

Brabant).
Het was 14.O0 uur dat ik voor het eerst CO gaf op 7O2O kHz en tot

m'n stomme verbazing had ik contact met G4HR. lk kon miln oren

niet geloven: met m'n eeÍste zelfgebouwde zendertje van Íhlee watt

een OSO met Engelandl Nou, miin vakantie was al goed.

Zie je het vóór je? Een doosie van 4 x 5 x 7 , een sleutel van een

tientie (J-47 met beenklem) en een oude voeding. En een banaan-
stekker om de antenne steeds om te prikken van TX naar RX en
omgekeerd.
Pas later in die week besefte ik dat er heel wat mogeliik is met
ORP, want ik was nog niet klaar!
lk werkte daarna nog met: G3HAL, GoKLS, G4AW|, PA3EOK,
DL4XU,  F1PCH,  FDlPRZ,4N4ELS,  SPTDTP,  OKlAYD,  EAlFDO!
Deze stations werkte ik allemaal op verschillende tiiden en dat ge-

beurde steeds even tussen de bedriiven door, dus zeker geen
contest.
Als lullie dit lezen ben ik waarschijnlijk begonnen om de "Lowe" te
vervangen door een zelfbouw ontvanger, teneinde het compleet te
maken.
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PS
lk heb voor de 4o m gekozen omdat deze band nooit dichtgaat (als
ik tijd heb om te zenden, zijn vaak de hogere banden al dood).
wílt u mij schrijven naar aanleiding van dit stukje dan volgt hierna
mijn adres: Nico Vermeer pA3FVp BOC-6lg

Christiaun Huygensstraat 1 4
2026 XW Haarlem

Met vriendelijke groeten, Nico

* * * *

BOC MARATHON - t/m 3 mei 1993 -
door PAoATG

call prefix land score antenne

1 PA3FFZ 70
2 PA3FSC 161
3 PAoTA 193
4 PAoATG 165
5 PA3EXS 46
6 PAoWDW 41
7 PA3BHH 41

21 423742 dipool
46  15496 inv .  V
56 4247 long wire
42 1401 long wire
24 1 1O4 inv. V
25 1016 d ipoo l
11  446 inv .  V

*

ffi
$
fr

Deze keer heb ik geen bijzonderheden, iedereen heeft alles (de sco-
reberekening) goed begrepen. Op verzoek van de deelnemers die
met AM werken zal ik voortaan hun output door 4 delen, zodat de
resultaten vergelijkbaar worden met SSB. Denkt u aan de
sluitingsdatum van de Marathon: 3O juni. Gaarne zie ik nog enkele
nieuwe deelnemers op de valreep tegemoet: U hoeft alleen een
opgave te doen van de sinds 1 juli 1992 gewerkte prefixen, met per
prefix vermelding van de output en de antenne. Uw volgende (en
laatste) opgave moet ik vóór 5 augustus 1993 binnen hebben.

Tot de volgende keer, Adriaan

* * * *
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ZELFBOUW SATELLIET.ONTVANGER
door PEl AOE

Het hierna votgende artikel behandelt de bouvll van een satelliet'

ontvanger met beeld en geluid. Het hart van (s schakeling bestaat

uit een module met de afmetingen 86 x 45 x | 5 mm, die voor de

prijs van f 15,- bkt. 
'92J te koop is bii o.a. de firma's van Diiken te

Hoogkerk, tet. O5O-565717 en Barend Hendriksen te Zutphen, tel.

o5756-l  866.

Standaardschakelin gen
Het ontwerp heeft een aantal standaardschakelingen.
Het videocircuit bestaat uit: buffer, dé-emph3se, videoversterker,
polariteitkeuzerelais (positief of negatief beeld), impedantie-
aanpassing.
Het audiocircuit bestaat uit: afstembare press;sctor, afstembare

FM-detector, eindversterker.
Het ontwerp is tevens voorzien van een breedbandige HF-
voorversterker.

Moduul
Het tunermoduul zit in een blikken doosje waar via pinl het HF-

signaal (950 - 1750 MHz) aan wordt toegevosvd en waar via pin 6

video uit komt (schema deel 'l). Helaas is deze video-uitgang
hoogohmig en is er tevens nog geen audio a3nsezig. Bovendien is

dit videosignaal erg zwak en ziÍ er een DC-cqrnpsnent op, welke
door de tuner als AFC wordt gebruikt.

De gelijkspanning wordt door een scheidingsslco geblokkeerd, ter-

wijl de impedantie met behulp van een emitlslvelger laagohmig
wordt gemaakt, daar de dé-emphaseschakel;ng vanuit een lage im-
pedantie moet worden aangestuurd. Een bijkomend voordeel van

het omlaagbrengen van de impedantie is da1 p3lssitaire capaciteiten
en HF-instraling minder invloed hebben.
De dé-emphaseschakeling is een netwerk dqt zich gedraagt als een
laagdoorlaatfilter en dient ter compensatie Van de extra versterking
voor hoge frequenties aan de zendziide. Deae extra versterking ga-

randeert een betere signaal/ruisverhouding, aangezien er op het

- 2 9 -

transmissietraject altijd ruis aan het signaal wordt toegevoegd. De
dé-emphase filtert deze ruis er weer af en zoÍgt ervoor dat het
videofrequent spectÍum weer vlak wordt.
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Schema van de tuner -deel 2-
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Video
Op punt A staat het videosignaal. Dit signaal is nog erg zwak en
dient te worden versterkt. Dit gebeurt met behulp van een lC NE
592, een regelbare videoversterker (schema deel 2). Dit lC heeft
twee uitgangen: een positieve en een negatieve uitgang. Veel satel-
lieten zenden het PAL-beeld negatief uit daar dit minder energie
kost. Door de juiste uitgang te kiezen wordt het beeld weer positÍef.
Het omschakelen gebeurt met een relais, door aan MP3 aarde aan
te bieden.
Na het relaiscontact is tenslotte nog een emittervolger toegevoegd
die het videosignaal met een impedantie van 75 ohm aanbiedt aan
de aan te sluiten TV-monitor (MP4).

Audio
Het audiotraject is eenvoudig van opzet. Allereerst gaat het video-
signaal van pin 6 van de TDA 7000 via de reeds genoemde schei-
dingscondensator naar een afstembare preselector U4, waardoor
wordt afgerekend met videobrom. Daarna wordt het signaal ver-
steÍkt en gedetecteerd met behulp van een TDA 7000. Dit lC is
eveneens aÍstembaar en biedt aan zijn uitgang (B) een keurig audio-
signaal aan. Bovendien is er voorzien in een squelch. De preselector
wordt gelijk met de TDA 7OO0 afgestemd en heeft een regelbereik
van 5 tot ruim 8 MHz.
Als laatste is er een audioversterker LM 386 toegevoegd, zodat een
luidspreker kan worden aangesloten. Het volume is regelbaar met
een potmeter.
Voor zowel HF-tuning als voor audio-tuning neemt men bij voorkeur
een tienslags potmeteÍ (10 k ) daar de afstemming wegens het
grote bereik anders bijzonder lastig kan worden.
De moduul is niet zo gevoelig, vandaar dat in dit ontwerp een voor-
versterker is opgenomen (schema dee|l' l ). Deze voorversterker is
naar keuze een BFR 91 of een MAR-6 met minstens 1O dB verster-
king, waardoor de schakeling ook is te gebruiken voor ATV-
ontvangst in de 23 cm band.

Bouwaanwijzing
In het ontwerp zijn de koppelcondensatoren tussen de varicaps en
de spoelen U4 en L3 180 pF, terwijl op de layout 1 nF staat ver-
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meld. Dit is naar keuze en deze waarden bepalen het afstembereik.

De twee spoelen ziin van TOKO, nr' K 3334-R-9O249'

Ontvangst oP 13 cm

Een bijzonderheid is dat de tuner ook voor 13 cm is te gebruiken,

door de preselector en de voorvérsterker in de tuner zonder span'

ning te zetten door pin 3 en 4 van de tunermoduul te onderbreken

en vervolgens het versterkte 13 cm signaal te injecteren op de

mixer in de tuner is 13 cm ontvangst een feit. Dit alles bii een af-

stemming van ca. 12 volt, die ook bij 23 cm wordt gebruikt. Voor

13 cm wordt ondermenging toegepast en is het resultaat 1920

MHz (fo) + 480 MHz (MF) : 24OO MHz.

Het moduul heeft bovendien nog een local oscillator uitgang waar-

van de frequentie met behulp van een deler door twee wordt ge-

deeld. Deze is op print beschikbaar en bruikbaar voor synthesizer

afstemming.

Voeding
Apart bijgevoegd is een schema inclusief layout vooÍ een 3O volt

generator, die bovendien -24 volt kan geneÍeÍen. Deze negatieve

spanning (niet nodig) kan worden weggelaten.

$r
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Print van de voeding

De printlayout staat in spiegelbeeld getekend, dus let opl
De componentenzijde is niet gespiegeld.

Tips
Het blijkt noodzakelijk, om waaÍneembare brom in het beeld te
vermijden, de regelspanning extra te ontkoppelen, hetgeen niet in
het schema is vermeld. Neem hiervoor een tantaal elco van onge-
veer 4,7 uF en monteer deze op de print.
Om de afstemming van het geluid te vergemakkelijken kunt u een
weerstand van 1OO ohm plaatsen tussen pin 2 van de TDA TOOO
en de varicap D4 aan de demodulatorspoel. Een soepeler en
aangenamer audio tuning is het resultaat.
Afs smoorspoel voor de LBN kan een 47 uH spoel worden gebruikt.

De aansluitspanning van de LBN bedraagt 12 volt, maar is niet
critisch.
Op de volgende bladzijde treft u de componentenopstelling van de

tuner aan.
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Printlayout van de tuner -let op: spiegetbeeldl-

Tenslotte
De auteur houdt zich aanbevolen voor vragen of opmerkingen. Vier
exernplaren van deze satellietontvanger zijn gebouwd alvorens tot
publicatie werd overgegaan om enige zekerheid te krijgen voor wat
betreft de nabouw. Alle exemplaren werken naar tevredenheid. Het
ontwerp voorziet voor relatief weinig geld in de behoefte om in het
bezitte komen van een goede satelliet ontvanger.

Theo PElAOE (AX.25 box -> @ plgouvt

Sumnary
The author describes a home made satellite receiver for g5o - | 7so
MHz. The RF part (tuner module) is factory buitt and comes fram
the shelf. circuit 1 shows the RF and lF parts of the receiver, while
circuit 2 gives details about the video and audio chcuits. The power
supply includes -24 V which is not used. Attention: print layouts
are shown "through" the component side and must be inverted!

* * * *
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GEBRUIK VAN DE SOUEEZE KEYER
MET DE LINKERHAND door PA3FSC

Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet, zal de

auteur van dit artikel gedacht hehben,...

De squeeze keyer zag ik voor het eerst bij een kennis die mii voor-

dien had aangezet om voor de machtiging op te gaan' Hii gebruikte

de squeeze keyer zeer intensief en ik was gefascineerd door het

gemak waarmee geseind kon worden.
Íorig jaar bouwde ik zelf zo'n squeeze keyer met als aanzet het

schema en de print layout van een paddle'

Nadat ik dit printie gebouwd had breidde ik de schakeling uit tot een

squeeze keyer door het toevoegen van een paar flip-flops en een

enkele poorten. Hierna volgde het mechanisch gedeelte, gevormd

door twee paddles: één voor de punt en één voor de streep'

En dáárin zit de truct
Als je tegelijkertijd punten èn strepen geeft wisselen deze elkaar af,

zodat veel letters in één greep gevormd kunnen worden!

Bij het aanleren van het seinen met de squeeze keyer ben ik met de

letters A en N begonnen. Bii de letter A moet ie de paddle voor de

punt êen fractie eerder aanraken dan die van de streep' Het is be-

langri.ik om de paddles in één keer vast te pakken. Pas nadat de A

en àe ru goed geoefend waren ben ik met de langere letteÍs verder

gegaan. Ook moeten de paddles op tiid losgelaten worden, anders

krijg je ongewild een punt of een streep extra'

Nadat ik het seinen met de squeeze keyer met de rechterhand (ik

ben rechtshandig) onder de knie had, heb ik de keyer ook wel eens

links opgesteld om te Proberen
Dat ging absoluut nietl
Totdat ik een maand geleden op het idee kwam om bij het seinen

met de linkerhand ook de aansluitingen voor de punten en de stre-

pen te verwisselen. Dus net als met de rechterhand activeer ik de

strepen met de duim en de punten met de wijsvinger'

Het is werkeliik niet te geloven, maar toen ging het bilna vanzelf !

Met de linkerhand kon ik onmiddellijk seinen en dat zonder over de

punten en stÍepen te hoeven nadenken.
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De bewegingen die met de rechterhand zijn aangeleerd, gaan ken-
nelijk bijna als vanzelf met de linkerhand *).

Na 2 avonden flink oefenen met een tekst uit een boek ging het al
goed genoeg om een OSO te maken! Natuurlijk ging het nog niet
foutloos, maar het gaat thans snel vooÍuit. Het is leuk de verbazing
bij het tegenstation te bemerken als je kenbaar maakt dat je met de
rechterhand schrijft en met de linkerhand seint.
Het seinen met de linkerhand is vooral practisch in een contest. Je
hoeft dan niet steeds razend snel je potlood neer te leggen resp. op
te pakken.
Bij de ARP contest op 1 mei van dit jaar ontdekte ik, dat het zelfs
mogelijk is om tijdens het seinen te schrijven. Zo schrijf ik, terwijl ik
het rapport sein, met de andere hand het rapport in het logboek.
Juist bij een ORP contest kunnen de rapporten sterk variëren
(ORP'ers zijn eerlijke mensen) en is het dus belangrijk dat je het rap-
port dat je geeft meteen ook noteert. Rapporten met uitsluitend 599
komen gelukkig in een QRP contest (nog?) niet voor.
Het ís echt verbazingwekkend hoe gemakkelijk het seinen met de
"andere' hand is aan te leren. Dus: gewoon de keyer links opstellen
en even de draadjes voor de streep en de punt verwisselen en dan
maar oefenen.. .
Je zult zien dat als de keyer eenmaal links staat dat hij er net als bij
mij niet meer vandaan komt.

72 de Bert PA3FSC

*) lets dergelijks ervaren linkshandigen die op school (gedwongen)
met de rechterhand hebben leren schrijven. Zonder moeite schrijven
deze lieden met hun linkerhand spiegelschrift, terwijl zij bovendien
met hun rechterhand op hetzelfde moment "noÍmaal" schrijven!

- noot van linkshandige PAoWDW -

Summary
Right handed people can key with their left hand while makíng
notes in the logbook with their right hand. Just change the dash
and dot wires and place the key at your left hand. Give it a trY!

* * * *
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EEN ' 'GOUWE OUWE''

We gaan verder met onze tocht door het verleden van de amateur-
radio en stoten dan bijna onmiddelliik op de klassieke 6L6 zender.
Dit ding is ín bijna alle mogeliike variaties gebouwd: in groenteblik-

ken, op sigarendozen, eiken plankies of omgebogen stukken metaal.
Maar zo mooi als KYS| het gemaakt heeft .,. is maar weinigen
gegeven.

Gonstructie
De zender is gebouwd op een plankje ("breadboard" = broodplank)
met een glanzende, gevlamde pertinax frontplaat. Door de open
constructie kun je de zendbuis zachtjes zien gloeien en het omwis-
selen van de spoelen is op zo'n manier wel heel eenvoudig. Dit
nostalgische "snoepje van de week" wordt gevoed uit een apart
voedingsapparaat dat een spanning kan leveren van 25O à 4OO volt
bij een stroom van ongeveer 5O mA.

Schema
Het schema blijkt heel eenvoudig te ziin en in de copie zijn de origi-
nele "oude" onderdelen gebruikt.

/on // lz

2,5ntl '

De klassieke 6L6 zender

Als je het wilt nabouwen probeer dan ook de "echte" kleurweer-
standen te pakken te krijgen met verfstippen op het lichaam en aan
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de uiteinden van de weerstanden en natuurlijk papiercondensators.
Een Bliley kristal en een Triplet mA-meter zullen heel moeilijk wor-
den maar wel de klap op de vuurpijl geven.
Mocht je het apparaat op go meter willen gebruiken dan moet de
afstemcondensator in de pA kring ongeveer S00 pF zijn in plaats
van de aangegeven waarde.
De tankspoel heeft een diameter van 3,b cm. Ars je geen originere
spoelvorm kunt vinden maak er dan zelf één van een lege toiletrol.
Het karton bestrijken met schellak

door PAoRTW

Wikkelgegevens:
8O m Ll = 22 wind.
4O m L l  =  15  w ind .
3O m L l  :  12  w ind .

L2 = 9 wind.
L2 :  5 wind.
L2 = 4 wind.

AÍregeling
Het afregelen is wel heel eenvoudig. Begint er echter bij het aanzet-
ten iets te roken, dan eerst alles afschakelen en de bedrading
nauwgezet controleren.
Als de zaak functioneert eerst de anodestroom in de dip zetten en
voor het mooiste cw signaal de tankcondensator "iets" naast de
dip zetten. Dit kan het gemakkelijkste gecontroleerd worden op je
ontvanger.
Om het helemaal mooi te maken kun je een neonlampje bij de tank-
kríng vastsolderen en op maximale herderheid aÍregeren. Als je dan
ook nog een fietslampje in serie met de antenne opneemt kun je
zelfs de antennestroom "zien',.

73, RTW (wordt vervolgd)
Summary
Part 2 of PAoRTW's journey through the history of radio. In this
rbsue 8as is presenting the classical 6L6 xtal controlled transmitter.
Coil data are given for 8O, 4O and 3O m amateur bands. The
variable tank capacitor has to be 5OO pF for gO m use. For the
other bands 3OO pF will be sufficient.
Alignment is simple: adjust this capacitor for the best CW note
while monitoring with a receiver.

* * * t Ê
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DE NICAD-LADER VAN PAoDRC
Ze ook Nieuwsbrieí nr, 65 blz' 54'

ORP BIJEENKOMST 4 SEPTEMBER

Een terugkerend evenement is onze jaarlÍjkse bijeenkomst. Noteert u
de datum alvast maar in uw agenda: zaterdag 4 september. We zijn
weer te gast op de HF-dag van de VERQN en u kunt ons vinden in
een apart zaaltje in "De Kayersheerd" , Eerste Wormenseweg 494
te Apeldoorn.

Routebeschriiving
Vanaf A1/EB afslag Apeldoorn-Zuid, Apeldoorn in, bii stoplicht
Marchantstraat linksaf, dan weer linksaf 1e Wormenseweg,
Kayersheerd aan de rechterkant.

Programma
Henk PAoGHS zal de bijeenkomst weer leiden. En als u al vaker
onze jaarlijkse bijeenkomsten hebt bezocht, dan weet u dat Henk
dat op een voortreffelijke wijze doet. We beginnen om 1 1.O0 uur.
Adriaan PAoATG zal de prijzen voor de Marathon uitreiken' Hij re-
kent erop dat de winnaars zoveel mogelijk persoonlijk aanwezig
zullen zijn (ze krijgen dan ook van tevoren een aparte uitnodiging).
Hierna zal Henk PAoGHS met u van gedachten wisselen over het
reilen en zeilen van onze ORP Club. Inmiddels zal het wel lunchtijd
zijn, maar in de bar zijn broodjes en diverse drankjes verkrijgbaar. .i
Na de lunch staat er een leuke lezing op het progÍamma: PA3ANG
komt ons het één en ander vertellen over ORP transceivers! Dit mag
u beslist niet missen. Voorts brengt iedereen weer zijn zelfbouw- l
spuffen mee. Er zal een buitenantenne voor 40,20, 15, en 'l O m
worden opgesteld, zodat live OSO's mogelilk zijn.

Gratis onderdelen
Ja, u leest het goed! Evenals enige jaren geleden het geval was zal
PAoTVU weer een hoeveelheid overtollige radio-onderdelen te geef

leggen. Omdat er opnieuw en ditmaal drastisch (l) moet worden op-
geruimd zal PAoTVU deze stunt herhalen omdat, zoals hii schrijft,
"...het eigenlijk jammer is alles zomaaí weg te gooien". Het betreft
verschillende soorten trafo's en ander (soms nieuw) kleingoed' Wie
een "buizentrafo" nodig heeft moet dat even aan hem opgeven en
het wordt aangesleept, zolang de voorraad strekt. Dus wat let u? i
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Commentaar van PAoDRC:
schoolmeester Bastiaan heeft geliik... De fout is ontstaan omdat ik

meende 10 cellen te hebben, doch in werkelijkheid ziin het er

slechts 8. Zo zie le maar weer...

* * * *
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VERBETERING VAN DE
FREOUENTIESTABILITEIT VAN DE
PAONVD TRANSCEIVER door PAoEPI

Hoewe|tijdensontvangstdefreguentiestabiliteitvandezendont.
vanger niets te *ur""i overlaat, btiikt tiidens zenden de frequentíe'

afhánkelijk van de duur van de uitzending en de omgevingstempera'

tuur, entge honderden Hz te kunnen verlopen' Dit manífesteert zích

doordat het tegenstation hii overschakelen op ontvangst zich plot'

seting aanmerkeliik lager in de band bevindt'

Spookriider
Natuurliik dacht ik dat het tegenstation ni€t stabiel was"'

Jebev ind t jedan inde jammer l i j kepos i t ievandeautomobi l i s td ie
zojuist op zijn autoradio heeft gehoord dat een spookrijder op ziin

weggedeelte is gemeld en lachend ervaart dat er niet één' maar wel

honderden van die domme idioten hem tegemoet komen'

lnderdaad dus... ikzelf ben niet stabiel, maar dat kan gemakkeliik

verholpen wordenl

Remedie
H e t p r o b l e e m z i t i n d e m i x e r U 4 | z i e N i e u w s b r i e f n r . 6 l b | 2 , 1 5 } .
D o o r d e i n w e n d i g e o s c i | | a t o r v a n d e z e N E 6 0 2 a l s b u f f e r t e s c h a k e -
len en een separate oscillator met een FET aan pootie 6 aan te slui-

ten bent u van het Probleem af'

Monnikenwerk
Hierbij vindt u het schema van de aparte oscillator. Tracht niet deze

oscillator in het reeds bestaande VFo-bakje te frommelen: aan dit

soort pogingen ziin al heel wat monniken bezrveken' Aan de onder-

zijde is nog plaats genoeg. Nico PAoNVD had dit kennelijk vooÍzien'

want hij heeft dit schakelingetje zelf óók in haywire-construction

aangebracht met het gewenste resultaat'
Het is mogelilk dat u van de bestaande VFO-spoel wat windingen

moet afhalen. Bii mii waren dat er drie. Maar daarna werkt het dan

ook perfect. Het schema vindt u op de volgende bladziide'

i
vr
s
$
s
#

NE 602 Mixer

poct 7 vri r- loten
NTETS oómtuiten

re Styrof[or of Sitvermico

Het schema van de nieuwe VFO voor de PAoNVD transceiver

, Hopelijk spreekt het schema voor zichzelf . Links van de streeplijn
$' ziet u het reeds bestaande gedeelte met de afstemkring etc. Nieuw
' is de schakeling rond de BF 961, tussen afstemkring en mixer.

Veel genoegen, Martin PAoEPI

Summary
Frequency stability of the PAoNVD transceíver bublished in
Nieuwsbrief 6l page l5l is bad, due to internal effects of the
oscillator circuít within the NE 6O2. Problems are solved when usíng
a FET as a separate oscillator circuít. The original tuning circuit (L, C
and varicap, at the left side of the dashed line) is maintained, but
some windings (about 3l have to be removed from the coil.
The NE 6O2 is now used as a buffer (pin d.

r t * t t *

:
bestqond..

cl  rcutt

,&

$
::,

Benelux ORP Club - Nieuwsbrief nr. 66 - iuni 1993
Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 66 - iuni 1993



- 4 4 -

De gezetlige familiecamping van Olst.

Op de valreep
Zoals bekend worden de ORP-gezinsdagen voor de 3e maal gehou-

den op 16-'17-18-19-2O juni 1993 op camping 't Haasie, Fortmon-
derweg te Olst.
We mogen ons verheugen op enkele nieuwe deelnemers, terwiil we
verwachten dat de aanblik van het geheel weer één groot spinne-
web zal zijn, veroorzaakt door de verscheidenheid van diverse an-
tennes.
lk heb verzocht zoveel mogeliik eigenbouw spullen mee te nemen.
Stonden vorig jaar de antennes centraal in de onderlinge OSO's
(magnetic loop), nu zal mede betrokken worden alle zelfbouw. ZelÍ
hoop ik een demo te geven van een nieuw ontwikkelde antenne-
tuner, geschikt voor alle soorten antennes, met éénknops bediening.
Voor de op te hangen antennes ziin voldoende masten aanwezig
(camping kreeg kabel-TV). De deelnemers dienen wel zelf voor
tuidraad te zorgen.
Zoals gebruikelijk is er op zaterdag 19 iuni een open dag, d.w.z. dat
iedere geïnteresseerde in ORP van harte welkom is tussen 08.OO en
14.OO uur om ziln/haar indrukken op te doen wat deze dagen bete-
kenen. Ook wordt een kleine onderlinge ruil/verkoopbeurs gehouden.

Wanneer u ons als deelnemers bezoekt, zegt u dan bil de receptie
dat u voor ORP komq u wordt dan zonder meer doorgang verleend.
De toegang is dan gratísl De bordjes ORP wijzen de weg.
lk wens iedereen een goede gezondheid - voor de deelnemers een
veilige rit naar Olst en voor de bezoekers een genoeglijke dag en een
behouden thuiskomst.

73 de Wim PA3BUO en XYL Ria

* * * *
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L e v e r i n x s v o o r y a a r d e n I vnAAc EEI cnrTrs ABoililocilT op oilzE tG[T cAzEriE t
Geen winkelverkoop-Levering zolang voorraad sfrekt-PrijswiJzj,gingen voorbehouden-
Levering volgt na ontvanSst vooruj,lbeÈaling op bank of giro or na ontvangst be-
ste.l,I i .ng vergezeld van ClrokaarÈ of Eurocheque.Levering onder renbours ook mogeliJk
AlIe priJzen EXCUJSIEF VERZEilDKc9fEfí. (5,-- nomaaj. ' 9'-- remboursl
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