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DOELSTETIING

Als ORPzd
Het bevordqen van Experimenteel,Laag Vermogen IORPI
gelden tijdens wedstrijden en andere "uànementsnt het wOrlen met vsrmolpn8 van mar. 5 W
àurput. De club zal 2iin dosl tíachtsn ts bsÍsiken dooÍ hst govsn v.n voorlichting, hot uitwisgn
sel€n van g€gevons, het verstrekkon van sch€ma's en bouwaanwiJzíngonvan ORP zenders
al h€t ovoÍige, wat bovoÍdarlijk is om hot gestelde doel te beroiksn. De club geoft hienoe eon
'NieuwsbrieÍ', De club zal b€staan uit zondaÍnatouÍs zowel alt
dÍiemaandolijks clubblad uit: áo
ontvangamatouÍs, die inzien dat hot w6Íkon m€t laag v€Ímog8n vsol kan bijdragen tot ma€Í
gonoogon mot de Íadiohobby, vooral wat botÍoft hgt oxpsÍímontolo kaÍaktor daarvan, Hat wot'
kon mst niot maor veÍmogsn dan nodig ie vOo' het maken van gon goodo veóindinq zal het
doel van alle lsden ztin, om zo de ondorlinlp sloÍing op de amatouóandon tot oan minimum to
beperken. D€ l€don zdlon rog€lmadg aktief mot do hobby bozio ziin on goven hiervan blijk door
hst inzondon van alrivitoitsrapporlon, hat voÍímldon van bouwewaÍingen e.d., zulks ter bevor'
dering van da clubaktivitaiton. Do lodon ziin erop bedacht do ORP hobby lteeds naar buiten uit
t€ dÍag6n, hotzii in wooÍd, $schrift of mot ds daad. In do club is pla8ta vooÍ all6 gelnt6Í38seerden in ORP, ook vooí dogonen die elochtr zo nu en drn m€t laag vermog€n woÍkonl
let op: nieuwê
lNTERltlATlOÍlAL"E ORP FREOUENTIES
Cw 1843 3560 7O3O lOlO6 140€O 18096 21060 24906
21285 '
14285'
SSB 3690 7090 FM
BEI{EIUX ORP T{ET
11:00 nod. tijd 3560 kHz
CW zondag
SSB zaterdag 1O:30 ned. tild 3795 kHz

SSB frcquentie op lO mets
28060 1'[4060 kHz
28360 144285 kHz
.
l'f4585 kH:

netleider: PA3AIX
nodeiders:PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, PAoDML
PAOWNN

t{tEuwsBntEF

De NieuwcbrieÍwoÍdt toÍ post b€zorgdop I maan. I iuni, I septemberon I decomb€Í'
Kopí met tekeningonuiterliik 2 maandentoYoÍ€ninlovaÍon.
uiodiik I mgandtovoreninleveren.
KopiizondertekeninOon
postbus15, 21@ AA Hoemsted.,tsleÍoon023'286075'
Rodàctie-adras:
COÍ{ÏBIBUTIE
jaar. Batalíngen
op postgiÍo 1994925ten
De contributisbedÍssetvoor NederlandÍ | 5,' par
BensluxORPClubte Haarlem'
nam6van PenninOmooeter
000-0789637'57 ten n m. vfr
Ê"iOir"f," lodonbcteloo8FR290 op poEtÍok€ningnummoÍ
Srn"f.nt ON4ASE.Mercaodran 46, B 3t 50 Haacht' Belgi6'
ÉAO]V
KAMERVAil KOOPHAilDEL
'd"
nummerV 696390.
à"n"tur ORPClubir ingerchrcvrnbl dt K. v. K. tc H66om onder

VAN DE REDACTIE
van 1994 ligt thans voor u. opnieuw
Het eerstenummervan dê NiolJwsbrief
gedaan
om
het
blad te vullenmet interessanteartikelen
hun
best
hebbende leden
van uw gadingbij isl
(weer?)
iets
op QRPgebied. lk hoop dat er
Achterinhet blad vindt u bovendienweer de completeledenlijst.Voortskunt u in
dit nummerlezen dat we een beetjehebbenmoeteninkrimpenwat het aantal
Maar
bladzijdenbetreft,anderswordtde zaakte duur voor uw Penningmeêster.
gelukt
alle
ingezondsn
bijna
om
weer
gepuzzel
me
toch
is
het
met een hoop
artikelenin zijn geheel in dit nummerte persen,zij het soms met enige kleine
aanpassingenaan de tekst.Hopeliikzullende autsursmij dit niet euvelduiden.. .
ln veóand met de beschikbareruimteheb ik er dit keer van af gezienom
nog even
op te nemen,tenvijlu de contestuitslagen
samenvattingen
engelstalige
rotor.
PA3GFWS
van
2e
deel
het
evenals
nummer,
het
volgende
tot
tegoedhoudt
van
de
lay-out
(!)
om
de
oproep
tweede
op
mijn
HefaasheeÍt niemandgereageerd
.
.
voor.
er
alleen
ik
stond
ook
dit
maal
Nieuwsbriefvan mij over te nemen,dus
Kommensen,u laat me tocfrniet in de steekhè? u hebttoch allemááleen PC?
Wim PAoWDW

BQC KOPIE- EN PRINTSERVICE doorPAoGHS
Kopieservice
Met al een klein beetjehet voorjaarin het hooíd,dus antennetijd,een mooie
veeamelingondenirerpenvoor de antenne-knutselamateur.
geschiktvoor
7F) Mini-Loopis uitstekend
De 7F (staatvoortriangel;hexadecimal
veÍwezenlijkt'
worden
experimenteelondezoek en kan eenvoudig
nr. 413,is een ontwerpvan G3WPOen werktbijnageheel
De'Autobridge',
automatisch!Echt de moeitewaaÍd.
Ontwerp412 is inclusiefeen printontwerp.
408
409
410
411

Simple3.5 MHz DirectConversionReceiver
The 7F Mini-LoopAntenna(RadCom)
A Multi-BandDoubletíor 10'18-24MHz (RadCom)
Dipole(3.5,7,14'2'l
Multi-Band
The 1/3Wavelength

28 MHz (RadGom)
4'1,2 EinfacheEinfachsuperEmpfàngerim Miniformat
for 7 MHz{CO-DL)
(Beam9/93)
413
AutomatischesSWR-und Leistungsmeszgerát
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-2U weethet:tegen'betaling'van
Tot zoveronzenieuweaanwinsten.
het
aangegevenaantalpostzegelsvan 80 cent oÍ stortingvan het ovêreenkomstige
bedragkomtu in het bezitvan een schataan technischeartikelen,speciaalop
QRPgebied.Wilt u eersthet volledigeovezichteensbekijken?Dan is CatoOl
iets voor u! En wat uw Nieuwsbriefallemaalte biedenhad ziet u in Cat0O2.Het
zijn echt indruk\i/ekkende
lijstengewordendie u niet magmissenl
Cal001
CatOO2

CatalogusKopieservice(meerdan 400 artikelen)
CatalogusTechnischeArtikelenverschenenin vorige
BQC-Nieuwsbrieven

Bouwprinten inclusief beschrljving en portokosten
8001
DG-Ontvanger
voor 80, 40 oÍ 2Om (beginnersproject)
8002
Electronischekeyer(beginnerspro1ect)
8003
Audio-CWNotchÍitter(beginnersproject)
8006
X-tal CW zender40 m, max.5 watt (beginnersprojec{)
8007
VFO voor 8006 (beginnersproject)
8008 The WONDERUNI-CH|P,80 m transceiver
metéón óip
8009 VSWR-PowermeterenDummy-Load,inclusief
schemaantennetuner
801I
QRP CW Transceivervoor 40,30, 20 oÍ iS m
8012 QRPCW Transceiver
voor80 m (BeC Nieuwsbr.
64)
8013 ANG-Mini-Wiel80, 40 oÍ 20 m tÍansceiverinclusiefspoelen

4 postz
4 posta

f 19,50
f 16,50
Í 12,50
f 1O,SO
f iO,sO
Í 1B,SO
f 10,50
í 2O,SO
f 12,50
Í 2S,OO

Onze TOPPER
Zoals eldersreedsgememoreerd:Het Ang-Mini-Wielis nu al een topper!
Misschienhebt u gewachtop het verschijnenvan dit nummerwaarinwe het
tweededeel publiceren?Mochtuw interessezijn gewekt,besteldan vregtijdig
want wê kunnenalleendoorgaanmet uitleveringzolangwe de spoeltjeskunnen
inkopentegeneen redelijkeprrjs.Het completeartikelverschijntbinnenkorttevens
in CQ-PA,vandaar.
Alle bestellingenzoalsgebruikelijkschriftelijkaan de kopie-en printmanager:
G. HenkSibumPAoGHS,giro 3806184te Emmen,tel.05910-12552.
VergeEtniet het bestelnummer
te veÍmeldenop de girokaart.
Veel succesmet uw hobbyl Henk pAoGHS

door PA3FFZ

AVC 2

ln Nieuwsbriefnr. 68 doet Albeft PA3EKNeen boekieopen over AVC en vreegt
om aanvullingenen commentaar.Van alleontwerpendie Albertuit de boeken
heeftnagebouwd bleeker nietéén aan de veruachtingente voldoen'
oor ik hebdie eruaing methet bouwen uit de boeken. Nietzozeerop het gebied
van de AVR,want de meesteboekengeven alleenmaar aan dat AVReen moeiliik
rbÍs is en van echte oprossingenof een dieryaande bo&houwing is meestalgeen
sprakd.
Vroeger. . .
DoorAlbert aan het denkengezetdacht ik op een gegevenmoment:eigenlijkis
Versterkings
het allemaalniet zo moeilijk.Hetziet er naaruit dat die Automatische
voor
een
gegroeid
De
eisen
iets
is
tot
moeilijks.
(Volume)Regelinghistorisch
jaar
60
zo'n
goederegelingen de technischeuitvoeringhebbenin de afgelopen
dat we nu door de
ontwikkelingdoorgemaaktvan verbetering-op-verbetering,
bomenhet bos niet meerzien.
Het oorspronkelijkedoel was om bii de ontvangstvan AM (omroep)de
buitenlandsezendersmetfadingop een constantniveauuit de luidsprekerte laten
komen.Met de sterktevan de draaggolf(bil de detec{or)werd een negatieve
van alle HF- en MF-buizen
spanninggemaaktom daarmeede versterkingsfactor
te regelen.Het systeemwas eenvoudigen werktegoed.
'er
Nu we in de Nieuwsbrief even voor gaan zitten',denk ik dat het vroegeÍbeter
fading';een akelig
had gekund.Bij AM metÍadingkrijgtmenlastvan'selectieve
soortvervormingals de signalenin tegenfaseaankomen.Dezetoestand(bij laag
signaal)wordl extra onderde aandachtvan de luisteraargebrachtdoor de AVR
omdatde versterkingvan de ontvangerbij deze'dips'in het signaalflinktoeneemt.
Met een AVR die alleende hardetoppen aÍtuakt zou de AM-ontvangsteen stuk
verbeteren.. . alleen moetdit systeemwerkenbij sterkeèn zwakkestationsen dat
zou de regelarijbest wel eensgecompliceerdkunnenmaken.
Na de buizenkwamende transistorenen van een tÍansistoris de versterking
nauwelijksregelbaar.De H1swordtdoor de fabrikantbepaald.Er zijn wel
tÍansistorschakelingenwaarvande versterkingregelbaaris, maarmet de eenvoud
van een buizen-AVRis het gedaan.

ssB
Het aarzelendbegin van SSB en dat van de transistoÍenvall in de tijd zo'n beetje
samen.ssB (en cw) hebbengeen echtedraaggolfzodal voor de detectieeen
BFO nodig is. ln het beginvoegdemenaan de bekendediodedetectorde
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ontbrekendedraaggolfuit een BFO toe met additievemenging.Het gevolgwas
aanwezigwas die de AVR
dat op de detectorde volleBFOHF-spanning
onmogelijkmaakte.
zwakk€
zenders
dichtdrukteen zo de ontvangstvan
Bovendienmoetmen met additievemenginghet niveauvan de BFO ongeveeÍ
gelijkmakenaan het niveauvan de'ontbrekende'draaggolf.
Met een pÍoductdetectoÍspeêltdit probleemni6t en met een
zijn we ook van de BFOdraaggolfaf. . . eigenlijkhouden
balansproductdetector
pure
we
audioover,maarop zich is dat bij SSBgeen probleemomdataudioen
hebben.Men kan ook uit de MFHF dezelfdevormen sterkteverhoudingen
versterker> voor de BFO < een nog niet door de BFO beïnvloedHF-signaal
halen,dat echt€rna gelijkrichtingtoch hotzelfdesterktegedraggeefl als de audio.
M.i. maakthet dan ook niet veel uit of men bij SSBvoor de AVR uitgaatvan het
HF- of het audiosignaal.Voordatwe verzinkenin het moerasvan de historisóe
ontwikkelingenlijkt het me raadzaamterugte kerennaar h€t doel van de AVR.
Doel van de AVR
De AVR moetverhinderendat een ontvanger'overz'n nek gaat' bij sterke
signalen.. . volgensAlbert 'om sterkesignalenonvervomrduit de luidsprekerte
latenklinken'.
Dit lijkt mij het belangrijkstedoel van de AVR, maarer zijn mensendie van een
AVR ook venrachtendat alle signalenEvenhard uit de luidsprekergaan klinken.
Antenneingang
Afbertbegintzijn verhandelingin Nieuwsbriefnr. 68 met ?n mijn stijd om een MFversterkerte maken,etc.'.Hij constateertdat, als hij de AVR pas bij grote
signaalsterkteslaat beginnen,er problemenontstaanbij veel versterking.In veel
moderneontvangersontstaande problemenmet grotesignalenvoordatdeze de
MF-versterkerbereikthebben.In de HF-versterkeren de mixer(s)kan veel fout
gaan.M.i.zoudenwe de sterkesignalenal bij de antenne-ingang
(automatisch)
moetenterugregelentot een niveaudat de rest van de ontvangerprobleemloos
kan venrerken.Extreemgesteld:geen regelingin de ontvanger,maaraan de
antenne-ingangl
Op bladz{de57 van Nieuwsbriefnr. 68 komtAlbeÍtmet 'DE ZOVEELSTEDC-RX'.
Hierinis geenvolumeregelaar
aanwezig.Een potmeteraan de antenne-ingang
beveelthij aan. . . 'dan hebje ook geen vervormingvan S9-signalen'.Als we dezo
potmeteÍnu eens niet dooÍ de luisteraarzoudenlatenbedienen,maar door een
AVR-systeem?
De DC-ontvangervan Fun80(Nieuwsbriefnr. 65) is uitgerustmet êen
diodevenvakkeraan de ingang.Zelfs bij de hardstesignalenmet een goede

de
antennegaat alles goed. . . €n mochtonderbepaaldeomslandigheden
probleem
Een
veranvakkers.
we
twee
verzrvakkingonvoldoendezijn, dan nemen
met veel veravakkersis wel dat ze altijd,ook nietgeactiveerd,ver:rvakkinggeven
en op die manierde zwakstestationsbenadelen.Met een actieveÍversterker'
versterkingvan 1 x is genoeg- die over €en flink gebiedregelbaaris, is dit
probleemop te lossen.
en
Bij de Fun80is gebruikgemaaktvan een seriekringdie'in rust' niet veraÀrakt
(alleendan) tot de preselectiebijdraagt.Zie figuur 1'

Figuur 1 AVRmet behulp van aen seriekingvemtakker
Zo,nseriekringvêra,akt nietals het'midden'hoogohmigis. Meteen geleidende
diodewordt dat middenlaagohmiggemaakten dê seriekringdoelbewustvefpest.
Dit geefteen enormeverzwakking.. . maarde extra selectiviteitdoet niet meer
is
mee.Om die selectiviteitwas het ook niet te doen. De seriekringverzlvakker
zijn.
een
nadeel
kan
soms
en
dat
frequentie-afhankelijk

Figuur 2 AVRmet dremPelsPanning
De zenerdiode6V2 zorgtvoor een drempelzodatde AVR pas vanaÍ s6 aktief is.
grijptde
Met het verlagenvan de zenerspanning,of het weglatenvan de diode,
in'
AVR al bij een (veel) lagerestandvan de S-meter
is afgeleidvan de audio-Met een 741 wordtde audioiets
De regelspanning
versterkten vooralgelijkgerichtmet de diode in de tegenkoppelingvan de OpAmp.Geensignaal:uitgang741= a.2 V en bij 9++ signaalstugtdezespanning
totca'11V'Eenstijgendespanningopde|aagohmigeop-Amp-uitgang.stampt.
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-6via de diodede 100 pF elcozeersnelvol. Hetonlladengaatvrij langzaamvia de
mêteren de 47 kQ weerstanden natuurlijkoverde diodeaan de antenne-ingang.
Snel op, langzaamaÍ. In de praktijkbleekdat het opkomente snel gebeurde.
Kortestoorpulsen,onweeÍ,schrikdraad.. . jagende AVR op'tilt'. De
van I kO verhelptdit euvel.Zie Íiguur 3'
serioweerstand

komenoÍ we met een sterkof een arak stationte doen hebben.
Het is een hrvestievan smaakof u de dynamiekvan de bandook uit de
luidsprekerwilt laten komenof streeftnaar'alles even hard'.
Tot zover mijn uitgebreidevisie op dit door Albertasngeavengeldeondenrerp.
HEtis vast niet het laatstewoord.. .

Bastiaan
73n2 dê PASFFZ
t t a t t

Álk
22k

looa

5

Figuur 3 LaagfrequentAVR
Bestaands ontvangeË
Velenvan ons zulleneen (of meer)ontvangersbezittendie aardigfunctioneren.
totdateen goedeantennEwordt aangesloten.. .
Dat legerontvangers
hier last van hebbenis niet zo venronderlijkomdatze
ontworpenzijn om op een voertuigspriette functioneren.Dat ook amateursetsven
bekendemerkenhier last van kunnenhebbenis eigenlijkdiep treurig. lk ben het
helemaalmet PA3EKNeens dat zelf(ver)bouwheel lonendkan zijn.
Het lijkt mij heel goed mogelijkom dit soortontvangerste voozien van een
(buitenboord)AVR met een verzlvakkerbij de antenne-ingang.Een geschiktpunt
om audioaÍ te nemenis nietzo moeilijkte vinden.
Alles even hard
Het is niet allemaalkommeren kwel met de fabrieksspullen.De AVR van de
R1000bijvoorbeeldwerktuitstekend.. . zelfs met een werkendezenderernaast
gaat deze ontvangerniet over z'n nek.Alle signalenkomenmet een constant
volumeuit de speaker,ook de zwakkestationsen zelfs de ruis. De regelingis zo
goed dat bij CW ruis en rommelhinderlijktussende puntenen de strePon
hoorbaarwordt.Bij Hell wordt,vooraloverdag,de ruis ook geschrevenen dat
maaktde ontvangervoor deze modemindergeschikt.Het luistertop clenduurook
vermoeiendals in iederepauzede achlergrondhinderlijknaar vorenwordt
geschOven.BOvendienvervreemdtmen van de bandomdatsterk en zwakeven
hard uit de luidsprekerklinkenen men op de S+netermoetkijkenom te wetente
nr. 69 - maart 1994
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BQC - SHIRTSI

door PA3BHK

Tijdensmijn verblijfin Engelandkwamik in contactmet de mensenvan
Peopleprintdie voor de G-QRPClub sweatshirts,polos, T-shirts,stropdassenen
heb ik voor
zelfsPAMPLU'S maken.Er is een maskermet ons logo(natuurlijk
(blauwmet
geregeld!).
kleurcombinatie
Met mijnfavoriete
mijzelfeen BQC-shirt
witte opdruk)hebbenze wat moeite,maarde trui die ik nu aan heb is prima.
Anderecombinatieszijn groenmet gele opdruk,rose m€t ryaanblauweopdruken
lichtblauwmet donkerblauweopdruk
De kosten?Ca. f 26 voor een sweater,f 20 voor een polo,f 17 voor een T-shirt,f 9
voor'n stropdasen f 30 voor een'plu. Natuurlijkkomener nog verzendkostenbij.
De logo'skomenter hoogtevan de borst(of bovenhet middenvan de das). Maten
van de hemden:S/lt#lJ)G.
lnteresse?Neemcontaclop met me.Wanneerwe áén en anderper postwillen
wordengedeeld.Maar misschienga ik
latenkomenkunnende verzendkosten
vóór de BQCgezinsdagennog richtingEngelanden kan ik ze zelf ophalen.
'Kan dat niet in Nederland?
lk hoor u vragen:
Ongetwijfeld!En misschiennog beterook! Maar bij deze mensenis het
druk'maskeÍ'klaaren de sreater die ik heb kost in Nederlandzonderopdruk
haastal meer.
Robertvan der Zaal, PA3BHK
Parklaan89
2127ED Sassenheim
02522-11A90
a r t a a
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XTAL MF.FILTERS

door PA3EKN

5ot2

B Pole

Meten is weten,maar wat . . .
Deze regel geldt helaasook voor mii!

Zao &
Het wiel uitvinden
Het wiel opnieuwuitvindengebeurtregelmatig,dit merkie aan diverse
gepubliceerdeschakelingen.Als je denkt iêts int€r€ssantste hebbengemaakt,
blijktachteraÍdat hetzelfdetweejaar geledenook al is beschrevenin een of ander
blad...
Dit gebeurtmij regelmatig,zo ook met het volgendeontvangeÍtjevan figuur I (zie
TFIXvan PAoNVD).

Figuur 1 Ontvangeftje
Ha, denkt men,AGC op de eerstemengtrap,dat kan nooitgoed gaan. Nou,dat
ging prima!De NE602bleefzijn werk over een groot bereikprimadoen (meerdan
80 dB, 54 - 59+50dB) op 40 metermot een dipool2 x 20 meter.'s Avondswel 10
dB verzrvakken,
maardit is geziende gevoeligheid(MDS-128 dBm) geen enkel
probleem.De kwaliteithiervanwas opmerkelijkgoedl
Ingangsimpedantievan xtal-Íilterg
Maar het verhaalging overxtal-filters.Bij het metenaan dit ontvangertjezag de
LFdoorlaat er nrêÍhetzelÍdeuit als de gemetendoorlaatvan het gebruikte
bandÍilter(in dit gevalgeval8-polig8 MHz),rara hoe kan dat? Volgensdiverse
lileratuur[1] kan de ingangsimpedanlie
variërenvan enige
van een kristalfilter
voor het bepalenvan de
honderdentot kilo-ohms.Dus de volgendemeetopstelling
bandbreedte+ verliesvan het filter ging niet helemaalvolgenshet boekje.Zie
Íiguur 2.

BeneluxQRPClub - Nieuwsbriefnr. 69 - maart 1994

Fbuur 2 Meetopstellingv@r het bepelenvan de ingangsimpedanïa
Met de berekendewaarde[2] van 200 Q zag de doorlaatop de € dB puntener
redelijkuit, maar het bepalenvan het verliesging niet zo goed,want de
varieerdenogal.
ingangsweerstand
Dit is als volgtgemeten:
- meetde ingangsspanningin de € dB doorlaat(de kleinstewaarde);
- vervanghet Íilter door een potmeteq
- regelde potmetertot de spanningnet zo groot is;
- meetde weerstandvan de potmeter.
bleek47 O te zijn! Hoe kan dit
De op deze maniergemeteningangsweerstand
Íilter ooit aenpassenop 200 O ? Was ik een illusierijker?Weg schonedroomvan
het goedkoopbouwenvan redelijkekwaliteitsÍilters.
500 Q in/uit+l-2kHz.
Nu fager nog een XF9Bop de plank,ingangsimpedantie
Dezelfdemetinggedaanen minimumwaardein de doorlaatgevondenvan 112 Q,
frequentie9,00098MHz (op 8,99827MHz zelÍs 23 O). Wie heeft hier een
verklaringvoor?
Na telefonischcontaclmet PMGDR (reagerendop het vorigeverhaal),ook een
verwoedzelÍbouwervan ontvangers,S.A.enz., bleek dat hij ladderfilters(4,43
MHz) in de schakelingtesltê en optimaliseerdeen dat hemdit nog nooit
opgevallenwas. Hij maaktezich niet zo druk over de rimpelin de doorlaaten
haaldetoch een goedekwaliteit(practisch).
Dezelfdeervaringhad ook ik zowelmet zelÍbou\/ als met fabrieksapparatuur.
De'truuk'vaneen ontvangermeteen grootdynamischbereikzit o.a.in het
van
van het Íilter op de uitgangsimpedantie
aanpassenvan de ingangsimpedantie
de
ingangsimpedantie
genomen
waarvan
de mixer.Hiervoorwordteen versterker
nagenoeggelijk blijft,onafhankelijkvan de belasting(zie verhaalPAoSUElectron

st92).
Zelf geb,ruikteik gebruiktehíervooral enige tijd e€n SBL1met daarachlereen
2N3866[1].
Dezelfdemeetopstellingheb ik nog een keeÍ gemaakt,nu met een versterker
ertussen.Zie figuur 3.
nr. 69 - maart19ÍX
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. 1 1C's:í00 pF - 150pF - 180pF - 180pF - 18OPF- 150pF'100 pF
2,48k4z (geenrimPel)
€ dB
4,13 kHz (resp.-2,-3kHzen +2,1kHzt.o.v'to)
40 dB

2/v3164
*kot:Ztttí

/nO

*/21/

I

| /oo*H

C's:120pF - 150pF - 180pF - 180pF'180 pF - 150pF' 120pF
2,42kHz(geenrimPel)
€ dB
3,79kHz (resp.-2,O4kHz en +1,75kHzt.o.v.fo)
40 dB

I

-L/8

íaiy'

2oo

FILÍER

on nog 6en dozijnandere. . ,

ÈíEET ZENDER

4/"

Het ulteindelfike resultaat
Hiernaarzult u wel benieuwdzijn. In figuur 5a ziet u het uiteindel[keÍiltêr, teÍwijl
figuur 5b de bijbehorendedoorlaataangeeft.

/22le
Figuur 3 Verbeterdemeetopstellingvan frguur2 met versterker
Nu zag de totalebandbreedtevan het Íilter Er al andersuit dan in de vorige
plaatjes(Nieuwsbrief67):
€ dB
2,31kHz:
{0 dB
3,56kHz (resp.-1,935kHzen +1,625kHz t.o.v.fo).
'Scheef staan
Wat mrjook niet aanstondwas het'scheef staanvan het Íilter, bi.ihet 8-polige
naar linksen bij het 6-poligenaar rechts.Daartussenin moesthet optimaalzijn.
Na een dag rommelenmet C's en metenop € dB en -40 dB verkreegik de
volgendemeetÍesultatenmet een filter zoals in Íiguur4 is getekend.

o,1

{ HrïilïrïrïrïrïrïrFil-

O,'/

'r T T .ï -r -r_:t/2o /to /50 /€o /5o /bV /2o
-6 dB
-40 dB

.

2,56 kHz (geen rimpel)
3,68kHz (-1,48 kHz resp.+1,48kHz t.o.v.fo)

a'/

o,/

F

{

Figuur 5a Het uiteindeliike&-poligefilter, geoptimaliseerdop symmetrie

dB
0
-10
-20

-l

-1.25

-{,5s

-30
- /.0

l,'llí

_\'í15

2,o15

-50

2,2oa

-60

Figuur 4 Het oorspronkelijke&-poligefilter

- 2 -15 -l -0.5 0
Anderewaardenvoor de C's gaÍ het volgenderesultaal:
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 69 - maart 199f

0,5 t

1,5 2

Figuur 5b De doorlaat van het uiteindeliikefrlter van figuur &
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-12De niddelsteC bleek uiteindelijkde variabelete moetenzijn om het Íilter naar
linksoÍ naar rechtste latenafwijken!De maxímaleafwijkingwas 10 Hz oP -40 dB.
Verllee
Hoe zit het nou met het verlies?
In eersteinstantiegemetenover 50 O bedroeghet verlies5 dB, gemetenvolgens
de meetopstellingvan figuur6.

allesis (eigenlijk
een idealeoplossingzijn voorb.v.EME,waerde gevoeligheid
dan de plaatjes
anders
een moderneo-v-1). De gemetenrimpelwas trouwênsook
dedenvermoeden.
Bedenkoverigensdat enkolêdB's en enige honderdenhetz alleenmeetbaarzijn
en niet merkbaar.

5o.st

met2frtterc
FiguurT Ontvanger

+16JB
Figuur 6 Meetopstellingvnr het bpalen van het verlies
Dit zou betekenendat het Íilterverlies5 + 16 dB = 21 dB bedraagt.Dit lijkt me
geen realistischewaarde(zie eersteregel).Aan het Íilter gemetenin de € dB
doorlaatvarieerdedit als gevolgvan de variërendeimpedantievan 2,5 tot 17 dB.
ln QST 7/87 spreektmenover returnloss.Dus dit is een normaalverschijnsel.
Maar nog steedswas het verliesniet bepaald.Uiteindelrjkheb ik het versterkertje
aÍgeslotenmet een 200 O weerstanden de spanninggemetenen hieruithet
verliesbepaald:6,2 dB. Dit lijkt me geen slechtêwaarde.
Met de vorigefilters (Nieuwsbrief67) werd een lF opgebouwden het een en ander
gemeten.De volgendewaardenwerdengemeten:
SSB-filter:
€ dB
€0 dB
€0 dB
-100dB

Z.A4kHz
2,95kHz
4,65kHz
5,1kHz

CW-filtel:
€dB
€0 dB
€0 dB

510Hz
1,0kHz
1,2RHZ

Dezewaardenzijn bepaalddoor het metenvan de AGC-spanningin het sóema
van Íiguur7, in dit gevaldus HF.
De gevoeligheid
was brjSSB-135dBmen bij CW -136dBm.Dit zou theoretisch
iets mindermoetenzijn, maarhet CW-filtergeeftiets meerverlies.
Overigensbleekbíj de eerstemetingde lF-trapte oscillerenen werd een
gevoeligheidgemetenvan -141 dBm.Als dit controleerbaar
te regelenis, zou dit
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 69 - maart 1994

meteen
aanhetbeginvandit verhaalvergeleken
Hetontvangertje

t

+

ó

À,€{

4

+

lF

É

I

)

4

Ë

van circa4 k gaf op het gehoor
fabrieksapparaat
geen enkel verschil!De kwaliteitvan een ontvanger
zit'emdus niet alleenin de filters,maarook in b'v.
lF shift' notchfilter etc'
bandbreedteregeling,
gemakkelijk
zelÍ te maken.Met één
Ook dit is echter
kristalis een notch{ieptevan 20 dB te halenlZie
het simPelesÓema van figuur 8.

Figuur 8 Eenvoudige notch
Wie o wie?
Er blijvennog een paar vragenovêr. - .
Wie heeft hieropeen antwoord?
Voor opmerkingen,advies,een bestrafÍendevinger' ervaringenetc' ben ik
telefonisó te b€r€iken.
05240 - 12478
Albert PA3EKN
[1] SolidStateDesign
[2]OST5t827t82
[3] WlFB's DesignNoteBook
[4] Electron5/92
tsl ARRLHandbook'89
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PAoNVD7 MHzTRANSCEIVER
MARKll
door PAoEPI
Hiernaastiet u mijn kleine7 MHz
SSB fransceiver.Vandit mooie
apparaatjeis een bouwpakket
verkrijgbaarbij uw eigen BQCPrintservice!Zie hieruoorde
rubiek van Henk PAoGHS,elders
in dit nummervan de Nieuwsbrief.
De afmetingenvan hetgeheel, inctusieflinear,bedragen:hoogte6 cm, lengte16,5
cm en diepte 17 cm (incl. koelvinnen).
De ondersterij bevat van linksnaar rechts:HF+egeling,voedingaan/uit, linear
aan/uit, LF-volumeregeling,micr. ingang. De bovensterij: varicapafstemming,
hoofdtelefonaansluiting, S-meter.

I

Maarer zijn ook positieveervaringenopgedaan.Met de oscillatorspoel
spoel is moeilijkerin de bandte brengendan
bijvoorbeeld.Een onafgeschermde
de spoel zó dat het geheelmet afschermhuisje
dan
Maak
exemplaar.
een ingeblikt
0,7 pH wordt. Dat is dezelfdewaardedie verkregenwordt met het wikkelrecept
dus u kunt het niet? Maaru heeft
van Nico.Oh, u heeftgeen zelfinductiemeter,
toch wel een griddipperof FETdipper?
Nu, dan wijst de weg wel vanzelf,dacht ik zo. . .
Verderwas ik te gierig om een 10,695MHz kristalte bestellen,want ik had nog
zo'ngoedkoopdingvan f 3,95op de mooiewaardevan 10,700MHz.Met de
zijbandtrimmeralléénkr'rjgje de Írequentiegeen 5 kHz omlaag.Wil je de capaciteit
nog grotermaken,dan heefthet kristalgeen fut meer en slaataf. Met de truc een
10,7MHz traÍo in seÍiê tussenxtal en aardete zetten(de secundairewikkeling
wordt niet gebruikt),terwijlde trimmervêrvaltof geheelop minimumwordt
instellen.
gedraaid,kun je soepeltjesde gewenstezijbandfrequentie

Op het BQG-kamp...
in juni 1993vond de introductieplaatsvan de verbeterdeversievan de 7 MHz
transceiverin de vormvan een nieuwelay-outvan de componenten,een nieuwe
print van de sporenzijdeen de tekst m€t alle know-howover dit nieuweontwerp.
Dieperga ik niet in op de tekstvan Nico,wantdit alles heeÍt u uitgebreidkunnen
lezen in nr. 67 van de Nieuwsbrieí.
Eerste ervaringen
ln het daaropvolgende
nummerheeft u de eersteervaringenmet dit apparaatal
kunnenvernemen,want wim PA3BUOwas zo enthousiastdat hij de TRX al klaar
had eer hem de kersversgeêtsteprintwas toegezonden,bij wijze van spreken
dan. wim ondervondbrjhet in elkaarzettenvan het geheelgeen moeilijkheden.
checkte alle solderingen,weerstandswaarden
en andeÍecomponentennog eens
uiterstzorgvuldig;spanningop het apparaatgezêt,spoelkerntjesverdraaidtot
maximaleruis. Daarkwamenwarempelde eerstesignalenvan de 40 meterbandal
dóór! Ook het afregelenvan het zendergedeeltegaÍ hem geen moeilijkheden.
Voilá,zo simpelis dat!
De eerlijkheidgebiedtmij te vermeldendat ondergetekende
wat meer
moeilijkhedenondervond,maardat is de straÍvoorwat mindernauwkeurig
werken.Zo wilde ik aanvankelijkook een eigenbouwg MHzxtalfiltererin zetten.
Maar dan wordtook de VFo-Írequentieanders,enzovoort.Het resultaatwas
echterzeer pover:ik heb dus weerwat leergeldbetaald.
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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is rechts naastde helipot nog iuist iefs fe zien van de
Nu het dekselis venu-tjderd
Linksnaasthet ziibandkistalis een plaatsie
afgeschermdeoscillatorspoet.
tenuiilrechtservande
gevondenvoor de 10,7MHz^frequentiemeesleeptrafo"
trimmer op minimum staat.Het zwarte bakie met de koelvinnenis de linear.
Zoals de Íoto's aangevenis het een zeer compactgeheelgewordenen werkt het
als een tierelier!
Martin.PAoEPI
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'HETANG-WIEL'deel (slot)
2
EENTRANSCEIVER
VOOR
80,40 0F 20 |UETER

Band

V4

c4

c5

R2

C8

C9/10 C42t44 C43

113/14

door PA3ANG

Hier volgt, zoalsin Nieuwsbrbf60 aangekondigd,het tweededeet van onze DS&
transceiver.
We beginnenmet tweewijzigingenin het schema: Ll5 = 10 ItH moetworden
veryangendoor R3 = 220 koen het relaiscontactgeheet links mret in de andere
sfand staan. verder willenwe Beft PAoMMAen piet pA3Ayp bedankenvoor hun
op- en aanmerkingenhetgeenwe waarderenmet een cijfer l0!l
Bouw
De printdient met een 0,8 mm boortjete wordenbewerkt.De gaatjesvoor de
potmeters,Íilters,etc, dieneniets ruimerte zijn, komenlatervanzelfaan de beurt.
De componentenzijde
van de print is een volledigmassavlaken we dienenalle
gaten,met uitzonderingvan die gatenzoals aangegevenop de layout-tekening,
te
soevereinen.Op de printdienendria draadbruggente wordengemaakt:
1) van relais+T naarR9
2) van relais+R naarR7
3) 13,8voltnaarN1.
Aan de onderkantvan de printwordt een dun coaxkabeltjegelegdvan relaisnaar
knooppuntR7A/5.Dit coaxkabeltjeaan beidezijdenaardenl
Spoelen
venvijdernu voozichtig de piepkleinecondensatorenuit de ToKo-spoeltjes.Met
een scherpvoorwerpdeze'breken'en niet trachtenze te venrvijderen,
daar de
kans bestaatdat de spoeldan uordt beschadigd.soldeerde spoelenals e€rste
op de print en soldeerde behuizingvast aan de boven-en onderkant.
Montage
Zoek vervolgensalle componentenbij elkaardie op de bovenzijdedienente
worclengêmonteerd.De condensatorenmoeteneen steekhebbenvan s mm.De
weerstandênwordenrechtopgemonteerd.De lay-outdient als richtlijnvoor het
optimaalrechtopplaatsen.De TCA440wordtmet een lc-voet op de print gezet,
de LM386kan directop de printwordengesoldeerd.Soldeerhet blikken
afschermschotje
op een aantalplaatsenvast op de printplaat.Er dient een keusta
wordengemaaktvoorwelkeband'Hetwiel'operationeel
wordtgemaakt.De
bandafhankelijke
onderdelenziin: zieonderstaandelijst.

80 m BBl12 27O 560
1k
40m 88112 47 12O 15k
20 m 88529 18
33 27k
AlleC'spolystereen!

'p

33
2p7
1pB

680
180
47

47O 1n
330 680
150 330

20 wdg
12 wdg
10 wdg

De spoelendie zelÍ nog gewikkelddienente wordenzijn:
= 10 wdg trifilair0,2 mmposyndraad
L4
op FT37€1 ringkem
= 24 wdg enkel 0,5 mm posyndraadop FT37€1 ringkêm
L12
= zie tabel;0,5 mmposyndraad
L13
op T50-2ringkern
= zie tabel; 0,5 mm posyndraadop T50-2 ringkern
L14
De eindtransistormoetgekoeldworden.Gebruikeen koelplaatjeof maakgebruik,
indienmogelijk,van de behuizing.De transistordient geïsoleerdte worden
- collectoris tevensbehuizing!- en dientvan het merkMITSUBISHI
gemonteerd
te zijn. Anderemerkenvoldoênniet aan de specificatie,hetgeenresulteertin te
weinigoutput.
Afregeling
Sluitalle bedieningsorganen
aan en vergeethieóij nietde'S'-meterof een 470 O
weerstandop de S-meter/RF-aansluiting
te monteren,daar er andersgeen output
is waarte nemen.Menkan ook C45 voorlopigweglaten.Vervolgenskan de 13,8
volt wordenaangesloten.
Er is een aantal aíregelpunten.Allereerstdient de VFO in de bandgebrachtte
geheellinksomen ga met een ontvanger,
worden.Draai de afstempotmeter
waarvande antenneoÍ oppikspoelin de buurt van het Ang-Wielis gebracht,
luisterenop de ondergrensvan de gekozenamateurband.
Draaide kernvan L3
zodatje een draaggolfwaarneemtop je ontvanger.Wanneerje het goed hebt
gedaanzal tijdenshet draaienaan de aÍstempotmeter
de Írequentieoplopentot
aan de bovenkantvan de bandgrens.Als de Írequentieteruglooptheb je de
potmeterverkeerdaangesloten.HiernakunnenL1 en L2 op maximaalsignaal
wordenafgeregeld.EventueelL1 maximaalop bandbeginen L2 maximaalop
bandeind.Hiermeeis de ontvangeraÍgeregeld.
De zenderhoefralleente wordenafgeregeldd.m.v.de beide potmeters.Zet deze
eerst in de middenstanden moduleervia de microÍoon.De outputmoet 1 à 3 watt
bedragen,aÍhankehjkvan de gekozenband.
Met behulpvan een ontvangermoetP3 wordenaígeregeldop minimaalsignaal
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Componentenlijst
Condensatoren

Weerstanden

cí
68n
C2
22 N'l6V
C 3, 6, 7, 26,27,33,47
10 n
C 4, 5, 8, 9,10,42,43,44 zie tekst
C'11, '12,'13,21, 23, 32,40 100 n
C 14,22
22On
C 15,41
1n
C 16,'17,24
I u/16V
C 18
33 d16 V
C 1 9 , 2 0 ,3 0 , 3 4 , 3 6 , 3 9 , 4 84 7 n
C25,28,29, 35, 37
10 p/16V
C 31, 38
33 p/16V
C45
2pT
C.l6
3n3
C 49, 50
1p5/16V

MKT R1
tant. R 2
ker. R 3, 8, 13,20
polyst.R4
MKT R 5, 6
MKT R 7, 10, '15,21, 22
ker. R 9, 11, 12,19,23,28
tant. R 14
tant. R 16,25
M K T R 1 7 ,1 8
tant. R 24
elco R26,27
ker. R29
MKT R 30, 3Íl
tant. R 31
R32
R34
R35
R 36

Halfgeleiders

22k
zie tekst
22Ok
100k
3k3
10 k
1k
8l€
15
47k
390
330
33
150
10
2k7
120
47
1k8

Spoelen,relais,potmeters

tc1
tc2
N1
v 1 , 6 , 1 11 ,2
v2
V3
v4
v 5,7,8,9, 10,19
v 13,14
v15
v16
v 17,18

tijdenseen spraakpauze,waaóil de ontvangeriets naestde Írequentiedient te
Blijftnu nog de
staan,zodat de draaggolfhooóaar is (draaggolÍonderdrukking).
op, niet teveel,
goed
Pas
moduleert.
microÍoongain.Stel P2 zo af dat de zender
goede
50 O
een
voor
want dan veroozaakt u, ook met QRP,spletter!!Zorg
afsluitingvan dê zender;dezedient beslistgoed te zijn, daar FM en/of vervorming
ernstigtoenemenindiende zenderniet goed is afgeslotenl

TCA440 oÍ FCqqD
1M386
78105
8C183
3V9
5V6
zie tekst
1N41€
2N5109
1N4001
2SC1969Mitsubishi
AAZ15

L1,2,3
L4
L 5 , 1 0 ,1 1
1 7 ,8
L9
L12
L 1 3 ,1 4
Relais
P1
P2
P3
P4

TOKO 85ACS4238
FT37€1 (zie tekst)
100 pH
100mH
1 Op H
FT37€1 (zie tekst)
T50-2 (zie tekst)
2xom
10k
25k
2V2.
10 k log.

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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Bedlenlngsorganen
Er zijn slechtstwee potmeters:één voor de aÍstemmingen één voor het volume.
Gebruikeen goed afgeschermdekabelnaar de helicoil-potmeter
Verderhebt u nog nodig:13,8volt voeding,microfoon,ptt- en luidsprekereen C'tjevan 100 nF om LFD
aansluiting.Monteerover de microfooningang
type te zijn met een Z = 600 o.
dynamisch
tegente gaan. De microfoondient een
gebruiken
voor
de aflezingvan de
U kunt een meteraansluitendie u kunt
,s,en/ofRF-meter.Als meterhebt u de keuzetusseneen 100 pA oÍ 1
írequentie,
experimenteren(R26).Voor
mA exemplaar,eventueelwat met serieweerstandjes
kan het nodigzijnom c45 te vergrotennaar10 pF. Indiengeen
de RF-indicatie
'S'+neterwordt aangeslotendient een belastingvan 470 Q te wordengemonteerd,
daar andersde outputwordtbeïnvloeddoor de RF-sÓakelingversusTCA440pin
's'-meteroÍ frequentie3 (AGC).Bij het omschakelenvan de meterin de stand
aflezingdient u hier ook rekeningmeete houden.
Behuizing
Een metalenbehuizinggenietde voorkeur.Eventueelkan een eindtrapjein
dezelfdebehuizingwordengebouwd.Houdtechterrekeningmet de mogelijkheid
dat parasitaireFM optreedt.Er dient in ieder geval een goedeafschermingte
wordenaangebrachttussende zenderen de eindtrap.
Bouwpakket
Na de plaatsingvan het eerstegedeeltevan dit artikelzijn er al meerdan í)
printenafgeleverd(stand23 jan. '94)! we hebbengelijkmaarweeÍ spoeltjes
MaakÍ 25,-overnaarde BQCte voorkomen.
ingekochtom teleurstelling
op giro 3806184t.n.v.G.H.sibumte Emmenmetvermeldingvan
Printmanager
,80,13'en u ontvangtde volledigebouwbeschrijving,
printen 3 TOKO-spoeltjes,
alles incl. portokostenen verpakking.
Wij houdenons aanbevolenvoor elke op- of aanmerkingcq verbetering'
JohanPA3ANG& HenkPAoGHS
a a a a a
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MEDEDELINGEN
í 994
BQC.GUINSDAGEN

Kortlng
Op het totale beclragvan hst kamperenkan ditiaar 20% in minderingworden
gebrachtl

door PA3BUO
Wat vliegt de tijd! Het is weer zover om u op te geven var de BQC4agen 1994.lk
hap dat het weer één groot antenneDosgaaÍ wordenen dat veel zelfbouwte zien
zal ztjn.
Voor de vierdemaal hcr,pik ieder,die reedseerder deelnam, weer te mogen
begroetenen. . . vooralóók degenen db voorde eersÍe keermee gaan doen.
Wees niet bang voor te grota'hifte'of andere vreemdeen niet vreemde
natuu rverschijn selen!
Zoals gebruikelijkhouden we het onderling uitermategezellig. Verderzwijg ik owr
het weer, we wachtenmaar af en hopn!

Aanmeldlngeprocedure
U mefdtzich aan door stortingvan het verschuldigdebedragop giro 41719Ít2
t.n.v.W. Lubberste Brummenondervermeldingvan'BQC1994'engelijktijdige
(zie volgendebladzijde).
inzendingvan uw aanmeldingsformulier

?
I

Nieuw
Op de gehoudenevalualiein 1993is beslotenom een volle weekle kunnen
boeken.Dit gaatdus door!
De opbouwen de eventueleactiviteitenwaer menaan mee kàn doen (nietsmoet,
alles mag),vangtaan op de woensdag8 juni 1994.Dit om degenendie enkele
dageneerderkomende nodigerustte gunnen(Hl).
Tevenswerd besloteneen mogelijkheidte openenom een fiets te huren.Dit is dus
mogelijk,u kunt uw wensenkenbaarmakenop het aanmeldingsformulier.
De
kostenbedragenf 7,50 per dag of Í 35 per weekper fiets. Gaarneopgavedamesof herenfiets.Fietsenhurenkan echteróók ter plekke.
Data
De vastgesteldedata zijn dus dit jaar (2e weekvan juni):
5 - 6 - 7 - I - 9 - 1 0 - 1 í - 1 2 j u n i1 9 9 4 .
Een ruimekeuzedus. En nu maar hopenop een vroegedeelnamE.. . !
Prijzen van Camping'Het Haasje',Fortmonderweg17,8121Olst, tel. OSIOg-12m.
Kind(eren)tot 2 jaar
gratis
Electraper dag
Í 3,00
persoon
per
Per
dag
Í 4,75
Hondaan de lijn
Í 3,00
Caravan/grotetent
f 7,50
Toeristen-/mileubelastingp.p.Í0,80
Kleinetent
f 5,50
Auto/motor
optenein
f 3,0O
Alle pripen PER DAG

Gratis
De volgendezakenzijn gratis:auto op parkeerplaats- douches- familiedouches- babyroom- ruimtevoor mindervaliden.
centrifuge- anyembad
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Ultersteinzenddatumí5 aprll 1994
Uw inschrijvingis pas definitiefwanneerik het verschuldigdebedragèn het
heb ontvangen.Gaarneuw medewerkingin deze, dit is voor
aanmeldingsformulier
mijONMISBMR!
Peildoos voor 80 m
Zoals toegezegddoor AlbertPAoABEzou hij zorgenvoor een bouwpakketen dat
heefthij óók gedaan!Mooi Albert,bedanktalvast!.Het is de bedoelingdat de
peildozenop het kamp in elkaargezetzullenworden.Dus. . . soldeerEn
soldeeóout niet vergeten.
De kostenzijn begrootop f 60 voor een KOMPLEETpakket,inclusiefde 10Een losseprintzal ongeveerf 4 gaan kosten,dit voor degenen
slagen-potmeter.
die zelÍ voor de onderdelenwensente zorgen.Betalingvan de
bij Albertop het terrein!
peildoosonderdelen
uitsluitend
kuntu in iedergevaleen
In de'rest-info',die u eindmeiwordttoegezonden,
vinden,zodat u vóór uw
schemaen een print lay-outmet onderdelenopstelling

o

I

?

vertrekalleskuntvezamelen.
Jan PAoNRDheefttoegezegdzijn medewerkingte willenverlenenaan het
opsporenvan foutjes,mochtuw produktkuren vertonen.
Slot
Eind mei 1994 ontvangtu de'rest-inÍo'.Degenendie voor de eerstemaal komen
ontvangentevenseen routebeschrijving.
Wlt u een caravan/chalethuren?Bel dan zo spoedigmogel[kde beheerder
heb.
(05708-1226)
op, aangezienik hierovergeenzeggenschap
Tot slot wens ik bij voorbaatiedereen,die de moedheeft in te schrijven,geweldige
dagentoe. Nog vragen?Bel mijdan ná22maarl:05756-3210.
Veél DX en goedegezondheidtoegewenstdoorWimPA3BUOen XYL Ria
t a a a a

nr. 69 - maart1994
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief

-22-

_ 2 3-

AANMELDINGSFORMULIER
5 Um 12 juni 1994
BQC GEZINSDAGEN
Ja, iUwijdoe(n)óók meeen kom(en)voorde .....maal.Het ligt in de bedoelingté
arriveren
op Camping'Het
Haasje'd.d......juni1994tegen.....uur.
luwij ben/zijnvan plan aanwezigte zijn met .....personenop de volgendedata:
5 -6 -7 - I - I - 10 - 11 - 12juni 1994(omcirkelenwelke
van toepassingzijn).
Dus voor de onderstaandeberekeningtotaal .....dagen.
.....kind(eren)tot 2 jaar
f gratis
.....pers.àÍ4,75 perdag
f...........
.....caravan/grote
tentf 7,50per dag
f ...........
.....kleinetentf 5,50per dag
f...........
.....auto/motor
op terrein Í 3 per dag
f ...........
.....eleclra(4 amp.)í3 perdag
Í...........
.....hond(en)aan de lijnÍ 3 per dag
Í...........

.....toer.-/milieubelasting
f 0,80perdag

VAN DE PENNINGMEESTER
Jaarverslagí993

t
t

PenningmeesterBenelur QRP€lub

Contributie'92 í
45,00
Contributie'93 f 6899,00
VerkoopNwsb.
f
81,50
Rente
í
17,58
QSL-kaartenverk. í
36,00
OverigeinkomstenÍ 305,00

Negatiefsaldo

door PAoDEF

f 't545,00

f ...........

Druk Nwsb.
Porto Nwsb.'92
PortoNwsb.'93
Vergaderkosten
Kantoorbenod.
Telefoon-en reisk.
Marathon
QRP-kamp
CaIIPA3BQC

f 8929,08

berekendkampeergeld
lk huur........
damesÍiets(en)
en ..........
herenfiets(en)
à f Z,SOperdag
lk huur........damesÍets(en)
en ..........herenÍiets(en)
à f 35 per week

f...........
Í...........
Í...........
-._.---+

Het totaalbedragis hedenovêrgemaaktop: giro 4171%2t.n.v.W. Lubberste
Brummen,ondervermelding
van'BQC{agen 1994,,tenrijldit
aanmeldingsÍormulier
gelijktijdiggepostwordt.

N a a m.:. . . . . . . . . .
C a l l :. . . , . . . . . . . . . .
Postcodeen woonplaats:
Telefoon:

7192,99
212,32
1095,47
29,20
17,50
152JtO
60,00
128,25
45.25

f

8929,08

dagen f

;;dasx
koÍting20%

gewenst O bouwpakketgewênst
O routebeschrijving
gewenst O alleenprintjegewensl
O evaluatieverslag

Í
|
f
Í
f
í
f
|
t

(aankruisens.v.p.)

B Q Cn u m m e r. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:

Opsturenaan: W. LubbersPA3BUO,Becker'sSonstraat31, 697í GS Brummen.

Benelux
QRPClub- Nieuwsbrief
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Dr OÍtl,
Het is mij weer geluktom de linkeren rechtertotaaltellinggelijkop papierte
krijgen,er zit geen verschilin zoals u ziet. Het is tot nog toe altijdredelijkgegaan
met mijn rem op de uitgaven,maardit jaar moestik toch de reserveaanspreken.
U bent het afgelopenjaar zó actiefgeweestmet het inzendenvan copy dat de
hoeveelheidbladzijdenver bovenons @ntÍact uitging.Dit werktnatuurlijkdubbel
uit,de'Post'vraagtdaarmeteenook haardeelvan.
De interessanteondeniverpen
van u op QRPgebied willenwij gaarnezoveel
mogelijkmeteenaan anderendoorgeven.Daaronze Nieuwsbriefhet contactmet
onze ledenvormt kan dat niet anders.
Het contractmet de drukkerheb ik moetenaanpassen.We zullende hoeveelheid
bladzijdenwat moetenbeperken,zonderal teveelaan de inhoudvan de
Nieuwsbriefaf te doen.
Mochtu nog vragenover dit jaarverslaghebben,dan ben ik gaarnebereidu
verderte inÍormeren.
Onzeclub LEEFTen is gezond,een rekenmachine
die negatiefbij negatiefoptelt
en dan op een positiefresultaatuitkomtbehoortnog nêf tot de clubinventaris.
Het ledenaantalkan nog verderomhoog.Dit gebeurtook wel regelmatig,maar
maaktoch maaÍ eens wat reclamevooÍ onze BeneluxQRPClub,dan komenwg
er samenbest wel weer uit.
vy 72-73FritspAoDEF
i t a a a
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en spoelen
TOKO-trafo's

toegepast,daar de secundairekantniet gebruiktwordt.De oranjeliet zich niet op
dezelfdemanierafstemmen.
Doorde kern in het trafohuisjediep in te draaien,komtna loswrikkenvan de
omgebogenpootjesde bewikkeldekem tevoorsch{n.
In bijgaandeschema'sheb ik aangegevenhoe ze in elkaarzitten,zie figuur 1.
Zo bleek dat de oranjetrafo heel gemakkelijkover te wikkelenis en te voozien is
van een middenaftakking.
lk hoop met deze'onthulling'hetgebruikvan de traÍo'tjeste hebbengepÍomoot.
Sommigenzijn ook primaals zelÍinduc{iemet variabelewaardete gebruiken.

door PAoEPI

Voor een luttetbedrag zijn er assoftimentenTOKO trafo'tiesvan het 7 nm $pe te
koopin de dump. Totaalffi stuks,minimaal5 per type, staater op het za4ie.
Geel 455kHz, wit 455kHz, zwart 455 kHz (detectietrafo).
Rcod MOoscillatorspet, orania 10,7 MHz, bruin 10,7MHz, paars (derrderspocll
sfereo),blauw 10,7MHz.
Fabri kaat: Mitsumi-toko.
Nu bestaanEr vastwel catalogiover deze matêrio,maardie heb ik toevalligniet in
was ik al snel door mijn blauwe 10,7MHz
mijn bezit.Na enig geëxperimenteer
trafo'tjesheen. Kan ik de anderekleurenook gebruikenin bijvoorbeeldde 7 MHz

t

MartinPAoEPI

QRPBOVEN30 MHz

transceivervan PAoNVD?
Om dit te wetente komendiendenêr dus enigetrafo'tjesaan mijn
ten offerte vallen.
nieuwsgierigheid

\[ t uV.JJ
-

6tt

\au

SOC

\tsJ

luu

14

3óu/

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat ik bqon metdit rubiekje. /n eerrsfe
instantiealleen voor VHFen UHF, maar meer en meer blij( dat tot in de
gigahezen interessanfeverbindingenkunnen wordengemaakt met minder dan
minimaal vermogen.Hoewelde hogere frequentiesde meestideale zijn voor QRPverkeer,blijK ook nu weer uit uw reactiesdat er binnende BQC eigenlijkgeen
echte activiteitin dit deel van het radiospectrumis. ln plaatsvan de bergen post
waaropik hooptekwamer.. . N/EIS!
Maarja, dan realiseerik me weer dat de conditiesde laatstetijd ook nietgeweldigl
waren en besluittoch maar weer wat bladvullingvoor de Nieuwsbriefte gaan
prduceren.

4l-3,2 ntl

f-fl1
-W

Lt#r*

ZWART

wlT
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7r"'

ï r "\-t*)
[o

{"1
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{ïí
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0t- /@P
ORANJE

stl

4d

}

BRUIN

BLAUW

tr
van TOKOlrafo's
Figuur 1 Aansluitgegevens

g
,L\.

Hoe zijn de aansluitingenaan de pennetjesgemaakt?Metingenmet de ohmmeter
gavenwel enig inzicht.De secundairewikkelingenblekenaltijd aan de 2-pens
zijdete zitten.Dan kun je die als linkkoppelingbij de Fetdippergebruikenom de
frequentievan de afgestemdeprimairekringvast te stellen.Bruin en blaur bleken
in dat opzichtidentieken kunnendus in de transceiverdoor elkaarworden
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 69 - maart1994

door PA3BHK

!í;

;'
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Propagatle
lonosferischzijn we aÍhankelijkvan Auroraen SporadischeE (Es).
Auroratreedt op ná zonne-uitbarstingen
en wordt vooraÍgegaandoor een
radiostilteop de kortegolf, vooralop de lagerebanden(80 en 40). Wanneerer
dan een paaÍ uur later uit de richtingvan de zon op 2 en 6 een duidelijke
ruistoenameis dan is er een kansvan meerdan 80% op Aurorabinnen48 uur.
Es is zo'n propagatiedie enigszinsaan de seizoenengebondenis maarop 6 m
eigenlijkin alle jaaÍgetijdenkan voorkomen.De langereopeningenechter
beginnenmeestalbegin mei om tot septemberons te tracterenop loeiharde
signalentot over 2000 km. Op 2 m komtde eeÍsteopeningmeestalergensin het
middenvan mei,6 gaatvanafhalfaprilregelmatig'open'.'Shortskip'op 10 m?
Houddan óók 6 m in de gaten!6 m wagenwijdopen in alle richtingenen met
aÍstandenminderdan 500 km? Wees attentop openingenop 2l Zekerwanneerd€
FM-omroepband
zuideuropesestationslaat horen.
Meteorenbeginneneind april weerte vallenen kunnen,zekerop 6 m, Es een

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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-27 -26opstapjegeven.
Tropo,tenslotte,is dà DXaropagatieboven144 MHz' Stabietweer? Hoge druk?
Dan alleVHF,UHF,SHFen hogerebandenin de gatenhoudenlZelfslichtwil in
je
het voorjaarsomserg lang bovenhet aardoppervlakhangen,somszie vanaÍde
je
vanaf
de
zie
AÍsluitdijkzo,nHoNDERDbooreilandenen heel aÍ en toe
Hollandsekilst stukkenEngelandliggen!Goedeconditiesvia tropo zijn eigenliik
Alleenreikenonze (QRP!)-signalennog veel
net zoietsals luchtspiegelingen.

s:

$
$

t
d

,*

verd6rl
Activltelten
Zoals al gezegd,bleeker uit u,rrreac{iesgeen activitêitboven30 MHz' !a' de
conditieswarener dan ook niet naar. In decemberhad ik zelfs aan êen kleine20
genoegom GIEUC,nèt aan de anderekantvan de plas'te
watt nauwelijks
werken.Echter:Wanneerik anderebladenmaggeloven,waren de bandenin
novemberregelmatigzeer goed voor DX.
ln Manchesterhad ik helaasgeen gelegenheidom op de bandente zijn.
MAARIK BENTOCHNIETDE ENIGEBINNENDE BQCDIE BOVEN30 MHZ

Latenwe hopendat in deze lentehet mooieweer weer terugkomten dat de
tropoconditiesweeÍ op peil komenlWie veíelt me van haar of zijn resultaten?

ACT]EFIS???
vertelik van die Es-achtigeopeningen
lederekeerweer in het decembernummeÍ
weer
hoor ik net weer niets als ik miin spul
op 6 als er meteorenvallen.En steeds
aan heb.Wanneerje 10 uur van huis bent en zo'n 8 uur in een anderewereld,
bfijvener vande 24 uur niet veel oveÍ voor de radio.Ook dit jaar zijn er tijdensde
Geminidenen de Ouadrantidenweer veel verbindingengemaakt.Wie had su@Bs
op 6?
ZelÍ ben ik bezigmijn2 m FM-setjeweer in ordête maken.Met eeen
'vermogensmodule'
in de eindtrap.Volgensde specificatiesgeefi een
van 10 mW zo'n 5 W aan de uitgang.Maar in tegenstellingtot da
stuurvermogen
meestebouwerslijkthet wel of ik het niet voorelkaarkan krijgen.Toch hoop ik op
,Het Haasje,weer met 100%zelflcouwop één of meerderebandenactiefte z'tjn.
Hopelijkóók met 6 m in de multi-modezender.DSBmag inmiddels,dus de drang
om in die doos SSBte makenis veel mindergeworden.

72 es73 (is dat samenniet 145?)de Robert,PA3BHK

NIEUWELEDEN- WELKOM.
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door PA3DNN

Hierbijstellenw'rjde navolgendeledenaan u voor en wij sprekende hoop uit dat
zij zich snel bij onze club thuiszullenvoelan.

$,
';
iif;

$,:
Íi:
En verder
Hoewelik wat ideeênheb is er ook dit maalër geen knutseltip.Ergensis de
rubrieknu ook weer een soorthaastklusgeworden;in de ijdelehoop op uw reaciie
werd het steedsweer uitgesteld.Maar het terugvindenvan de soldeerbouten
anderebezighedenzijn medeschuldig.. .
Hoewelik niet echt een liefhebberben van @ntestenzijn de contestsop VHF en
UHF nog niet altijdde spectakelswaarinidiotenelkaar,soms met de grootste

moeite,aan het verstandwillenbrengen'59(9)'bij elkaarte zijn. Op banden,die
van natuÍe (veel te) stil zijn is plotselingeen bruisendeactiviteit.Natuurlijk,ook op
deze bandenmoetencall en rapportwordenuitgewisseld.Er komtzelfs nog een
QTH-locatorbij, dit om berekeningvan de afstandtussende stationsmogelijkte
maken(punten!).Maar menigeenvraaglhoopvolaan het tegenstationof er ook op
eon hogêrefrequentiekan wordengewerkten de gestoordestress,die het werken
op de HF-bandentijdenseen contestvaak onmogelijkmaakt,komtop de banden
boven30 MHz gelukkignog nauwelijksvoor. Waaromdit alles?Welnu,de eerste
weekeindenvan maaÍl en mei zijn er wêer grote contests.Halverwegemei hebben
de Brittener nog een en iederedinsdagis er een Scandinavische
activiteitencontest.
lk weet de data niet uit mijn hoofd,maarElectronen CQ-PA
hebbenregelrnatigovezichten. Op VHF en UHF is een contesteen garantievoor
activiteiten kunt u horenwat er, zelís bij de meestberoerdecondities,nog
gewerktkan worden!

BOC692
BQC693
BQC694
BQC695
BOC696

B. Hendriks,Botter22-12,8232K t Lelystad.
A. van Lenten, Hazelaar17,3248 BM Melissant.
39, 7471CG Goor.
PEIIZP
J.H.P.Smidt,Hengevelderstraat
3, 9501EP Stadskanaal.
PAoGDO G.D.Olyslager,Poststraat
G.W.M.v.d.Meyden,Het Rond5í, 3995DL Houten.
PAoCWS

Aangezienondergetekendenog niet in het bezitwas van de
aanmeldingsformulieren,
deze keer geen gegevensover apparatuur,antênnês,
etc. Dezezullen alsnogin de volgendeNieu\,vsbrief
wordenvermeld. SF

73,CeesPA3DNN
I r t t a

BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 69 - maart1994

-{
-29-

-28-

'TWEE'METOR
2meter,2tor,VXOTX

door PA3FFZ

Eenvoudigeprojeclen voor HF-zenderszijn er genoeg, maar voor 2?
Als zovelen benik nijn amateurloopbaanbegonnenop de twee meterband.Na het
behalen van de machtiginSwilje zo snel mogelijkde lucht in en dat wordt dus
kopen,nieuwof tweedehands.
Na C kwamA. Var HF washet bouwenal
begonnentijdenshet oefanen met de CW en bovendienis de druk al wat van &
ketel. . . je kunt immers uitkomenop 2, mrcht het met het bouwen vnr HF wat
tegenziften.lets bouwen voor 2? Daar was tot nog te niet seieus over gedacht
vanwege hetal eerder aangeschaftefabriekstoestel.Na de teuke expimenten
met 'EEN'[1], een l-transistonender voor HF, werd het tijd voor'TWEE .
Twee
Twee transistorenis niet erg veel voor êen 2 meterzender.Er komt maar 10 mW
uit (gemeetgokt).Met de VXO wordt e€n signaalopgewektop 145,0tot 145,6MHz
dat bij een stevigemechanischeopbouwvan de TX stabielgenoegis voor FM.
De VXO-experimenten
zijn gedaanaan de handvan de artikelenvan PAoGBY
(Nieuwsbrief)
en DJlZB (SPRAT).
Met de 10 mW en een eenvoudigerondstralerzijn buurtpraatjesover ca. 10 km (!)
mogelijkên men kan achter'TWEE'natuurlijknog wat meerversterkingplaatsen.

'Éfr

2^r22/q

24iHt

2

De bekendefolie-varcouit het Vene Oosten.Met 180 pF is van 144,0tot
I
145,6MHz af te stemmen.. . de stabiliteitbeneden145,0is nietbestmeer.
Met een C (styro/polyester)
in serie,zodat we ee.75 pF voor de afstemming
krijgan,is het hele FMgebied van 145,0tot 145,6MHzbetrouwbaarte
welken.
Kristaluit sloop RT58.Met de \AO gaat de frequentieomlaag.In deze set zit
ook een kristalvan 6091,666kHz; ook dat komtgoed in het betreffendedeel
van de 2 meterbanduit.
3 x I = 24 MHz in de collectorkring.15 wdg + 6 wdg, gewikkeldom de
(7,5mm).Draaddikte
zeskantigehulsvan een BlC-ballpoint
0,2 mm.Afstand
tussende spoelenI mm.

$n,,t

Bij het echema in de driehoaken

Ectol

spo€ltiesin onbetekenendestukjes.Voor het bereikenvan het grootste
afstemgebiedis de waardevan de spoeltjesZEERcritisch.Maximum
resultaatis hier verkregenmet serie/parallelschakelen
en veel proberen.

48ËHt

la4HHt

loo

/?o/ft

loon
2

Htt
meton

tr
4
a
H
H

Om niet al teveelvan de VXO te verlangenis fasemodulatietoegepasl.De
collectorkringvan de 8C107 (of anderemoderneLF-tor)is op de flank
afgeregeld(dus geen maximumsignaal)en woÍdt door de varicapvanaÍ het
resonantiepuntgebrachtin het ritmevan de audio.Op de audio-ingangis de
- als
luidsprekeruitgang
van een goedkopecassetterecorder
- aangesloten.Het'hoog'zou wat moetenworden
microÍoonversterker
geeft behalveFM
opgekrikt,daar de modulatiewat dof is. Fasemodulatie
De varicapis uit
vrijwelaltijd ook wat AM. . . leuk voor vossejachtzenders.
qsn Tv-tuner band lll en is voorzienvan een groenepunt (88106).
Alle smoorspoeltjesmet een aangegevenwaardezijn standaardHF'
(RFC).
smoorspoeltjes

Ha-JoDJIZB heeftontdektdat de werkingvan VXO'svaak enormverbelert
als niet één, maarmeerderespoelenin seriegebruiktworden(veel vlotter
opstarten).Waarschijnlijkbreektmen de parasitairecapaciteitenvan de
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Met de 2N2219wordthet signaalverdubbeldtot 48 MHz Daardient de
collectorkringdan ook op afgeregeldte worden.Het moêtmogelijkzijn om
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 69 - maart1994
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-30hier met een betor€vóórinstellingen/oÍeÍra transisloreen krachtiger
slgnaalte verkrijgen.Spoel:12,5wdg van 1,5 mm verzilverddraadgewikkeld
in de groevenvan schroefdraadM'10.Na montagêis de MlGbout venrijderd.

í
{

,s

l1l Niet alleen is het boekje'EEN' (zie Nieuwsbief nr. 66) nog steedsverkrijgbaar,
maar er is nu ook een bouwpakketvoor. lnlichtingen:PA3FFZ, Leemweg10, 8395
- 1659.
TK Steggerda,05614
Bastiaan.PA3FFZ

Ë

door PAoATG

1;

Hêt 48 MHzsignaalwordt met een diodeverdrievoudigdtot í45 MHz Veel
diodesen varaclorívaricapszijn hiervoorgeprobeerd.De onderlinge
verschillen:een Íactor 10 in spanning,dus ean Íactor 100 in vermogen.Van
de geprobeerdediodesvoldeedde PhilipsBN(í3 (bruin/oranje)het beste.
Het zou mij nietsverbazenels bij het verhogenvan het vermogeneen
anderediodeals besteuit de bus komt.
9

10

.

De tweedeharmonischevan 48 MHzmoetuit het uitgangssignaalworden
venrijderd.Spoel7,5 wdg op M8, draad1 mm.Niet alleen96 MHz moet
onderduktworden;er is ook nog de vijÍdeharmonischevan 24 MHz= 12O
MHz die hinderlijkaanwezigis. Mij luktehet om deze ook met de 96 MHz
kringte onderdrukken.Afgeregeldis met een dipmeter.Mochtèf 96, óí 120
MHz niet goed onderdruktzijn. . . neemdan een extraseriekringop mst
dezetfdewikkelgegevens.
Seriekringvoor2 meter.Filteringen 50 e aanpassing.Een trimmerover de
uitgangbrachtgeen verbeteringin de aanpassing(is vaak het gevar).Deze
spoelvan 1 mm vezilverd draadbestaatuit 6,5 wdg gewikkeldom Mg. Het
wikkelenvan spoelenmet stug draad in de groevenvan schroefdraadgeeft
Íraaie en reproduceerbare
spoelen.Moetener aftakkingenwordengemaakt,
trek dan de spoel iets uit elkaar,schuiftweepapiertjester weerszijdennaast
dê las en ga dan pas solderen.u baktde boerdan niet meer aan erkaar.

uitgaandevan 8 MHz moetmen 1 x verdubbelenen 2 x verdrievoudigenom in de
2 meterbandte komen.In principemaaktde volgordewaarinwe dit doen niets uit.
Mettransistoren
bleekbij mijen brjpElcHN het verdrievoudigen
c.q. verdubbelen
niet zo esnvoudigmet een goed rendementen weinig'rommel,.De diode_
verdrievoudigeris een soortnoodsprong,maarhet principeis zo gek nog niet. Het
rendementkan metde juiste diode vrij hoogzijn en het makenvan vermogenis op
sen lagerefrequentieeenvoudigen goedkoop.
Verdere experimenten
DezeVXo-zenderis ook met buizengeprobeerd.Met een Eccg2 als eindbuisen
verdubbelaarwordt500 mw gehaatd(meteen afschermingom deze buis slechtg
25 mw). De stabiliteitvan de zenderis echterveel slechterdan van de transistorBeneluxQRPClub - NiEurrsbrieÍnr. 69 - maart 1994

VXO. Na een half uur wordt pas een redelijkestabiliteitbereikt.
De 2 meterexperimentenwordenvoortgezet!
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DEACTIVITEITENWEEK
DECEMBER
1993
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1
2
3
4

Call

Cat

PA3BHK
PAoATG
PA3BHH
PA3FSC

all
HF
HF
HF

PX
52
20
14
6

LND

QSO's

QRP

Score

39
16
10
4

67
19
14
6

36
19
1
0

1211
828
129
2
8

Robert PA3BHK,de BQC-activiteitenweek
is niet verplaatstt.o.v.d€ G-QRP
Wintersports.We hebbenalleendeze 7 dagenvastgelegdop de laatste7 dagen
van het jaar. Dit om te voorkomendat een deel van de week in de eersteweek van
het volgendjaar terechtkwamoÍ een deel van dezeweek voor de kerstdagen
begon.ln de week na kerstzijn de meestemensenvrij. lk heb de scorewat
aangepast.Op 10 MHz hadje HB9-HBvergetenen ik ben ervan uitgegaandat de
opgegevênpwr het uitgangsvermogen
van het tegenstationwas; zelf werkje al
is 2-wayQRPen 1
met QRP,dus 2 x SSBbij 10 W outputvan hEttegenstation
extraQSO-punt.
Ton PA3BHH,bedanktvoorje lijstje.Ja, zo werk ik meestalook. Ontvangeráán
en dan wat andersgaan doen. Het aanpassenvan mijn programmabijvoorbeeld.
Maar na het werkenvan een roependstationên het inloggenlaat ik de computer
het uitsorteenrerkvoor de marathonen/ofactiviteitsweekdoen. lk heb ook een
hekelaan dit soort administratie.Maarals het programmadoetwat ik wil heb ik er
ook weer plezier in om wat meerstationste gaan werkenom het Programmauit te
proberen,Hl.
BeÉ PA3FSC,in je loglijstjestaan4 stationsop 7 MHz,dus de scorewordt dan 28
in plaatsvan 29.
t a a t a
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QRPCONTESTKALENDER
datum GMT
5€ mrt.
13 mrt.
19 mrt.
19 mrt.
26-27 mrl.
9-10 apr.
') 8-10apr.
17 apr.
17 apr.
1 mei
22 mei
28-29mei

0000-2400
2000-2400
1600-19m
1900-2100
0000-2400
1200-2400
2300-2300
0700-1100
1300-1700
1300-1900
1500-1900
0000-2400

Deelnameklassen:
A = tot 1 W CW of tot 2 W SSB, B = tot 5 W CW oÍtot 10 W
=
S S B ,C > 5 w C W o f > 1 0W S S B .
Puntentelling:
5 puntenper QSO.
Multiplier:state,prov.of land.
Bonuspunten:200 puntenbij een TX van m6er dan 15 j. oud, 300 puntenbij een
FX van meer dan 15 j. oud en 500 punt€nbij een TRCVRvan meerdan 15 j. oud.
Score:som van de bandtotalen.Bandtotaal= QSofunten maalde
plusbonuspunten.
multiplierpunten
Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan BuckSwitzerNBCQA,
654 Georgia,Marysville,M|48040, USA

door PAoATG
band

ARRL Int. DX
SSB
ARCI ClassicSprint
CW/SSB
AGCW-DLVHF
CW
AGCW-DLUHF
CW
CQ \ A/WPX
SSB
ARCI SpringQRP
CW
JapanInt.DX
CW
RSGBQRP
CW
RSGBQRP
CW
AGCW-DLQRP
CW
ARCIQRPHootovvl
SprintCW
CQ WW WPX
CW

160-10
m
16&10m
2m
70 cÍn
Ín
160-10
160-10
m
2G10m
80{0 m
80{0 m
80-40m
160-10
m
160-10
m

') Dezeconteststartop vrijdag.
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ARRL INTERNATIONALDX CONTEST
Werkenmet elke WNE amateur.
Uitwisselen;RST + output,WA/E-stationsgevenRST + state/prov.
Deelnameklassen:
A1 = singleop. alle banden,A2 = singleop. 1 band,B = single
op. alle bandenen hulpvan DX-net,C = singleop. alle bandeneRp (max.5 W
uit),D1 = multiop. 1 TX, D2 = multiop. 2 ïX 1=op verschillende
banden),D3 =
multi op. onbegrensd(gescheidenlogs voor elke band).
Puntentelling:3 puntenper QSO met WA/E.
Multiplier:1 puntper band per USA-state,VE-calldistricl,VO en W1.
Score:de som van de QSO-puntenx de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
KH6en KL7 têllen niet, VE-calldistricten
zijn VE1 Umg, USAstatêsdus 48 + DC.Elk station1x per band.Dupesheetbrjt SOOeSO's.Multiop.
stationsminimaal10 minutenop de band.GeencrossmodeeSO's.
Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan ARRL DX Contest,22S
MainStreet,Newington,
CT 06111,USA.
ARCI CLASSICSPRINT
Werkenmet:elke amaleur.
Uitwisselen:RS(T)+ output,(+ Statê/prov.voorWA/E).
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AGCW-DLVHF/UHFCONTEST
Werkenmet elke amateur.
Roepen:CQ AGCWTEST.
Uitwisselen:RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen:
A = max.3,5 W uit, B = max.25 W uit, C = > 25 W uit.
punt
per kilometer.
Puntentelling:
1
Score:somvan de QSO-punten.
Bijzonderheden:klasseen locatiemogentijdensde contestniet veranderen.
Alleen singleop., ook voor clubstations.Niet-completeQSO'stellen niet, maar
staanwel in het log.
Aanbevolenfrequenties:144,01O- 144,150 en 432,O25- 432,150 MHz
Logs;per band + summaryvóór eind maartzendenaan; OliverThye DJ2QZ,
Friedenstr.38, W{400 Munster,Deutschland.
CWWORLDWIDEWPXCONTEST
Werkenme[ elke amateur.
Uitwisselen:
RS(T)+ volgnummer.
'1a1= singleop. alle banden,1a2 = singleop. 1 band,1b1 =
Deelnameklassen:
singleop. QRP (max.100W uit),1b2 = singleop. QRPP(max.5 W uit),2a1 =
TX.
muftiop. alle banden/1ÍX,2a2 = multiop. alle banden/multi
'10,
punten
punten
op 160,80 en
6
Puntentelling:
EU-DX
op20, 15 en
EU-DX3
40, EU-EU1 puntop 20, 15 en 10, EU-EU2 puntenop 160,80 en 40, PA geen
punten(wel multiplier).
Multiplier:elke prefixis 1 multiplier.
Score:de som van de QSO-puntenx de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
klasse2a: minimaal10 minutenop de band.Ookals een QSO
een nieuwemultiplieroplevertmagnietvan bandwordengewisseldbinnendeze
10 minuten.Singleoperatormax.30 uren in de contêst,patzês in max.5 delen en

Ë
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-34minimaalí uur aangevenin log. Klasse1b en 2b: max I signaalper band.Mutti
op./multiTX apartevolgnummersper band.Alle TX binneneen straalvan 500 m.
Alle entennesd.m.v.dradenaan de TX. Een stationin een zone mst call ult
anderezonewerkt/P. DusAAl l(B telt voorM3. preÍixen1 x tellen tijdensde
contest,dus niet per band.Dupe sheetsvoor meerdan 200 eSO,s.
Logs:per band + summaryinzendenbinnen1 maandnaar Ce Magazine,WpX
Contest,76 NorthBroadway,Hicksville,Ny 11801, USA.Op enveloppevermelden
SSB-respCW-log,
ARCI SPRINGQRPCONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:ARCI-ledenRST + s1s1s,prov.of land + ARCI membernr.:niet-leden
RST + state,prov.oÍ land + output.
Deelnameklassen:
singleband,all band.
Puntentelling:ARCI-leden5 punten,EU-stations2 punten,DX-stations4 punten.
Multiplier:USA-states,VE-prov.en DXCC-landen.
Score:som van QSoaunten x multipliersx vermoggnsmultiplier
x
energiemultiplier
+ bonuspunten.
Bijzonderheden:
Elk station1 x per band.Max.24 uur in de contest.
vermogensmultiplier:
bij max. I w uit de scorevermenigvuldigen
met 10, bij max.
5 W uit de scorevermenígvuldigen
met 7.
Voedingsmultiplier:
bij 100%'natural'energiemag de eindscorEmet i,5 worden
vermenigvuldigd.
Bonus:puntenvoor homebrewapparatuur:20@ puntenextra voor HB_TXper
band, 3000puntenvoor HB-RXper band en 5000 puntenextravooÍ HB-TRCVR
per band.
Aanbevofe'n
frequenties:18í0, 3560, 7040,1460,2,t060, 28060 kHz.
Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan: eRp ARCI Contest
chairman,Red ReynoldsKsvoL, 835 surryse Rd., LakeZurich, lL 60047, usA
RSGBQRPCONTEST
Werkenmet elke G-amateur.
Uitwisselen:
RSï + volgnr.+ input.
Deelnameklassen:
< 5 W B = overigelanden< 5 W.
A = UK-stations
Puntentelling:
15 puntenper eRp-eSO en 5 punteper eRO-eSO.
Multiplier:geen.
Score:de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden;
alleensingleop.
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Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan HF-ContestCommittee
RSGB,c/o Mr D.S.Booty,139Petersfield
Avenue,StainesMiddlesex
TW18 1DH.
England.
AGCW-DLQRP PARTY
Werkenmet: elke amateur.
+ klasse.
Uitwisselen:
RST + volgnummer
Deelnameklassen:
A = max.5 W, B = max.10Wuit, C = SWL.
Puntentelling:
QSO'smeteigenland1 punt,overigelanden2 punten.Elk QSO
met klasseA-stationQSO-puntenx 2.
Multiplier:DXCC-landen
per band.
Score:som van bandtotalen.Bandtotaal= som van QSO-puntenmaalsom
multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk station1 x per band.
Frequenties:
3510-3560en 7010-7040kHz.
Logs:per band + summaryvoor 31 mei sturennaar StefanScharÍensteinDJSIO(
Hinbergerstr.19a, D-5340Bad Honnef6, Deutschland.
ARCI ORP HOOTOWLSPRINT
Werkenmet: elke amateur.
Uitwisselen:ARCI-ledenRST + sta1s,prov.of land + ARCI membemr.;niet-leden
RST + state,prov. oÍ land + errlpu1.
Deelnameklassen:
singleband,all band.
Puntentelling:
ARCI-leden5 punten,Eu-stations2 punten,Dx-stations4 punten.
Multiplier:USA-states,VE-prov.en DXcC-landen.
Score:som van QSO-punten
x multipliers
x vermogensmultiplier
x
+ bonuspunten.
energiemultiplier
Bijzonderheden:
Elk slation1 x per band. Max.24 uur in de contest.
Vermogensmultiplier:
10 x bij < 1 W, 7 x bij < 5 W.
Voedingsmultiplier:
bij '100%'natural'energie
magde eindscoremet 1,5worden
vermenigvuldigd.
Bonus:puntenvoor homebrewapparatuur:2(F0 puntenextravoor HB-TXper
band, 3000 puntenvoor HB-RXper band en 5000 puntenextravoor HB-TRCVR
per band.
Aanbevolenfrequenties:
1810,3560,7040,14060,21060,28060kHz.
Logs;per band + summarybinnen30 dagenzendenaan: QRPARCI Contest
Chairman,Red ReynoldsKSVOL,835 SurryseRd.,LakeZurich,lL 60047,USA
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JAPAN INTERNATIONALDX CONTEST
Werkenmet:JA-stations.
Uitwisselen:RST en Ce zone-nr,JA-srationsgevenRST en preíecture
nr.
Deelnameklassen:
singleop. multiband,singleop. single band, singleop. multi
bandQRP.
Puntentelling:1 punt per eSO op 14MHz,1 punt per
eSO op 21 MHz,2 punten
per QSOop 28 MHz.
Multiplier:totaaraantalJA-preÍecturesplus ogasawaratsl. plus
Minami-Torishima
lsl. en Okino-Torishima
lsl.
Score:de som van de eSO-puntenx de somvan de muftiplierpunten.
Logs:met summaryvoor 31 mei zendenaan Five Nine
Magazine,p.O. Box 59,
lGmata Tokyo144,Japan.

BQC IiíARATHON

door PAoATG

bijgewerktUm31-01-g,l
preÍixen
1
2
3
4
5
6
7

PA3FSC
PAoTA
PA3BHH
PA3CLQ
PA3FFZ
PAoATG
PA2PWM

99
176
57
91
50
77
37

landen
u
56
24
31
24
28
20

antenne
6563
2973
't080
819
802
469
76

tNV
LWA
INV
LWA
DIP
LWA
INV

Bastiaan'ASFË., eenreukrijstje,voorarop de 160m.
uAg met4 w op 160m is
toch€enreukQSo.RVí zarwerLeningrad
zijnen EVois nu witrusrand(vroeger

uc).

Ton PA3BHH,
schitterend
zowelde preÍixen
alsde opgestetde
lijst.
KeesPAoTA,wateencalls,omvante wetertandenl
Nogeveneenkleine
correctie
opjouwadministratie:
rMo= rso,URis nu Es, uH is nu EZ.Deoudc
callskunnennu doorRusland
gebruiktgaanworden.
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BeÉ PA3FSC,ik had GB als GM in mijníire gezet (dat zou het in de toekomst
gaanworden,iets te vlug dus),dat was het ontbrekendeland.Eersteopgavewas
dus 29 landen+ tweedeopgave= 34 landen.
Jan Pieter PA3CLQ,ook evenwat conigeren:UTS= EM = Ukaine en UA2F =
UA2= Kaliningrad.
Paul PA2PWM,goed strevenvoor het komendejaar. Je bent alleenvergetenje
gebruiktepoweroutputaan te geven.Nu heb ik alles voor ssB gerekendmet 10
w outputen DJo met 5 w output.lndiennodig gaame volgendekeer conectie.
Voor de nieuwecalls in oost-Europaheb ik de eersteprefixgroepvan het callblok gekozen,maar het is mogelijkdat dit in de toekomstnog wat aangepastzal
gaanworden.We zullenwel zien.
Verder,denk eraandat op de lijstenduidelijkstaataangegevende mode,het
gebruikteuitgangsvermogen
en de gebruiktantennê.
Heeftmen 1 antennedan kan dat in de stationsbesórijvingwordenvermeld.
Gebruiktm€n echternaasteen vast opgesteldeantenneook nog een draaibare
antennedan, indiengebruikt,een opgavebij de geclaimdecalt.
Nieuwkomers
Voor de nieuwkomersnog evenwat uitlegover de marathon.
Maakeen lijst met:
Call - (Land) - Output- Antenne
Land: is meestalniet nodigwant de measteheb ik in mijnÍile. Het is wel
gemakkelijk
als controle.
Output:deze kolomkanje onderverdelenin de vermogenswelkeje kunt maken
en/oÍ metenbij gebruik.
Zo makende meestenhun lijstenen met de huidigecomputersis dat vaak geen
enkel probleemmeer.Vooralals je die lijstenlaat genererenvanuitje
logboekprogramma.
Maar met de hand gaat het ook uitstekend,nietwaarKees
PAoïA?
Een scoreberekeningis ook geen 'must'maaralleenmakkelijkter controle,ook ik
maakwel eenstiKouten.
Gaamevenracht ik r.nrvolgendeoptgaveuitertijk1 mei in mijnbrievenbus!
Veel succes,AdríaanPAoATG
t a a a a
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DE HOUTJETOUWTJEROTOR

doorpA3cFw

Een hebbeclingetjavoor de kamperdertuelddagspecialist/strandgangeren elka
andere in de vrije natuur vertoevenderadioamateur.
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Benodigd:
Een stukjewatervasttripl€xter gÍoottevan een A4-blad.
Een vierkanteoí rechthoekigestok van ongeveertweo meter,dan is de master
gelijk.

.rr
t,

Boornu axiaalaan de randvan de kleinsteschijfeen gaatjedoor-endoor,
diameter2,5 mm. Radiaalboorje op dezelfdeplek een gat in de binnensteschiiÍ
ter dikte van het triplex,maarwel zo grootdat de scheerlijner dubbelgeslagenin
gat tot
past.Vouw de lijn in het middenen steekdeze vouw in het laatstgenoemde
gat
van
2,5
mm,
het
door
je'm van bovenziet. Druknu met wat lilm een satépen
werk aan beide kantende pen glad met het oppervlakaf. Als allesgoed droog is
hebje dus een ontzettendgrote Hippy-ketting,Hl. Mochter iemandeen opmerking
over maken,zeg dan maardat je op buitenlandsegast€nrekent.

l'

Bamboe-satópennen,
sen meterof tien scheerlijnvan een goede kwalileittouw,
gordijnkoordbij de DHZ-zaakvoldo€tprima,diameterongeveer2 à 2,5 mm.
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Figuur 2 Bovenaanzichtzonder'BoomLsteun

Figuur 1 Zij-aanzichtvan de rotor
'
Met de gatenzaagmakenwe drie sóijven triplex,tweevan 63 mm rond en óén
van 58 mm.Let wel: deze matenzÍn absoluutniet critisch,maar de
blisterverpakking
van mijngatenzaagsetvermeldtze nu eenmaal.
Lijmde drie schijvencentrischop elkaarmet een stevigeenigszinswatervastelijm.
Het kleinsteschiifietussende twee groterein. De boor van de gatenzaagis goed
om ze precieste centreren.
BeneluxQRP Club - NieuwsbrieÍnr.69 - maaÍt i99f

Nu is de mastaan de beurt.Monteerweer met lijm en satépennenlegen de vier
'overvierkant'
zijdenkleinerestjeslatwerk.Hou het boveneindvlak. ls het geheel
dan zal alles straksprimawerken.
net zo groot als de schijf-buitendiameter,
Eén zijdeverdientextraaandacht.Hou deze kant maarnet zo breedals de mast
zelf en zie dat je hier een latje lijmtdat gelijkkomt met de buitenkantvan de schijf.
Hieropplak ie weer een stukjetriplexen dat laatje naar bovenuitsteken,doch niet
verderdan tot aan de bovenkantvan de onderstegrote schiif.lk zal niet uitleggen
waarom,maar probeerhet maareens zonderdit stukjeextratriplex,dan merkje
het vanzelfwel.
Nu maakje eveneonsnet zo breedals genoemdezijkantvan de masteen
rechthoekigstukjetriplexmet eên lenglevan circa 50 mm. In één van de uiteinden
boorje twee gaten naastelkaarmet een diamteÍvan 3 mm,hart-op-hart10 à 15

nr. 69'maart 1994
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mm.Monteerdit'geleideplankje'zo
tegendat bredeplankjedat de gatenprecies
tegenoverde binnenstescfrijfkomente vallenwanneerde totale driedubbeldikke
schijfis gemonteerd.'Bothholesto straddlecentreline'pleegtmen in
ontwerperskringen
te zeggen.

Figuur 3 Draadgeleider
Zoek nu een houtschroefmet een gladdeschachten een platte kop plus een erbij
passenclemuurplug.Dit laatsteattribuutsteekje door het gat van de schijÍen snij
de onderkantgelijkmet de onderkantvan de schilfaf. Haal hier nog even een
boortjedoorheenopdatde restpluggoed draaitom de schroeÍschacht.T.z.t.een
beetjeafraasmiddel
ertussendoet wonderen.
Monteermet enigeaccuratessede schijÍop de mast,hou aan alle kantende schijf
gelijkmet de steunlatjes,behalveaan de kant van de geleidingsplaat.centreer het
schroefgatgoeden het gaatjevooóoren kan geen kwad,want de te gebruiken
houtschroefis gauween centimètêrof zeveDlang.
vanzelfsprekendkunje dat gedoemet die plug ook achtenregelaten en neem
dan een schroeÍmet een schachtdiametêÍ
gelijkaan de diametervan de boor van
de gatenzaag,of je gebruikteen teflon busjeoÍ wat anderswat erop lijkt.
Het kan geen kwaadom het geheelvóór montagete voozien van een laagje
'Glitsa',
dit wordtkeiharden het beschermttegendie ene regenbui,die je toevallig
op je tent krrjgt.
Belangrijkis nu dat je de lijn om de binnensteschijÍslaaten 'gekruist,door de
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beideeerstegeleidingsplaatjes
steekt!!Tegende'mast'monteer
je op redelijke
afstanden stel triplexplaatjêsmet elk twee gaatjesvan circa 3 mm,dit voorkomtbij
het uitpakkencq. opbergende nodigeknopenin de lijn. Wanneerje nu aan één
zijde van beide lijnentrektzul je merkendat de schijfom zijn as draait.Trek tot
aan de uiterstestanden je ziêt dat het ene eind van de lijn een stuk langeris
gewordendan het andereen wel de lengtevan de omtrekvan de binnensteschiif
plus éénmaalde lijndikte(ontwikketdetengte).
Nu heb ik het geheel beschrevencompleetmet mast,maaruiteraardis de
schijf/trommelên de geleidingsplaatook te gebruikênop een stukjehout van een
centimeterof dertig.Twee beugelsen je kunt de rotor tegenelka mastmonteren
di€ je maarter beschikkinghebt.
Antsnne
De antennedie je erop gebruiktkan best een 12-elementszijn (niet voor 80 m red.).Wanneerje de geleidingsogenhier en daar uitgekiendplaatstwordt de
uiteindelijketrekkrachtdie je op het geheeluitoefentalleenaan de voet van de
masten in de lengterichtingvan de mastmerkbaar.
Om de antennete monter€nheb ik zelf nog een steviglatjevan circa 30 cm boven
op de schijf/trommelgeschroefd.In het middenpreciesbovende centreerschÍoef
is het latje voozien van een door-endoorgeboordgat waarmeet.z.t. die
cêntreerschroefvaster/lossergezet kan worden.
Hoeje de antennenu op deze lat monteertlaat ik aan je eigen verbeeldingover.
Nu nog even dit
Dezerotor kan NATUURLIJKin elke gewenstegrootteen van andermateriaal,
dan puur hout, vervaardigdworden.In mijn geval is het houtgewordenomdat ik
daar graag mee werk, het is eenvoudigte bewerkenen het maggerust
waaibomenhoutzijn daar het gebruik,aan deze kant, periodiekis, tenvijlhet laagje
lak e.e.a.voldoendebeschermttegende onafscheidelijke
vakantieregenbui.
Bijgaandetekeningenmoetje dan ook zien als een leidraad,maarhet principeis
hetgeenwaar het om gaat en daaromheb ik bewustalle matenweggelaten.De bij
mij in gebruikzijndeuitvoeringis ca. 1:1.
Afstandsbediening
Intussenheb ik ook een sooÍt afstandsbediening
gemaaktom de echte metalen
Íotor te imiteren.Het zal je misschienin eersteinstantieverbazen,maardeze
bedieningheb ik weerweggedaan.
Waarom??Wel, het is een dingetjebedoeld
voor de kampeerder,de buitenmensen of je nu vanuitje tent aan een touwtje
trekkenmoet of aan een slingertjedraaien;'lt's up to you'.
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-42Welke richtlng?
Hoe kunje wetenwaer de antennenaartoewijst?
Het touwzal een verplaatsingmakenvan de binnendiametervan dE
schijf/trommel.
Draaide antennnedoor aan één kant te trekkentot de eindstandis
bereikten wanneerjede mastzo hebt geplaatstdat de antennenu naar het
noordenwijst is alles in orde,zoals bovenal enigszinsverduidelijkt.plaats een
knijperof zo aan het langstel[ntje en trek nu aan het andereeind . . . weer tot de
ant€nnezijn eindstandbereiktheeft.Bepaalnu even over welke schouderde
antennegedraaidis en plaatsmerktekenster plekkevan WEST, ZUID en OOST
tussende tweeeindstandenvan de knijper. . . de afstandendus gelijk verdelenl!
De beideeindstandenkrijgende benaming???NOORD,oÍ niet soms?Natuurlijk
wel, want ZUIDzit preciesin het midden,Hl! Uiteraardben je vrij in het plaatsen
van je mast,dat geldt voorwelke rotordan ook, zo kun je dus van NOORDwel
degelijkZUID maken,kwestievan onthoudenwat je gedaanhebt.
Overigens,die eíra bedieningmaakteik van een cassettevan een 35 mm Íi|m.
Toevalliglaramde diameterzo uit dat ik met enkeleslagenom de as van de
Íilmrolal de ontwikkeldelengtevan de draadom de binnenkantvan de schijÍhad.
Eén kant niet om de as wikkelen. . . dat is dus de'kortstevan de twee dradendie
je tent binnenkomt.Lijmde uiteindenin daarvoordoor de as van de rol geboorde
gaatjes,laat e.e.a.voldoendedrogenwanter kan aardigwat krachtop komen.
wanneer je alles goed hebt uitgevoerd,draaidan eens aan dat gekarteldeknopje
en zie wat je antennedoet.
Uiteraardzul je de cassetteergensvast moetenopstellenzodat-ieniet verschuift,
plankjemet gaatjeen haringbijvoorbeeld.
Neen,zeg nu niet ROLMOPS.
Met een kleinereschijÍeventueelvan metaalgemaakt,kun je alles wat 360 graden
gedÍaaidmoetwordenbedienen,bijvoorbeelddie condensatorin'magnetic loop
antenna's'.
Goedkope tandwieltjes
DEfirma Kent in Hoeklevertpakkenmet allerleitandwieltjes,busjes,etc. dus om
e.e.a.tweekeer,drie keerof meerderemalen360 gradente laten draaien. . . kies
€en stel juistelandwieltjêsuit en je bentde man.Denker dan wel aan dat Een
onevenaantalgebruiktetandwielende zaakdezelfdekant op laat draai€nen eon
even aantalnet tegengesteld!
Gebruikverschillendediametersvan tandwielenen je bedienter een rotspoel
mee.
- wordt vervolgd .
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