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DOEI-SÏELLING
Het bevordeÍen van ExpoÍimenteel.Laag Veímogên (QRP) RadiozendamatouÍisme.
Als QRP zal
gelden tijdonswedslrijdenon andereovenomenlen:hel weÍken mel veÍmogensvan max. 6lrU oul-

r

gegevens. h€t vêrstÍekkonvan schema'sen bouwaanwijzingen
van QRP zenders en al het oveÍige, wat bevoÍderlijkis om het gesteldedoel le bsreiken.D6 club geeít hieÍtoe een dÍiemaandelijks
"NieuwsbÍief.
clubblad uit: de
D6 club zal beslesn uit zondamateuÍszowêl als onlvangameleuG,
dio Inzien dat het weÍten met laao vermogen veel ksn bUdragentot meeÍ oenoegen met d€ rdiohobby, vooral wat betÍ€Ít hot expeÍimentelskaraklerdaaÍvan,flet wefien mct niet meor veÍmogon
dan nodig is vooÍ het makon van e€n go€de veóinding zal het dool v.n alle leden zijn, oín zo da
ondeÍlingestoÍing op de smetouósnden lot een minimumte bepoÍten. De leden zullen regelmatig
aktief met de hobby b6zig ziin en gev€n hbrven blijk dooí het anzond€nvan akliviteitsÍepporton,
het vermolden van bouwervaring€ne.d., zull6 taÍ b€voÍdeÍingvan de clubaKaviteiten.De l€den
z|jn emp bedachldê QRP hobby steedsneeÍ buiten uit te drag6n,hetziJin wood, geschrifl oÍ met
de daad. In de club ls plaats voor alle goihteÍossoeÍdsnin QRP, ook voor degenon dlg slodlts zo
nu sn dan met laag vermogonvvoÍÍenl
INTERNAnONALE ORP FREQUENTTEIS
bt op: nieuwe QRP ítaquo/r'.iesop 6 mateí
CW 18,03 3560 7030 10100 14080 t8006 21080 2,í906 28060 50060 Í44060 kllz
SsB 3690 7()90 142E5 21285 2E360 502E5 14428sk112
FM
144585kHz
BENELUX ONP IEÏ
CW zondag 11:0Oned. tljcl 3560 kl-lz
sSB zateÍdag 10:30 ned. tii, 3795 kHz

netleideÍ: PA3ALX
nellefttsÍs:PA2JJB,PA3CVS,PA3CZA, PAoDMIPAoWNN

NlEUVITSBRIEF
De NieuwsbriefwordtteÍ post bezorgdop I maaÍt, I iuni, I septemberen I decomb€Í.
Kopij met tekêningsnuiteÍlijk2 maandênlêvoíen inlsveren.
KopiJzondert6keningenuitoÍlilk 1 maandtevoren InleveÍen.
Redadie-adres:postbusí5, 2100 AA H€€Ínstode,toloíoonO2&2E{t075.
CONTRIBUTIE
De contrihrtie b€dÍaegtvooÍ NedsÍlandí 15,- gerjaaa.Betalingenop postgim 1994925ton nems
van PenningmeesteÍBenêluxQRP Club ls Haarlem.
Belgische leden betalên BFR 290 op postÍekeningnummeÍ O(xI07Bg637-57 t8o naíne van Éddy
Smekons ON4ASE,MercaloÍlaan46, B 3150 Haachf.Bolgië.
KAMERVAN KOOPHANOEL
Ds Benelux QRP club is iÍBoschÍ€vên bii de K. v. K. te Haadom oídeÍ numttroÍ V 596300.

VAN DE REDACTIE
U bent natuurlijkweer erg nieuwsgierignaaÍ de inhoudvan dit blad. Hebt u
misschienal stiekemgekeken,vóórdatu aan dit stukjebegon?Wij amateurszijn
immersvan die'bladeraars'die snel ev€n een tijdschriftdoorneuzenom te zien d
er wat van onze gadingbij is. Welnu, onze schÍijvershebbenhun best gedaan.
Op veler vezoek hebbenwe ditmaalweer eens wat overgenomenuit andere
QRP-bladen.We hopendat de keuzevan de artikelenu bevalt.Zo niet, laat het
ons dan wetên. Het is echterniet zo dat we'op commando'artikelenover specialg
onderwerpenuit onze mouwkunnenschudden,ook al dacht u dat misschien.. .
We publicerenslechtswat we toegestuurdkijgen, Hl.
De zomer is (bijna)begonnenen voor vele amatêursschijntdat de gelegenheidte
zijn om met zendapparatuureÍop uit te trekken.Maakhet echterniet le bont, uw
familiewil ook wel eens wat andershorendan QSO's!lk wens u een hele íijne tijd
met veel mooi weeÍ. Mijn XYL en ik gaan naar Turkije(zonderTX overigens).
En tenslottespreek ik de hoop uit dat we elkaarweer zullenontmoetenin
'
septemberop onzejaarlijkseBQ0+neeting.Voor naderebrjzonderheden
hieromtrentverwijsik u naar de volgendeNieuwsbrief.Tot dan!
Wim PAoWDW
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'TWEE'METOR
2meter,2tor, VXOTX

doOr PA3FFZ

ln het schemain Nieuwsbriefnr. 69 (btz.28) is helaasvan 2 C'sde waarde niet
gegeven: de waarde van de koppel-Cnaar de óasjs yan de 2N2219is niet kitisch.
Gebruikt werd: 1n5. Vandiezetfde basisnaar massars een C van 68 pF gebruiW
om genereren tegen te gaan. Deze C staatparallel aan de 10 RíIwerstand.
ileer vermogen
Losjeswerd in het vorigestuk (N869) opgemerktdat men achter'2 meto/
natuurlijknog wat meerversterkingkan plaatsen.Daar ben ik maandenmee bezig
geweest!
Een grootprobleemis het geringevermogen.Met 10 mW is een tor als de 2N3553
niet opente sturen(in klasseC). De versterking
van de tor kan 10 dB zijn.Gaan
we uit van een uitgangsvermogen
van 1 watt dan moet 100 mW aan de basis
wordentoegevoerd.Tenminste0,7 V (amplitude)is nodigom de tor open te
krijgen,dus 0,5 V efÍectief.
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Het is een benadering,maar in deze orde van gÍootteligt de ingangsimpedantie
van een kleineeindtransistor.
. . eenweerstandvan 1 O overde ingang(basis)
deed het uiigangsvermogen
tot de helft dalen.Met een voorspanning(bias) is het
mogelilkom de tor makkelijkeropen te sturen,maarin de praktijkbleek dat de
zaak thermischsnel uit de hand loopten het rendementbedroevendwas. Om
deze redenheb ik dit pad snel verlaten. . . anderenhebbenhier welliót betere
resultatenmee.
Al-met-albleekhet toch niet zo eenvoudigte zijn om een gering vermogenop 2 m
eens flink op te peppen.Uiteindelijkheb ik beslotenom eerst op een lagere
frequentiewat meervermogente maken.Het24 MHzsignaalvan de oscillator
wordt eerst met ean extra BCí07 opgepepten dan pas verdubbeldmet de
2N2219.Een transistorin klasseC is een slechteverdubbelaaren dat blÍkt wel
omdatkoelingvan de 2219 noodzakelijkis tenrijl er nog steedseen bedroevend
komt.De'terugloop'naar
massawordtmeestal
laagvermogenbeschikbaar
verzorgddoor een weerstandof een smooÍspoeltje(RFC).Bij toevalontdekteik
dat met een sidiode de opgenomenstroomdaalttot de helft vergelekenmet een
goed gedimensioneerde
weerstanden tot een kwartvergelekenmet een RFC. Het
geleverdevermogenveÍmogenveranderdedaarbijmaarweinig.
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Het verkegen 48MHz signaalwordtniet meermet een diode ver3voudigdom op
2 m te komenmaar met een transistor.De 2N3866laat zich wat gemakkelijker
opendrukkendan de 2N3553.Ook hier zorgdede 'terugloop'met een Sidiode
voor een veel beter rendement. . . oÍ verzorgtde diodetoch de
Írequentievermenigvuldiging?
Van een'terugloop'is toch eigenlijkal geen sprake
omdatde diode in dezelfderichtinggeleidtals de diode in de basis-emitterovergangvan de transistor.Verwonderlijkis dan echterwel dat de keuze van de
diodelang nietzo kritischis als bij gebruikvan een vermenigvuldiger
zonder
transistor.
Bij vermenigvuldigers
met een (varactor)diodestijgthet rendementbehoorlijkmet
een zgn. 'idler-kring',
een zuig(serie)kring
die de ongewenste
2e oÍ 3e
harmonische
wegvangt.Dat proberenwe hierdusook. . . en het werkteniel . . .
totdat met de seriekringwerd afgestemdop de gewenstefrequentie.Het
vermogenverVlERvoudigdeen de collectorstroom
bleeÍgelijk! Het
uitgangsvermogen
was nu 40 tot 50 mW.
Bij de verdubbelaar(24 --> 48 MHz)werd dezetruukook geprobeerdmet een
RFC van 0,33 pH en een trimmer.Weer moestwoÍdenafgestemdop de
signaalfrequentieen niet op de ongewenste3e harmonische.Spectaculairwas de
verbeteringniet, maaralle beetjeshelpen.
Fraai is het uiteindelijkeuitgangssignaalniet. Net als bij de oorspronkelijke
diodevermenigvuldiger
zijn er sterkeongewenstekomponentenvan o.a. 96, 120,
160 en 192MHzaanwezig.De 96 en l2}M{zcomponenten kondenbij de
diodevermenigvuldiger
door de idlerkringgoedwordenonderdrukten dat werkt
niet met een transistortrap.Tussencollectoren antennewordt vaak een fl-Íilter
geplaatst.Dat n-Íilter is een laagdoorlaatÍilter
en dus niet effecttieftegen 96 en
120 MHz en ook de onderdrukkingvan '160MHz laat te wensenover omdal deze
frequentiete dichtbij 145MHzligt.
Een 5e tor (2N3866)wordtgebruiktom te Íilter€n.De collectoris gekoppeldmet
een hoogohmigeparallelking. Dezekringwordtmaarweinig door de belasting
gedempten heeft dus een hoge belastee en een goedeselectiviteit.Het
vermogendat de collectoraan een hoogohmigcircuitkan leverenis eótEr
beperkt,maardat was ook niet het belangrijkstedoel van TrS. Met 17 mA
collectorstroomgeeftTr5 circa 75 mw af . . . dus weinigextra vermogen,maarwêl .
een scHooN signaal.Hieóij kunnenwe het laten,wantzoalsbekendvan de
'MUS'zendertjes,
is met een dergelijkvermogengoed (lokaal)te werken.
Maar,als we nu toch bezigzijn . . . kan met tor 6 een vermogentot 0,5 W worden
bereikt.De 2N3553laat zió nu eindelijkredelijkopendrukken.En dat is weer
voldoendeom een arvaarderetransistoropente krijgenen zo tigt uiteindelijkook
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QRO binnende mogelijkheden.
Konstruktie
De schaarseliteratuuroveÍ het zelÍbouwenvoor twee laat onvermeldeen
belangrijkeoozaak van mislukkingen írustratie.Tijdensexperimentenis
flexibiliteitin de opstellingvan de onderdelenbelangrijken dus gebruikteik de
transistorenmet de draadlengtewaarmeeze door de fabriekzijn afgeleverd.De
zelÍinduktievan een draad is circa 1 pH per meterlengte.De aansluitdradenvan
dan een spoeltjevan ongever20
de transistor- 2 cm lang - vertegenwoordigen
van 18 O en dat is wel
nH. Nietveel,maarmet 144MHzgeeftdat een impedantie
van circa2 (1. De draadlengtevan
veel ten opzichtevan de ingangsimpedantie
basis en collectorkunnenwe uitstemmenmet de daaropaangeslotenkringen.Met
de emitterkan dat helaasniet (zo gemakkelijk)want daar is een seriekringvoor
nodig . . . die alleen theoretischnul ohm is bij resonantieen geen gelijkstroom
doodaat.Met een diodekopjeis aan dE emitter- met langedraad - gemetenen er
stond een amplitudevan 800 mV (RF) over dit draadjevan 20 mm lengte.
slechts17 mA,maartochmoetde spanningop de ingangal met
Collectorstroom
800 mV worden verhoogd. . . en dat bevorderthet gemakkelijkopendrukkenniet.
Hoe groter het vermogen,hoe ergerhet wordt,waaÓij moetwordenbedachtdat
de collectorbelastingZr;1ook steedslagerwordt.
WordtZu1lagerdan 18 í) (P > 3 watt@ 12 volt)dan zit er in de emitterleiding
meer impedantiedan in de collectorleiding. . . en is de versterkingkleinerdan 1 x.
ZO KORTMOGELIJK!
HOUDTDE EMITTERLEIDING
De beste methodeis het direki oP een aardvlak(print)solderenvan de emitter. . .
helaasgaat een print ten kostevan de flexibiliteit.
Plannen
stadiumvan de schakeling.Er is
Langzamerhandverlatenwe het experimentEle
nog meerte vertellen:
. de LF-versterkermel eÍra'hoog';
. ver3voudigennaaÍ 70. . . de VXO is stabielgenoeg;
. T/R-schakelaar,voor ontvangstwordt een scannergebruikt;
r

ook 6 meter?48 en 50 MHz ontlopenelkaarniet zoveel.

KoÍtom . . . wordt vervolgd!
- Bastiaan-
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NOGEENKEER:DE Z.MATGH

door PA3BHK

Al jaren geeft het ondenrerP:
'Antennesen Antennetuners'
aanleidingtot hevige
dicussies.Een populaire
combinatieis die van een
symmetrischgevoededipool
en een'Z-match'.De antenne
wordt via een spoel met een
afgestemdekring gekoppeld
en aan het'hete'eindwordt
de kring via een afstem-C
verbondenmet de uitgang
van de tuner, In feite zijn er
twee paar spoelen,één paar
voor de hogerefrequentiesen één paar voor de lagere.De spoelenheten'niel
gezien'te wordendoor de ÍrequentieswaaryooÍze niet zijn bedoeld,omdatze
daarvoorhetzijeen te grote,hetzijeen te kteinezelfinductiehebben(figuur 1).

2'35o -

Í x/Ftx

bepaaldefrequentieswordengezienslaat me helemaalniet aan. Ze liggen immers
in dezelfdeorde van grootte!lk ben dan ook blijvenstekenbij één Paarspoelen,
met een variabeleC van2 x 500 pF. De spoelenliggenoverelkaarheen
gewikkeldop een stuk PVCpijp van 32 mm doorsnede.De spoelvan de
afgestemdekring heeft 10 windingen,strakgewikkeld.Controleermet de dipper of
wordt bestreken.De koppelspoelheeft I
zo het gewenstefrequentiegebied
windingenen ligt over de anderespoelheen. lk heb voor de spoelendoodgewoon
gebruikt.En nu de truc:de tap zit op 3 windingenvan de
installatiedraad
'onderkant"Met de schakelaarop'3,5 - 10' dus op een relatief'koel'punt.De
variabeleC is nu 1000pF en zo wordthet gebiedvan 3,5 tot 10 MHzgehaald.Met
de schakelaarop'10 - 30' staande twee helftenvan de C in serie en is de waarde
dus maximaal250 pF. De tap ligt nu op 2 windingenvan het centrumvan de
dus op een'koel'puntten opzichtevan het virtuele
spoel,in dezeconfiguratie
aardpunt(figuur 3)! Zo heb ik twee vliegenin één klap: een nettereuitgangvan de
Z-matchen maar één paar spoelen.

3.5

-

10

HHz

po.allel

3.s

-

lo

o--\

líHz

O-J
Figuur1
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.'Fi
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30

2"goo ?F
?q.a llel

ttHz

2*SooPf

De eerstemodificatieis gebaseerdop een kitiek van LouisVarney GSRV[1]. De
maniervan uitkoppelen
op €en'heet'puntvande kringom vervolgensvia een
variabelecondensatornaaÍ een lage uitgangsimpedantie
te gaan noemthij een
slechtontwerp('bad engineering).Hij stelt dan ook voor om aftakkingenop
relatief'koude'delen van de spoelente ínakenen via een schakelaartjede
gewenstetap voor de betreffendebandente gebruiken(figuur2).
Nu heb ik zelf een beetjeeen hekel aan het wikkelenvan spoelenen nog meeÍ
aan die grote loggedingenvoor HF. En het idee van de spoelendie niet door
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Figuur2
wel.Maar
is:mééstal
WERKTHETOOK?Hetantwoord
Danrijstnu de hamvraag:
(complexe)
uw
HFvan
impedantie
een
de
waarin
u
met
Z-match
hetbereik
antennenaar50 ohmkunthalenis beperkt.lk kanmijnGSRVdipoolop de HF(SWRbeterdan
redelijknetjesafstemmen
banden,inclusiefde WARC-banden,
'kleine'
impedantieverloop.
van2 x 4 m heeffeenwatgrilliger
dipooltje
1,5).Mijn
of
is hetverlengen
Deenigetrucomdezeantennenetjeste kunnenafstemmen
paar
met
een
andere
woorden:
Met
voedingslijn.
de
de
300
ohm
hetverkortenvan
stukkenTV-lintenwatkroonsteentjes.
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Figuur3

lo-3o
3.s- lo

HOUTJETOUWTJEROTORdeel2 (slot)
door PA3GFW
Weerbestendig
Tenslotteis het zaak het geheelextrategenweersinvloedente beschermen
wanneerde rolor voor langeretijd in weer en wind moetÍunctioneren.Zelf heb ik
hele leuke resultatenbereiktmet die gevlochtenzwarevislijn,gebruiktdoor
zeehengelaarsvoor het geval ze een haai aan de haak slaan.Een beetje
optimistischoverigenswant een haai van enige proportiemaaktvan een
vleeshaakeen recht stuk staf,heb ik moetenervarentoen ik'many moonsago'
nog voer.

Mijn conclusiena wat experimentenmet de Z-matchis dan ook dat het een leuke
maar niet altijd idealeantennetuneris die compactgebouwdkan worden.
wanneer uw antênnegeschiktis voor combinatiemet een Z-matchdan is het een
handigding dat twee aÍstemknoppenen een schakelaarheeft. Een knop met
vertragingis echteraan te bevelenvoor het afstemmenvan de kring,want het af
te stemmenbereikis in het' hoge'deel wel erg groot.Wie experimentêerter
verder met dit oerconcept?lk lees er graagover in een volgendeNieuwsbriefl

72es73de Robert,PA3BHK
Summary
some experimentingwith a Z-matchresultedin the circuitoÍ figure 3. For the lower
Írequencyrangeboth sectionsoÍ the variablecapacitorare in parallel,for the
higher rangethey are in series.The coil has eithera ,hard,groundÍor the lower
range or a virtualone for the higherrange.In both casesthe resonatingcoil is
tapped at a relativelycold point thus leadingto a relativelylow output impedance
as neededfor a conect matchwith mostrigs.
t1l

John D. Heys,G3BDQ:PracticalWireAntenna,1989,RSGB,London,UK.

STELLING

zo clatworclteven nablazen,want lets met tet(stbescnruvenls wel degehjkwat
tijdverspillenderdan via een eenvoudigschetsje.Helaasis het me níet meer
gegevende kwaliteitvan tekenente evenarendie ik vóór mijn bezoekaan dat
verblijÍmet Zigt op de Dijk in Rotterdamnog had. Maarwe blijvenbezig en zoals
zegt:'Gang(going)Fonryard'.
lk wist niet dat mijn bet-betde familiewapenspreuk
MalcomStirlingal aan PacketRadiodeed,Hl.
bet-overgrootvader
Succesermeees 73'sde Rolf (PA3GFW)

Onderradio-amateurs
wordt meergezwetstdan getestl
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PORTABLE80 METERSSB TRANSCEIVER
door VEZQK

,lt trl lllt
ln OK QRP INFOwinter'93 (van de OK QRPClub)troffenwij onderstaanda
gegevens aan van de KBE-3. Dit is een kleine B0 meter SSB Íranscelyer
ontworpen door VE7QK,de president van de QRPClub of BritishCotumbia.
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De belangrijkste eigenschappen
In het zendgedeeltewordende Íunctiesvan buffer,driveren PA wordenin één
klap vervuldmet een lC type CA3020A.Dit is een HF-verslerkerdie 1 watt kan
leverenaan de antenne.Spurioussignalenzijn meerdan 30 dB onderdrukt,tenrvijl
de harmonischenonderdrukking(behalvede tweede)meer dan 40 dB bedraagt.
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Principeschemavan de transceiver
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Het schema
Het blokschemaziet u in figuur1. Hieruitvalt af te leidenwelkeonderdelenzowel
voorzendenals voorontvangenwordengebruikt.Vooru als slimmeNieuwsbrieflezêr moet dit een aardigpuzzeltjezijn voor een regenachtiguurtje.
Het êchteschemavindtu in figuur2. Hierbijhoortnatuurlijkook nog een
die u hierbijtevensvindtafgedrukt,
onderdelenlijst,
Onderdelenlijst

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7,8
c9
c 1 01, 1
c12
c13
c 1 41, s
c16
c17
c18
c19,24
c21
c22
c23
c24
c25
c26
c27

.Q_'Ê_ufi*S#ffi8rdg$
*
J$-ÉsEifiEss=
i'NEN

NIIEIJ

+

een luidspreker.

e;._qe1Àu=;**gc?l*
-?JEN Es&"-$-$-ë

+*=
q

zodatgoede
Voor de VFO is gebruikgemaaktvan een VXO-schakeling,
is gewaarborgd.
onderdelenwordthet
frequentiestabiliteit
Met de aangegeven
bandjevan 3725- 3775kHz bestreken.
De ontvangeris een supertjemeteen simpel455 kHzfilter,dat tevensals SSBfiltertijdenszendendienstdoet.De LF-versterker
levertvoldoendevermogenvoor

'*!È"rrstt@
+

Printlayout en onderdelenop steIIing (ware g rootte)
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1 0 0p F
100pF
1200pF
75 pF
1 2p F
12+24PF
56 pF
0,01pF
0 , 1p F
1pF
'1200pF
4,7 pF
1pF
1200pF
1 2p F
0 , 1p F
1 2p F
470pF
1 , 8p F
470pF
1200pF
0,01pF
820 pF

tflmmer

variabel
NPO
NPO
NPO

R1,2
R3
R4
R5
R6,7
R8
R9, 10
Rí1
R12
R13
R14
R15
R16
R17

1 M
10k
1 M
2,2k
4 , 7k
330
10k
33k
1l(
47
1 M
100
10 k potmeter

D1,2,3

2N914

Q1,2,3

MPF102

U1
U2

MC14066
LM741
NE602
cA3020A

10

NPO
NPO
polystereen
NPO
polystereen

u3,4
U5

nr. 70 - juni 1994
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c28,29
c30
c31
c32
c33
c34
C35
C36
C37
c38,39
c40,41
c42
c43

0 , 1p F
100pF
680 pF
1500pF
680 pF
330 pF

1M386-4

K1

DPDTrelais
Omron G6A-2-H

L't,2
13,4, 5
16,7
L8,9

1mH
4,7 pH +l-25o/o
1mH
23 wdg opT37-2

T1

4:1 traío
4 wdg trifilairop
FB 43-2301

c 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 80 , 1p F
c49
4,7 pF

x1

c50,5Í

,Q

455 kHz ker. res.
4,19 MHzker. res.

0,01;rF
590pF polystereen
1800pF
0,01pF
0,1pF
1 0p F
100pF

o,1pF

Nabouw
Van dit ontwerpis, hoe kan het ook anders,een printjeontworpen.De prinflayout'
staat in figuur 3, teruijl deze figuur tevensaangeeftwaar de diverseondeÍdelen
moetenwordengesoldeerd.Let op: de afstandentussende aansluitpennetjesvan
de Murata-spoelenen het filter zijn metrischen aangezienhet pÍintprogrammavan
de auteurgebaseerdis op veelvoudenvan 0,0s" vereistdit enige creativiteit
tijdenshet boren!
De ontwerpervan dit transceivertjelaat een
waarschuwend
woordhorenm.b.t.de CA3020A
let op de juistewijzevan aansluiten,andersis
deze lC binnende kortstekeren overleden.
Voortsmerktde auteurop dat2 condensatoren
niet op de printtekeningzijn vermeld,hoewelze
wèl in het schemastaan.
Aanvullendop Íiguur2 ziet u het relaisschema
getekendin Íiguur4.

Figuur4

Relaiscircuit
Overgenomen
uit OKeRp INFO
pAoWDW
Nederlandse
bewerking:
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QRP CONTESTKALENDER
datum
4-5 juni
11-12juni
17juni
17juni
25 juni
25 juni
25-26juni
15juli
16-17juli
17juli

door PAoATG

GMT

1500-1500
1500-1500
0000-2400
2200-24W
1600-1900
1900-2100
1200-'t200
2200-240o
1500-1500
2000,-2400
19 aug. 2200-2400
2G21aug. 15001500

IARURegion1 Field
WW SouthAmerica
International
QRPDay
OK QRPpActivity
AGCWVHFcontest
AGCWUHFcontest
RussianDX contest
OK QRPpActivity
AGCW Summercontest
ARCI HomebrewSprint
OK QRPpAclivity
RussianQRP contEst

CW/SSB
CW

160-10
m
160-10
m

CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW

80m
2m
70 cm
80-10m
80m
80-'10m
160-10m
80m
80-10m

cw
CW
CW

VERONVELDDAG
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen:
RS(T)+ vql96p.
Deelnameklassen:
A = multiop. - multimode- multiïX -CW/SSB,B = multiop. singlemode singleTX - QRO/QRP- alleenCW. Puntentelling:
EU-QSO2
punten,DX-QSO3 punten,EU/P-of EU/[í{SO 4 punten,DÍP- oÍ EU/M-QSO6
punten.
Multiplier:elk DXCCJandper modeper band.
Score:som van de QSo-puntenmaalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:logs per banden per mode.Checklistvan gewerktelandenen
summarysheet.Elk station1x per modeen per band,geenmixmodeen/of
crossband.Let op volgnr.serievoormultiTX. QRP is max.10 W input.
Logs: plus summaryvóór 1 juli zendenaan A. de Jong PAo)(AW,C.R. Waiboerstr.
15, 1761CKAnnaPaulowna.
VvWSOUTHAMERICACONTEST
Werken mel: êlke amateur.
RST + volgnr.
Uitwisselen:
singleop./singleband,singleop./allband,singleop./all
Deelnameklassen:
band/QRP,multiop./allband/single
TX, SWL.
Puntentelling:
QSO meteigenland0 punten(welmultipl.),QSOmet Sth America
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-16-17I punten,QSO met eigencontinent2 puntenen de rest 4 punten.
Multiplier:DXCC-landen+ Sth AmericapreÍixenper band.
Score:som QSO-puntenmaal som multiplierpunten.
Logs: per band + summaryvoor 3í juli zendenaan wwsA contest committee,
P.O.Box 26733,20001Riode Janeiro,RJ Brazil.
OK QRPp AcTtvtTY
Elke derde vrijdagvan de maand.Zie Nieuwsbriefnr. 64 blz. 10.
AGCW.DLVHF/UHFCONTEST
Werken met:elke amateur.
Roepen:CQ AGCWTEST.
Uilwisselen;RST + v61gn1./klasse/locator.
Deelnameklassen:
A = max.3,SWuit, B =tot25 Wen C = meerdan25 Wuit
Puntelling:í punt per overbrugdekm.
Multiplier:geen.
Score:som van de eSO-punten.
Bijzonderheden:klasseen locatiemogentijdensde contestniet veranderen.
Gebruikworld wide locatorsysteem.
Alleensingleop. stations,ook voor
clubstations.Nietomplete eso's tellen niet, maarwel in het log. Aanbevolen
frequenties:144,O1O-144,150en 432,02S432J1SOMHz.
Logs: per band + summaryvoor eind juli zendenaan KrausNasz DL3yDZ,
Postfach110728,W{410 Warendoí 1, Deutschland.
RUSSIANDX CONTEST
Werken met Russisóe amateurs.
Roepen:CQ TEST.
Uitwisselen:RS(T)+ volgnr.,RussischestationsgevenRS(T)+ OblastaÍkorting.
Deelnameklassen:
A = SingleOp. CW.SSBof Mixed
B = Single Op. 1 band CW, SSB oÍ Mixed
C = MultiOp. 1 TX Mixed
D = MultiOp.MultiTXMixed
E=SWL
KlasseA en B wordenonderverdeeldnaar uitgangsvermogen:
H = uitgangsvermogen
> 1OOW
L = uitgangsvermogen
>5W
M = uitgangsvermogen
max.5 W

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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:
Puntentelling:
elk QSOtelt voor7 punten.
^
Multiplier:elke RussischeOblast(8g per band).
Score:som van de QSO-punten
maalsomvan de multipliers.
;
Bijzonderheden:voor SOAB-stations
zijn er geen beperkíngenbij
bandwisselingen.
MultiOp. stationswordenin de H-klassegeplaatst.MOST- :
stationsmoetenminimaal10 minutenop een bandblijvenalvorenste mogen
wisselen.Gebruikvan eên DX- of luisternetwerkmaakthet stationtot een Multi
Op. station.Stationsgewerktin de Mixedmode mogenop dezelfdeband
tweemaalgewerktworden,maarhet verschilin eso-tijd moetdan meer dan 1o
minutenzijn. Gebruikeen'dupesheet'bijmeerdan 200 eSO's.Winnaars
ontvangeneen certificaat.
Logs: per band + summaryen adresbinnen30 dagenna de contestzendenaan:
RussianDX ContestDirector,AnctyV. MelanyinUA3DPÁ p.O. Box 9, Himki-7,
.
141400,Russia.

fi::-ï#i,ïi::::::ï

1"i
!

Roepen:CQ QRPTEST.
Uitwissen:RST + volgnr./klasse.
Deelnameklassen:
VLP = max.1 W ORP = max.5W MP = max.25 Wen eRO =
meerdan 25 W uit.
Puntentelling:1 punt voor EU-stationsen 2 puntenvoor DX-stations.De
contestmanagergeeft 4 puntenper QSO met VLP-, eRp- of Mp-stationsmits hufl
log is ingestuurd.
Multiplier:1 punt per bandper DXCCland.ook hier2 puntenper DXCC-landvoor
QSO'smet VLP-,QRP-en MP-stations
mitshun log is ingestuurd.
Score:de som van de QSO-punten
maalde somvan de multiplierpunten.
Bijzonderheden:QSO'sbuitende contestmogenóók geteldworden,RST opgave
is dan voldoende.Rustpauzevan 9 uur in max.2 periodenin het log aan te geven.
Alleen singel operatorstationsmogendeelnemen.Slechts1 DURX of TRCVR
mag in werkingzijn tijdensde contest.Voor eRo-stations tellen alleen de eso's
met VLP-, QRP- of MP-stations.
Logs: per band + summaryvoor 31 augustuszendenaan Dr. HartmutWeber
DJ7ST,Schlezienveg
13,D-3320Salzgitter1, Deutschland.
j

ARCI HOMEBREWSPRINT
Werken met: elke amateuÍ.
Uitwisselen:voor ARCI-leden:RST + State/prov.oÍ land + ARCI-membernr.,
voor
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VXO MET KERAMISCHE
RESONATOR

niet-ledenRST + State/prov.of land + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,of all band,Hi-band(2O- 10 m) of Lo-band(16040 m).
Puntentelling:ARCI-leden5 punten,EU-stations2 punten€n Dx-stations4
punten.
Multiplier:de verschillendeusA-states,VE-prov.en de DXCClanden per band.
score: de som van de bandtotalen.Bandtotaal= eso-punten x de multipliersx
vermogensmultiplier
x voedingsmultiplier
+ lsnuspunlsn.
Bijzonderheden:
elk station1x per band. Niet langer dan24 uur in de contest.De
appaÍatuurmoetzelfgemaaktoÍ 25 jaar oude handelsapparatuur
zijn.
Vermogensmultipliec
bij een uitgangsvermogen
tot 1 W de score
vermenigvuldigen
met 10 en bij 1 - 5 w met 7. Bovens w geldt als checklog.
Voedingsmultiplier:
bij 100%gebruikvan zonne-energie,'natural'energieoÍ
batterijenwelke m.b.v.'natuÍal'energiewordenopgeladenmag de eindscoremet
í,25 wordenvermenigvuldigd.
Bonuspunten
voorhomebrewapparatuur:per band
mogende QSo-puntenals volgt verhoogdworden:een HB-TXgeeft 2000 punten,
een HB-RX3000 puntenen een HB-TcvR 5000puntenper band. opgegeventijd
is localtime.
Logs: per band + summarybinnen30 dagenzendenaan Red ReynoldsKSVOL,
QRP ARCI ContestManager,835 SurryseRd, LakeZurch, lL 60047, USA
RUSSIANQRP CONTEST
Werkenmet: elke amateur.
Roepen:CO R QRp TEST.
Uitwísselen:RST + ye;911./vermogen.
Milliwattstationsgebruiken01 voor 0,1 W,
02 voor0,2 W etc.
Deelnameklassen:
geen.
Puntentelling:
HQ-station
RV3GMtelt voor10 punten,Russischestationsin eigen
continentI punt, Russischestationsin overigecontinenten3 punten.
Multiplier:elke RussischepreÍix(RA1,RA3,RV1,RV3etc.)op Elkeband.
Score:som van de QSO-puntenmaalde som van de multipliers.
Bijzonderheden:|ogsperband+summarymetstationsbesctrrijvingenadres.
winnaars ontvangeneen certiÍicaat.Voor specialeprijs en uitslag 1 ug dollar
meesturen.Te gebruikenfrequenties:alle eRp-frequenties+/_eRM.
Logs: binnen30 dagenna de cont€stzendenaan U-eRe-Club, p.O. Box229,
Lipetsck,398043Russia.
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door RevSuterVK6SA
ln SPRATtroffen we een aftikeltje aan dat bij nader inzien afkomstigbteekuit LoKey nr. 39 van september'93,het bladvan de VK CW Operators,eRpClub. Het
bijzondere van deze WO-schakeling is het enorme hequentiebereikl

I

Het belangrijksteonderdeelis een keramischeresonatorvan 3580 kHz. Mel
behulpvan een mini-afstemcondensator
uit een transistonadiowordt deze
resonatoraÍgestemdvan 3500 - 3620 kHz.
3.sso 'rHz

47o

l1.C548

lok

C er<:w, tc

.,/.

.61, 6'8V

r-e 5arnaLoí

RF

o-t6op

,0111

L3.e

v D c

out

-V.

2k2
@ tess srt."

Figuur1

Een8OmeterWO nretReramische
resonaÍor

Het grote voordeelvan deze schakelingis dat er géén spoelaan te pas komt,
waardoorde stralingtot een minimumbeperktblijft.Aan afschermingbehoeven
dan ook niet zulkehogeeisente wordengesteld.

Voor de keramischeresonatoris een standaardtype van 3580 kHz gebruikt(zijn
deze dingen ook in Nederlandte koop?).DezeVXO zou het hart kunnenvormen
van een eenvoudige QRP{ransceivervoor CWDSB.
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STAND BQC MARATHON
door PAoATG

- bijsewerkr
um2 meiÍee4

preÍix
1
2
3
4
5
6
7

PA3FSC
PAoTA
PA3BHH
PA3FFZ
PAoAïG
PA3CIQ
PA2PWM

120
224
74
58
149
91
76

=

PA3FSCBert
Die QSO's met meer dan 1 watt uilgangsvermogen
kunnenbest opgegeven
worden.zodra je ze claimtmet een lagervermogenwordtautomatischde score
aangepastlMaarje kan ook jouw systeemaanhouden.

antenne
39
63
27
29
33
31
30

9028
428/.
1588
1091
1052
819
287

invertedV
long wire
invertedV
groundplane
long wire
longwire
invertedV

PAoTA Kees
Mooi lrlstje!!Alleen DF2 was dubbelgeclaimden RMgen oHg waren eerder
geclaimdonder lagervermogên(3 watt).De scoreis dan ook 6 puntenhogerl!
Die Russenhebbener een behoorlijkejanboelvan gemaakt.Voor deze calls
hanteerik het volgendelijstje:
oud

landencallszijn gekozennaar de eerstepublicatiesover de wijzigingen

t
I
s
f

r
I

nieun

UA2=
vA2
U B =
EMUmEOen URUnUZ
U C =
EUUmEW
U D =
4J Um4K
U F =
4L
U G =
EK
U H =
EZ
=
Ul
UJUmUM
U J =
EY
U L =
UNUmUQ
U M =
EX
U O = E R
U P = L Y
U Q = Y L

Kalinin
Ukraina
Belarus
Azerbajan
Georgia
Armenia
Turkoman
Uzbek
Tadjik
Kazakh
Kyrghyz
Moldova
Lithuania
Latvia
UR =
ES
Estonia
De rest R UmRZ, U UmUl, US, UU UmUX en UZ = Russia.
Dit lijstjeis natuurlijkondervoorbehoudvan latereontwikkelingen.De nietme
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PA3BHHTon
lk denk dat de manierzoalsje het nu doet de beste is. Gewoonwerkenwat je leuk
vindt en later zien oÍ het wat oplevert.Je hebt dan het meestepleziervan het
QSo. En bedenkwel, alsje het tweedeeso werktondereen lagervermogendan
leverthet weeÍ puntenop. Verderis dit een hobbydie ná de belangrijkerezaren
komt.Natuurlijklevert15 m zeer leukepreÍixenen eso's op en als 15 m dicht
gaat dan komt 80 m weer aan bod. Je hoort snel genoegof 15 m open is.
PA3FFZBastiaan
Leukl(A1 op 160 m!l Ja,je moeter wat vooroverhebben.Hierin de afdelingis er
een OM die een snipperdagopneemtom DX te werken!Nou,die verticaal,7 m
hoog met een enormetopcapaciteit,heeftin elk gevalgenoegcapaciteitom je met
plezieraan het werk te zetten.Maakeens een artikeltjeoverjouw problemenen
orvaÍingenmet die verticaal,het hoe en waaromis altijdinteressantvoor anderen.
PA2PWMTom
lk heb je SSB-QSO'sgeconigeerdop 8 watt. Toch nog leukeverbindingenin je
SSB-Íilel

I
I

Alle inzenders.. .
weer hartelUkdank voor uw bijdrage.uw volgendeopgavezie ik gaame uiterlijk1
augustus'199fin mijnbrievenbus.
Veelsucces!

&

Adriaan PAoATG

s

$
$
É
tr

FRANSE TAAL

1

In landenwaar deze taal wordtgesprokenblijkende amateurverenigingen
te
bestaanuit ordinaireleden,waarondereen aantalcottaborateurs.
wij hopen maar
- PAOGG.
dat onze Nederlandsebegrippenvoor die woordenanderszijnl
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QRP BOVEN30 MHz

door PA3BHK

de oproepírequentievoor intercontinentaal
verkeeren 50,200MHz voor algemeen
verkeer.Voor 6 en 2 m brekendus weer spannendetijdenaan.Af en toe
misschiennog aangevurdmêt een Aurora-openingwaar somsook nog op 70 cm
amateursprofijt van kunnenhebben.Maar ook voor tropobrekenweer betere
tijden aan. stabiel weer mêt hoge druk in onze buurt?Boven 144 MHzattentzijn
op tropo-DX!AÍstandenboven500 km en zelfs boven 1000km wordenzo
overbrugd,ook door QRP-stations.líegen we maarweer eens zo'n oudenrvets
hogedrukgebied
bovenZuid-scandinavië,
waardoorwe de hitteop zoldermoeten
trotserenom na een week van DX-verbindingen
op 2 m en 70 cm te gaan denken
'wéér een
GM' of 'wééreen SM' of 'had ik maar iets voor 23 on oÍ hoge/.

Na erg lang l<wakkelenlijWhet nu ik dit schijf, eind apil, een beetjelente en zelfs
zomer te worden. Wie weet gaan met het weer oo? de nndities op onze
VHF/UHF/SHF-bandenwat vooruit! Want de aBelopen maanden waren die op
enkele uitschietersna zeer slecht.
Propagatie
Het Es-seizoenbreektweer aan. Wanneerde NieuwsbrieÍbij u in de bus valt
ziften we statistischgezienin de eerstetopweek.Wat betekentdit? Vooral de
zogenaamdeShortSkip op de HF-banden.Maarnaarmatede ionisatiegraadvan
de zgn. 'Sporadische-Ewolken'stijgtlooptde MUF al gauw op tot boven de 50
MHz en aÍ en tos zElÍstot boven 144 MHz! Naarmatede MUF stijgtwordende
signalenop de MUF steedsharderen zelfs stationsdiE met milliwattswerken
kunnensomsop 50 en 144 MHz 59(9)rapportenkijgen tot afstandenvan, sórik
niet, 2200 km! Dat wil zeggen,wanneerwe te makenhebbenmet een 'enkele
sprong'.
Dit verklaartoverigensook waaromzoveelltaliaanseen Spaansestationsop HF
eên kilowattlijkente gebruiken:de bandzit tegende Es-MUFaan en de volle mep
van de signalenkomtop ons dak!
Er wordenvooralop 50 MHz regelmatigstationsgewerktdie signaalsterktes
hebbenalsof ze via óén sprongkomenmaarover afstandendie tussen een enkele
en een dubbelesprongin liggen.Een mogelijkeverklaringdaarvooris: refleciie
tegen 'scheve'Es-wolken.In de laatsteafleveringvan 'Six News'van de UK 6
Metre Group(UKOMG)staateen uitgebreidebesóouwing over Es door Emil
W3EP. Twee van zijn plaatjeswil ik u niet onthouden,ze laten duidelijkhet
verbandzien tussenfrequentie(inclusiefde MUF)en de af te leggenafstanden
de mogelijkheid
van 'ChordalHop'ofrvelreflectiestegen'scheve'Es-wolken.Een
Es-openingkan op 50 MHzsomsdagenlangdurenmaarop 144MHz is het een
kwestievan minderdan een minuuttot hooguitenkeleuren. Mocht u dan ook mel
uw neusin de Es-botervallen,HOUDTDEVERBINDING
KORT!!!! Vooralop 2 n
geldt call,rappoÍt,locatoren misschiennaamuitwisselen,
maarBESLISTNIET
MEER!Voorje het weet is de reflectievoorbijen er zitten meer kapersop de kust.
Waaromdit hele verhaalover Es? Welnu,zeker in de zomermaandenis het dè
propagatiemode
voorDX op 6 en zelfsop 2. VoorF2 zittenwe inmiddolste dicht
bij het minimumvan de zonne-activiteit
(hoewel?....)
maarEs kan op 6 (en
misschienzelfs op 2l) voorintercontinentaal
verkeerzorgen.HeeÍt u de
gelegenheidom overdagde bandin de gatente houden?DOENISO,i10 MHz is
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Figuur 1

Verband tussende Es-MIJF(in dit vnrbeeld 144 MHz) en de af te
leggen afstandop de verschillende
frequenties.De'kritische
frequentie',ofwel de frequentiewaarbijde signalenloodrechtnaar
benedenwordengekaatst,ligt op ca. 0,188x MIJF.

Acitiviteiten
De afgelopenmaandenwerdengekenmerktdoor matigetot slechtêcondities.ïel
daarbijnog op dat mijn rotor regelmatigvastloopten dat ik geen'beroepsamateu/
ben (waardoorik die paar uurtjesvrije tijd moetverdelenover verschillende
hobbiesen andereverplichtingen)
dan ziet iedergezonddenkendmenswaarom
mijn'30+'log akeligleegbleef.Tochmoetik weeruit mijneigenlog puttenwant
van [Iw kant kwamvoor de zoveelstekeer NIETS.Voorwie schrijfik de rubriek?
Voor abonneesvan de Nieuwsbrief?Voor actieveQRP-amateurs?
OÍ voor u-weet-
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wel-wie?Een rapportvan het wel en wee van de QRP-amateurboven 30 MHz.
staatoÍ valt met uw bijdragen,ZEKERlN DE KOMKOMMERTIJDI
Ïja, veel kan ik u niet vertellen.Of het moetdie 2 m Auroraveóindingzijn geweest
met GM4YX|.Op 6 februariwas 3 watt CW genoegvoor een SsA-rapport.Het 2 m
cw-Qso met GoGGEis nauwelijkshet vermeldenwaard,ik had de volle 18 watt
nodiguit mijnlinear.Maarde conditiesop 10 Íebruariwarenslechten ondanks
S3-signalenwas het een uitstekendQSO over ruim200 km. De maartcontest
op. Toch is er nog iets
leverdebuitenG4VIXP met QRP geen DX-verbindingen
dat ik evenkwijtwil. Op 14 aprilwasik in QSOmet PA3FYI.Op 80 m wel te
verstaan.Maarin de QRMwas zelfs100wattnietgenoeg.QSY naar2 bleekdè
oplossing:de 40 km tussenSassenheimen Kortenhoefwerdenmet 3 watt SSB
zonder moeiteoverbrugd.En nog zittener mensenvastgeroestop die 80

if.3í
.'4
:*
$

tot 26 juni is op 50 MHzQRV JWSX. En wel uit het locatorvakKM71.Wanneeru
de kans krijgt ze te werkenwisseldan ALLEENCALL EN RAPPORTUIT! Als ze
meer van u willen wetenzullenze dat wel vragen;hun gÍootstezorg is om zoveel
mogelijkamateursop 6 m aan Jordaniéte helpen.Interessante
bakens:SB4CY
(50,498MHz) en ODSSIX(50,087MHz).Wanneerde crew evenweg is staat
JYTSIXals bakenop 50,075MHz(SWL'sopgelet)en als de conditieshet laten
afrretenstaan de HF-bandenen de'crossband-frequentie'op10 m bij, te weten .
28,885MHz (wasdat eigenlijknietde SSB-QRP-Írequentie?).
OSL via G4CCZen
bij direcle QSL graag retourportoin de vormvan IRC'sol voor post naar
Nederland,een'1st classstamp'(25 pence).

meterbandl
tr3êxGr/€ Eg - wou<Er{
i

I
ï

$
$
*
*
l.

Figuur3

$
Figuur 2

Mogelijkeverklaringvoor enkele sprong-achtige'signalenover
afstandendie daarvoor te groot zijn. De Es-wolkenreflecteren onder
een kleinere hoek dan bij directe reflectiesnaar aarde, dus de MUF
hoeft voor dit fenomeen nietzo hoq te liggen als voor reflectieditecl
naar de grond. Wat kunnen we nog op 2 m verwachten?

Voor uw agenda
De UK6MGheefthet voorelkaargekregen:metde hulpvan koningHussein(JY1)
is er een machtigingvoor6 m! Dus mochtu ondankswat ik uit uw reactiesafleid
tèch in 6 m geïnteresseerdzijn wil ik u de gegevensniet onthouden.Van 29 mei

nr. 70 - juni 1994
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Twee meteren zes meterQSO's via dezelÍdeEs-wolk!
2 m: PA-EA,6 m: F-F.

Tenslotte
ln 1990 ben ik begonnenmet deze rubrieken tot nu toe heb ik het altijd met
plezierweten vol te houden.Dat er binnende BQC interesseis of zou moetenzijn
voor de hogere bandenblijktwel uit de sporadischeteónische artikelenzoals de
'Twee me-tor'van Bastiaan.Ook staater een niet onaanzienlijkaantal leden in dE
lijstmet een PE1-of PDO-call.
r Wie heeft er ideeènom de QRP-acliviteitop VHF en UHFwal leven in te
.

blazen?
Wie laat zich wat vakerhorenop 144,060MHz (CW), 144,285MHz (SSB)of
144,585MHz(FM)?
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Hoe doen onze satellietjongens
het?
wie heefter de komendemaandensucces
in die fantastischeEs-openingen
op2en6?
lk hoop zo halverwegejuli van u te
horen.
Dit AIIESONdErhEtMOttO:
OP DE BRESVOOR6, DOE IIEE OP
2 EN HEB LEF,
DOEAAN UHF' ondertussenzar ik
zerfproberenmijn antenneparkweer
in orcre
le maken.Verderzar mijn zeer beperkte
meetinstrumentarium
binnenkortworcren
uitgebreidmet een mooieosciroscoop jawer,
en,
een spectrumanarysertot 500
MHz waardoorde zin in bouwen
w€l móetterugkomen.

F
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QRP-freguentie
op í60 meter

door PA3FFZ

ls de gemakkelijke
verkrijgbaarheid
vanX-tallenop 1643kHzde enigereden
voor
de QRP-frequentie
op í60 m?lk bendaarooitmet
eRp
begonnen,
maar
heb
nooitantwoordgekregen
in ditfoneged""rt".óp ras6kHzgaat
hetwermetQRp:
Inmiddels
hebik USA(maine)gewerkt
met4 watfll
Red''we'icht zarde verkijgbaarheid
vandeX-taren eenror hebbengespeerd.
Ae frequentiehebbenwe overigens
overgenomen
uit,OK eRpINFO,.
a a t t a
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JAREN
IN DE VIJFTIGER
EIGENBOUW
door K4TWJ
tn de vijftigerjaren wasin Amerika op radioamateurgebiedde bouwkit razend
populair en nietten onrechte. Wie kent nietde collectievan Heathkit, de enige
firma die nog sÍeeds actief is. ln dit arti(et zetik echter de schiinwerperop Knight
Kits,prachtige bouwpakkeftenvoor heel weiniggeld.
'"'..tP

Figuur 1

Kassiekeapparaten behoevenniet ingewikkeldof duur te ziin om er
toch plezieraan te kunnenbeleven!De'Ocean Hopper'ontvanger
kan in een weekendin elkaar wordengezet.

Van de KnightKits was in het bijzonderde'Ocean Hoppe/ een doorslaand
succes.Dezeregenerativeontvangermet eên heel grootfrequentiebereikwas het
na te bouwen.Door de
snoepjevan de week en door iedereengemakkel'tjk
zelÍbouwvan deze ontvangeren de eenvoudigewijzewaaropde kortegolfbanden
beluisterdkondenworden,zijn zonderenigetwlfel duizendenmensentrouwe
aanhangersgewordenvan het radiozendamateurisme.
nr. 70 - juni 1994
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om de zaak te completerenheb ik aan het einde van dit artikelnog een verhaaltje
toegevoegdover een uit die tijd eenvoudigezender.
Het is nu een prachtigegelegenheid
om die oudetijdente doenherlevenen dat
allemaalvoor een appel en een ei. In deze tijd van super-de-luxeontvangersen
grootvermogenzendapparatuurzullener ongetwijÍeldmensenzijn die de vraag
stellen:'wat heeff het nou voor nut, zo'n onnozelontvangertjeen een eRp-zender
op een plankie?'Het antwoordis duidelijk 'Vreugdebelevenaan antieke
apparatuuf.
Modernetransceiversmet automatischeafstemmingzijn onverslaanbaarwat
betreÍthet snel aÍzoekenvan de banden,de prachtigemesscherpefilters en dus
minderlast van QRM,bovenaleen grote gevoeligheidwaardoorook heel arakke
stationsniet over het hoofd kunnenwordengezien.GemisteDX-stationsworden
claneerder uitzonderingdan regel.
Met de antiekespullenligt de zaak echterheel anders,hiermeewordt immers
duidelijkgemaaktdat het niel de apparatuuris die de communicatieverzekert,
maar de man achterde knoppen.Nauwkeurigefrequentie-aflezing
tot op een paar
hez is er dan niet meerbij en blijktde'schaal'tebestaanult een kartonnen
schijf,emet potloodstreepjes.
Ook moetje altijdje hand op de knop houdenom
tengevolgevan het handeffecthel avakke tegenstationniet kwijtte raken; de drift
van de ontvangerdie meestalenormis, latenwe buitenbeschouwing.Het vereist
nog meeÍ van de operator,namelijkde handigheidom de gebruikelijkekeiharde
stationsin gedachtenweg te denkenom de alakke CW-signaaltjeste kunnen
ontvangen.'mentaal'notchfilter.De uitdagingis echtermaximaalen de
bevredigingdie je ervaartna een geslaagdQSO is enormen geeft meer vreugde
dan een QSO met een DX-stationmiddelsje Japansebak en de 2 kW linear.
De'Ocean Hopper'
De ontvangertype 'OceanHoppe/ werd geproduceerdtussen1939 en 1958 en
was een productvan de AlliedRadioCompanyin Chicago.De eerstemodellen
bevattentwee metalenbuizen(6J7 en 6J5) en werktenop batterijen.Latere
versiesgebruiktendrie buisjesen een netvoeding.De draagbare'Hopper'kwam
omstreeks1956op de markten gebruiktetweeminiatuurbuisjes
van het type 135.
Aan het einde van de vijftigerjaren verscheende opvolgervan de 'Ocean Hopper'
populaire'Space
en dat werd de buitengewoon
Spanner'.De bekendsteuitvoering
was het lype'74O'dat in het middenvan de vijftigerjaren slechts17 dollar kostte
waarbijdan nog 3 dollar neergelgdmoestwordenvoor het spoelensetje.Van dit
juweelzijn er onnoemelijkveel verkocht,maarhelaaszijn de meesteverloren
geraaktof gewoonweggegooid.
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Maarhet is óók zo dat veelamateursnieteensde moeitenemenom op zolderte
gaanzoekennaarde verlorenschattenvan langgeleden.slimmejongenszijn er
echteraltijd maar die durvenzulke hoge prijzente vragendat je hier slechts
glimlachendaan voorbijkuntgaan.
Een puntgaaftoestelltjeop de kop tikkenis nauwelijksmeermogelijken daarom
heb ik het volgendebedacht:
WE MAKENER ZELF EEN.
Inderdaad,populaireantiekeradio'shoevenniet perséduur te zijn om toch
klassiekte zijn. Betekentdit dat je van ouwe rommelzo'n echte Hopperzelf kunt
maken?Het antwoordis JA, aÍgezienvan het origineleHopper-aÍstemschaaltje.
Fig. 2 toonthet origineleschemaen in fí9.3 en 4 ziet u (hoopik) de onderdelen
en bedradingvan de boven-en onderkantvan het chassis.
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Figuur2

Ontuanger'OceanHoppel

BeneluxQRPClub- NieuwsbrieÍ
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Figuur3

De'Ocean Hopper'zonderkast.

De buisjeszijn de bekendeminiatuurtypenwaarvaner vele miljoenengemaakt
zijn en op de meesterommelmarkten
makkelijkverkrijgbaar.De andere
onderdelenvan de Hopperzijn gewoonoveralte koop.Om er zekervan te zijn dal
uw eigenbouween succeswordt gaanwe nu eerst even de puntjesop de i zetten.
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De afstemcondensator
(uit een oudenretse
radio)staatmiddenop
het chassisen om het
handefÍectzoveel
mogelijkte beperkenis
de bandspreiding-C
van 15 pF onderhet
óassis en achterde
frontplaatgemonteerd.
Voor de
antennetrimmerkan
een gewone
trimmercondensator
wordengebruiktmaar
een variabeleC met
een asje is echterveel
mooieromdathij dan
met een knopjevanaf
de voorkantbediend
kan worden.Als de
afvlak-Cvoor de
voeding(combinatie
20,40,80 pF) niette
koop is, kun je ook drie apartecondensatorsmet dezelfdeof zelfs met een hogere
waardegebruiken.Soldeereenvoudigde negatievedradenaan elkaar vast en
verbindde positievedradenaan hun gewensteaansluitpunten.De LFuitgangstraÍois een speciaaltype van Allied maarelke trafo met een primaire
impedantievan ongeveer4 kQ is bruikbaar,dit luistertniet zo nauw. Het is echter
ook mogelijkde traÍo te vervangendoor een weerstandvan 2 kQ en hieraanvia
een C van 0,1 pF een koptelefoon
te verbinden.Pasop: hiervoormoetdan wel
gebruikt
een hoogohmigtype
worden.Het zal duidelijkzijn dat er dan geen
luidsprekerontvangst
meermogelijkis, maardat is misschieneen gelukbij een
ongeluk,het is immerszo dat je zwakkerestationsveel beter kunt horenop een
koptelefoondan met een speaker.
Vergeetechternooitdat de Hopperaltijdmethet'net'is verbondenen leg het
chassisNOOITaan aarde.Mochtje bromhorenin de kopteleÍoon
draaidan de
stekkerom in het stopcontact.Als je benauwdbentvan deze netsituatiegebruik

BeneluxQRPClub- NieuwsbrieÍ
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dan een verhuistrafowaarvande primaireen de secundairegescheidenzijn.
Wikkelgegevensen verdereinformatieover de spoelenstaan in figuur S.
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Spoe/gegevens

Van de spoelenmoetende primaireen de secundairwikkelingenin dezelfde
richtinggewikkeldworden,met de terugkoppelwikkeling
aan de onderkantvan de
spoel.Zie verderfiguur 5 voor alle detailsvoor het wikkelenvan de spoelen.lk
moetwel even opmerkendat de Hopperhoofdzakelijkbedoeldis voor ontvangst
van 160 - 30 meter,bovende 12MHz is de gevoeligheid
en selectiviteit
van dit
apparaatniet om over naar huis te schrijven.Als je de origineleHopper-spoelen
niet op de kop kan tikkenprobeerhet dan met closetrollengedooptin schellaken
gebruikde voetjesvan ouweradiolampen
(vertaler:plasticinstallatiebuis
en DINpluggenwerkt ook prima).Als het toestelop een bepaaldeband niet wil genereren
draaidan de lerugkoppelwikkeling
lN de spoelom. De diktevan de spoeldraaden
de exactedoorsneevan de spoelvormis niet zo belangrijk.Om de spoel op de
juiste band te krijgenhaalje er gewooneen paar windingenaf of leg er een paar
bij. Als je een frequentietellertot je beschikkinghebt probeerdan de volgende
'vlug,veiligen voordelig'-manier
omje spoeltjesgoedte krijgen:plaatsde
de
oppikdraadvan counterbij de antenne-ingangvan de Hopper,draai aan de
terugkoppelingtot de zaak gaat genereren(te horenin de koptelefoon)en lees
eenvoudigde frequentieaf op de counter.
dan
Als je eenmaalde smaakte pakkenhebten de 'feeling'van de afstemming
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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kan het grote avontuurbeginnen.Zet de terugkoppelingop het randjevan
genererenop een sterksignaal,pÍobeêrvervolgensje eigenzendsignaalop de
ontvangeÍtê'vinden' om enig idee te kijgen van de bandgrenzen.sluit het toestel
op maximale
dan aan op een antenneen Íiedel met de antennetrimmer
om het gewenstebandjeaÍ
gevoeligheid.Gebruikde bandspreidingscondensator
te stemmen.Besteednu minstenseen paar uur om de werkingvan de knopjeste
leren kennenen in het bijzondersoepelte kunnenaÍstemmen.Als dit allemaallukt
wordt het tijd om de QRP-zenderte gaan bouwenen in de luchtte komenmet een
volledigklassiekstation.
Zenden
De amateursdie vroegereen Hoppergebruiktenhaddenvoor de zender meestal
ook een eenvoudig,goedkoopzendertje.De favorietenwarentoen ééntraps
zendersmet een 6V6 of 6L6. Was je net als ik (K4TWJ)een afstammelinguit het
armeZuiden dan was de aanschafvan zo'n dure buis en het PSA een levensgroot
probleem.Hier had ik echterwat op bedacht ik haaldeeenvoudigde eindlampuit
de huiskamenadioen met een verloopstekkertapte ik de hoogspanningen de
gloeidraadaÍ. Dit moestin het geheimgebeurenmaarwerktevoortrefÍelijk.

6t6

zie Íguur 6. De PA-spoelheefteen doorsneevan 4 cm en een lengte7 cm,
draaddoorsnee
0,5 mm.Wikkelnu 34 windingenvoor80 meterop de spoelvorm,
16 voor40 meteren 12 voor30 meter.De PA-condensator
en de antenne-Czijn
gewone
(1950).
weer
afstem-C'suit een omroepradio
Voor een kÍistalletjezul je bij
je
de gewoneleveranciersmoetenaankloppen.Als nu nog een mooiemA-meter
op de kop kan tikken,waarmeeje de anodestroomkan meten,zit je helemaal
goed. Met een lampjein de antennemoetje de zaak op maximalehelderheid
afregelenen dan op de ontvangerhet CW-signaalcontroleren,
van 150tot 350 V is prima,
Nog één opmerkingter afsluiting:elke anodespanning
alleende traÍo'svan een 350 V en hogerwordenschaarser.Met wat
geéxperimenteermet het serieschakelen
van voedingstrafo'skan hier misschien
een oplossingvoor gevondenworden.Hetvermogenzal liggentussen2 en 15 W
dat is logisó. Barstniet in tranenuit als er
aÍhankelijkvan de anodespanning,
goede
horenze je tèch wel in ZL of VK
een
dipoolantenne
maar2 W uitkomt,met
VrijevertalingCQ februari1994door PAoRTW

MET DE'TINY-TIM'80
NABOUWERVARINGEN
doorPAoDRc
METERQRP SSB TRX
Tijdensde zomermaandenvan 1993is in vier afleveingen in het Engelstalige
Wireless'een80 m QRPSSBfransceiverbeschreven,
electronicablad'Practical
die vanwege zijn eenvoudigeopzet miin aandachttrok.

Figuur 6

*{
1{
[-\

Zender

Zendertjesmet óén 6L6 zijn in de vijftigerjaren op alle mogelijkemanieren
gebouwdmaar hel schemawas in feite identiek.Er warenmodellenop een
plankje,in een sigarenkistje,op triplexen in blikkenkoektrommels.De
merkwaardigstedie ik ooit gezienheb was op een plankjewaarbijde 6L6
horizontaalwas gemonteerden als het ware er van achterenuitstak.Dat kan
natuurlijkook met de buis in het zendertjevan de foto.Meteen paar beugeltjesis
dat heel gemakkelijkop te lossen.lk hoop dat je met deze ideetjesaan de slag
gaat om je eigen'rig' te bouwen.Nog even naar het schemavan de 6L6-zender,
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De auteuren ontwerperis Tim WalfordG3PCJ,die eerderin clubverbandeen 80en de'Tiny-Tim'is hiervanafgeleid.Het
20 m SSBtransceiverheeftontwikkeld
bijzonderevan deze transceiveris dat vrijwela//egebruiktecomponentenzowel
van
voorzendenals ontvangenwordenbenut.Dit is mogelijkdoorgebruikmaking
in
geïnteresseerd
zijn
Voor hen die ook
een zgn. bidirectionele schakeltechniek.
'Practical
Wireless',waarin
naarhet uitgebreide
artikelin
nabouwwil ik venivijzen
voorzietondernr. 401. lk wilde mij beperkentot een
ook de BQC-kopieservice
verslagvan de nabouwervaringen.
Componenten
In PW staat een keurige1:1 printtekeningafgebeeldzodat reproductiegeen
problemenhoeft te geven.Andersis het helaasgesteldmet de logistiekvan de
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gebruiktecomponenten,waarvansommigetypischEngelste noemenzijn'
warenniet bij de gangbare
Schakelrelais,Toko-spoelenên Power-mosÍet
kreeg ik van Jaap PA3CVSwat
Via
het
BQC-net
verkrijgbaar.
onderdelenboeren
kondenleveren.Veelal
die
wèl
deze
componenten
adressenvan impOrteurs
particulier,
dus moetje creatiefzijn om van
leverendeze niet rechtstreeksaan de
hen het gevraagdetàch te verkrijgen.De resterendecomponentenzijn normaalbii
o.a. Kent Electronicsgoedkoopverkrijgbaar.Voor hen die het zich helemaal
gemakkelijkwillen makenheeftTim WalÍordook kant-en-klarebouwpakketten'
maar dit vond ik te kostbaar.

o
r4
o
N
c
o

o
J
F

2
1

N
I

o

()

1-

H

H

x

tte

o
o
Í

C.l

I

tD .9

t
o

ít
U

z

H

Opbouw
De opbouwvan de printwordt stap-voor-stapbesprokenzodatje steedskunt
controlerenoÍ delen van de schakelingnaar behoÍenfunctioneren.In deze stapgeslopen,waardoor
zijn enkeleonvolkomenheden
voor-stap-beschrijving
maar verplichtje wel
is
frustrerend
Dit
deelschakelingenbij controleniet werkten.
om je in de schakelingte verdiepenen dat is leerzaam.Uiteindelijkblijkener
vergetente zijn, dus
gewoonwat componentenin de stap-voor-stap-besclrrijving
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dat was na ontdekkingsnel verholpen.
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Ontvanger
in
De ontvangerwerktena het plaatsenvan een vergetenvoedingsweerstandje
als
een mixergoed, maarhet ontbrekenvan een AVC-schakelingwordt duidelijk
een gemiservaren.Wellichtdat hier de recentelijkgepubliceerdeartikelenover dit
onderwerpvan Albert PA3EKNen BastiaanPA3FFZuitkomstbieden.lkzelfwilde
de AVC realiserenmet een VOGADcompressor-lCvan Plessey(SL6270)die dan
d.m.v.een analoogschakel-lc (4066)ook in de standzendengebruiktkan worden
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in de modulator.
Zender
Na ook in het zendergedeelteenkelevergetencomPonentengePlaatstte hebben
werd niet bereikt.Slechts
werkte deze,echterhet geclaimdeuitgangsvermogen
met het
1,5watt in plaatsvan 10 á 12 wattwas het resultaat.Na experimenten
van
uitgangsÍilter(3 windingenminder)bereikteik een uitgangsvermogen
ongeveeÍ5 watt. Uit conespondentiemet Tim Walfordis mij geblekendat andere
nabouwersook dit outputprobleemhebbenondervondenen Tim geeft hierbijhints
moet
van 18 pF uit hetToko-bandÍilter
ter verhelping.De koppelcondensator
wordenvergroottot 47 pF en ook de geclaimdeFM-ingkan wordenbestredenmet
in de voedingsleidingvan de VFO.
ontkoppelcondensatoren
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Blokschemavan de'finy-Tim

BeneluxQRP Club- Nieuwsbriefnr. 70 - juni 1994
.w

g

z

a

I

#

-38-

leverdeTim de benodigdeonderdelener gratisbiil Het"
Bij deze modificatiE
is nu 6 watten dat is nog langnietde 10 á 12 watt zoals
uitgangsvermogen
geclaimd.Op dit momentheb ik nog geen verderondezoek hiernaargedaan,
wellichtkomt dit in de toekomstook nog in ordE.
Modulatie
op de band is mij gebelekendat de l<waliteitals doÍ
Middelsmodulatierapporten
Door
25OHz lageraí te stemmenwas dit
de draaggolfoscillator
eÍvarenwordt.
euvel verholpenmaardan starttedeze niet meErin de tune-stand.Ook dit
fenomeenheb ik verderniet meer bestudeerd.
vatbaar.. .
maaris vooroptimalisering
De'Tiny-Tim'werkt,
Tim Walford
Uit corespondentiemet Tim Walfordis mij geblekendat ie met aên zeer
welwitlendeen enthousiasteQRP-amateurte doen hebt.Zo was het voor hem
geen enkel probleemom een stel specialesmoorspoelenen condensatorente
van de'Tiny-Tim'.Samen
leveren,welkeontbrakenin de onderdelenvezameling
met de gevraagdecomponentenstuurdehij mij ook interessanteinformatie
waaronderde'Yeovil' 80-20 m transceiver.
betreffendenanderebouwprojecten,
Inmiddelsheb ik hiervande manualontvangen.Voor de liefhebbers:in het
wordt deze
aprilnummervan het Duitstaligeelectronicablad'Beam'
ook behandeld.Overigensis'Beam' de laatstetijd zeer de
zelÍbouwtransceiver
moeitevan lezenwaardm.b.t.zelÍbouwQRP-transceivers.
Kwartaalblad en bouwpakkotten
Tim Walford geeÍtook een kwartaalbladuit waarintal van wetenswaardigheden
beschrevenstaan,die van nut kunnenzijn tijdenszelÍbouw.OPdit kwartaalblad
kun je je abonneren.Verderkan hij diversebouwpakkettenleverenvan QRPetc. Voor hen die hierin
frequentie-uitlezingen
ontwerpen,eindversterkers,
geïnteresseerdzijn vermeldik hierbijzijn adres:
Tim Walford G3PCJ,UptonBridgeFarm,Long Sutton,Langport
SomersetTA109NJ,Engeland.Tel. 0458 241224.
Mochtener vragenzijn over het hier beschrevene,dan ben ik altijd bereid deze te
beantwoorden.Veel QRP{bouw)pleziergewenstl
73, Rob PAoDRC
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CONTESTUITSLAG
EN QRP-KLASSE

door PAoWDW

ln de vorige Nieuwsbriefwas geen plaatsmeervoor de uitslagen,maarzoals
belooÍdvolgenze hier alsnog.Met mijn excusesvoor de vertraging.
39th European DX Contest (WAEDC)
nr
call
score
QSO's
QTC's
1
DL2RUG 11644
107
35
2
KP4DDB 6413
62
59
3
PAoTA
2585
4
7
0
4
ol(2PBG
598
2
3
0
CQ WW 1992 CW contest
nr
call
score
?
PAoPUR 35672
?
PAoTA
1944

QSO's
158
41

zones
37
6

multipl.
82
53
5
5
2
6

landên
54
30

Hungarian DX contest 1993
nr
call
score
2
DL3BM
15438
13
PAoTA
3960
17
DL4BQE 2601
AGCW-DLQRP wintercontest 1993
minderdan 1 W:
minderdan 5 W:
nr
call
score
nr
call
1
SP5YQ
38790
1
G4BUE
PA3ERV 6706
14
26
PAoATG
18
PA3FSC 4410
29
PA3FZS
PAOTA
33
?
35
PA3EW
38
PA3EKK
98
PAoADZ
101 DL4HO
SPDXcontest 1993CW
score
nr
call
?
PAOATG 11322
5490
?
PA3CAL

score
67914
17160
15444
12137
9680
171
112
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': r ' -4oCO VlÍWDX SSB contest 1992
QRP all band:
call
nr
score
QSO's
?
PA3CAL
3626
62

:,

lia

ilB,
K'
6

QRP28 MHz:
nr
call
?
PA3FDW

scoÍe
42O

QSO's
3

AGCW-DLQRP zomsrcontest 1993
minderdan 1 W:
nr call
soore QSO's
1 LY3BA
411e/'
204
't4 PAoRDT 2793
55
24 EA4EPG
42
7

TEI.^EFISIISCHEIilLTCHÏINGEN ïENKDAGEN1700-2000'uurt
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1 5 3 / .

5

zones
2
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1
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DUITSQRPBOEK
Wist u dat er een duitstaligQRP-boekin de handelis: 'QRP- Mit kleinerLeistung
um die Welt'? Het boektelt 70 pagina'sen bevatschema's,Íoto's en tabellen.De
schrijveris M. RauhutDF2OF.Het boekis uitgegevenbijWH-Verlagte BadenBaden,1. Auflage.Voordegenendie het boek(je)willenkopen:ISBN3 - 88i80 317 - 3. prijsDM 19,50.
a t a a a

DE BQC.GEZINSDAGEN
KOMENERAANI
Nog een paar dagenen dan is het zover.Maar lieÍsteen HELEWEEK met cluben echtgenotenen naluurlijkniet te vergetende kinderengezelligbij elkaar op
Camping'HetHaasje'in Olst.Zie Nieuwsbrief
69. Tot ziensop 5 Um 12 juni!
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rnuuseruu mer,bulzen ? t{iJ hebbenca 10.000
bulzen ln voorraaden ook de meesLvoorkomende
uJ"ri""ztop caps vraag vrlJbrlJvend prlJs
"ps"* I

_
fER*iFeSï60íFAfRDEN
prljswlJzlglngen
zolang
voorraad-strekLr
uitdrukkelijk
-t€Yertng
volgt.na

voorbehouden.Levering
-

vergezeLd van gi-rokaart/eurocheque of vooruiebegallng,
onLvangst bestelling
L€verlng onder remboqrs ook mogellJk {vanaf t-t-1993 véél ue duur tt
t r l J z e n g e n o e m de x c l .
ó , 5 0 v e r z e n d k o s b e n . ( R e Í n b o u r sc a . 1 5 , - - )
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K.v.K.Ímsut€n / Ch. ol Cdnm. Teneu:ef, | ,tA50
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