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DOELSTELLING
Het bevordêren van ExpeÍimenteel, Laag VoÍmogen (ORPI Radioz€ndamateurisms.Als ORP zal
Oeldentiidens wadstrijden en andere ev€nementon: het werken met v€Ímogens van max. 5 W
output. Do club zal zijn do€l tÍachlsn te bereiksn door het geven van vooÍlichting, het uitwisselen van geg€vens, hst v€rstÍekken van schema's en bouwaanwijzingen van ORP zenders en
al het overige, wat b€voÍdoÍlijk is om het gestelds doel te beroiken. De club geeft hisrtoe een
driomaandelilks clubblad uit: de "Ni€uwsbrieÍ'. De club zal bestaan uit zondamateurs zowel als
ontvangamateurs, di€ inziên dat het wsrken mot laag vaÍmogen vsel kan bijdragen tot m€êÍ
genoegen met de radiohobby, vooral wat betÍeÍt het expoÍim€ntele karakter daarvan. Het werksn m€t niet meer vsÍmogsn dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het
doel van alle leden zijn, om zo de onderlingestoíing op do amatsuÍbandentot een minimum t€
beperken.De leden zullenregelmatigaktiaf m6r de hobby bezig zirn €n gsven hiervan blijk door
het inz€ndenvan aktivit€itsÍapponen,h€t vsrmeldenvan bouwervaringene.d., zulks ter bevordering van d€ clubaktiviteiten.De leden zÍn erop bedachtde oRp hobby steeds naar buíten uh
ts dÍagen, hetzij in woord, gsschÍift oÍ met de daad. In de club is plaats voor alle geinteress€erden in ORP, ook vooÍ degsnon dis slochts zo nu on dan met laag vermogen werkent
]NTERNATIONALEORP FREOUENÏIES
Cw 1843 3560 7030 10106 14060 18096 2't060 24906 28060 144060 kHz
SSB 3690 7090 14285 21285 28ggb t44zBSkHz
FM
t44S8S kHz
BENELUX ORP NET
CW zondag
l1:OOned.tijd 3560kHz
SSB zaterdag 10:3O ned. did 3795 kHz

netleider: PA3ALX
notteidoÍs: pA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, pAoDML,
PAoWNN
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De Nieuwsbrief wordt ter post bezorgd op I maart, 1 juni, I september on I december.
Kopij met tokeningen uiterlijk 2 maanden tevoren inleveÍen.
KopÍ zonder tekeningenuiterlijk I maand tevoÍen inlsveren,
Redactie-adres: posrbus 15, 2100 AA Hoomst€de, teleÍoon 023-286025.
CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt vooÍ NodeÍland | 15,- per iaar. Betalingenop postgiro 199492b ten
name van PenningmeesterBeneluxORP Club ts Haaílem.
Belgischeleden botalenBFR29O op postÍekeningnummar000-0789637-57 ten name van
Eddy SmekensON4ASE, MeÍcatoÍlaan46, I 3150 Haachr,B€tgiè.
KAMER VAN KOOPHANDET
De BeneluxORP Club is ingeschrevenbii de K. v. K. te Haaílemonder nummer V 596390.

BESTEORPVRIENDEN
Voor u ligt alweer het maartnummervan de BOC Nieuwsbriefen
het is weer een goed gevulde!Dankzijde medewerkingvan velen
van u is het mogelijkzo'n Nieuwsbriefte kunnenaanbieden.
De laatste tijd vooral krijgenwe heel wat positievereacties,dus
waarschijnlijkzijn we op de goedeweg.
Nu het weer lente wordt is het misschienmogelijkom met behulp
van de vele artikelenin dezeNieuwsbriefuw winteÍdromenbetreffende uw shack te veÍwezenlijken.U vindt weeÍ voor elk wat wils
en misschienis er ook wat bij voor de nieuwe vakantieset?
In ieder geval heel veel leesplezier
toegewenst.
BENELUXORP NET
Jaap PAoWRA maakt ons erop attent dat ons wekelijkseSSB ORp
net op zaterdagmorgenop 1 oktober Í 992 al 15 jaar draaidetHet is
goed om hier alsnogeventjesbij stil te staan.
Bladerendin oude nummersvan de Nieuwsbriefkwamen wil de volgendecalls tegen van amateursdie bii het net betrokkenwaren of
nog zijn:
PAoWRA, PAoJHS, PA3AJU, PA3BPV,PA3AYP, PAoDML,
PA3CZA, PAoGHS,PAoWNN,PA2JJBen PA3CVS.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan bovenstaandeamateurs
die bij toerbeurtals netleideroptraden.Geheelvrijwilligmaaktenze
een soort dienstroosteí, zodat de continuileit van het net gegarandeerdwas. Hulde!
En nog steeds kunt u iederezaterdagmorgen
vanaf 10.30 ned. tijd
dit net aantreffenop 3795 kHz. ledereenkan deelnemen,hetzij met
SSB, DSB, CW of AM. De meestestationsin dit net werken met
SSB of DSB, maar ook naar CW wordt serieusuitgetuisterd.En de
laatstetijd kan men nog wel eensAM-stationshoren.Voornamelijk
liefhebbersvan dumpsets,die zich opeensrealiseÍendat 1O watt
AM overeenkomtmet 2,5 watt per zijband:dus óók ORp.
Inmiddelsdraait al heel wat jarenop zondagons wekelijkseCW net,
eerst met PAoGGals netleider,de laatstejaren met PA3ALX. Maar
daarovereen volgendmaal.
Veronica PA3DWA
Wim PAoWDW
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NIEUWELEDEN

p

door PA3DNN
BOC call

naam,adres,woonplaats,apparatuur

6 3 5 P E lL J F

H . W . v . d . V e e n ,W i m p e l1 1 1 , 9 7 3 3 B N G r o n i n g e n .
Heeft plannenvooÍ bouwenmini HF transceivers,
gebruiktvoor het luistereneen KenwoodTS 515.

636 PA2BDV A. Dekker,De Zilvermeeuw
83, 767'l LN Vriezenveen. Wordt binnenkortactief op 4O en 8O meter
.
met CW, met eigenbouw.
637 PA3CZV P.S.L.de Vries, v.d. Markstraat15, 4761 KA
Steenbergen.Wordt binnenkortactief op 8O meter.
638 PAoRIC

639 PEIJXl

R.H.van Meerland,Bunschotenlaan
85, 8304 EX
Emmeloord.
H. van Nooij,Dorpsstraat
83, 61O2 TS Echt.
Bouwt zelf apparatuur
van slooponderdelen.

640 PAoWFS W.F. Spijker,Veelerscheiding
4, 9566 pC Veeterv e e n .A c t i e fo p 2 0 , 4 0 , 8 0 e n 1 G 0 m e t e rm e t T S
510, FT 1O1ZD,Het Wiel en diversezelfbouwORp
transceivers.

644 PA3BCB G.F. Wolthuis,Breede17-18,9989 TA Warffum.
Werkt met gewijzigdeversievan de "Ugly
Weekender" met 2 watt op 4O meter en met kristalgestuurdezendertjes.RX is 75S3 van Collins.
645 PA3ESS W. Lindeboom,Schapendrift54, 8091 GC Wezep.
646

ifi

D. Sibie,S. Stevinweg143, 12225R Hilversum.
Luistertop HF met een FRG7.

647 PA3FOY G. ten Veen, Diamantweg63, 3817 GJ Amersfoort. Wordt actief op 20,4O en 80 meter met
zelfbouwen GRC3035.
648 PA3AYM J. Augustinus,Burg. Meslaan106,4OO3 CD Tiel.
649 PEl NGO L. de Freitas,B. Perklaan58, 1 187 PN Amstelveen.
Hartelijkwelkom bij de BOCI
Ook in de afgelopenperiodeeen flinke aanwasvan nieuwe leden
zoals u ziet. Dat veel zelfbouwersde weg naar de BOC weten te
vindenverheugtons zeer.Wilt u de redactieeens laten weten wat
uw ervaringenziin bij het bouwen van uw appaÍatuur?Die zorgt dan
voor publicatiein de Nieuwsbrief.Op deze manierkan een ander
wellicht zijn of haar voordeeldoen met uw ervaringen.Ons nieuwe
lid PAoWFSstuuÍde gelijkal een artikelin. BedanktOM!

6 4 1 P A 3 F Z K P . M . B a k k e rG
, o o d e s l a a2n5 , 1 8 6 2 E R H e i l o o l. s
actief op BO meter met CW. Zender;MO/PA met
EF5O(VFO)I PEO6|4O(PA).Ontvanger:hybride
super.Beideapparatenzelfbouw.
642 PA3AOK B.J. Borger,Acaciastraaï77 , 6444 CE Brunssum.
ls actiefop 13, 23 en 7O cm en 2 meter met zelfb o u w .O p 1 3 e n 2 3 c m m e t A T V .
643 PA3FON M. Zwanenburg,Nieuwstraat26,8397 GC De
Blesse.
Benelux ORP Club - NieuwsbrieÍ nr. 65 - maart 1gg3

73, Cees PA3DNN

2N3553
Gebruikdie tor in uw ORPeindtrapjestot 3 watt output. U kunt tot
gaan met een goedekoeling.
28 volt voedingsspanning
Van misaanpassingheeft hii vrijwel geen last. Haaldat laatste maar
niet uit met een 2N3866 enz. We bliezener in een paar dagen 5
- PAoGG stuks op, voordat we tot wijsheidkwamenl
BeneluxORPClub- Nieuwsbriefnr. 65 - maart 1993
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VAN MURPHYNAARFUNSO
door PA3FFZ
íU

Onder het kopje "MURPHY" stond in de voríge Nieuwsbrief (nr. 641
"ASK Dieen verslag van de eruaringenmet de bouw van NNí G's
rect Conversion Transceiver voor 80 meter ARP". Zoals beloofd ga
ik er in deze Nieuwsbrief verder op in. De ontstane transceiver liikt
niet erg meer op het originele ontwerp en is een waardige opvolger
van de "Fan8O" geworden. Vandaarde naam: "Fun8O". Een transceiver bouwen met de naam "MURPHY" is de goden verzoeken...
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Oscillator, RlT, mixer en fiequentieverdubbelaar(fig. 1)
Het stabiel krijgenvan de oscillatorwas een hele toer, maar wat
misschiennog moeilijkeris, is het beoordelenvan de stabiliteittijdens het ontwikkelenvan een oscillator.De laatstewijziging
"hangt" natuurlijk
altild "ergens"los aan de print op het experimenteerbordjeen dat komt de stabiliteitniet ten goede.ls de oscillator
na "netbouw" wel stabiel?De grootstehandicapis waarschijnlijk
wel het feit dat na iedereveranderingmet de hete soldeerbout men
een HALF UUR moet wachten voordat weer stabiliteit bereikt
wordt.
U begrijpt wel dat het enige maandenheeft geduurdvoordat de
schakelingecht stabielkon worden genoemd.Het resultaatmag er
zijn: Al na 'l minuut na het inschakelenis geen merkbaarÍrequentieverloop meerte constateren.Er werd zero beat afgestemdop de
"proep-proep"-zenders
GNll en GNDI, Íesp.op circa3b17 en 36lS
kHz. Verloopna 24 uur en een behoorlijketemperatuurwisseling
in
de shack: + l- 2OOHz.
.l,
Oscillator,verdubbelaar
en ontvangstmixerzijn gebouwd in een metalen kastje waarinzich ooit een autoradiobevond.De wijzerltouwtjesschaalen de folie-afstemcondensatoÍ
worden opnieuw
gebruikt.
Het schema (fig. 1) vindt u op de volgendebladzijde.In dit schema
staat een aantalomcirkeldegetallen.
Dezegetallenbehoeveneen apartetoelichting,waarin de ervaringen
zijn verwerkt, die ik tijdens het experimenterenopdeed.
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Fig. I Mixer, oscillator, RIT en freguentieverdubbelaar (print I I
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Opmerkingen bij de in fig. 1 omcirkelde getallen:

lex condensatoren
Polystereen/Styrof
ontwerp: 35 wíndingenop een T37-2
Als in het oorspronkelijke
praktijk
de zelfinductieiets groter dan de
blijkt
ringkern.In de
aangegeven4,85 uH te zijn.
voor de middengolf,L = ca, 2OOuH. Vierkant
Oscilfatorspoel
trafo'tje met rode kern. Let op: de aansluitingen
zijn niet voor
alle merkengelijk!Het parallelschakelen
van deze spoel maakt
het mogelijk om de ringkernaf te regelenop de laagste frequentie (1750/3500kHz).
Hiervoor werd een reeds in het kastje aanwezigefolie-C gebruikt ( OOpF). Met de C van 27O pF in seriewordt de halve
8O meterbandbestreken.De parallel-Cvan 39 pF zorgt voor
een
wat evenwichtigerschaalverdeling
voor de hogerefrequen.
ties. Bij gebruik van een anderevarco dient u zelf dezeC's te
bepalen.Kleinstewaardevoor de varco: 20O pF.
ls de FSK (RTTY)aansluiting"hoog", dan geleidtde diode en
wordt de oscillatorextra belastmet de 60 pF trimmer. Dit geeft
dan de laagstefrequentie.De shift l17O Hzl kan met de trimmer worden ingestelden is een geduldwerkje.Met behulpvan
een extra kortegolfontvanger
en een goedemodem of een LF
frequentieteller
is het te doen. Regelde shift pas af als het hele
apparaatklaaris! Ziet u niets in de mode RTTy: Laat dan de
trimmer en de diodeeenvoudigweg.
TUN = TransistorUniverseel
NPN = BC 1O7, 147,17O,297,
547, etc. Alle moderneLF-torrenzijn hier bruikbaar.De electrische eigenschappen
zijn gelijk,de behuizingniet.
Basistypen:
B C 1 0 7 = b v . B C4 O 7 , \ :
3 O OM H z ,V c : 4 5 V m a x .
BC 1O8 = BC 408, Vc = 20 V.
BC 1Og = BC 409 = ruisarm,Vc = 20 V.

BeneluxORPClub- Nieuwsbriefnr. 65 - maart 1993

TUP : TransistorUniverseelpNp. Hetzelfdeverhaalals voor
BC 1071819.De f1 ligt voor de pNp-typenechter lager: l5O
MHz.
RingkernPhilips3E2 blauw, diameter14 mm, 6 windingentrifilair. Van dun montagedraad
twist men vóór het wikkelen3 draden van verschillendekleurstevig in elkaar.De middenaftakking
van de secundairespoelis het eind van de ene spoel aan het
begin van de anderespoell
De germaniumdiodes
moetenzo goed mogelijkaan elkaargelilk
zijn: gepaard.De doorlaat"weerstand,'
is dan gelijk.Uitzoeken
met de universeelmeter.
Het slopenvan een FM-detectoruit
een oude radio/tv levertook vaak goed gepaardediodesop.
De RIT is alleenbij ontvangstactief. Eenlineairepotmeter voldoet waarschijnlijkhet beste.De frequentieverschuiving
hangt
af van: de 12k R, de varicapen de 22 pF koppel-C.Voor het
afstemmenop het tegenstationis het noodzakelijkdat op het
frontpaneeleen indicatíeis aangebrachtals zend-en ontvangstfrequentieovereenstemmen,
bij voorkeurin de middenstandvan
de potmeter. Met een extra ontvangeris het aanbrengenvan dit
merktekenheel eenvoudig.
De varicap,BB 106, komt uit een TV-tunervoor het VHF-bereik. De UHF-varicaps(BB 1O5)hebbeneen te klein bereiken
dat zou op te lossenzijn door de 22 pF koppel-Cgroterte maken, echter er komt dan teveelsignaalvan de oscillatorop de
varicap,hetgeende stabiliteiternstigaantast!

1 0 Het kleineplastic "transistormodel"voldoetprima..
1 1 MF trafo 1O,7 MHz met oranjekern. Het grote model (1xl cml
heeft een hogereO dan zijn kleinebroertje.De trafo na de verdubbelaarheeft als doel de gewenste3,5 MHz signalenlekker
te laten swingen en daardoorspoÍenvan de nog aanwezige
175O kHz en harmonischen
te onderdrukken.Met de parallelC's moet waarschilnlijkwat geëxperimenteerd
worden. De C's
in de trafo's kunnenblijvenzitten.
BeneluxORPClub - Nieuwsbriefnr. 65 - maart 1993
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1 2 Dit spoeltje(Toko)kan een groterewaardehebbenteneindede
hoge tonen wat beterte verzwakker.Bij mij paste een groteÍe
spoel net niet in het kastje in verbandmet de RIT potmeter.

1 3 Gebruikhier een ruisarmtype transistor.
Print I
De afdruk is van de door mij gefreesdeprint en wel de onderdelenzijde, dus de printsporen(schaal1:11.
Gaat u ook frezen:neem dan eeÍst met een centerponsalle gaten
over. Leg daartoede tekeningop de koperzijdevan de printplaaten
teken daarnamet een potloodof fijne viltstift het sporenpatroon.
Zo is het printjein circa 45 minutente maken.lk frees met tandartsboortjesvan 0,8 of 1 mm. Etsenkan natuurlijkook, alleenmoet
de tekeningdan omgekopieerd
worden (negatief):wat zwart is
moet verdwijnenl
Let op de montage van de FET en het l0O ohm weerstandje.
Stabilisator (fig. 2a)
Stabilisatievan het ingangssignaal
van de drivergeschiedtd.m.v.
T1 t/m T4. Dit is noodzakelijk
omdat de verdubbeldeoscillatorspanning over de oranjeMF trafo varieertmet de frequentie.T1 versterkt het signaal,maarde versterkingis afhankelijkvan de emitter"weerstand"gevormddoor T2.

De sterkte van het uitgangssignaalwordt "gemeten" door T3 (NPN)
aan de hand van de door de diodegeleverdegelijkspanning.
Via T4
komt de gelijkspanning
terug op de basis vanT2, waar de uiteindelijke versterkingvan de stabilisatietrap
wordt bepaald.
Via T2 wordt ook gesleuteldmet nog een extra transistor.Voor het
omschakelenvan de RIT is een zesdetor nodig. Dezelaatstetwee
transistorenzijn niet opgenomenin het "uitleg"schemavan fig. 2a.
Voor het volledigeschemawordt verwezennaar tig.2.
Stabilisator,driver en zendereindtrap(fig. 2l
Hell wordt niet full break-in(OSK)bedreven:bil "sleutelop" wordt
bij deze mode de RIT niet ingeschakeld
en de meeluistertoonis ook
niet in functie (apartemodeschakelaar).
Opmerkingenbij de in Íig. 2 omcirkeldegetalten:
1 4 Met deze potmeter kan men het niveauvan de driverínstellen.
Bij mij lag de gunstigsteinstelling: stabielen voldoendevermogen op een output van 2 watt. Het is tijdensexperimenten
met de eindtrapplezierigom een regelbaresturingte hebben,
zodat men op een laag pitje kan beginnen.
1 5 Electrischis de BC 107 gelijkaan bijv. de BC 547, maar een
kleinverschilis ertoch wel... het metalenhuis.Dezetor moet
gekoeldkunnenworden,al is het maar met een klein metalen
lipje. Ook bruikbaarzijn 2N2222 en 2N2219.

+1,2V

1 6 RingkernPhilips3E2 blauw, díameter14 mm. De windingen
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Fig. 2a Stabilisator
BeneluxQRPClub - Nieuwsbriefnr. 65 - maart 1993

zijn weer van montagedraad,
3,5 windingenstrak tegen elkaar
aan, 12,5 windingenverdelenover de rest van de ringkern.
1 7 De ingangvan een klasseC eindversterker
kan men opvatten
Hierdoor
kan de basis
als een diode: de basis-emitterovergang.
flink negatiefworden, hetgeenop de langetermijn de eindtor
langzaammaar zekerom zeephelptl Meestalgebruiktmen een
weeÍstandvan een tiental ohm van de basisnaar massaom het
negatiefaf te laten vloeien.lk koos voor de diode/smoorspoel
combinatie,vooral in het expeÍimentelestadiumvan de schakeling werkt dit plezierigerdan de traditioneleweerstand.
BeneluxORPClub- NieuwsbrieÍnr. 65 - maart 1993
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1 8 Dit scherm dwars over de print wordt ook gebruiktvoor de koeling van de eindtransistor.De eindtoris met een mica isolatieplaatjeelectrischvan de koelplaatgei'soleerd.
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1 9 Veel eindtransistorsnzijn hier mogelijk. De aangegeventor is afkomstig uit sloop-27MHz apparatuur.Ook de (2S)C13O7of
..C2166 voldoenuitstekend.Veel goedkoper,maar waarschijnlijk even goed, is de BD 137. Ontworpenals LF eindversterker
maar met een f1 = 250 MHz! In een andersetje gebÍuikik deze
tor op 24 volt en dan is 4 à 5 watt gemakkelijkhaalbaar.Of die
27 MHz eindtorrentegen verhoogdevoedingsspanning
kunnen
is mij niet bekend: de collectorspanningwordt 2 x de voedingsspanning!

20 Ringkern3E2 blauw, diameter14 mm. De windingenvan ieder
spoeltjestijf tegen elkaarwikkelenen de twee spoeltjestegenover elkaaropstellen.

j

ó
I
f

2 1 RingkernT 5O-2,20 windingen.

U

>ÍL
3
t-

22 Seriekringvoor 80 meter. Spoeltjeuit het 5,5 MHz geluidsgedeelte van een TV. NNlG gebruikteen spoeltjevan 45 (47) uH
en een trimmer van 65 pF. Hoe u het ook doet: afregelenop
maximaleontvangst,
Print 2
Ook voor dit deel is een printtekeningom te Írezengemaakt.Gebruikt werd dubbelzijdigeprint voor oppervlaktemontage.Alhoewel
zijn gebruiktis met name het staer geen kleineSMD-componenten
bilisator/keyerdeel
toch nog een behoorlijkgepriegel.De aardpunten
- dikke zwarte punten op de printtekening- zijn doorgeboorden aan
beidezijdenvan de print gesoldeerd.De print is schaal 1 : 1 afgevoor de duidelijkheidis uitdrukt, terwijl de componentenopstelling
vergroot.
Audio, AVR en meeluistertoon(fig. 3)
wordt uitDe hoogsteaudio-toondie door een (SSB)amateurzender
gezondenis 3OO0 Hz. lederetoon die uit de ontvanger komt en ho-

Fig. 2 Stabilísator, driver en zendereindtrap (print 2)
Benelux
QRPClub- NieuwsbrieÍ
nr. 65 - maart1993
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ger is dan deze 300O Hz moeten we dan ook beschouwen als storing.
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Fig, 3 Audio, AVR en meeluistertoon (print 3l
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Bij voldoendedrukte op de band komt het hele audiospectrumuit de
luidsprekerof koptelefoon,meeÍ dan de volle 160O0 Hz die een
begint dan ook met
gemiddeldmens horen kan. De audioversterker
te onderdrukken.
tonen
alle
niet-gewenste
om
een laagdoorlaatfilter
geïnteresseerd
in
Bij ontvangstvan CW signalenzijn we slechts
maar één toon: dan kunnenwe nog een extra seriekringinschakelen
(26) met een diode of schakelaar.
"normaal"gebruikt.Aan twee kanDezeseriekringis niet helemaal
ten laagohmig,dat is niets bijzonders...maar de hoogohmigeaansluiting/aftakkingin het middenwel.
van de Op-Ampdrukt de O (en de opDe 18 k ingangsweerstand
slingering),want teveel selectiviteitwerkt ook niet pÍettig. Voor
meer selectiviteiten versterkingzou u het middenvan de seriekring
"plus"ingangvan de Op-Amp kunnenverbinmet de hoogohmige
den, zie ook opmerking(38).
voor' De eerln de FunSOkomen op nog drie plaatsenseriekringen
wordt gebruiktals RX/TX
ste (op de print van de zendereindtrap)
Wordt de zenderingeschakelddan gaan de
antenneschakelaar.
geleiden
en wordt het hoogohmigemiddenvan de
kop/staartdiodes
enorm verzwakt
seriekringgeaard.Hierdoorwordt het zendersignaal
en kan het meng-lCvan de ontvangerniet meer beschadigen'Dit
principewordt ook voor de AVR toegepast,hiervooris een aparte
seriekringgenomenen slechtséén diode (men kan met de AVR ook
op de eersteseriekringregelen).De diode wordt gestuurdmet een
gelijkspanningdie ontstaatdoor versterkingen gelijkrichtingvan de
audio met de tweede Op-Amp.De zenervan 6V2 zoÍgt voor een
zodat zwakke signalenniet worden verzwakt'
drempelspanning
Probtemen
AM-doorbraak,een typisch probleembij directeconversieontvangers.
Met een slechtetot matigeantenneaan de Fun80 is hiervanniets te
bespeuren,echter... oRP (zenden)moet men met een slechteantenne niet doen...je komt echt nergens!Met een goedeantenne
(dipool)krijgt de ontvangerin de avondurenzo vreselijkveel signaal
dat hinderlijkeAM-doorbraakgaat optreden.Bron van de signalen:
de 75 m (4 MHz) omroepband.Allereerstwerd onderzochtof de
AM-detectiesoms plaatsvindtin de diodesvan de AVR en/of RX/TX
schakeldiodes.Dat was echter niet het geval; de AM-detectie ontBeneluxORPClub - Nieuwsbriefnr. 65 ' maart 1993

-í6-

-17gelbaaris met de instelpot.Het signaalkan worden
toege_
voerd aan de (+ ) ingangvan de Op-Amp.

passenmet de waardevan de elco (en de waarde van de S_me_
ter weerstand).
32 De meter is een goedkoopmetertje uit een cassetterecorder.De
47 k weerstandis afhankelijkvan de gevoeligheidian het metertje: Í 1 volt is eindeschaar.Voor signaalsterkten
boven sS
komt de AVR in actie en is de aanwijzingvan de S_meterrede_
lijk logaritmisch.

.e3

33 Zener : circa 6 volt = drempel voor AVR.
lr

34 Het geleidenvan de diode "verpest"de opsringering
in de seriekring. Gebruiktmen een grotereL/c-verhoudingen een goede
kwaliteit spoel (RFC)dan is een groot regelbereikhaalbaar.
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35 seriekring- zuigkring- ter onderdrukking
van AM-zendersin de
75 m omroepband.Gebruíktespoel:MF-trafo10,7 MHz met
een oranjekern, waarvanhet ingebouwdec'tje is vernieldmet
- het zit aan de onderkantvan het
een schroevedraaier
trafo'tje.
Dezespoel vordoetprima, maar een grotereL/c-verhouding
geeft in hardnekkigegevailenwaarschijnrijk
nog betereresurtaten (ook 47 uH en trimmer SO pF).
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37 Voor de opwekkingvan de meeluistertoon
wordt gebruikge_
maakt van de "dippy oscillator".tedere12 k t 20 nF comtinatie
geeft bij circa 700 Hz een faseverschuiving
van 60 graden,drie
achter elkaar = 1g0 graden = oscillatie.

BeneluxORpClub - NieuwsbrieÍnr. 65 _
maart 1993

É,
LrJ

oE'

Hiereventueledag/nacht-schakelaar.

De mogelijkheidbestaatom de dippy oscillator
op het randje
van oscillerente brengendoor het terugbrengen
van de ver_
sterkingvan de Op-Amp(1OOk instelpotnaar
aarde).Er ont_
staat dan een serectiefcw-firter, waarvan
de bandbreedtere-

T Nx
E

36 Een handregeringkan goed gecombineerdworden met
de LF-volumeregeling(stereopotmeterl.
De waardevan de potmeter is
niet critisch,s tot 22 k. combinerenmet de AVR wordt niets:
J
schakelde AVR uit bij handregetingt
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