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BENELUXORPCLUB
PAoGG Frans Priem
OpÍichteí
PA3DNN Cees Bons, MargÍietêntaan2, 2182 BR Hillogom
Secretaris
Penn.msostQl PAoDEFFrits Fabeí, SchagchelstÍ'9, 201 1 Hw HaaÍlem
PA3DWA VeÍonica Pri€m, Postbus 15, 2100 AA Hêemstede
R6dacii6
PAoGHSHenk Sibum, Pr. Hendrikweg2a,7811 KD Emmen
Tekenwerk: PAoATG Adriaan Wi||eboordse, Wi|gen|aan 86, 4871 VE Enen.Leur
Tikwsrkon|ayout:PAoWDWWimwitt,Va|khoÍ53,2261HsLeidschendam
Kopieservice PAoGHS
idem
PÍints€rvice
AwaÍd-aanvÍ. idsm
T€fefoonnnrs. PA3DNN
PAoDEF
PA3DWA
!:'r,-

':1,

;!

$

02520-18218
023-321604
O23-286075

DOELSTELTING
Het b€vordoÍ€n van Experimenteel,Laag Vermogen (ORP)Radioz€ndamateurisme.Als ORP zal
gelden tijdens wedstriiden on and€Í€ gv€n€mont8n: het weÍkên m€t veímogens van max. 5 W
áutput. b" club zal zijn doel trachten tê beÍeik€n dooÍ het gsvon van voorlichting, het uitwisselen van ge0€v€ns, hat vorstÍ6kken van schema's on bouwaanwiizingen van ORP zendors en
al het overigÀ, wat bevoÍdsÍliik is om het gosteld€ dosl t€ beÍeiken. De club geeít hiertoe een
driemaand€idksclubblad uit: dg'NisuwsbrieÍ'. De club zal bsstaanuit zendamateurszowel als
ontvangamatsurs, dis inzien dat het werken m8t laag vermogen veel kan biidÍagen tot meer
genoeg;n met de Íadiohobby, vooral wat betÍeft het sxpeÍimentele kaÍakteÍ daarvan. Het werken mBt niet meer vsrmogen dan nodig is voor hêt maken van een goede verbinding zal het
doel van alle leden ziin, om zo de ond€rlingostoÍing op dê amateuÍbandentot een minimum te
beperken.De leden zull€n reg€lmatigaktisf mot de hobby bEzigziin 6n geven hiervan bliik dooÍ
het inzendenvan aktiviteitsrappoften,het vgrmeldenvan bouwervaringene,d', zulks ter bevordering van de clubaktiviteiten, De leden zijn erop bedacht dE oRP hobby steeds naar buiten uit
geïntereste dragen, her.zijin woord, geschrift of met de daad. In de club is plaats vooÍ alle
seerden in ORP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laao voÍmogsn w€rk€nl
TiITERNATIONALEORP FREOUENTIES

#

PAoGHS O5910-12552
PAoATG 01608-13988
PAoWDW 070'3275242

let op: níeuwe SSB íreguentie op lO meter

cw 1843 3560 ?O30 1ol06 14060 1809621060 24906 28060 144060kHz
2836O144285kH2
212851428s'
3690 7O9O SSB FM

Hetnieuweseizoen
Als u dit leesthebbende meestenvanu de welverdiende
vakantieer
weêropzittenmetnogvêrsin hetgeheugen
de herinneringen
vaneen,
hopelijk
vooru atlen,aangename
tijd.lk hoopdatu ookop hetgebied
vanonzehobbyin uw vakantiegenoegtijdheeftkunnenvindenen de
nodigenieuweervaringen
hebtkunnenopdoen.
Inmiddels
staanwe weeraanhetbeginvanhetnieuweseizoen.De ;:
avondenwordenlanger:eengoederedenom hetprojectweerte gaan
oppakken,
datnogop de plankligtte wachten.
En...om uw medeleden
middelseenstukjein de Nieuwsbrief
deelgenoot
te makenvanuw ervaringenbij hetbouwenvandit project.U weethet iedereinzending
is
vanhartewelkom,mitshetookop de éénof anderemaniermeteRp te
makenheeft.onze redactieheeftuw bijdragenodigen rekentop ur
BijeenkomstQRP-club4 septemberApeldoorn
wellichttenovervloede
vestigik uwaandachtnogevenop dejaarlijkse
bijeenkomst
vande Benelux
eRp-clubop zaterdag
4 september
a.s.in
de 'Kayersheerd',
Eerstewormenseweg
494te Aperdoorn.
Aanvang
11.00uur.Hetprogramma
is reedsin de vorigeNieuwsbrief
gepubriceerd.Op bladzrjde
41vannr.66 vindtu allebijzonderheden!

144585 kHz

BENELUX ORP NET
11:O0 ned. tiid 3560 kHz netleid€r: PA3ALX
CW zondag
ssB zaterdag 10:30 ned. riid 3795 kHz netleiders:PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA,PAoDML,
PAOWNN
NIEUWSBRIEF
De NieuwsbrieÍwoídt tsr post bezorgdop 1 maan, I juni, I septembsren I december,
Kopii met tekeningenuiterldk2 maandentovoÍen inleveÍen.
Kopij zondoí tekeningen uitsrliik I maand tsvoren inlev€rsn'
Rsdactie-adr€s:postbus 15, 2100 AA t-leêmstsdo,toleÍoon 023-286075'

{.

BESTEQRP-VRIENDEN door PA3DNN

COÍ{TRIBUTIE
De contÍibutie bedraagtvoor NsderlandÍ 15,- periaar. Betalingenop postgiÍo 1994925 ten
BeneluxORP Club te Haarlem.
nam6 van PEnningmeester
000-0789637'57 tsn nams van
Belgischeleden b€talen BFR290 op postrekeningnummer
g€lgië'
Eddy SmokensON4ASE, Mercatorlaan46,8 3150 Haacht.
KAMER VAN KOOPHANDEL
De BeneluxORP Club is ingeschrevenbÍ de K. v. K. te HaarlemondeÍ nummoÍ v 596390.

* * * *

IN DITNUMMER:
1

2
3
16
25
28
32
37
38
42
43

BesteQRP-vrienden
50 MHz antenne
CWSSB{ransceiverMk2
Awards,certificaten,etc.

8 Bandentransceiver
Contestkalender
X-talfilters
QRPboven30MHz
0-V-0Ontvanger
Buizentransceiver
80 m
Balansmixer
VelddagRCW& O
Verslaggezinsdagen
Marathon
Modificatie
Argosy
Kopie-& printservice
quad
Monoband
VerslagPAOBQC
BQC-kamp
en Mk2
Contestuitslagen
Nieuweleden
OK-QRP
CIub
- en voortsvelewijzespreuken,nuttigetips,etc.44
64
74
80
85
91
93
95
97
98
100
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VOOR50 MHz
ANTENNE
NO-BUDGET
PEíMHO
die ik nu beschrijf,heeftat eenzeerlangetiid bi mii op
De antenne,
tk heber mets/echÍs2,5 wattvermogengeheel
zolderdienstgedaan.
Europameekunnenwerken.Hetteukeenlanis:de antennekost
N/EIS.....,nouia, biinaniets.
Wat hebje er al zo voor nodig?
- eenstukgeschikt
draad,hetliefstsoepel,van6,2m lang;
- eenstukcoaxkabel
van75 ohmen 1,1m lang;
- eenSO-239
of BNC-chassisdeel;
- tweePL-259of BNC-connectors;
- eenstuktouwo.i.d.,lengtenaarbehoefte.
De constructie
vanprecies1 meterlangmeteen
Maakeersteencoax-transformator
in hetvoewordtde impedantie
van0,66.Hiermee
verkortingsfactor
gebracht.
Meetvervolomlaag
50
ohm
naar
10
ohm
1
ca.
van
dingspunt
geïsoleerd
blijft
meter
6,1
van
lengte
een
genshetstukdraadzo af,dat
deze
3
soldeer
à
cm.
van
2
aansluitingen
en maakaande uiteinden
ééneindeaande penen hetandereaan
uiteinden
aanhetchassisdeel,
de flens.

naar rig
minimaal 3 Wdg
75 Ohm

voedingspunt min. 60 cnt
boven de grond

eenpaarkeeromje handen zetde wikkelingen
wikkelde coaxkabel
o.i.d.De nuontstanespoelwerktals eenHFvastmettapeof ty-wraps
Hetgeheelis nu klaaromte wordenopgehangen;
mantelsmoorspoel.
en nu maarwachtenop een Es-opening!
aante Sluiten
de coaxkabel
Cu on 6, PeterPElMHO
PAoGHS
Beamapril'93,red.bewerking
Uit:Twenthe
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EEN7 MHzSSB QRPTRANSCEIVER
(Mk 2) OP EUROKAART door PAoNVD
Vandezetransceiver
is reedseerdereen versieverschenen
en het
apparaatisa/sbouwsetverkrijgbaar
bijde RCK(RadioCtubKennemerland,Visserijmuse
um, IJmuiden).
Problemen
en oplossingen
Nadatvande vorigeversievande transceiver
metgoeden minder
goedgevolgeentientalexemplaren
is nagebouwd,
zijnalleproblemen
en resultaten
eensop eenrijtjegezet.
In elk gevalbleekdater tochwelergveelplezieris beleefdaande goed
werkende
sets.Speciaalde
ontvanger
bleekbuitengewoon
prettigte
beluisteren
te zijn.Metde zenderzljnwatmeermoeilijkheden
geweest,
dochEuropaen Zuid-Afrika
werkenmeteen vakantie-antennetje
was
geenprobleem.
Wat is de oorzaakvanenigenabouwproblemen?
Teneerstebleekdatde ferriettransformatoren
tochwatkritischwaren
m.b.t.de selectievande ferrietsoort.
Enigemalenbleekookdatde kennis,nodigvoorhetwikkelen,
nietaltijd
'goed'was"
Voortswasde thermische
koppeling
metde schakeling,
diede instelling
vandezendtransistor
(BD139)vezorgt,te kritisch.
lndiennietvoldoendeaandacht
aandezethermische
koppeling
werdgegeven,
dan
waseen'thermalrunaway'
gevolgen
metdesastreuze
voorde BD 139
mogelijk.
Hetgebruikvangoedwerkende
unitsgaftevensaanleiding
totde inbouwvanwatextra's,zoalseenCW generator.
Degrotegevoeligheid
(ca.0,5pV vooreenneembaar
CW signaal)
maaktehettevensnodigeenRF-gain
regeling
in de ontvanger
aante
brengen
indieneengoedeantenne
werdaangesloten.
Bijkleinemagnetische
loopswasditechternietnodig.
Wat heeftde Mk2transceiver
meegekregen
vanalleervaringen?
1 lngebouwde
CW-generator
2 Sidetone
3 Regelbare
RF-gain
4 Speech-compressie
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Figuur 1 HF-gedeelte
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Figuur 2 LF-gedeette
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trafo'smeer
Geenbreedband
VastePA-instelling
runaway'-gedrag
Veelbeter'thermal
VFO
Verbeterde
Minderintermodulatievervorming

Laagfrequent
meteenLM324quad
In hetLF-deelis hetéénen andergerealiseerd
De drieextra
741
opamp.
vorige
de
vervangt
opamp.
Deze
opamp.
en als
ontvanger
voor
de
gebruikt
LF-versterker/Íilter
zijn
als
versterkers
differentiaalverster(inplaatsvande transistor/FET
S-meterversterker
ker).
via
is doormiddelvanêentransistorschakelaar
De microfoonversterker
lndiendítgebeurt(doorde sleutelinterugte koppelen.
eenWienbrug
totWienbrug-oscillator
is de versterker
gangmetaardete verbinden)
geeft
sidetone.
bt1CW de
en
omgebouwd
zorgentijdenshetgebruikals microfoonversterker
De limiter-diodes
speech-compressie.
vooÍeenredel[kefficiënte
wordtniet
vande LM384luidsprekerversterker
Devoedingsspanning
geworsneller
geschakeld.
is
daardoor
omschakeling
T)íRX
De
meer
sidetone
LM
384
als
de CW-toonaande
den.Tevenskonhierdoor
wordentoegevoerd.
worden
wordentoegevoerd
welkeaande volumeregeling
De signalen
gelijkgericht
voordeAVCen de S-meter.De S-metertevensnegatief
welkezo
dooréénvande LM324opamp.'s,
wordenversterkt
signalen
pool
kanligaan
aarde
is geschakeld
datde S-metermetde negatieve
gen.De nul-instelling
te vervallen.
komthierdoor
Het MF-deel
blevenbijnaongewijzigd.
HetMF-deelvande zenderen de ontvanger
pF
vande eerstemixer
is
uitgang
aande
van39
Slechtseencapaciteit
vande zender
de intermodulatievervorming
Ditvermindert
toegevoegd.
doorDezendersignalen
vande versterking.
dooreenbetereverdeling
De ontvangersignalen
lopenslechtsde tweerelaisen hetkristalfilter.
DezeFETzorgt
zijndoorde BF966FETversterktna hetkristalfilter.
Deversterking
is wataande ruimekant.
tevensvoordeAVC-regeling.
Daarde'
dezete verminderen
dante vergroten.
Maarhetis eenvoudiger
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filteringin hoofdzaak
voorde FETis aangebracht,
kanmenzonder
problemen
de MF-trafonà de FETverstemmen
om de versterking
te
verminderen.
De MF-trafo
tussenhetrelaisende FETmoetmenimmersgoedafstemmen
om eenzo goedmogelijke
Íilterkarakteristiek
te
verkrijgen.
De VFO
Indienmendirectachterde transceiver
het 18watteindversterkertje
metde FETmonteert,
danzal de warmtetijdenslangeuitzendingen
doordringen
tot de lC metde tweedemixer.ln hetoudeontwerpwasdit
lC tevensde VFO.Defrequentie
bleekechterdoorde temperatuursverhoging
vande lC eenweinigte verlopen.
In de Mk2is dit probleem
verholpen
dooreenaparteFETvoorde oscillator
te nemen.Hettemperatuurgedrag
is hierdoor
verbeterd.
De RX-ingang
Aande RX-ingang
zijnslechtseenschakeltransistor
en eenpotmeter
voorde RF-gaintoegevoegd.
Deoudeversiehadeenweerstand
van
de limiter-diodes
naar6s +TXlopenom tijdenszendenéénvande dio_
desopente zetten.Hierdoor
verminderde
de terugwerking
vanhetantennefilter
naarde driver(viade relaiscapaciteit).
Nude breedband
trafo'szijnverdwenen,
is de gainwattoegenomen
en moester wat
meeraandachtaande onderdrukking
vande terugwerking
wordengeschonken.
Hetwasruimvoldoende
om de diodestroom
tot20 mA te
verhogen,
dochbatterijvermogen
lijktmoeilijker
te betalendaneenBC
546,duseenschakeltransistor
is toegevoegd
om de HF-weg-terug
af te
snijden.
De RF-gainregelingbestaatuiteensimpelepotentiometer.
Neemhiervoorbij voorkeureenpotmeter
vanca. 10 k logaritmisch.
De zender-amplifier
De grootstewijzigingen
aandezetrappenbestaanuit hetvervallen
van
de ferriettransformatoren
en uitde gewijzigde
instelling
vande BD 132.
De uitgangvande tweedemixerwordtnogsteedsdooreenBF 966
versterkt.
De uitgangvandezeFETgaatnu viaeenspoelmetregelbare kernnaarde +TXen viaeencondensator
van470pF naarde basis
vande BD 139.Dezeerlageimpedantie
op de basiswordthierdoor
dus
in seriemetde kringopgenomen,
terwijlde FETparallelaan
de kring
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Figuur4 Layout
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perfect,
waardoor
eengroteversteris nagenoeg
staat.De aanpassing
'
Dooreentegenkoppeling
kingontstaat.
op de BD 139is dezeverstervergroot. *
kingtot normalewaardenteruggebracht
en is de lineariteit
vande
aftakking
De uitgangvande BD 139staatop eencapacitieve
gekoppeld
bandÍilter.
De antenneis op
eerstekringvaneenmagnetisch
Hetwaseenprodezelfde
wijzeaande kringimpedantie
aangepast.
juiste
bleemom de
spoelenvoorhetbandílterte vinden.Daargekozen
is vooreenredelijke
de spurioussignalente
belasteQ, omzodoende
onderdrukken,
zalde kringstroom
al sneltotwaardenvan í A oplopen.
Daardoor
zullenspoelen,
zoalsvoorde drivergebruiktzijn,teveelverzelf
liezengevenen wordenze behoorlijk
heet.Omhet'probleem'van
juiste
gekowikkelenen hetzoekennaarde
is
spoelvorm
te vermijden,
zenvoorstandaardspoelen.
De Siemens3 pH / 6 A smoorspoelen
bleverliezen
keneengoedeQ te hebbenen bij 1 W nauwelijks
te geven.
De tuningis doormiddelvanfolietrimmers
van60 pF gerealiseerd.
Dezeoplossing
maakthettevensmogelijk
anderespoelente kiezen
vooreenanderebanden onderte mengen.Hetbandfilter
zalzeereÍficiëntlageremengprodukten
wegfilteren;
ietswat bijeenlaagdoorlaatfilter nietgaat.
HetuitgangsÍilter
vande zenderis tevenseeningangsfilter
voorde ontvanger.Deonderdrukking
vanspurious
frequenties
bijeencorrectafgegetalgeregeldezenderis beterdan60 dB,hetgeeneenrespectabel
noemdmagworden.
Omteveelverlies
aanvermogen
in de tegenkoppelweerstand
te vermijden,is de weerstand
op eencapacitieve
vanafde colspanningsdeler
lectoraangesloten.
De instelling
is gestabiliseerd
metbehulpvaneenBC557.De instelling
gestabiliseerd
is verder
en tegenthermalrunaway
beschermd
dooreen
1 ohmweerstand
in de emitterop te nemenen de thermische
koppeling
tussende BC557en de BD 137te verminderen.
Afregelingvande on&anger
Deafregeling
is simpel.Slechtsde afregeling
vande draaggolfoscillator
vraagtwatmeeraandacht.
Als allesjuistis gemonteerd
zaldirectna hetaanzetten
ruisuit de luidsprekerte horenzijn,mitsde volumeregelaar
openstaat.Indiendit niet
hetgevalis,draaidanaande trimmervoorde draaggolffrequentie
totdatruishoorbaar
is.
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Menzal nu eerstde VFO-frequentie
in de bandmoetenbrengen.Deze
looptminimaal
van 10,7+ 7 = 17,7MHztot iO,T+ 7,1= jl,8 MHz.Om
watspeling
te gevenin de afregeling
laatmendeVFOvan17,69tot
17,8'lMHzlopen.Defrequentie
kanmeteenzo tosmogelijkgekoppeld
lusjebijde oscillatorspoel
en eencounterwordenafgeregeld.
De frequentiezwaai
wordtmetC37vergroot
en verkleind
en metC42in de
bandgebracht.
Er is onderlinge
beïnvloeding,
dusdezeprocedure
enige
malenherhalen.
Indienmenop andereÍrequenties
wilwerken,
is er
plaatsgenoegvooreenoptionele
condensator
C41parallelaande
spoel.
Vervolgens
regeltmende tweeMF-trafo's
vande ontvanger
aÍ op
maximale
ruis.
Hetis nutijdom eensignaal
aante bieden.Ditdienteen'kale'draaggolfte zijn.Bijontvangst
zal menal directeenonderdrukking
vande
ongewenste
zijbandbemerken
alsmenoverditsignaal
heendraait.
Regelnu de draaggolffrequentie
af op eengoedeonderdrukking
vande
bovenzijband,
zonderal teveellagetonenvande gewenste
zijbandte
verliezen.
Ditis tochweleenbeetjeeenervaringskwestie"
Voordegenendiedit nognooitgedaanhebbenvolgthiernaenigetoelichting.
Als menoverde frequentie
heendraait,danzalmeneersteenhoge
toonhorenwelkesteedslagerwordt,nulherzwordt(zero-beat)
en vervolgensweerhogertot menhetsignaalgeheelis gepasseerd.
De zijbandonderdrukking
neemtmenwaardoordat
aanéénkantvande
'zero-beat'
afstemming
hetsignaalveelzwakkeris danaande andere
kant.Dedraaggolffrequentie
staatgoedingesteld
alsde zwakkekant
nauwelijks
hoorbaar
is,terwijt
de goede(harde)
kantalseenS9 signaal
hoorbaar
is.Als de beat-frequentie
aande goedekantlagerdanS00Hz
wordt,danmagde S-meter
al aardigterugvallen.
Trjdensde zenderafregeling
is dit nogwatte optimaliseren,
dochnormaalis bovenstaande
afregelprocedure
voldoende.
Stemde ontvanger
af op eentoonvanca. '1000Hz.Regelvervolgens
de uitslagvande S-metermetpotmeterR7af op ongeveer
halve
schaal.Nu kanmenhetantennebandfilter
piekenopde uitslagvande
S-meter.Regelvervolgens
ookde MF-trafo
tussende ontvanger
FET
Q6en hetrelaisaf op een'gemiddelde
toonhoogte
vande ruis'.Als
menaandezetrafodraaithoortmende ruislagerin toonwordenals
mende kernindraait.Ergenshalverwege
dit'ruistoon'afstemtraject
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