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DOETSTETUÍ{G
Het bevordeÍen van Experimenteel. Laag Vermogen (ORPI Radiozondamatêurisme. Als ORP zal
geldsn tidens wedstÍijden 6n and€ra €venement€n: het werken met v€rmogons van max. 5 W-
output. D€ club zal zÍn doel tracht€n te bereiken dooÍ h€t geven van vooÍlichting, het uitwis-
sslen van gegsvens, het v€rstíokkon van schoma's en bouwaanwÍzingen van ORP zendsrs sn
al het overige, wat bevoÍdoÍlijk is om hot g€stelde dool te bereiken. De club ga€ft hiertoe een
driemaandelijks clubblad uit: d€ 'Ni€uwsbrief', De club zal bostaan uit z€ndamateuÍs zowel alg
ontvangamatours, die inzien dat hot worken met laag vormog€n veel kan bÍdragon tot me6r
gênoegen m€t d€ ,adiohobby, vooral wat b€tÍ€ft het experimentels kaíakteÍ daarvan, Het wor-
ken met niot meer vormogen dan nodig is voor het maksn van een goede verbinding zal het
dosl van alle lodon ziin, om zo de onderlinge storing op de amateurbanden tot €€n minimum t€
beperken. De ledon zullen regelmatig aktieÍ mot de hobby bezig zijn €n gov€n hieÍvan blijk dooÍ
het inzendon van aktiviteitsrapportsn, het vermelden van bouwervaringen €.d., zulks ter bsvor-
dering van de clubaktivit€iton. Do l€don zïn oÍop bodacht de ORP hobby steeds naaÍ buiten uit
te dragen, hetzii in woord, g€schrift of met da daad. In de club is plaats voor alle gelntoÍ€s-
seerden in ORP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan mot laag vormog€n weÍk€nl

INTERNATIONALE ORP FREOUENTIES Iet op: nieuwe SSB frcquentie op I O meter
cw 1843 3560 7O3O 10106 14060 18096 21060 24906 28O6o 144o6O kHz
SSB -  3690 7090 -  14285- 212A5- 2836O144285kH2
FM - 144585 kHz

BENELUX ORP NET
CW zondag 1 1:00 ned. rijd 3560 kHz netleidsr: PA3ALX
SSB zateÍdag 10:30 ned. tÍd 3795 kHz nstleiders: PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, PAoDML,

PAOWNN

NIEUWSBR]EF
De Nieuwsbrief wordt t3Í post bozorgd op 1 maan, 1 iuni, 1 september en 1 december.
Kopil mot tokeningen uitsÍlijk 2 maanden tovoÍen inleveíon.
Kopij zond€r t€ksningon uit€rlijk t maend tevoÍen inleveren.
R€dactis-adíes: postbus 15, 21OO AA Hosmstedo. toloÍoon 023-286075.

CONTR]BUTIE
D6 contriburie bodraagt voor Nederland Í 15,- perlaeÍ. Botalingen op postgiro 1994925 tgn
nama van Penningmeester Benelux QRP Club t€ HaaÍl€m.
Belgische ladon betal6n BFR 29O op postÍekeningnummeÍ 000-0789637-57 ten name van
Eddy Smekens ON4ASE, Mercatorlaan 46, B 3l50 Haacht, B€lgië,

KAMEB VAN KOOPHANDEL
De Benelux ORP Club iE ingeschÍov€o bij de K. v. K. te Haarlem onder nummer V 596390.
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BESTE VRIENDEN

De laatste maand van het jaar 1993 dient zích alweeÍ aan, voor velen
een maand van bezinning, terugzien of.." wat nog beter is: vooruitzien
en van het verleden het goede meenemen naar de toekomst.
Wij hopen dat hetgeen w'j, als leden met elkaar, u het afgelopen jaar
hebben geboden in onze QRP-dub en Nieuwsbrieven, aan uw veÍ_
wachtingen heeft voldaan. Als dit zo is, dan hebben alle medewerken-
den immers hun steentje bijgedragen tot uw plezier en zijn de inspan-
ningen niet voor niets geweest.
Bij de laatste Nieuwsbrief van het jaar is het gebruikelijk dat er weer een
accept-giro of brief,e wordt bijgesloten. ook deze keer hebben we dat
weer gedaan; u weet wel wat er mee moet gebeuren.
De contributie is wederom hetzelfde gebleven als verleden jaar. Men
voelde er in Apeldoorn niet voor om deze te verhogen. Uw penning_
meester hoopt toch het hele jaar 1994 de onkosten te kunnen betalen,
die er door onze club gemaakt zullen worden, zonder dat de activiteiten
in een lagere versnelling gezet moet worden.
Met uw medewerking op de vele terreinen van onze hobby en uw des-
kundig- en víndingrijkheid zullen we zeker weer veel plezier kunnen
beleven in onze hobby. Een hobby, die tevens ook voor menigeen een
persoonlUk contact mogelijk maakt, zowel in als mèt den vreemde.
Vele leden in onze club doen hun best door hun soms spaarzame tijd te
geven om de veelzijdigheid in onze club op peilte houden. Aan het eind
van het jaar is het een goede gelegenheid om hen hiervoor DANK te
zeggen- Die dank gaat ook uit naar een ieder die elk op eigen wijze zich
inzet voor onze BQC.
Deze maand zullen weer vele goede wensen en voornemens worden
geuit. Laat ze zijn voor wat de inhoud er aan wil geven. ,:,i
'Vrolijke Kerstdagen'en een goed ,Begin,met veel eRp-plezier!

Yy72- 73 Frits, PAoDEF

W*y Clu*tln*" w,,1" Ïta1>p,7 W V* lgqq!

*A*A*A*A*A*

PAoGG Frans priem

It3Pfl{_C.eos_Bona, MarsÍi€t€ntaan 2, 2182 BR Hiltesom
lfPtl Frits Fab€r, Schaschetstr. 9, 2Ot I HW fraarià'm
PA3DWA Veronica pÍi€m, posrbus t S, 2lOO nÀ ir""_"r"0"
PAoGHS H€nk Sibum. pr. Hendrikwes 2a,7B11rO É.À".
Teksnwerk: PAoATG Adriaan WillebooÍdse, Witgenlaan g6. 4g7l VE Etten_LouÍ
Tikwerk on layout: pAoWDW Wm Win. Valkhoi 53, 2261 HS Leidschêndam
PAoGHS
idem
idom

PAoGHS O591O-12552
PAoATG 01608-13988
PAoWDW 070-3275242
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Figuur I Grafiek

Een AVC-schakeling moet in staat zijn om bijna alle signalen voor het
gehoor even hard te laten klinken (verschil minder dan circa 6 dB).
Bij welke signaalsterkte moet AVC nu beginnen? lemand die hoofdza-
kelijk op 80 meter lokale verbindingen maakt met signalen tussen s 7
sn $ g+++ heeft dus voldoende aan een AVC die gaat regelen vanaf S
6. lemand die echter DX't of op VHF en UHF werkt, waar je naar signa_
len luistert die nauwelijks boven het ruisniveau van de ontvanger uit
komen, heeft hier dus niet genoeg aan; op HF kom je dan circa 30 dB te
kort en op VHF/UHF zelfs zo'n 50 dB.
Nu weten degenen die nogal eens met dB's stoeien dat deze getallen
geen kattepis zijn! De factor'veraf-selectiviteit' komt nu ook om de hoek
kijken. Vraag: Wie heeft hier veel metingen aan gedaan en schrijft hier
iets over?

Welk bereik moet de AVC hebben?
Een goede AVC moet volgens mij i0 à 20 dB boven de eigen ruis van
de ontvanger in actie komen. Op HF betekent dit dus een bereik van -
1 15 tot -33 dBm (S 2 tot S 9+40 dB). Op VHF betekent dit een bereik
van -135 tot -33 dBm (S 2 tot S 9+60 dB).
Als je nu een MF-versterker maakt met een AVC die 20 dB boven de
eÍgen ruis van de ontvanger (met een redelijke gevoeligheid van -130
dBm) begint, ben je de man. Door op VHF versterking vóór de mixer toe

AVC EN EEN ZEND/ONTVANGER MET
DUAL GATE FETS
door PA3EKN

ln mijn strijd om een MF-versterker te maken, die zowet voor HF ats
VHF/UHF goed genoeg is kwam ik met 2 x BF 984 in de MF tot de vol-
gende resultaten...

Waarom 80 meter?
Alle amateurs die iets zelÍbouwen moeten dit ook kunnen laten horen.
Maar ja, QRP op 80 meter blijft toch iets voor de zeer geduldige men-
sen, die ook nog een paar trekjes van een papegaai meegekregen heb-
ben.
Zo, genoeg geschopt tegen al dan niet zere benen. De vraag was im-
mers: Waarom 80 meter? Op deze band (vooralop de DX-frequenties)
komen signalen voor met wel 50 dB verschil. Dit is precies wat een
amateur, die met AVC knutselt, nodig heeft,
Van alle ontwerpen, die ik uit de boeken heb nagebouwd, bleek er niet
één aan de verwachtingen te voldoen.
Volgens diverse mensen blijkt de AVC wel het moeilijkste onderdeel
van een ontvanger te zijn. Nou, als je snel tevreden bent, hoeft dit niet
altijd het geval te zijn.

Waaraan moet een AVc-schakeling voldoen?
Ëen AVC-schakeling moet:

snel genoeg regelen om de sterke signalen onvervormd uit de
luidspreker te laten klinken;

b een bereik hebben dat past bij het dynamisch bereik of de gevoe-
ligheid van de ontvanger en bij de voorkeur van de luisteraar;

c niet pas bij grote signaalsterktes beginnen.
Over a) valt niet te twisten, b) is met voldoende versterking in de AVC-
lus te bereiken, maar met c) beginnen de problemen. Want het blijkt,
dat als je AVC maakt die pas bij sterke signalen begint, goed werkt,
maar als je meer versterking toepast, de problemen van a) de kop op
steken.
Allereerst geef ik een grafiekje om de bedoeling duidelijk te maken. Zie
figuur 1.
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te passen begint de AVC dus al bij lagere signaatniveaus.

Hoogfrequent of laagfrequent AVC?
Hierna geef ik eerst een paar blokschema'tjes met ervaríngen.
ln figuur 2zietu een voorbeeld van laagfrequentAVC.

Figuur 2 Blokschema van laagfreguent AVC

Laagfrequent AVC is voor amateurs nog steeds de gemakkelijkste ma-
nier. Met een MC 1350P (bereik 70 dB) heb ik nog steeds geen goede
resultaten bereikt. Met een sL 1612 (bereik eveneens 70 dB) ging dit al
een stuk beter, maar dit lc is wel duur! De beste resultaten heb ik tot nu
toe bereikt met 2 x BF 981 (bereik i00 dB). Zie figuur 3.

ll/( spantE

- -
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Volgens mij blijkt hieruit dat de gelijkspanningsversterker met de daarbij
behorende R's en C's het moeilijkst tg maken is, v@r,een MOSFET is
immers veel minder stroom nodig!
f n figuur 4 ziet u een voorbeeld van hoogfrequent AVC.

Ftguur 4 Blokschema van hoogfrequent AVC

Met hoogfrequent krijgt de te laden C veel sneller spanning. Het pro-
bleem hierbij is wel dat het BFO-signaal doorlekt, zodat het bereik at-
leen te halen is met een bufferversterker tussen de MF-versterker en de
detector.
Een derde en wel de beste manier is een gecombineerde hoogfrequent
en laagfrequentAVC, zie Íiguur S.

Figuur 5 Blokschema van gecombineerde HF- èn LF-AVC

Door het HF-gedeelte wordt de C sneller opgeladen (met zeer sterke
signalen) en het LF-gedeelte doet de rest. Dit ziet er gemakkelijker uit
dan in de praktijk uitvoerbaar is. Maar hiermee heb ik wel de beste re-
sultaten bereikt. Bijdeze ontwerpen ben ik uitgegaan van gegevens uit'Solid State Design'.
Het vreemde is nu dat weer het verhaal 'theorie-praktrlk' opdoemt, want
hoe meer ik met deze dingen bezig ben, hoe meer ik mij ga ergeren aan
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Figuur 3 AVC-spanning resp. LF-signaal als íunctie van signaalsterkte
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diverse commerciSle apparaten. Ook hier geldt: ZelÍbouw loont!
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Ftguur 6 De zender met de balansmodulator en TX/ RXomschakeling
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Nu bekijken we het schema van de 80 meter transceiver, eigenlijk is dit
ook goed genoeg voor 10 meter. De zender vindt u in figuur 6, de ont-
vanger in figuur 7 en de BFO en de VFO in Íiguur g.
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deel 2 (slot)

i,
I

Figuur t h VFO en de BFO

Spoelgegevens zijn niet vermeld omdat hier 10,7 MHz trafo,tjes aanwe-
zig zijn, die niet overal verkrijgbaar zijn. Deze worden zowel voor 90, 40,
20, 15 en 10 gebruikt. Voor MF is dit niet kritisch, de detector heeft 21
op 14 windingen. De 1 k weerstand + diode zorgen ervoor dat de eerste
MF-trap tijdens zenden op maximum versterking staat. De omschake-
ling van RX / TX gaat door middel van deze schakeling zonder hinderlij-
ke klikken. De output van de zender is 3,s watt. De selectiviteit van het
zelfbouwfilter bedraagt 2,2k{z -6 dB en 4,4 kïz-60 dB. De LF-selec-
tiviteit is 400 tot 1800 Hz -6 dB. voor gevoeligheid e.d. wordt naar figuur
3 verwezen.

De opbouw
Het geheel is opgebouwd op een stukje dubbelzijdige printplaat van 9 x
9 cm met hier en daar schotjes. Het eindtrapje zit op een stukje atumi-
nium van 4 x 9 cm (3 mm) met hierop dubbelzijdige print. Ondanks de
MF-trafo'tjes (à f 4,95) is het geheel vrij goedkoop op te bouwen. Een op
een andere manier opgebouwde schakeling met lC's als MF-versterker,
detector en modulator kost toch zeker 3 x zo veel. Van intermodulatie in
de ontvanger (80 meter) heb ik tot nu toe nog geen last gehad (antenne
2 x 20 meter). Ook hier geldt weer: voor aanvullingen, verbeteringen,
etc. ben ik telefonisch te bereiken.

Sosz+o - 1247g
Atbert PA3EKN

AWARDS, CERTIFICATEN, DIPLOMA'S
door PAoATG

ln de vorige Nieuwsbrief verccheen het eerste deel van dit artikel.
Daarin hebt u kunnen lezen wat u allemaal moet ondememen voordat u
een award aan de muur kunt spijkeren. We veruotgen nu met de be-
schrijving van een aantal awards, welke ook door eRp-ers te behaten
ztjn.

RIVER RHINE AWARD
Leuk en eenvoudig te behalen award, uitgegeven door de DARC
Ortsverband Kempen. Dit is geen QRP-award.
1. QSO's gemaakt na 1 januari 1960 met landen langs de Rijn zijn

geldig.
2. Het award is verkrijgbaar in 4 klassen:

class 1: Alle landen op twee banden (12 verbindingen)
class 2. Alle landen op één band (6 verbindingen)
class 3: Vier landen op twee banden (8 verbindingen)
class 4: Vier landen op één band (4 verbindingen).

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor class í en 3 steeds dezelfde twee banden gebruiken.
Op het award wordt, indien gewenst, vermeld welke band en mode
werden gebruikt.

4. River Rhine landen zijn: DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DI(DL, HB, HBo,
F, OE, PA/PB/PI.

5. Na ontvangst van de QSL-kaarten de GCR-lijst laten ondertekenen
door twee mede-amateurs en sturen naar de award manager.

6. Award manageÍ:
Harold Meijer DJoPR
P.O. Box 100560
D-4152 Kempen 1
Deutschland.

7. Kosten van het award: DM 6,- of I IRC's.

lk heb dit award al vanaf 1978 (#565). Er worden geen endorsements
verstrekt, dus telkens opnieuw aanvragen.

Benelux QRP Club - Nieursbrief nr. 68 - december 1993 Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 68 - december 1993



- 1 0 -

NORTHERN SEA AWARD
Kleurig en eenvoudig te behalen award, uitgegeven door de DARC
Ortsverband Kempen. Geen eRp_award. 

-

1. QSo's gemaakt na 1 januari Í960 met landen rondom de Noordzee
zijn geldig.

2. Het award is verkrijgbaar in 2 klassen:
class 1: Alle landen op twee banden (í2 verbindingen)
class 2: Alle landen op één band (6 verbindingen)

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor class 1 steeds dezelfde twee banden gebruiken.
Op het award wordt, indien gewenst, vermeld welke band en mode
werd gebruikt.

4. Northern Sea landen zijn: DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DI(DL, G, LA,
ON, OZ, PA/PB/PI.

5. Na de ontvangst van de esL-kaarten de GcR-lijst laten onderteke-
nen door twee mede-amateurs en sturen naar de award manager.

6. Award manager:
Harold Meijer DJopR
P.O. Box 100560
D4152 Kempen l
Deutschland.

7. Kosten voor het award: DM 6,- oÍ E IRC's.

lk heb dit award al vanaf 19Tg (#777). Er worden geen endorsements
verstrekt, dus telkens opnieuw aanvragen.

BALTIC SEA AWARD
Een eenvoudig award met een zeilschip als decoratÍe, uitgegeven door
de DARC Ortsverband Kempen. Geen eRp-award.
1. QSO's gemaakt na 1 januari 1g60 met landen rondom de Oostzee

zijn geldig.
2. Het award is verkrijgbaar in 4 klassen:

class 1: Alle landen op twee banden (í4 verbindingen)
class 2:Alle landen op één band (7 verbindingen)

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor class 1 steeds dezelfde twee banden gebruiken.
Op het award wordt, indien gewenst, vermeld welke band en mode
werden gebruikt.

Benelux eRp Club - Nieuwsbrief nr. 6g - december 1993
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Landen geldig voor dit award zijn: DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DIíD|
OZ, SM, OH, YL, LY, ES, SP.
Na ontvangst van de QSL-kaarten de GCR-tijst laten ondertekenen
door twee mede-amateurs en sturen naar de award manager.

6. Award manager:
Harold Meijer DJoPR
P.O. Box 100560
D4152 Kempen 1
Deutschland.

l7. Kosten van het award: DM 6,- of 8 IRC's. :

lk heb dit award al vanaf 1978 (#7121. Er worden geen endorsements
verstrekt, dus telkens opnieuw aanvragen.

River Rhine award, Northern Sea award en Baltic Sea award waren zo
eenvoudig te behalen dat ik besloot mezelf beperkingen op te leggen.
De gewerkte stations moesten dus resp. langs de Rijn of langs de kust
rondom de Noordzee oÍ Oostzee liggen. Dat is niet altijd gelukt maar
meestal wel. Voor andere bandcombinaties moet je het award opnieuw
aanvragen.

W-EUCW AWARD
Het is een hele klus om dit award te behalen. lk heb het nog niet en
moet de eerste acties (zoeken naar de eSL-kaarten) nog doen. Als ik
veeltijd heb, Hl. De computer kan mij daarbij helpen want eRp-eSL,s
zijn als zodanig gemerkt in het logboek en die kunnen dan ook netjes
worden uitgeprint.
1. Werk 100 stations die lid zijn van één van de EUCW-clubs, op drie

verschillenden amateurbanden, met een minimum van 20 stations
per band. In het totaal van deze 100 stations op drie banden moeten
minimaal drie leden van zes verschillende EUCW-clubs zitten.
Van QSO's gemaakt op 27 april1991 mogen er 40 dubbel meetel-
fen voor het award. Alleen CW-QSO's tellen vanaf 27 april1991.
Het award is te behalen in drie klassen:
a) Standard Award = 100 two-way QSO's met QRO
b) QRP Award = 100 two-way QSO's met QRP (max. 5 watt uit)
c) SWL Award = 100 stations gehoord (QRO en/of ORP).
Gebruik slechts drie banden. Voor andere combinaties kan opnieuw

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 68 - december 1993

3.



6.
7 .

een award worden aangevraagd. Voor elke klasse is een speciaal
award gedrukt.

4, Maak een GCR-lijst, aangevuld met naam van de operator, QTH,
EUCW-club en lidnummer. Deze gegevens moeten op de QSl-kaart
staan. Deze GCR-lijst laten ondertekenen door een lid van een
EUCW-club, met vermelding van call en lidmaatschapsnummer.
Stuur de lijst naar de award manager.

5. Award manager:
Grinther Nierbauer DJ2KR
lllinger Strasse 74
D-6682 Ottweiler/Saar
Deutschland.

Het CW 250 diploma is elk jaar opnieuw te behalen. lk heb het vanaf
1978.
Het diploma staat ook beschreven in Nieuwsbrief nr. 7.

CW.QRP.íOO DIPLOMA
Dit diploma wordt uitgegeven door de AGCW-DL.
1. Maak binnen een kalenderjaar 100 QSO's in CW met QRP (ook

contest-QSO's tellen mee).
2. Maak QRP-verklaring voor een zenderuitgangsvermogen van

maximum 5 watt.
3. Alle verbindingen moeten op de banden 1,8 - 28 MHz hebben

plaatsgevonden.
4. Maak een logboekuittreksel van het gehele jaar en stuur dat naar de

award manager.
Award manager:
Tom RoIIDL2NBY
Richard Wagner Strasse 11
DM-8502 Zirndort
Deutschland.
Diplomakosten zijn: DM 65,- of US$ 5,- of 7 IRC's.

Het CW-QRP-100 Diploma is elk jaar opnieuw te behalen.

BENELUX AWARD
Eenvoudig award met lint en uitgegeven door de OSA (Antwerp CW-
DX-Club). Het is helaas geen A4-formaat, dus het past niet in mijn op
bergmap en ook niet in een wissellijst.
1. EU-stations maken 7 PA-QSO's, 7 ON-QSO's en 2 LX-QSO's.

DX-stations maken 4 PA-QSO's, 4 ON-QSO's en 2 LX-QSO's.
2. Geen beperking in band, mode of tijd.
3. Maak een GCR-lijst en stuur deze naar de award manager.
4. Award manager:

ON4NM
P.O. Box 331
Antwerp
Belgium

5. De kosten van dit award zijn: US$ 3,- of Bfr. 100,- of 10 IRC'S.
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De kosten van dit award zijn DM 10,- of 12 IRC's.
EUCW-clubs zijn:AGCW, BQC, BTC, CTCW, EHSC, FISTS, FOC,
G.QRP-C, HACW, HCC, HSC, INORC, OK-QRP, SCAG, SHSC,
UCWC, UFT, U.QRQ.C, VHSC.

Dit is dus, gezien de kosten, beslist geen award maar een certificaat.
Dit certificaat staat ook beschreven in Nieuwsbrief nrs. 47, 4g en 54.

CW 2sO.QRP DIPLOMA
Oorkonde-achtig diploma van de AGCW-DL.
1. Maak binnen een kalenderjaar 250 QSO's in CW (ook contest-

QSO's tellen mee). HetzelÍde station mag meerdere keren gewerkt
worden. Het minimum QSO-tijdsverschil is 12 minuten.

2. Maak QRP-verklaring voor een zenderuitgangsvermogen van
maximaal 5 watt.

3. Er zijn geen beperkingen omtrent de te gebruiken banden.
4. Maak een tabel, waarin per maand het aantal CW-eSO's is aange-

geven voor het gehele jaar. Net als bij een GCR-tijst deze tabet laten
ondertekenen en sturen naar de award manager.

5. Award manageÍ:
Tom RoIIDL2NBY
Richard Wagner Strasse 11
DM-8502 Zirndort
Deutschland.

6. Deelnamekosten zijn DM 10,- of US$ 8,- of 12 IRC's.

5.

7.
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WAC.QRP
Een award van de QRP ARCI. Ook dit heb ik nog niet.
1. Werk met QRP al de zes continenten.
2. Geen beperking van tijd, mode of band.
3. Maak een GCR-lUst, aangevuld met eventueel de lidmaatschaps-

nummers welke op de QSL-kaarten te vinden zijn en stuur dat naar
de award manager.

4. Award manager:
QRP ARCI Awards Chairman
Bob Gaye K2LGJ
25 Hampton Pkwy.
Buffalo, NY 14217-1217
USA
De kosten zijn US$ 2,- of '10 IRC's.
Er zijn stickers aan te vragen voor één band, één mode, 'natural'
power of two-way QRP, kosten US$ 1,- of S IRC's.

WAS.QRP
Een award van de QRP ARcl. ook dit heb ik nog niet aangevraagd, de
kaarten heb ik reeds vezameld.
1. Werk met QRP 10 van de totaals0 stiaten van de USA.
2. Geen beperking van tijd, mode of band.
3. Maak een GCR-lijst, aangevurd met eventueer de ridmaatschaps-

nummers welke op de QSl-kaarten te vinden zijn en stuur dat naar
de award manager.

4. Award manager:
QRP ARCI Awards Chairman
Bob Gaye K2LGJ
25 Hampton Pkwy.
Buffalo, NY 14217-1217
USA
De kosten zijn US$ 2,- of 10 IRC's.
Na het behalen van het basis-award zijn er stickers aan te vragen
voor elke 20, 30, 40 of 50 staten. Eveneens zijn er stickers aan te
vragen voor één band, één mode, 'natural'power of two_way eRp,
kosten US$ 1,- of S tRC's.

- ' t 5  -

DXCC.QRP
Een award van de QRP ARCI. Ook dit heb ik nog niet.
1. Werk met QRP 100 landen volgens de ARRL-tandentijst.
2. Er is geen beperking van tijd, mode oÍ band.
3. Maak een GCR-lijst en stuur die naar de award manager.
4. Award manager:

QRP ARCI Awards Chairman
Bob Gaye K2LGJ
25 Hampton Pkwy.
Buffafo, NY 14217-1217
USA

5. De kosten zijn US$ 2,- of 10 tRC's.
6. Er zijn er stickers aan te vragen voor één band, één mode, ,natural'

power of two-way QRP, kosten US$ 1,- of 5 IRC's.

W.OK.QRP.C AWARD
Een award zoals dat van de BQC. lk heb het nog niet, dus ik kan het
niet omschrijven. lk ben nog niet verder gekomen dan verzamelen van
enkele QSL-kaarten.
1. Werk 20 leden van de OK-QRP Club vanaf 1 januari 1994.
2. Er is geen beperking van mode of band.
3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschaps_

nummers welke op de QSL-kaarten te vinden zijn en stuur dat naar
de award manager.

4. Award manager:
Petr Doudera OK1'CZ
U1. Baterie 1
16200 Praha 6
Czechia.

5. De kosten van het award zijn 5 IRC's en 1 IRC voor de aanvullende
stickers. Stuur ook een SAE mee, vooral voor de stickers. Een SAE
is een aan jezelf geadresseerde enveloppe (Self Adressed
Envelope).

6. Na het behalen van het basis-award zijn er stickers voor elke 10 le-
den die daarna gewerkt worden.

Dit alles was gepubliceerd in de Nieuwsbrief nr. 64 van i992.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

I

i l

5.
6.

5.
6.
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WORLD WIDE QRP AWARD
Dit award wordt uitgegeven door de Clube de CW Aginas Do Sul
(CWAS) Brasilie.
1. Maak 50 QSO's na 1 mei 1987 met minimaal 5 landen (incl. PA).
2. Maximum output 10 watt alleen in mode CW.
3. Maak een GCR-lijst + QRP-verklaring met uitvoerige stationsbe-

schrijving en stuur dat alles naar de award manager.
4. Award manager:

CWAS - Award manager
P.O. Box 27
88001 Florianapolis - sc
Brasilia.

5. De kosten voor dit award zijn 7 IRC's.

Naschrift
Natuurlijk zijn al de Nederlandse awards en certiÍcaten ook met eRp te
behalen en dat wordt, indien gewenst, op het award vermeld. Ook al is
het niet zo aangegeven, is het vanzelfsprekend dat alle awards en certi-
ficaten ook door SWL's behaald kunnen worden.
De hier behandelde informatie geldt voor certificaten welke door ieder-
een kunnen worden aangevraagd. Dus: non-members or any amateur.
Het commentaar bij de awards is niet bedoeld om dat award af te kra-
ken maar is mijn persoonlijke mening. De meeste awards heb ik nl. in
mijn opbergmap zitten. Als lid van de DIG heb ik voor betangsteilenden
stanclaard-aanvraagÍormulieren en/of diploma-informatie beschikbaar.
Aangezien ik niet elk amateurblad kan lezen houd ik me aanbevolen
voor alle informatie over QRP-certificaten die er gepubliceerd wordt.
Vooral wijzigingen in de reglementen wil ik gaarne ontvangen, want dan
kan ik de juiste informatie verstrekken.

Adriaan PAoATG
* * * * *

GOEDKOPE ANTEN N E-ISOLATOREN
door PA3GCY

Daar ik in een agrarische omgeving woon, heb ik bij de plaatselijke
middenstand een uitgebreide keuze aan isolatoren, die normaalvoor
schrikdraadbevestiging gebruikt worden. Deze komen in diverse vor-
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men voor en zijn uitgevoerd in een hard soort nylon oÍ keramiek en
kosten slechts enkele dubbeltjes per stuk. lk heb deze isolatoren ge-
bruikt voor bevestiging van mijn long-wire en ze isoreren perfect.
Heb je interesse en kan je ze in je omgeving niet krijgen, neem dan
even contiact met mij op.

Arjen de Vries
Fockingastraat 5

9031 XE Boksum
* * * * *

VAKANTI EH ERI N NERI NG EN
door PAoDEF

Een stukje schijven voor de Nieuwsbrief is voor velen geen attedaags
werk, ook niet voor mij. Maar ja, zo af en toe wordt er toch weleens be-
leefd gevraagd of erwat op papier gezet zou kunnen worden. Nu dan
iets uit het verleden.

van de zomer aan vakantie toe zijnde, de avond voor het vertrek eerst
moeders geholpen met het vullen van de caravan. Toen naar de shack
gegaan om met een paaÍ artíkelen het gewicht van de caravan tot op
het maximale, zoniet daarover heen, te brengen.
Wat soldeenarcrkjes, boutje, metertje, wat montagedraad, diverse on_
derdeeltjes, een setje, tuning unit á la pAoNVD, mike, koptelefoon, etc.
U weet wel wat voor dingetjes je dan mee wilt nemen voor eventuele
regenachtige dagen. Het gewicht stijgt, het volume wordt steeds groter
en de vindingrijkheid om het weg te stouwen neemt schrikbarende vor-
men aan. Het is allemaal gelukt en na een goede nachtrust gingen we
de volgende dag op weg naar Hoek van Holland...
De eerste straathoek genomen en meteen maar gestopt, want de elec-
tronische achteruitkijkspiegel werkte niet goed. Er was nog een schake-
laar niet omgezet, die het videosignaal naar de auto doorgeeft. u be-
grijpt dus nu als technische hobby-ist dat deze achteruitkijkspiegel een
bewakingsgevalletje is.
Weer op weg zijnde kwamen we een bui regen tegen. Deze eindigde
nimmer. Tot en met de boot werd er een stortvloed van water over ons



uitgegoten. Dat was dus een goed begin van de vakantie, maar toch
heb je altijd weer hoop dat er een eind aan komt. En... het werd droog.
Na een voorspoedige bootreis aan de andere kant van de Haíngvijver
gekomen, een camping opgezocht, de set aan de antenne op de dissel
aangesloten om dan nog enkele leuke verbindingen te maken op de i4
MHz. De volgende morgen even langs de kampbaas om afscheid te
nemen. We werden van goede wensen voozien en gewaarschuwd dat
de Engelsen aan de verkeerde kant van de weg reden.
Zwervers zoals wij zijn, zijn nooit lang op één plaats te vinden. Al trek-
kend door het midden en noorden van Engeland naar het Lake District,
een gebied om aan te bevelen. Tamelijk rustig, zeer mooie stukken
natuur en voor de wat ruigere automobilist enkele zeer smalle bergpas-
sen met hellingen tot25% toe. In deze streek voor een kleine week ons
bivak gemaakt, niet wetende dat wij dat op een camping van een zend-
amateur hadden gedaan. we zagen dit aan de vele waslijnen zonder
wasgoed. Dus een eyeball-eSO met het echtpaar GoGAU en GoGAV
was het resultaat. Leuke verbindingen gemaakt met wat langere eso's,
dus niet zo van '59 Gerrit', u kent deze manier van werken wel. Voor mij
zijn dit geen verbindingen, maar ja, zo heeft ieder zijn eigen idee hier-
over.
Bijna op de terugweg ontdekte ik dat er op 7 MHz 's avonds een vakan-
tienetje was. Zo'n netje is wel leuk, je weet in zeer korte tijd het weer en
andere wetenswaardigheden uit vele windstreken. Dus proberen er tus-
sen te komen, maar dit lukte me niet met maar 1 watt output, Dus de
niet goed werkende antenne (die speciaal voor 14 MHz is en daar wèl
goed op werkt) was hier ook mede schuld aan. Een stuk draad voor een
draadantenne was helaas niet aan boord, een weet voor de volgende
keer.
Al experimenterend met de spriet toch weer wat geleerd en een opzet
gemaakt om deze voor een volgend gebruik wel optimaal te laten wer-
ken, op meerdere banden.
Met één dag regen in de drie weken durende trip hebben wij niets te
klagen, dus doen dat dan ook niet en we plannen nu alvast voor het
volgend jaar.

* * * * *  
F r i t s
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RAAMANTENNES
MET ÉÉru OF MEER WINDINGEN
door W9PNE

ln dit aftikel wordt uitgelegd hoe kteine raamantennes werken. zowel
enkelvoudige als antennes met meerdere windingen worden besproken.
Hiermee hoop ik de waas van geheimzinnigheid arsmede de vootroorde-
len betreffende deze antenne uit de wereld te hetpen. Een kteine raam-
antenne is nl. net zo bruikbaar als iedere andere compacte antenne!

Het begin
lk ben begonnen met een 'roop' met een diameter van ongeveer 1 me-
ter. Als voorbeeld diende de raamantenne van wseJR, die daarmee de
2e prijs won in de ARRL five-band antenna contest. Mijn loop werkte
verbazend goed, zelfs binnenshuis. Daarbij werkte ik zelfs DX met
slechts 100 milliwaft.
Voorts heb ik een grote ronde loop gemaakt met een diameter van circa
1,8 meter en een rechthoekige roop van 3s x 200 cm. lk gebruikte voor
al mijn loops koperbuis met een buitendiameter van 2,3 cm. Toen ik het
materiaal destijds kocht was het twee maal zo goedkoop als thans. lk
liet het materiaal afzagen van een grote rol, zodat ik naderhand voor de
ronde loops niets hoefde te buigen! Voor de rechthoekige en vierkante
loops nam ik rechte stukken, die m.b.v. elleboogjes aan elkaar werden
gesoldeerd.

Meer windingen
Robert H. Jones beschreef zijn uitstekend werkende loops van één en
twee windingen in cQ Magazine van december 1991 en januari 1992.
Jones was zo handig om verschillende diameters te gebruiken, die in
elkaar konden schuiven. op deze wijze maakte hij zijn afstemcondensa-
tor en spaarde de kosten uit van een hoogspannings-splitstator.
lk zat nog steeds te piekeren over een twee-windingen loop toen ik
Gene Gardner wgRWZ werkte op 160 m ssB. Gene gebruikte een
vier-windingen loop met een diameter van 2,6s m. zijn signalen waren
sterk, ondanks de afstand van 250 km. Naderhand werkte ik Gene
nogmaals, nu had hij nog twee windingen aan zijn Íoop toegevoegd. Zijn
signaalwas nog sterker en mijn nieuwsgierigheid was gewekt!
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Gene had zijn loops zodanig ontworpen dat de stralingsweerstand be-
duidend hoger was dan bij één-windings loops. Als uitgangspunt nam
Gene de formule uit het ARRL Antenna Book:

Rr = 31200 (nN[z'f g

hierin is:
Rr = stralingsweerstand
n = aantalwindingen
A = oppervlak v.d. loop in m2
1= golflengte in m

Merk op dat het gebruikte materiaalniet in de formule voorkomt! De
stralingsweerstand van een roop is bij een gegeven frequentie kennelijk
evenredig met het kwadraat van de oppervlakte en ook nog evenredig
met het kwadraat van het aantal windingen. De beperkendè factor in dit
geheel ís de rengte van de gereider, die niet ranger dan 1/3 gorflengte
mag zijn, anders is het niet mogerijk om de loop met een condensator af
te stemmen.
Op 14 MHz komt 1/3 gotflengte overeen met 15,S m en op 28MHz
wordt dit 3,1 m. Deze lengtes geven de grootste stralingsweerstand. ln-
dien een één-winding roop voor een ragere frequentieband te groot
wordt i.v.m. de beschikbare ruimte, ga dan over op méér windingenl
Het is handig om hierbij een even aantarwindingen te nemen, .áoat oe
afstemcondensator aan de onderzijde van de loop komt.
De stralingsweerstand is niet de enige factor die van berang is. Het ren-
dement van een antenne wordt bepaald door de volgende formule:

r l= {Rr / (R r+R) }x1007o

hierin is:
n = rendement
Rt = verliesweerstand

Jed Hart geefi in zijn boek 'smail High Efficiency Antennas, arias the
Loop'de volgende formure (omgerekend naar meters, -red,) voor de
verliesweerstand (zie volgende bladzijde).

& = 0,83.10-4 MD (S/D) o

hierin is:
R1 = verliesweerstand
F = frequentie in MHz
S = lengte van de geleider in m
D = diameter van de geleider in m

De formule gaat uit van de veronderstellíng dat koper is gebruíkt. Voor
aluminium wordt de verliesweerstand 1,6 maal zo groot. De verlies-
weerstand is recht evenredig met de diameter van de geleider en wordt
niet beïnvloed door de vorm of het aantalwindingen van de loop"

Opstelling
Kleine loops worden meestal vlak bij de grond opgesteld en moeten
verticaal staan teneinde een lage opstralingshoek te verkrijgen. Het
stralingsdiagram heeft de vorm van een 'g' in het vlak van de loop, in-
dien deze van bovenaf wordt bekeken. lk heb enig richtingeffect be-
speurd indien de loop buitenshuis stond opgesteld. Bijgebruik binnens-
huis was daar nagenoeg niets meer van te merken! De bedrading van
het huis en voorwerpen met veel metalen delen, zoars een piano, een
sofa, een gasfornuis, etc. verstoren het stralingsdiagram behoorlijk en
veroozaken bovendien extra verliezen.

Rendements bereken ingen
Teneinde een goed beeld te krijgen van de eigenschappen van de ver-
schillende loops heb ik het de rendement eens berekend van zowel
één-windings loops als meenrvindings loops, in zowel ronde als vier-
kante uitvoering. Bij gebruik binnenshuis is een vierkante of een recht-
hoekige loop vaak handiger dan een ronde.
Tabel 1 geeft de uitkomsten van mijn berekeningen van de ronde versie
van de Ted Hart loop, bestaande uit 3,3 m koperbuis van 2,3 cmdiame-
ter gebogen in een cirkel van g7 cm.
Merk op dat het rendement toeneemt met de frequentie. Dit komt omdat
de stralingsweerstand onevenredig meer toeneemt dan de verliesweer-
stand. De stralingsweerstand is immers evenredig met de wortel uit de
frequentie terwijl de stralingsweerstand evenredig is met de vierde
macht van de frequentie!
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F (MHz) Rr (o) & (o) \(%)

3,5 0,0003159 0,02071 1,5
7,0 0,005053 0,o2g2g 14.7

10,1 0,02199 0,03520 39,3
14,0 0,08087 0,04141 66,1
18,1 0,2260' 0,o47og 82,9
21,0 0,4094 0,05071 89,0
28,0 1,294 0,05860 95,7

Tabel I

- 2 2  -

Aangezien koper nogal prijzig is heb ik tevens berekeningen uitgevoerd
voor andere materialen, zoals 1,3 cm aluminium pup, de afschermman-
telvan RG213/U coaxkabel(ca. 1 cm dik), koperen pijp van 6 mm, ko_
perdraad van 2,5 mm en koperdraad van 1,6 mm dik. Voor het gemak
heb ik aangenomen dat de dichtheid van de afschermmantel .r00%
was. Tabel 2 toont berekeníngen aan de loop van taber 1 op een fre-
quentie van 14 MHz voor de verschillende geleiders. In alle gevallen
geldt dat de stralingsweerstand O,OgO7 e bedraagt.

Mijn loops zien eruit ars aangegeven in Íiguur 1. rk gebruikte Gamma
mltghes voor de aanpassing, maar ook een kleine loop van ongeveer
1i5 diameter van de grote roop, gemonteerd in het vrak van de troteloop, tegenover de opening, geeft goede resurtaten. Voor de afstem-
ming is een split-stator condensator gebruikt met grote praatafstand,
terwijl ik voor de voeding coaxkabel type RGSg/U heb genomen. De

-23 -

meenrindings loop wordt met spatie'gewikkeld'. De spatie is niet kri-
tisch en kan 5 à 15 cm bedragen. Een ronde loop heeft het grootste op-
pervlak voor een gegeven lengte van de geleider. Een achthoek, een
vierkant of een rechthoek zal iets minder efficiënt zijn.

CIRKEL VIERKANT RËCHTHOEK

Figuur 1 De verschillende vormen van de loop

De tabellen 3 um 13 geven het rendement aan voor de verschillende
amateurbanden bij toenemende lengte van de geleider. Vergelijk het
rendement eens met dat van tabel 1 en 2.

materiaal 7 10,1 14 18,1 2t 2BMHz

2,3 cm Cu 9,6% 27,9% 54,6% 74,9o/o gg,g% g3,2%

Tabel 4 Geleiderlengte 3,05 m - vierkant - 75 cm

& (o) n(/o)

koper 2,3 cm O,O4't41 66,1
aluminium 1,3 cm 0,1193 4O,4
RG213/U 0,0994 44,8
koper 6 mm 0,1491 35,Í
draad 2,5 mm 0,3657 18,1
draad 1,0 mm 0,Sgi4 12,2

Tabel 2

1 4 21 50 MHz

2,3 cm Cu 19,6Vo 50,2o/o 73,4% g1,So/o
RG213/U 9,3o/o 29,60/0 Sg,S% 8g.g%

2,5 mm 2,7Vo 10,3o/o 23,8% 70.4%

Tabel 3 Gelqiderlengte 1,52 m - 1 winding - 49 cm diameter
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1 4 28 MHz

2,3 cm Cu , 32,8o/o 66,9% B4J%
RG213/U 't6,9% 45,70/o 69,70/o
draad 2,5 mm 5,2o/o 18,60/o 39,5%

Tabel 5 Geleiderlengte 3r05|m - 2 windingen - 16 cm diameter

materiaal 7 10,1 14 18,1 2I MHz

2,3 cm koper 7,8o/o 23,8o/o 4g,0o/o 7ï,go/o gO,O%

Tabel6 Gelei 39 m - rechthek - 33 x 186 cm

materiaal 3,5 7 10,1 14 18.1 21MHz

2,3 cm Cu 2,5o/o 22,Oo/o 51,3o/o T6,2yo gg,Zyo gg,O%o

Tabel 7 Geleiderlengte 1,57 m - rechthoek - 76 x 152 cm

materiaal 3,5 T 10,1 14 18.1 MHz

2,3 cm Cu 7,0Vo 4S,g% lS,4% 90,6% 9S,g%

Tabel 8 Geleiderlengte 5,18 m - 1 winding - 165 cm diameter

materiaaf 3,S I 10,1 14 MHz

2,3 cm Cu 13,9o/o 64,20/o g6,9% SS.4%
RG213/U 6,3oh 43,3o/o TgA% 89,6%
draad 2,5 mm 1,go/o 11,2o/o 42,9o/o 70,1%

Tabel 9 Geleidertengte 6,7 m - 1 winding - Z1g cm diameter

materiaal g,S T MHz

2,3 cm Cu 1gJyo Tg,SVo
RG213/U 9,2% 53.5%

2,5 mm 2,7o/o 23.g%

Tabel 11 Geleidgrlengte 12,2 m - 2 windíngen - 194 cm diameter

materiaal 3,S T l,llïz

2,3 cm Cu S,B% 4O,B%
RG213/U 2,5To 22.3%

2,5 mm 0,To/o T,g%

Tabel 12 Geleiderlengte 12,2 m - 4 windingen - SScm diameter

F R E Q U E N T I E  1 , 8 M H Z
1 wnd 2 wnd 4 wnd 6 windingen

materiaal 17 m g,S m 4,25 m 2,83 m diameter

RG213/U 76,9% 45,4o/o 1O,OTI 8,4o/o
draad 2,5 mm 47,5o/o 18,4o/o 4,go/o 2,So/o

Tggel 13 Geleidertengte 53,3 m

{

}

materiaal 3,S 7 MHz

2,3 cm Cu 4g,4o/o g1.7%
RG213/U 28,9o/o 82.1o/o

2,5 mm 10,Oyo 55,6%

Tabel 10 Gelei&rlengte 12,2 nL- 1 widing - 3Bg cm diameter
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'HET ANG-WIEL' deel I
EEN TRANSCEIVER VOOR
80, 40 OF 20 METER
door PA3ANG

Op de laatst gehouden BeC-dag tijdens de HF-dag in Apetdoom heb iR
een lezing gehouden over het ontwerpen en de bouw van een go meter
DSB-transceiver. Deze transceiver, die de naam 'Het wiel, had gekre-
gen, dankt deze aan het Nachtuilennet. we Rennen ailemaat de uit-
drukking: 'opnieuw het wiel uitvinden,. Menvond dat Fred, pAoMER,
opnieuw het wiel probeerde uit te vinden - in dit gevat een
zend/ontvanger - door gebruik te maken van een techniek uit het verte-
den.
Het project is door PAoMER in oktober 1991 in ce-pA gepubticeerd.
Daarna is in hetzelfde btad oo[ nog een onlwerp van een 'vierwielef
beschreven, zie jaargang 1g92.

Inleiding
Het ontwerp is in zijn geheel door de mangel gehaald en er is opnieuw
een printje ontworpen. Deze print bevat een complete transceiver voor
80' 40 of 20 meter en heeft een uitgangsvermogen van ongeveer 3 watt
en heeft de toepasselijke naam 'Het Mini-Wiel'.
De print meet slechts g x 4,s cm en de componenten zijn normaal ver-
krijgbaar: dus géén sMD. De print is enkelzijdig en heefr aan de com-
ponentenzijde een volledig massavlak.

Het hart van de transceiver
De transceiver heeft als hart een lc van heltype TcA 440, ook bekend
tegenwoordig onder het nummer Az44D. siemens, de oorspronkelijke
producent van dit lc, heeft de rechten en oiginelen verkocht aan een
producent in het oostblok. Hierdoor is de chip voor ons amateurs be,
houden gebleven.
De TCA 440 bevat alle actieve componenten die nodig zijn voor een .
complete ontvanger. Je hoeft alleen nog maar de frequentiebepalende
delen aan te sluiten. ln veel amateurontwerpen kom je dit lc tegen.
Het concept van de transceiver omvat een DC lDireót conversón) ont-

e

vanger en een DSB (Double side Band) zender. Dit betekent dat zowel
bij ontvangst als bij het zenden van beide zijbanden gebruik wordt ge-
maakt. Dit heeft natuurlijk wel een nadeer, maar de voordelen van dit
concept zijn legio. zo zrln er geen dure firters nodig, kan er worden vol-
staan met een simpele balansmixer en LF-Íiltering en kan er van één
oscillator gebruik worden gemaakt, zowel voor zenden als ontvangen.
Het rcA 440 lc bevat àl deze functies. Zo bevat het lc een HF-voor-
versterker met regelbare gain, een balansmixer, een regelbare MF/LF_
versterker met 100 dB gain, een AVC-versterker, een Hariley-oscillator
en een aansluiting voor een 's'-meter (voor zendamateurs belangrijk).

De werking
Het complete schema vindt u in Íiguur 1 (middenpagina van de deze
Nieuwsbríef). Het oscillatorcircuit is opgebouwd met een ToKo-spoel,
een tweetal polystereen condensatoren en een varicapdiode. De vari_
capspanning wordt aangebracht via een 100 ko helicoil-potmeter. Ge-
bruik hiervoor een goede potmeter; de wat hogere aanschafprijs valt in
het 'niet' bij het plezier wat je er van hebt.
Het spoeltje behoeft enige aandacht. Dit moet het zgn.,rozevRzA'
spoeltje zijn. omdat het osciilatorcircuit in de TCA 440 alleen met een
voiledig symmetrische spoeropbouw wir osciileren, zijn we hieraan ge-
bonden. Getracht wordt deze spoeltjes via de kopie-service van de Bec
te leveren.
Het bandfilter voor ontvangst is èenvoudig van opzet en wordt even-
eens met TOKO spoelen opgebouwd.
De Íiltering op laagfrequent niveau bestaat uit een RC-filter 3k3 + 1pF
bij de uitgang van de baransmixer en aan de ingang van de LF-verster-
ker en een LC-firter met de 100 mH spoeren aan de uitgang van de LF-
versterker. Hierdoor is een doorlaat tot 2,4 kHz verkregen.
De ontvangst is voorzien van een AVC, zodat harde en zwakke stations
even sterk uit de luidspreker komen. De versterker rond v12 en het ge_
lijkrichtcircuit V9 / V10 doen het werk daarvoor.
Het zendergedeelte bestaat uit een eenvoudige N6Ry-versterkertrap
met een gain van circa 16 dB. De 2sc1969 versterkt daarna nog zo,n
slordige 20 dB waardoor het uitgangsvermogen rond de 3 watt DSB be-
draagt. Voor de onderdrukking van de harmonischen maken we gebruik
van het bekende fr-filter. De tweevoudige filtering geeft voldoenoe on-
derdrukking van minimaal40 dB.

Benelux QRP Club - NieuwsbrieÍ nr. 68 - decembeÍ 1993
Benelux QRP Club - Nieurrvsbrief nr. 6g - december 1993



.l :l:- .I:-
r ? -I -[- _r*
l ? ?

1.,.
! u - n t < t  & E a

{ q o
f  r .  r @ N  l r t  ! r .

rlffi
/ r r .  l o '  l *  l o t  1 4  |
. & r F  :  -

)  l ' *  l .D  l rx  l *  I
F l r F F l

l 1 4- Ë * .  
ï  a  - , T -

-;::-:------rGr-rs-t
I  l ^ g r .  I
t s r  lq  I  s .

T € T
- F - 4

I td  l . i r  I
F F F

.i

- 3 0 -
- 3 1 -

6.l

a
I

+ l *

Ï*

-  |  , / " '
l--___{ drto

) v o  \
!  aaló |

l \  E  l o .

ffrF-ilr+
I qJ i"*
fa lË-l (

l Ë { H "F + + +
, o ï " q

ffill-
J €  l o à  A  r u

T-- ï-"* g-.
+  + +

, ; @-+#l--
rc I vto .;r;

f i  r rrr

4

TJ
€a

{H
t s l

t--
I
l-q

?

!t
o.tH

-F
T*: = :

,J
--T-+

-l:''
I ' n

I
J =

IU

ot
-

ft rcró

Figuur 1 Schema van de amplete transceiver'Het ANG-WIEL'

l a F
Iï

r q  l r {

l € l l q
r = r - L

Ë
ma!

c ia

{ l -  ^
i ,  5 l '

(lr244o' 2

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr, 68 - december 1993
Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 68 - december 1993



- 3 2 -

Verder zijn nog wat bekende circuitjes aangebracht, zoals RF-indicatie,
microÍoonversterker en omschakeling TX / RX.

Het gebruik
lk heb Het wel voornamelijk tijdens de vakanties gebruikt. Als je er dan
een goede dipoolantenne op aansluit kun je moeiteloos verbindingen
maken op 80 meter. lk heb^tot nu toe alleen ervaringen op g0 meter
omdat waarschijnlijk mijn vakantieperiode bewust door mijn werkgever
te kort wordt gehouden, H|...
De bediening is uiteraard zeer eenvoudig: alleen een draaiknop voor de
frequentie en een volumeregelaar. Het signaalrapport bedroeg niet altijd
S I + 20 dB, maar ze horen je wellÍ
De modulatie is karakteristiek. Het is namelijk niet te voorkomen dat er
een beetje FM op het signaal zit. Dat komt omdat de oscillator op de-
zelfde frequentie staat afgestemd als het relatief sterke zendsignaal.
Door goede afscherming en ontkoppeling is dit frequentieverloóp tijdens
het moduleren te minimaliseren. Bij de prinflayout is hier uiteraard ie-
kening mee gehouden.

Nabouw
ln de volgende Níeuwsbrief zal ik het nabouwen bespreken. De bestel-
gegevens voor de print zijn elders in de rubriek ,Kopie- en printservice'
van PAoGHS in deze Nieuwsbrief te vinden.

, (wordt vervolgd)

Vy 73 de Johan PA3ANG @plBDRE

summary . I

Part I of the description of a one band DS}-transceiver. some time ago
Fred PAoMER discovered that you can receive and transmit DSB
srgna/s at the same tíme (!) with onry one rc. Jeatous peopte said: ,Frcd
has invented the wheet again", so Fred catted his desrgn iThe wheet,.
First published in ce-pA, now completed with a redesigned pc board
by PA3ANG. Fufther detaits in next issue of the Nieuwsbrieft pc boarct
and coils available via BeC printseruice.

* * * * *
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Werken met: alleen USA en VE
Uitwisselen: RST + tandenpreÍix (USA: RST + ARRUCRRL-sectie)
Deelnameklassen: A = single op. 1 = eRp tot 5 W uit, 2 = Lp tot íS0
W u i t , 3 = H P > 1 5 0 W u i t
B = multiop. / singte TX en DX-cluster
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QRP CONTESTKALENDER door pAoArG

Datum UTC Contest Band

3-5 dec. 2200-1600
4-5 dec. 1800-1800

5 dec. 0000-2400
5 dec. 2000-2400

11-12 dec. 0000-2400
18 dec. 1400-1700
18 dec. 2000-2200
19 dec. 0700-1000

25-3í dec. 0000-2400
25-3í dec. 0000-2400

26 dec. 0830-1100
1 jan. 0900-1200
1 jan. 1600-í900
1 jan. 1900-2100

1-2jan. 1200-2400
7-9 jan. 2200-2200
8-9jan. í500-'t500

9jan. 2000-2400
22-23 jan. 1300-1300

5 feb. í600-í900
12-13 feb. 1200.12A0
19-20 feb. 0000-2400
26-27 íeb. 1300-1300
26-27 Íeb. 1600-2359

27 Íeb. 0900-1100
27 feb. 1500-1700

ARRL 160 m CONTEST

ARRL í60 m cW
TOPS Act. CW
SML Indep. OH CW/SSB
ARCIH'day Spirits CW
ARRL 10 m CW/SSB
UFT contest CW
idem vervolg CW
idem vervolg CW
Benelux QRP HF CW/SSB
Benelux QRP VHF CW/SSB
DARC Xmas contest CW/SSB
AGCW HNY CW
AGCWVHF CW
AGCW UHF CW
Michigan QRP test CW
Japan Int. DX contest CW
AGCW Winter CW
ARCI Winter Fireside SSB
UBASSB SSB
AGCW HT Party CW
VERON PACC CW/SSB
ARRL Int. DX CW
UBA CW CW
CzeBrit 94 CW
HSC CW
- vervolg - CW

160
80

80-10
160-10

1 0
80-1 0
80-10
80-10

í60-10
2-0,7

80-40
80-20

2
70 cm
160-1 0
160-40
80-10

160-10
80-10

80
160-10
160-10
80-10
80-10
80-1 0
80-10
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Puntenteiling: 5 punten per eSO
Multiptier: 1 punt perARRl_sectie (inct. VE8MY1, tot.77)
Score: som van eSO_punten x som van multiplierpunten
Bijzonderheden: checktist bij meer dan 200 eSO,s
Logs: met summary voor 7 jan. zenden aan: ARRL Comm. Dept., 160m contest, 225 Maín Streêt, Newington, CT 061 11, USA 

Í

TOPS Activity Contest (TAC)
Werken met: elke amateur
Roepen: Ce TAC of Ce MF
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ membernr TOpS)
Deelnameklassen: A = single op., B = mult i  op., C = single op. eRp(max. 5 W)
Puntente i l ing:  pA= í  punt ,  EU=2punten,  DX=6punten,  /MM=6punten, Tops-reden 

_2 bonuspunten per QSo, Tops-reden onderring 3b_onuspunten per eSO, GB6Ae levert 10 bonuspunten
Multiprier: erke prefix vorgens cQ wpX-rijst (dus y21fl22, sM6isK6)Score: som van eSO-punten x multiptierpunten
Bijzonderheden: caildistricten van usn,'vg, vK, py, ussR en JA ter-len als land.
Aanbevolen frequentieband: 35i2 _ 3560 kHz
Logs: met summary vóór 31 jan. zenden aan: Hermut Krein oElTKW,Nauseagasse 24t26, A_1160 Wien, ósterreich.

INDEPENDENT FINLAND CONTEST
Werken met: OG- en OH_stations
Uítwisselen: RS(T) + volgnr. + OHC-nr. voor OG/OH_stations, overigenRS(T) + volgnr.
Deelnameklassen: A = single op. multi band, B = singÍe op. síngleband, C -- multiop. singte TX, D = single op. mutti band eRp (max. 5 Wuit), E = SWL
Puntentelting: 1 punt per eSO
Multiprier: 1 punt per oHC, 5 punten per oG-station met suffix FrN per

Score: som van de eSO-punten x som van de muÍtiplíerpuntenBijzonderheden:erk statíon 'rx met cw en 1x met ssB per band. Dupesheets bi j  'aOO eSO,s.
Aanbevofen frequenties: cw 352s, 702s, 1402s,2102s,2802s, ssB
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g775,7075, 14225, 21235, 28525 k*z.
Logs: met summary vóór 31 dec. zenJen aan The Finnish AmateurRadio League, Jukka Kovanen OH3GZ, p.O. Box 44, SF-0044{ ,
Helsinki, Finland. 

I !' v' -vv--

QRP ARCI HOLTDAY SPIRITS HOME BREW CW SPRINTWerken met: elke amateur 
' '

Uitwisselen: ARCt-leden RST + SpC + ARClmembernr.; niet_ledenRST + SPC + output 
' .-" '--" i" '  " 'vr ' \

Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-10 m), lo_band(160-40 m)
Puntentefiing: ARcr-reden 5 punten, EU-stations 2 punten, DX-stations
4 punten 

'-  -  r-"rY"'  v 'r  I

Multiplier: de som van aile SpC,s op alle banden
Score: som van eSO-punten x SpC,s x vermogensmultiplier x voe_dingsmultiplier + bonuspunten
Bijzonderheden: ateen zerfbouw oi 25 jaaroude apparatuur gebrui-ken' Hetzerfde station mag op meerdere banden worden gewerkt. Dupesheets voor > 100 QSo's. rn summary vermerden de totaie tijd gÀbruiktvoor zenden en ruisteren en een uitvoerige stationsbescnruvinó]-
Bonuspunten voor zerfbouw apparatuir: per band mogen de QSo-punten ars vorgt worden verhoogd: HB TX 2000 punten, Èg Rx gooo
punten, HB TRCVR 5000 punten per band.
vermogensmurtiprier: bij max. I w uit de score vermenigvurdigen met10, bij í-S W met T
Voedingsmuttiplier: bij 100% gebruik van zonne-energie,'naturarenergie 

of batterijen *erke met 'natura| energie worden opgera-den mag de eindscore met í,2S worden vermenigvuldigd
Aanbevoren frequenties: í810, 3s60, 701ó, r4060,21060,28060 kHzLogs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: eRp ARCIContest Chairman, Red Reynolds KSVOL]835 Surryse Rd., LakeZurich, tL 60047, USA.

ARRL í0 m CONTEST
Werken met elke amateur
Uitwisselen: a) WA/E-stations RS(ï) + State/prov., novice en
f.e.1!ni9!n /N en /T; b) DX-stations RS(T) + votgnr., ook KH2lKp4 etc.,iMM of /AM-stations RS(T) + tTU Region (1, 2 of 3)

?
:i

Ë
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Deelnameklassen:
A) single op.:
a = QRP TX (max. 5 W uit)
b = LP TX (max. 150 W uit)
c = HP TX (boven 150 W uit)
Dit alles in 1 = mixed CW/SSB,2 = alleen SSB, g = alleen CW
B) multiop.:1 TX (met DX-ctuster) en alleen mixed CW/SSB
Puntentelling: SSB-QSO's 2 punten, CW-eSO'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 QSO-punten x som van multiplierpunten
Bijzonderheden: alle stations max. 36 uur in de contest. Luistertijd is
ook contesttijd. Geen crossmode eso's. Elk station 1x per mode. Eén
signaal per station. cw eso's niet boven 28,3 MHz. Bij meer dan 500
QSO's een dupe sheet meesturen.
Logs: met summary binnen 30 dagen zenden aan: ARRL 10 m @ntest,
225 Main Street, Newington, CT 06111, USA.

UFT CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: RST + UFT nr. voor UFTleden. RST + NM voor niet-
leden
Puntentelling: voor eso's tussen UFT-reden s punten voor EU, 10
punten voor DX. voor eso's tussen UFT-leden en niet-leden I punt
voor EU, 2 punten voor DX. eso's tussen niet-leden tellen voor 0 oun-
ten. Een QSo met FSUFT tett voor 20 punten (F8UFT geeft RST/uFT
als QSO-nummer). Voor SWL,s geldt hetzelfde.
Multiplier: elk UFTJod + FSUFT 1 punt voor elke band
Score: de som van de eSO-punten x multiplierpunten
Bijzonderheden: checklogs zijn welkom. Alle eso's binnen de aanbe-
volen frequentiebanden (het wordt gecontroleerd).
Aanbevolen frequentiebanden: 3s20-3s60, 701 s-7ogs, 14030-14060,
21 030-21 060, 28030-28060 kHz.
Logs: voor 31 jan. versturen aan Mr. Georges Rapuzzi F6Bey, 3 Rue
de Ponteves, i3003 Marseille, France.

BENELUX QRP CLUB ACTIVITEITENWEEK
Dit is geen contest. start 1e Kerstdag om 0000 GMT en einde oude-
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jaarsdag 2400 GMT.
Werken met: elke amateur :
Puntentetling: 1 punt per eSO
Multiplier: etke preÍix en etk DXccM/AE-tand tett voor 1 multiplierpunt
per band
score: som van de bandtotaren. Bandtotaar is de som van de eso-
punten x de som van de prefix- en landenpunten.
Bijzonderheden: werken onder eRp-regels. crossband eso,s enrof -
mode tellen niet. QRP-eRp eso's tellen dubbel, dus 2 eso-punten.
Logs: per band + summary met eRp-verkraring vóór eind februarizen-
den aan:Adriaan Willeboordse pAoATG, Wilgenlaan g6,4g71 VE
Etten-Leur.

DARC XMAS CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: RS[Í) + DOK. Niet-leden geven i.p.v. DOK een votgnr.
Deelnameklassen: geen
Puntententelling: I punt per eSO
Multiplier: 1 punt per prefix en/of DOK
score: de som van de eso-punten x de som van de multiprierpunten
per band
Bijzonderheden: elk station I x per band werken. Aileen singre op.
stations. Het cQ roepende station laat de frequentie aan het antwoor-
dende station.
Logs: per band + summary voor 31 jan. vezenden aan H.p. Gtinter
DL9XW, Am Strampel 22, W -4460 Nordhorn, Deutschland.

AGCW HAPPY NEWYEAR CONTEST (HNYC)
Werken met elke amateur
Roepen: CQ HNY
Uitwisselen: RST + volgnr., AGCW-leden geven ook nog AGCW-nr.
Deelnameklassen: 1 = max. 2SO W uit, 2 = max. 50 W uit, 3 = max. S
W u i t , 4 = S W L
Puntentelling: 1 punt per eSO
Multiplier: elk AGCWJ|d per band
score: som van QSo-punten x som van multiplierpunten van alte ban-
den
Bijzonderheden: elk station ix per band. Geen keyboards en compu-

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 6g - december 1993 Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 68 - december 1993



- 3 8 -

ters toegestaan. Alleen single op.
Aanbevolen frequenties : 35 1 0-3560 kHz, T 01 0-7040 kHz, 1 401 o-
14060 kHz + summary vóór 31 januarizenden aan: Stefan
scharfenstein DKSfi, Himbergerstr. 1gA, w-s340 Bad Honnef 6,
Deutschland

AGCW.DL VHF/UHF HNY CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ AGCW TEST
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator
Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = max. 25 Wuit, C = > 25 W
uít
Puntenteiling: 1 punt per kilometer
Score: som van de eSO-punten
Bijzonderheden: krasse en rocatie mogen tijdens de contest niet ver-
anderen. Alreen singre op., ook voor crubstations. Niet-comprete eso'stellen niet, maar staan wel in het log.
Aa nbevolen freq uenties : 1 44,0 1 0-1 44, 1 S0 en 4g2,O2S-432, I 50 MHz
Logs: per band + summary vóór eind februari zenden aan: oriver Thye
DJ2QZ, Friedenstr. 39, W4400 Mrinster, Deutschtand.

ARCI WINTER FIRESIDE SPRINT
Werken met elke amateur
Roepen: Ce eRp
Uitwisselen: ARCr-reden Rs + spc + ARCr-nr., niet-reden RS + spc +output
Deelnameklassen: single band, allband, hi_band (20_10 m), lo_band(160-40 m)
Puntentelring: ARCr-reden s punten, EU-stations 2 punten, DX-stations
4 punten
Multiplier: USA-staten, VE-prov. en DXCC-landen
score: som van de QSo-punten x spc's x vermogensmurtiprierx voe-dingsmultiplier + bonuspunten
Bijzonderheden: spc = state/pRovincie/DXCC-rand. Aileen zerfbouwo.f 25 jaar oude apparatuur toegestaan. Hetzerfde station mag op meer-dere banden worden gewerkt. Dupe sheets voor > í00 eSO,s. Insummary sheet vermelden de totale tijd gebruikt voor zenden en luist+ren' Eveneens opgave van output per band. Uitvoerige zenderbeschrij-
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ving per band.
Bonuspunten voor zelfbouw apparatuur: per band mogen de eSO-punten ars vorgt verhoogd worden. Zerfbouw TX 2000 extia punten,
zelfbouw RX 3ooo extra punten, zerfbouw ïRcvR 5000 extia punten.
vermogensmurtiprier: bij output tot 1 w de score vermen,gv.itoigen
met 10, bU 1-S W met 7.
Voedingsmurtiprier: br1 1 0oo/o gebruik van zonne-energie,,naturaf
energie of batterijen die met'natura| energie worden ojgeraden mag deeindscore met i,25 worden vermenigvuldigd.
Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Nederrand), 39g5 (niet voor
Nederland), 2090, j4285, 2138S, 28385 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: eRp ARCI
Contest Chairman, Red Reynolds KSVOL, g3S Surryse Road, Lake
Zurich,lL 60042, USA.

AGCW WINTER CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ eRp TEST
Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse
Deelnameklassen:VLp = max.  1 Wui t ,  eRp=max.  5Wui t ,  Mp= i
max. 25 W uít, eRO = > 25 W uit
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations, 2 punten voor DX-stations. De
contestmanager geeft 4 punten per eSO met VLp_, eRp- of Mp_sta_
tions als hun log is ingestuurd.
Multiplier: I punt per band per DXCC_land. Ook hier 2 punten per
DXCC-land voor eso's met VLp-, eRp- en Mp-stations die hun rog
hebben ingestuurd.
Score: som van de eSO-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: eso's buiten de contest mogen ook geterd worden,
opgave van RST is dan vordoende. Rustpauze van g uur in max. 2 peri-
oden in het log aangeven. srechts 1 D0RX of ïRCVR mag in werking
zijn tijdens de contest. Voor eRo-stations tellen alleen de eso's met
VLP-, QRP- of Mp-stations.
Logs: per band + summary vóór 1s februarizenden aan: Dr. Hartmut
weber DJ7sr, schresienrueg i3, D-3320 sarzgitter 1, Deutschrand.

JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: JA-stations

;

:l:.
l*
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Uitwisselen: RST en Ce zone-nr., JA_stations geven RST en
Prefecture-nr.
Deelnameklassen: single op. multi band, single op. single band, single
op. muttíband eRp
Puntentelling: 4 punten per eSO op 1,g MHz,2punten per eSO op3,5 MHz en 1 punt per eSO op 7 MHz
Multiplier: totaar aantar JA-prefectures prus ogasawara rsr. prus
Minami-Torishima lsl. en Okino-Torishima tst.
score: de som van de QSo-punten x de som van de muritprierpunten
Logs: met summary voor 2g feb. zenden aan Five Nine Magazine, p.O.
box 59, Kamata Tokyo 144, Japan.

MICHIGAN QRP CW CONTEST
Werken meh Michigan eRp teden
Uitwisselen: RST + SPC en clubnr., niet-leden geven output.
Deelnamekrassen: A = 250 mwof minderuit, B = max. I wuit, c =m a x . 5 W u i t , D = > 5 W u i t .
P.untentelling: 5 punten voor eSO met clubleden, I punt per eSO metnÍet-leden. Bonus van 1,25 voor 100% batterijvoeding "n i,S uoor'natural' voeding.
Bonuspunten: home brew RX of rX gecombineerd met handels_TX
resp' RX geeft een bonus van 1,25. Home brew transceiver of RVTX-combinatie geeft een bonus van 1,5. Dit gerdt niet voor een HWg/g.Score: som van de eSO-punten x SpC,Jx voedingsbonus per bandBijzonderheden: Max. 36 uur in de contest. stations tx pei oanJ. spc= State, Province of Country
Aanbevolen frequenties: 1g10 (niet voor Nederland), 3560, 7040,14060, 21060, 28060, 50060 kHz. Novice_frequenties : 3210,1110,
2110,28110 kHz.
Logs: per band + summary vóór 1s februarizenden aan L.T. switzerNBCQA, 654 Georgia, Marysvilte, Mt48040, USA.

UBA CWSSB CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: Ce TEST UBA
Uitwisselen: RS(T) + volgnr., ON_stations geven ook nog hun provin-
cie-afkorting 

"v" l,rvr

Deelnameklassen: A = single op.1 band, B = single op. alle banden, C
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= multi op. '1 TX aile banden, D = singre op. ate banden eRp i0 w in-put, E = SWL
Puntentelling: eSO,s met ON, DA1 en DA2 1O punten, EEG_eSO,s 3punten, rest 1 punt
Multiplier: erke oN-prov., elke oN-prefx en DA1+2, elk EEG-land. oN-provincies: AN, BT, LB, LG, LU, NR, OV, [M/. ON_preÍixen: ON4 Um 9,DA1, DA2. EEG-landen: CT, CU, DL, EA, EA6, El, F, G, GD, Gl, GJ,GM, GU, GW, I, IS, LX, OZ,OY, PA, SV, SVs, SVg, SY, rX, ZgZ.
Score: som van de eSO-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: minimaar 10 minuten op een band brijven. DX-cruster
is toegestaan.
Logs: per band + summary binnen 20 dagen zenden aan: uBA HF
contest Gommittee, Jan Garacia oN6JG,bude Gendarmeriestr. 62, B-3100 Heist Op Den Berg, Betgië.

Accw-DL HANDTASTEN PARTY (HTP)
Werken met: elke amateur
Roepen: Ce HTp
Uitwisseten: RST + votgnr. / ktasse / naam / leeftijd (leeftijd (X)yL =
XX)
Deelnameklassen: A = max. S Wuit, B = max. 50 Wuit, C = max. 150
W u i t , D = S W L
Puntentelling: eSO'sA metA = 9 punten, A met B = 7 punten, A met
C = 5 punten, B met B =4 punten, B metG = 3 punten, C met C =2
punten
Score: som van de eSO-punten
Bijzonderheden: alleen handsleutels toegestaan
Aanbevolen frequentieband: 351 0_3SOO t<Hz
Logs: met summary v6ór 2g februari zenden aan: Friedrich Fabri
DF1OY, Wolkenrueg i 1, W-8000 MUnchen 70, Deutschtand.

VERON PACC CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ TEST
Uitwisselen: RS(T) + prov., overige amateurs geven volgnr.
Deelnameklassen: A = single op. CW, B = single op. SSB, C = single
op. CWSSB, D = muttiop. i TX CW/SSB, E = multiop. multiTX
CWSSB, F = single op. í TX eRp max. 10 W uit CW/SSB, G = SWL -ï



- 4 2 -

Puntentelling: 1 punt per eSO
Multiplier: elk DXCC-tand per band
Score: som van de eSO-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: calldístricten van CE, JA, LU, py, VE, USA, VK, ZS,
uA9, uAo teilen ars apart rand. Geen cross-mode eso's. Frequentie-
banden vorgens rARU Region raanbevoren contestsegmenten. ssg-
QSO's op 160 m zijn niet toegestaan.
Logs: per band + summary vóór 31 maart zenden aan F.E. van Dijk
PA3BFM, Middeilaan 24, gt21pH Bilthoven.

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: elke WA/E amateur
Uitwisselen: RST + output, WA/E_stations geven RST + state/prov.
Deelnameklassen: A1 = single op. alle banden, A2 = singel op. t Oand,B = singre op. aile banden en hurp van DX-net, c = singre-op. aile ban-den QRP (max. S W uit), Dí = muttiop. 1 TX, D2 = muttiop. 2 TX (= 6pverschillende banden), D3 = multiop. onbegrensd (gescheiden logsvoor elke band)
Puntentelling: 3 punten per eSO met WA/E
Multiptier: 1 punt per band per USA_state, VE-calldistrict, VO en WiScore: de som van de eSO_punten x de som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: KH6 en KL7 teilen niet, VE-caildistricten zijn vÈïï, ,
8, UsA-states dus 48 + DC. Erk station 1x per band. Dupe sheet bij >500 QSo's. Murti op. stations minimaar í0 minuten op de band- Geencrossmode eSO's.
Logs: per band + summary bÍnnen 30 dagen zenden aan ARRL DXContest, 225 Main Street, Newington, Cf OOf 1 í, USA. ,

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSC-leden)
Deelnameklassen: I = HSG_leden (max. 1SO W uit), 2 = niet_leden(max. 150 W uit), 3 = eRp-stations imax. S Wuit), 4 = SWLP-untentelling: 1 punt per eSO, a punten per DX_eSO
Multiplier: elk DXCC-tand per band
Score: som van de eSO-punten x som van de muflíplierpuntenBijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblokTe gebruiken frequenties: tetkens de eerste 30 kHz van erke banct
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Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Det Reinecke
DK9OY, Katenser Hauptstr. 2, D-9162 utze-Katensen, Deutschrand.

CZEBRIT 94
Werken met: G- en OK-stations
Uitwisselen: RST + volgnr/uitgangsvermogen
Deelnameklassen: ol(oM-stations, uK-stations, EU-stations en DX-
stations
Puntentelling: QSo's met eigen land tellen niet. eso's met olíoM-
en UK-stations 2 punten per band. eso's met EU-stations 1 punt per
band en DX-stations 3 punten per band
Multiplier: DXCC-tanden
score: het totaal van de punten op alle banden. EU-stations met s of
meer DXCc-landen per band mogen de punten op die band vermenig-
vuldigen met 2.
Bijzonderheden: stations 1x op elke band. stations met mw uitgangs-
vermogen gebruiken 01 vooill00 mw, etc. Het uitgangsvermogen niet
meer dan 5 watt HF. Indien het uitgangsvermogen niet te meten is ge-
bruik dan het ingangsvermogen gedeeld door 2. Logs als volgt indelen:
datum-tijd-call-rapport send/rec-punten. eso's voor muttiplier onder-
strepen. Summary sheet met adres, telling per band, totaal telling en
een korte stationsbeschrijving.
Aanbevolen frequenties: 3560, ZO3O, i4060, 21060, 21060, 2g060
kHz +/- 5 kHz.
Logs: met summary per band voor 15 aprilversturen aan OK eRp
Club, c/o Petr Doudera OK1CZ, U1 Baterie 1, 16200 praha 6, Czech
Republic.

* * * * *

VAN O.V.í NAAR 1.V.1
door PA3EKN

Uit diverse verhaaltjes van Oldtimers blijkt de kwaliteit van de 0-V-1
ontvanger (o.a. PAoMER). Na eens op een geleende geluisterd te heb-
ben (tnx PAoGHS) heb ik er zetf ook eentje gebouwd op een oud TX
chassietje.
Natuurlijk was ik niet tevreden (wel verbaasd) en heb eÍ een l-V-1 van
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gemaakt, met RF-gain (zie eén van de laatste Nieuwsbrieven). De'voordelen' hiervan zijn bekend. Zeer los gekoppeld met de detector met
slechts 1/4 koppelwinding (80 meter) had ik geen enkele last van ver-
stemming als aan de antennetuner werd gedraaid.
Nog grotere verbazingl
De meeste ontvangers en rF-printen worden door mij artijd op 3800 kHz
getest. op deze frequentie zijn zowel zeer sterke ars zeer arakke sig-
naaltjes aanwezig. Door midder van een schakeraar kan ik tijdens zo'n
test omschakelen naar een referentie-ontvanger (Jsï 12s). 2efs met
de sterkste storíngen van stofzuigers, onweer en piep- kraak- en kras-
geluiden blijf je'ongestoord'ruisteren op en RX met à pitjes. En maar
denken dat moderne techniek (ook moderne Íinanciëre vergoedingen)
vooruitgang betekent!

lgO i" nog wat gtaswerk (wie niet?), een sloop TV?
BOUW EEN 1-V-1 en verbaas u niet, venryonder u slechts.

* * * * *

ZELFBOUW
door PA3GCY

Als beginnend zerfbouwer kreeg ik het gevoer ars bij mijn eerste autoritvlak na het beharen van mijn rijbewijs:je weet hoe Éet moet, je mag,
maar oh wat is het nog pittig.
Je begint wat te rommeren in schema's en wat je tegenkomt is vaak:
1) zeer goed/uitgebreid;
2) met uitstekende resultaten.
ook blijkt al vlug dat bij verbetering van de resultaten het aantal com-ponenten logaritmisch oploopt. ;
lk heb het voor mijzelf omgedraaid:
1) zo eenvoudrg mogelijk;
2) met acceptabeletbevredigende resultaten.
De Nieuwsbrief staat veerar vor met schema's en ideeên die hier perfect
op aansruiten. ze zijn ook voor een reek ars ik te bevatten en nodigen
9norm uit tot experimenteren. Bedenk tevens dat je apparaten vee] voorje kunt laten doen, maar het fijnste instrument ben je zelfl
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SSB ZENDER MET 2 BUIZEN
door KC9IV

Tegenwoordig is het'in'om buizenzenders Íe bouwen. Bijgaand schema
toont mijn 2 buizen SS8-zender uit 1961. lk heb het apparaat nog
sfeeds in gebruik tot volle tevredenheid.

Het principe
Zoals u in figuur 1 misschien al gezien zult hebben betreft het een faze-
zender. Volgens dit principe verdwijnt de draaggolf en één zijband als
de uitgangssignalen van twee balansmodulatoren bij elkaar worden ge-
voegd, mits er 90 graden fazeverschil is tussen de ingangssignalen van
deze balansmodulatoren. De 90 graden fazeverschuiving tussen de
signalen wordt eenvoudig verkregen met behulp van enkele C's en R's.
Voor het HF-signaal is dit een C van 350 pF (Cx) en een R van 100 O.
En voor het LF-signaal zijn dit twee C's van 0,1 pF en een R van 1 k.
Natuurlijk is de fazeverschuiving van het LF-signaal niet constant, maar
mede-afhankelijk van de frequentie van de spraak. Vandaar dat er een
koolmicroÍoon wordt gebruikt, zodat de bandbreedte zeer beperkt blijfl
Het gebruik van een koolmicrofoon is dan ook essentieel! De zijband
kan worden omgeschakeld met schakelaar SB.

De oscillator
Voor de eenvoud wordt de frequentie opgewekt met een kristal. Even-
tueel zou u er een VXO van kunnen maken. maar met een kristal van
3795 kHz (even laten slijpen bijeén van de bekende kristallenleveran-
ciers) kunt u al heelwat QSO's maken!

Gegevens van de spoelen, etc.
Onderstaande gegevens zijn misschien niet volledig maar een goed
verstaander heeft immers maar een half woord nodig!
Ll 35 windingen no. 30, 1/4" spoelvorm met regelkem

koppelwikkeling 12 windingen no. 30 aan het koude eind
L2 16 windingen no. 26, 1/4" spoelvorm met regelkern

koppelwikkeling 6 windingen no. 30 op het midden
L3 35 windingen no. 30, 1/4" spoelvorm met regelkern

koppelwikkeling 6 windingen no. 30 aan het koude eind

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 68 - december 1993
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Figuur 1 Oe SS8-zender van KCSIV met slechts twee buizen
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spoelen, etc. (vervolg)
L4 50 windingen no. 28 op 112" spoelvorm met regelkern
Cx 350 pF voor 75 meter. Voor de dubbele frequentie moet Cx twee-

maalzo klein worden gekozen.
T1 microfoontrafo
T2 aanpastrafo naar 600 O
Ch HF choke, 2 oÍ 3 schijfles, niet kritisch
RÍ koolpotmeter (bij inbrandverschijnselen draadgewonden nemen)
R2 idem als R1

Gebruik zoveel mogelijk mica condensatoren, zeker bijde afstemkrin-
gen. De ontkoppelcondensatoren kunnen keramisch zijn. De 4
germaniumdiodes moeten worden uitgezocht op onderling gelijke
doorlaatweerstand (ohmmeter). Alle afstem krin gen staan rechtstreeks
op de werkfrequentie, dus onderlinge koppeling moet worden
vermeden. Voor een goede draaggolfonderdrukking is het beslist
noodzakelijk dat L1 de andere spoelen niet kan 'zien'.

Afregeling
Zet de beide potmeters in de uiterste stand (geheel linksom of rechts-
om, het maakt niet uit welke kant). Regel daarna alle spoelen op maxi-
male output, ook het fl-Íilter met L4 en de variabele C van 700 pF. Re-
gelvervolgens de beide potmeters op minimum output af en klaar is
Kees!

Verbeteringen
Als ik vandaag de zender zou overbouwen dan nam ik een ringkern
voor Ll met daarover een variabele afstemcondensator. Ook zou ik een
2E26 buis nemen als lineaire eindversterker in plaats van de 68Q6. En
wellicht zou ik L2 en L3 ook wel op ringkernen wikkelen.

Dit artikel is overgenomen uit QRP Quarterly van oktober 1993 en voor
de Nieuwsbrief bewerkt door PAoWDW.

Summary
A comptete SSB fransmrtferwith onty TWO TUBESI

* * * * *
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BQC KOPIE- EN PRINTSERVICE
door PAoGHS

Kopie-service
Al hebben we slechts 8 nieuwe titels kunnen toevoegen, toch zijn we
niet ontevreden gezien de kwaliteit van de verschillende onderwerpen
welke allen van een hoog gehalte zijn. Voor hen die nog steeds de
voorkeur geven aan zelfbouw is er ruime keuze! Natuurlijk zijn er ook
weer enkele artikelen over antenns, o.a. 400, 404 en 407.

8011 QRP CW Transceiver voor 40, 30, 20 of iS m
8012 QRP CW Transceiver 80 m (Nieuwsbr. 64)
8013 ANG-Mini-Wiet40,40 of 20 m transceiver

incl. spoelen

_ 4 9 -

f  20,50
Í  12,50

f 25,00

NIEUW:
B013 Zij die de lezing hebben bezocht op de BeC-HF-dag weten van

de hoed en de rand, maar ook in den lande moet dat haast wel
want Johan, ons zeer actief lid PA3ANG, heeft al meer dan 6
lezingen over dit ondenarerp vezorgd! Wat de pR-waarde is
voor de BQC laat zich raden. GEWELDIG Johan, bedankt.
U kunt nu de print met de volledige bouwbeschrijving en moei-
lijk te verkrijgen goede spoelen bijde printmanager bestellen.
Mogelijk gaan we in de toekomst nog een stapje verder en bie-
den we een volledig bouwpakket aan; wie weet? Zie ook het ar-
tikelelders in deze Nieuwsbrief.

Alle bestellingen schriftelijk aan de Kopie- en printmanager:
G. Henk Sibum PAoGHS, giro 3806184 te Emmen.
Telefoon 05910 - 12552 (nà 1800 uur s.v.p.).

ATTENTIE: U kunt ook per giro bestellen; neem het aantal postzegels à
80 cent en vergeet vooral niet de gewenste nummers op te geven bij'mededelingen'.

Vy 72 es 73, Henk PAoGHS

* * * *

DAG VOOR DE AMATEUR
DRONTEN 1993
door PAoGHS

Ook dit jaar had de Veron Evenementencommissie weer een plaatsje
voor de Benelux QRP Club gereserveerd en wel op de eerste verdie-
ping van het complex'De Meerpaal'te Dronten.
Aanvankelijk waren we - Johan PA3ANG, Albert PA3EKN en Henk
PAoGHS - daar niet zo gelukig mee, maar onze mening veranderde al

400
401
402
403
404
405

Two 2-meter antennas. Build them for yoursetf.
The Tiny Tim 3,5 MHz SSB-transceiver
The Queensbury 7 MHz tranceiver
The Bourbon QRP 3,5 MHz transmitter
Communicate with multiconductor miniature loop ant.
Verbesserung von Trennschàrfe und
Empfangsempfi ndlichkeit HW-9
20 m QRP-transceiver T20p, ein BausaE oder fertige
Baustein
Build a quick PVC-supported euad for about f 100

Cat00í Catalogus Kopieservice 4
Cat002 CatalogusTechnischeArtikelenverschenen

in vorige uitgaven van BeC-Nieuwsbrieven 4

Bouwprinten incl usief beschrijving en portokosten
8001 DC-OntvangervoorgO,40 of20 m

(ideaal beg innersproject)

2 postz.
5
3 1
3 . !
2

4
2

8002
8003
8006

8007
8008
8009

electronische keyer (beginnersproject)
Audio-CW Notch fi tter (beginnersproject)
X{al CW zender 40 m, max. S watt
(beginnersproject)
VFO voor 8006 (beginnersproject)
The WONDER UNt-CHtp, 80 m trx met één chip
VSWR-Powermeter, Dummy-Load en schema
antenne-tuner

f  19,50
f  16,50
t 12,50

f 10,50
f 10,50
f 18,50

f 10,50
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snel toen we eenmaal geihstalleerd waren. Het bleek een ideale plek,
want we waren nu meer dan voorheen in staat om met onze bezoekers
van gedachten te wisselen.
Albert en Johan, als eerste verantwoordelijken, hadden de stand weer
aantrekkelijk gemaakt met veel zelÍbouw en informatie. Velen maakten
daar dankbaar gebruik van en we konden in totaal 14 nieuwe leden
welkom heten.
ook het 'Mini-ANG wiel'was er te bewonderen en zoals u elders in de-
ze Nieuwsbrief kunt lezen wordt dit project opgenomen in de kopie- en
printservice, compleet met de TOKO-spoelen.
Van de kopie-service werd weer druk gebruik gemaakt en menige kreet
werd geslaakt: Ben jij nou...!
Namens de BQC wirik vooraronze reden Johan PA3ANG en Arbert
PA3EKN bedanken voor hun inzet en de juiste clubmentaliteit. well
done boysll Tot volgend jaar in de RAl te Amsterdam.

HenK PAoGHS
* * * * *

QROverdreven of QRprecies genoeg?
door PA3CGY

Hoe was het ook alweer?
Eén s-punt verschir komt overeen met 6 dB en je hebt ongeveer 4 keer
zoveel vermogen nodig om 6 dB sterker te zijn.
Maakt het u wat uit of u een rapport van s g of een rapport van 20 dB
over s 9 krijgt? Het is toevailig wel het verschil tussen 2 watt of 130 watt
output.
o.K., het wordt iets moeitijker ats je s 7 krijgt en de eRM is s B. tk blijf
me dan idealistisch realiseren dat diezelfde eRM wordt veroozaakt
door amateurs die minder genoegen nemen met minder...

Conclusie
Kortom: meestal is QRo niet om de afstiand te vergroten maar om de
ruimte om je heen te verbreden...
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LAAGFREQUENT AVC
door PA3EKN

Simpele ontvangers hebben vaak geen AVC. probeer de volgende
schakeling eens, zie figuur 1.

zk2
pA74l
7 l k

look
'tk

o,22

Figuur 1 Laagfrequent AVC

De totrale versterking van lC 1 + lC 2 bedraagt 48 dB en de maximum
ingangsspanning is 28 millivolt piek-piek.
Uit de graflek blijkt dat het AVC-bereik minstens 65 dB is, ziefig.2.
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Figuur 2 Grafiek van het AVC-bereik van ftguur I
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De ingangsimpedantie van deze schakeling neemt af naarmate meer
spanning wordt toegevoerd. Dit is echter te verhelpen door het LF-
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signaal op punt 2 van lC1 aan te sluiten.
Voor het verkrijgen van het benodígde AV0-signaal kunt u kiezen uit
gelijkrichting van het HF-signaal of van het LF-signaal. Elders in deze
Nieuwsbrief wordt daar uitgebreid op ingegaan, zodat ik op deze plaats
volsta met een verwijzing naar het betreffende artikel.

* * * * *

QRP BOVEN 30 MHz
door PA3BHK

ondanks dat ik de laatste paar maanden meest over de grens ben, toch
nog een rubriekje! En waarom ook niet, zóver is Engetand ook niet en
wat ik in mijn tijdelijke verblijf met de pen op papier zet is in een week-
einde thuis zó uitgewerkt!

Propagatie
Eerst weer een blik op wat de banden kunnen brengen.
op 6 meter is de kans op DX viaF2 nu welverkeken. Voor ionosferi-
sche reflecties moeten we het hebben van de E-raag, en wervia spo-
radische E (Es), Meteorscatter en Aurora. Es kent een tweede piek,
eind december - begin januari. De kans op Es op 2 meter is wer heel
erg klein (hoewel het niet onmogelijk is) maar op 6 meterwordt tijdens
de duistere dagen regelmatig leuke DX gewerkt.
Meteorenregens zorgen rond 13 december en 3 januari voor wat leven.
op 6 m korte Es-achtige openingen en op 2 m zeer korte reflecties
('pings'en 'bursts').

Aurora kan eigenlijk altijd optreden. Terwijl ik dit,in klad'zit te schrijven
in mijn kamer in Bromley, Kent, luister ik op 80 naar het Nederlandstarig
Amateurnet, waar men driftig vertelt van DX op 2 via Aurora!
Aurora, u weet het inmidders wer, verstoort de HF-banden zodanig dat
ze voor een paar uur'dood' lijken. De volgende dag zijn er dan van oie
vreemd klinkende reflecties, die naarmate de frequentie toeneemt meer
en meer vervorming geven.
Tropo tenslotte is dè propagatie voor de banden boven 144MHz, zeker
voor ons, QRP-mensen. stabier rustig herfst- of winterweer? Grote ho-
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gedrukgebieden? Juist ja, attent zijn op tropo-DX. De signalen kunnen
loeihard worden en zelfs over afstanden boven 1000 km krijgen eRp-
stations soms QRO-rapporten.
Tropo-DX op 6 heb ik nog niet meegemaakt, maar wil ook nog wel eens
lukken.

Activiteiten
Tja, sinds 31 augustus zit ik voornamelijk in Engeland. De eerste
maand in Bristol, waar ik een paar dagen een draadje voor HF had.
Boven 30 MHz beperkte de activiteit zich tot het eerste weekeinde van
september, toen ik weer een bezoekje bracht aan The Lizard. eRV op
2, nu met een 3 elements Yagi boven het dak en met de lC 202 als set.
Om wat meer leven te maken vanuit het lN79-vak, was mijn vermogen
QRP + 2 dB, ofwelzo'n 15 watt. Resultaten: El, F, G, GU en GW, tot
zo'n 400 km.

PA3BHI</P - The Lizard, locator \N79JW - QRV op 2 m voor de septembercontest

De maand oktober was mijn werk in London en woonde ik in Bromley.
Na de 'QRP-Convention'van de G-QRP club was ik in het bezit van een
echte Argonaut (de Argonaut ll had ik inmiddels weer thuis gebracht) en
mijn hospita drong zo'n beetje aan op het spannen van een draadle zo-

L
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dat ik de set kon uitproberen. Wat een l.rjne vrouw! {F
Eindelijk weer eens een paar eSO,s met pAl Maar niet op VHF. Twee
meter beperkte zích tot /M met een kapotte antenne (inmiddels hopelijk
weer in orde) en tot een eSO met James, G7OZH, die op een goede
kilometer afstand dríftig cw zat te oefenen. Toch hoorde ik op 25 okto
ber met alleen de 1/4 I spriet een GW. Nog een flinke afstand uit
Bromley en hij werkte met DL.
In november zit ik in Manchester; of ik daarvandaan wat aan radio zal
doen kan ik nu nog niet zeggen. wanneer deze Nieuwsbrief bij u in de
bus glijdt, ben ik weer thuis en zult u mij welweer horen op de banden.

En verder
wanneer je aan de overkant van Europa's visvijver zit, zijn er dingen die
je moet overslaan. lk denk aan Apeldoorn en Dronten (ammer, nu heb,
ben we geen foto's - red.). De reisjes naar huis worden bepaald door de
familie, niet door clubs. En de reisjes maak je soms met tegenzin omdat
je dan evenementen moet missen waar je vanuit Nederland niet zo
gauw naar toe gaat.
wanneer ik in december weer thuis ben zal ik ongetwijfetd dat gekke
eiland vaak missen! Maar dan heb ik ook weer al mÍjn spuilen bil de
hand en kan ik weer naar hartelust spelen met HF, VHF en UHF. Houdt
vooral de periode van 2s december tot 1 januari in de gaten, wanneer
alle HF-banden bruisen van de eRp-activiteit (onze Bec-activiteiten-
week en de'wintersports' van de G-eRp clubl). wat zou het leuk zijn
wanneer we boven 30 MHz weer die condities van afgelopen jaar kon-
den hebbenl En als de leden van de eRp-club nu eens echt actief zijn
op de hogere banden wordt deze periode een Íeest op bijna ALLE ban-
den! Oflrel: niet alleen op de HF-banden.
Zoals het er nu naar uit ziet, ben ik voor het Lentenummer van de
Nieuwsbrief weer 'normaal beschikbaar' en hoop dan ook op bergen
post van de leden over hun spectacuraire DX-verbinding"n 6oueÀ eo
MHz! Graag zo rond harf januarí! Maar zover is het nog niet, eerst wens
ik u, 'in klad'vanuit Bromley en in het'net'vanuit sassénheim, hele fijne
Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 1994 toel

72&73 de Robert, (c4pA3BHK

* * * * *
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NIEUWE LEDEN - WELKOM -

Hierb'rj stellen wij u de nieuwe leden voor, die zich het afgelopen
kwartaal bij ons hebben aangemeld:

BQC€66 PA3CSO J.P.H.M. Reijerse, H. Kraemerlaan 6, 3972 SM
Driebergen-Rijsenburg. Aktief op 10 en 80 m met
TS130V, AN-GRC 9 en zelÍbouw.

BQC667 PE1NSX H.J. Grobbe, Mepperstraat 26, 7855 PJ Meppen. Wordt
binnenkort actief op 2 m en op 6 m met zelfbouw.

BQC 668 PA3GEM J. de Seijn, W. de Withstraat 41, 4535 AM Terneuzen.
Werkt op 2 m en HF met FT 101, FT 225RD.

BQC 669 O.J. Vossema, Twyndersdonk123,7326 BP Apeldoorn.
Luistert op 2, 3 en 4,7 Mc met FR 76 en R 209.

BQC 670 PA3FTJ H.C. Hiemstra, De Hornlanden 46, 8375 GL Oldemarkt.
Wil QRP-apparatuur gaan bouwen voor HF.

BQC 671 PA3BSR P.R. Takens, Hoge Duin en Daalseweg 40, 2061 AH

Bloemendaal. Werkt op 2 m en 80 m met o.a. AN-GRC9

en zelÍbouw QRP.

BQC 672 N14483 F.P. van Oostenbrugge, Ph. van Kleefstraat 62,4511

CG Breskens. Luistert op 2 en 80 m met R5000.

BQC 673 PA3GFW R.L. v. Heuven v. Staereling, Gouweslraat 38, 4388 RC

Oost-Souburg. ls actief op HF en2 m met o.a. TS520

en DL6HA.

w

BQC674 PA3GFX

BQC675 PA3EQA

BQC676 PAoHVL

J.J. Molenaar, Macedoniëstraat 49, 1827 CK Alkmaar.

Werkt op alle banden met Yeasu-apparatuur.

J. Veldkamp, Kamilleweg 36, 8'181 BT Heerde.

J. Lindeloo, Rodenbachstraat49,2523 JH Den Haag.
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BQC 677

BQC 678

BQC 679

BQC 680

BQC 68í

BQC 682

BQC 683

8QC 684

BQC 685

BQC 686

BQC 687

PA3ATO

PA2TSL

PA3BGP

PAoWES

PAoWLM

PA3CKR

PA3CRI

PA3GDE

T.J. Versteeg, Beyneslaan 194, 1941 HK Bevenivijk.

M. v.d. Meer, Schoterstraat 11,24}SXK Zevenhoven.

T. Staal, Couperinstraat 1, 1323 MVAlmere.

P. de Bondt, Tollenaersinge | 27 , 23S2JM Leiderdorp.

F.A.M. Lips, proÍ. Evertsen laan 277, 2628 XW Delft .

G. Wessetius, peslhuislaan 3A, 2333 BA Leiden.

W.A. v.d. Berg, pr. Hendrikstraat 33,4Sl1HD Axal.

C.J.M. Potma, Dassenakker 51, 3994 EE Houten.

M.J. Leeuwangh, Acacicalaan 6, 3g43 JE Harderuijk.

R.J.M. v. Haaster, 3E Loosterwe g 22, 21g2 CV
Hillegom.

A. Kranendonk, Molenlaan 19, 3299 BH Maasdam.

DE ZOVEELSTE DC.RX
door PA3EKN

Bijgaand schema is het resurtaat van één van mijn experimentjes:

Figuur 1 Eenvoudige directe cr,nvede ontvanger

Let op: Bij signalen groter dan s 9 vervormt het LF-signaar in rc1.
Bij eventueel oscilleren van de LF-versterker moet de 2M2weerstand
worden verkleind. Eventueel kan deze weerstand worden vervangen
door een 2M2 potmeter (vorumeregeraar) met een r0 k weerstand in
serÍe. Een andere mogelijkheid voor een votumeregelaar is een I k
potmeter aan de antenne-ingang, dan heb je ook geen vervorming van
S 9 signalen.

* * * * *

ONZE JAARLIJKSE BIJEENKOMST
door PAoWDW

Henk PAoGHS verzorgde de opening en sprak een welkomstwoord uit.
vervolgens werd namens de penningmeester (Frits kon er zelÍ helaas
niet bij zijn dit jaar) opening van zaken gegeven betreffende de finan-
ciële zaken van het afgelopen jaar. ondanks de gestegen kosten, o.a.
veroorzaakt door de steeds dikker wordende Nieuwsbrief, is onze eRp
club nog steeds kerngezond. Een enquête onder de aanwezige leden
wees uit dat men liever geen contributieverhoging ziet. Eigenlijk onbe-
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BQC 6gg 'A3BFA J. Westera de Jong, Mozartstraat 25g,73g1XN Twero.

BQC 689 pElNTe G.W. de Boer, Boekhors t 14, A42SST Langedijke.

BQC 690 pAoSVD H. v.d. Schoot, C. Houtmanstraat 23, Tg4ZHEMeppet

BQC 691 PA3FFL G. Vroegh, Hurk 110, 5403 LB Uden

ledereen heer harterijk 
lvglcom bij de BQc, ik hoop dat het ridmaat-schap van onze ctub zal bijdragen aan de verrijking "". J; ;;;;iDe reden BQc 676 Um 691 gau"n zich tiioens cre Dag van de Amateurop. Inmíddels hebben wij nu meerOan SóO eOenttlk wens u allen heel prettíge feestdagen toe.

* * * * *
73, Cees PA3DNN
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grijpelijk dat je voor zo weinig getd zoveet krijgt bij onze ctub!
Na het financiële verslag blikte onze secretaris terug op het afgelopen
jaar. Nog steeds neemt het ledental gestaag toe. Kennelijr vinát men in
onze QRP-club datgene wat men elders mist (?).
Vervolgens zette Henk pAoGHS enkere leden bij venassing in het zon-
netje. Hierbij bleek dat diverse medewerkers op de achtergrond in onze
BQC actief zijn en desondanks belangrijk werk verrichten.
Daarna was het tijd voor een broodje, soep, koffie, etc. Tijdens de mid-
dagpauze werd dankbaar gebruik gemaakt van de geregenheid om de
enoÍme stapels met QRp{ijdschriften (zowel binnen- als buitenlandse)
door te neuzen. Bovendien had pAoTVU (evenals vorig jaar) een grote
doos met gratis ga, u reest het goedr) onderderen kraargezet, waarin
flink werd gegraaid door de fanatieke zelfbouwers. Er zaten onder meer
reserye componenten voor leger-apparatuur in de doos en diverse
dump-freaks gingen met leuke onderderen naar huis. Vanaf deze praats
heel hartelijk dank wu! De voedingstrafo,s staan al te draaien in mijn
shack.
Na de lunchpauze hield Johan PA3ANG een voordracht over zijn versie
van 'Het wiel'. Dat het allemaal echt werkte bleek uit een eso dat met
behulp van een inderhaast opgehangen draadje tot stand kwam. Johan
ontpopte zich als een zeer onderhoudend spreker, die met veel humor
omschreef hoe hij de hobby bedrijft zonder daarbij in aanvaring te ko-
men met zijn lieve XyL. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe
Johan zíjn experimenten niet voor zichtzerf heeft gehouden, maar een
geheel nieuwe print heeft ontworpen voor,Het Wiel'.
Voor we het wisten was de middag ar weer een eind gevorderd, maar er
waren meer leden die iets wilden vertellen over hun ervaringen met
QRP-spulletjes. Zo konden we nog genieten van een uiteenzetting van
Albert PA3EKN over zijn zelfbouw ssB-transceivertjes en de periielen
met goedkope kristalfilters. En last but not least liet Bastiaan pegrrz
ons zien dat je van een oude TV een spectrum-an alyzer kunt maken.
ook de bekende EEN transistorzender werd gedemonstreerd en ver-
schillende boekjes van Bastiaan vonden hun weg naar de echte zerf-
bouwers.
Aan het einde van de middag namen we weer afscheid van erkaar en
we spraken de hoop uit u vorgend jaar ook weer te mogen ontmoeten.

* * * * *
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3991 inv. V
1128 long wire
286 long wire
104 inv. V
98 dipool
73 long wire

Zo, het begin is weer gemaakt en we hebben dit jaar een leuke lijst om
mee te starten. De deelnemers worden bedankt voor hun loglijst en op-
beurende woorden.
Het was even een probleem in verband met de nieuwe calls uit Oost-
Europa. Maar na wat handmatige correcties is alles weer in orde.
PAoTA Kees, je had twee landen dubbelgeclaimd: UA9 en UM, maar
je maakte direct een goede start. PAoTA en PA3CLQ hadden beiden x
5 op hun lijstje staan. Mijn informatie blijft in gebreke, dus gaarne, in-
dien mogelijk, een opgave van het land de volgende keer. lk kan mijn
programma dan bijwerken.
Nu nog enkele andere BQC-leden erbij, dan hebben we een leuke Ma-
rathon. Vergeet de BQG-Activiteitenweek in de laatste week van de-
cember niet!
Beste OM's, ik wacht met spanning op jullie volgende logs. Graag uiter-
lijk 1 februari 1994 in mijn brievenbus.

73. Adriaan
* * * * *

Lay-out man gezocht - HERHALING -
Op onze vorige'noodkreet'kregen we slechts één reactie (PA3FSC).
Helaas heeft Bert precies op de kritieke data (2e en 3e week van
februari, mei, augustus en november) andere verplichtingen' zodat hij
zich heeft moeten terugtrekken. Dus nu nogmaals onze vraag:
Wie wil de taak van PAoWDW verlichten, door de lay-out van de
Nieuwsbrief van hem over te nemen? Tekstverwerker: WORD.

BQC-MARATHON

nr call preÍixen landen

1 PA3FSC 69
2 PAOTA 95
3 PAoATG 55
4 PA3BHH 17
5 PA3FFZ 15
6 PA3CLQ 33

door PAoATG

antenne

:á"p 30
39
26
I
I

1 1

&*:
t
*,
F

,*
ffi
1Y'
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CONTESTUITSLAG EN QRP-KLASSE
door PAoWDW

Bij elke contest heb ik steeds de eerste en de raatste praats ter vergs.
lijking vermeld. Zoars gebruikerijk heb ik verder aileen cails opgenomen
uit de Benelux. staat uw cail er dit keer niet bij? Vorgende keeibeterr

TOPS Activity Contest 199í
í Y2SNA ï2.STA punten

24 ONTCC 1.365 punten
25 DJSQK 1.344 punten

AGCW Handtasten party 80 m 1 feb. i992
1 OK2BWJ 377 punten
9 PAoLCE í94 punten

1 3 PAoWX í77 punten
28 PA3DMX
31 PAoATG
32 DL3MO

ldem, doch SSB:
1 WA V73C op.)
? ON4ML

42 J|3BFC

59 punten
38 punten
38 punten

ARRL Internationat DX Contest í993 CW:
1 W3C 1.24g.416punten Í.876 eSO,s7 PAoADT ) 63.360 punten 264 eSO,s9 PA3GCe.) 4g.B4B punten 203 eSO,s
? PA2NJN 8.436 punten Z6 eSO,s
? PAoTA 2.112 punten 32eSO,s
? PA3CAL gg7 punten 23 eSO,s
? ON4ARJ 408 punten t7 eSO,s79 JGgGxe 3o punten 5 eSo,s*) Top Ten!

222multipt.
80 multipt.
72 muttipt.
37 muttípt.
22 muttipt.
13 multipt.
89 muttipl.
2 multipt.

201.633 punten 3"069 eSO's 219 muttipl.
2.280 punten 40 eSO,s 19 multipl.

48 punten 4 eSO's 4 multipl.

* * * * *
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