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DOEI-SÏELLING
Het bevordeÍen van ExpoÍimenteel. Laag Veímogên (QRP) RadiozendamatouÍisme. Als QRP zal
gelden tijdons wedslrijden on andere ovenomenlen: hel weÍken mel veÍmogens van max. 6lrU oul-

gegevens. h€t vêrstÍekkon van schema's en bouwaanwijzingen van QRP zenders en al het oveÍi-
ge, wat bevoÍderlijk is om het gestelde doel le bsreiken. D6 club geeít hieÍtoe een dÍiemaandelijks
clubblad uit: de "NieuwsbÍief. D6 club zal beslesn uit zondamateuÍs zowêl als onlvangameleuG,
dio Inzien dat het weÍten met laao vermogen veel ksn bUdragen tot meeÍ oenoegen met d€ rdio-
hobby, vooral wat betÍ€Ít hot expeÍimentels karakler daaÍvan, 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
ondeÍlinge stoÍing op de smetouósnden lot een minimum te bepoÍten. De leden zullen regelmatig
aktief met de hobby b6zig ziin en gev€n hbrven blijk dooí het anzond€n van akliviteitsÍepporton,
het vermolden van bouwervaring€n e.d., zull6 taÍ b€voÍdeÍing van de clubaKaviteiten. De l€den
z|jn emp bedachl dê QRP hobby steeds neeÍ buiten uit te drag6n, hetziJ in wood, geschrifl oÍ met
de daad. In de club ls plaats voor alle goihteÍossoeÍdsn in QRP, ook voor degenon dlg slodlts zo
nu sn dan met laag vermogon vvoÍÍenl

INTERNAnONALE ORP FREQUENTTEIS bt op: nieuwe QRP ítaquo/r'.ies op 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 144585 kHz

BENELUX ONP IEÏ
CW zondag 11:0O ned. tljcl 3560 kl-lz netleideÍ: PA3ALX
sSB zateÍdag 10:30 ned. tii, 3795 kHz nellefttsÍs: PA2JJB, PA3CVS, PA3CZA, PAoDMI-

PAoWNN

NlEUVITSBRIEF
De Nieuwsbrief wordt teÍ post bezorgd op I maaÍt, I iuni, I september en I decomb€Í.
Kopij met tekêningsn uiteÍlijk 2 maandên lêvoíen inlsveren.
KopiJ zonder t6keningen uitoÍlilk 1 maand tevoren InleveÍen.
Redadie-adres: postbus í5, 2100 AA H€€Ínstode, toloíoon O2&2E{t075.

CONTRIBUTIE
De contrihrtie b€dÍaegt vooÍ NedsÍland í 15,- gerjaaa. Betalingen op postgim 1994925 ton nems
van PenningmeesteÍ Benêlux QRP Club ls Haarlem.
Belgische leden betalên BFR 290 op postÍekeningnummeÍ O(xI07Bg637-57 t8o naíne van Éddy
Smekons ON4ASE, MercaloÍlaan 46, B 3150 Haachf. Bolgië.

KAMERVAN KOOPHANOEL
Ds Benelux QRP club is iÍBoschÍ€vên bii de K. v. K. te Haadom oídeÍ numttroÍ V 596300.
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VAN DE REDACTIE

U bent natuurlijk weer erg nieuwsgierig naaÍ de inhoud van dit blad. Hebt u
misschien al stiekem gekeken, vóórdat u aan dit stukje begon? Wij amateurs zijn
immers van die'bladeraars' die snel ev€n een tijdschrift doorneuzen om te zien d
er wat van onze gading bij is. Welnu, onze schÍijvers hebben hun best gedaan.

Op veler vezoek hebben we ditmaal weer eens wat overgenomen uit andere

QRP-bladen. We hopen dat de keuze van de artikelen u bevalt. Zo niet, laat het
ons dan wetên. Het is echter niet zo dat we'op commando' artikelen over specialg
onderwerpen uit onze mouw kunnen schudden, ook al dacht u dat misschien. . .
We publiceren slechts wat we toegestuurd kijgen, Hl.

De zomer is (bijna) begonnen en voor vele amatêurs schijnt dat de gelegenheid te
zijn om met zendapparatuur eÍop uit te trekken. Maak het echter niet le bont, uw
familie wil ook wel eens wat anders horen dan QSO's! lk wens u een hele íijne tijd
met veel mooi weeÍ. Mijn XYL en ik gaan naar Turkije (zonder TX overigens).
En tenslotte spreek ik de hoop uit dat we elkaar weer zullen ontmoeten in
september op onze jaarlijkse BQ0+neeting. Voor nadere brjzonderheden '

hieromtrent verwijs ik u naar de volgende Nieuwsbrief. Tot dan!
Wim PAoWDW

INHOUD
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'TWEE'METOR
2meter, 2tor, VXO TX doOr PA3FFZ

ln het schema in Nieuwsbrief nr. 69 (btz. 28) is helaas van 2 C's de waarde niet
gegeven: de waarde van de koppel-C naar de óasjs yan de 2N2219 is niet kitisch.
Gebruikt werd: 1n5. Van diezetfde basis naar massa rs een C van 68 pF gebruiW
om genereren tegen te gaan. Deze C staat parallel aan de 10 RíIwerstand.

ileer vermogen
Losjes werd in het vorige stuk (N869) opgemerkt dat men achter'2 meto/
natuurlijk nog wat meer versterking kan plaatsen. Daar ben ik maanden mee bezig
geweest!

Een groot probleem is het geringe vermogen. Met 10 mW is een tor als de 2N3553
niet open te sturen (in klasse C). 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
worden toegevoerd. Tenminste 0,7 V (amplitude) is nodig om de tor open te
krijgen, dus 0,5 V efÍectief.

R =  U 2 l p = O , 2 5  1 0 , 1  = 2 , 5 f , 1

Het is een benadering, maar in deze orde van gÍootte ligt de ingangsimpedantie
van een kleine eindtransistor. . . een weerstand van 1 O over de ingang (basis)
deed het uiigangsvermogen tot de helft dalen. Met een voorspanning (bias) is het
mogelilk om de tor makkelijker open te sturen, maar in de praktijk bleek dat de
zaak thermisch snel uit de hand loopt en het rendement bedroevend was. Om
deze reden heb ik dit pad snel verlaten . . . anderen hebben hier welliót betere
resultaten mee.
Al-met-al bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn om een gering vermogen op 2 m
eens flink op te peppen. Uiteindelijk heb ik besloten om eerst op een lagere
frequentie wat meer vermogen te maken. Het 24 MHz signaal van de oscillator
wordt eerst met ean extra BCí07 opgepept en dan pas verdubbeld met de
2N2219. Een transistor in klasse C is een slechte verdubbelaar en dat blÍkt wel
omdat koeling van de 2219 noodzakelijk is tenrijl er nog steeds een bedroevend
laag vermogen beschikbaar komt. De'terugloop'naar massa wordt meestal
verzorgd door een weerstand of een smooÍspoeltje (RFC). Bij toeval ontdekte ik
dat met een sidiode de opgenomen stroom daalt tot de helft vergeleken met een
goed gedimensioneerde weerstand en tot een kwart vergeleken met een RFC. Het
geleverde vermogen veÍmogen veranderde daarbij maar weinig.
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Het verkegen 48MHz signaal wordt niet meer met een diode ver3voudigd om op
2 m te komen maar met een transistor. De 2N3866 laat zich wat gemakkelijker
opendrukken dan de 2N3553. Ook hier zorgde de 'terugloop' met een Sidiode
voor een veel beter rendement . . . oÍ verzorgt de diode toch de
Írequentievermenigvuldiging? Van een'terugloop' is toch eigenlijk al geen sprake
omdat de diode in dezelfde richting geleidt als de diode in de basis-emitter-
overgang van de transistor. Verwonderlijk is dan echter wel dat de keuze van de
diode lang niet zo kritisch is als bij gebruik van een vermenigvuldiger zonder
transistor.
Bij vermenigvuldigers met een (varactor)diode stijgt het rendement behoorlijk met
een zgn. 'idler-kring', een zuig(serie)kring die de ongewenste 2e oÍ 3e
harmonische wegvangt. Dat proberen we hier dus ook. . . en het werkte niel . . .
totdat met de seriekring werd afgestemd op de gewenste frequentie. Het
vermogen verVlERvoudigde en de collectorstroom bleeÍ gelijk! Het
uitgangsvermogen was nu 40 tot 50 mW.
Bij de verdubbelaar (24 --> 48 MHz) werd deze truuk ook geprobeerd met een
RFC van 0,33 pH en een trimmer. Weer moest woÍden afgestemd op de
signaalfrequentie en niet op de ongewenste 3e harmonische. Spectaculair was de
verbetering niet, maar alle beetjes helpen.
Fraai is het uiteindelijke uitgangssignaal niet. Net als bij de oorspronkelijke
diodevermenigvuldiger zijn er sterke ongewenste komponenten van o.a. 96, 120,
160 en 192 MHz aanwezig. De 96 en l2}M{zcomponenten konden bij de
diodevermenigvuldiger door de idlerkring goed worden onderdrukt en dat werkt
niet met een transistortrap. Tussen collector en antenne wordt vaak een fl-Íilter
geplaatst. Dat n-Íilter is een laagdoorlaatÍilter en dus niet effecttief tegen 96 en
120 MHz en ook de onderdrukking van '160 MHz laat te wensen over omdal deze
frequentie te dicht bij 145 MHz ligt.
Een 5e tor (2N3866) wordt gebruikt om te Íilter€n. De collector is gekoppeld met
een hoogohmige parallelking. Deze kring wordt maar weinig door de belasting
gedempt en heeft dus een hoge belaste e en een goede selectiviteit. Het
vermogen dat de collector aan een hoogohmig circuit kan leveren is eótEr
beperkt, maar dat was ook niet het belangrijkste doel van TrS. Met 17 mA
collectorstroom geeft Tr5 circa 75 mw af . . . dus weinig extra vermogen, maar wêl .

een scHooN signaal. Hieóij kunnen we het laten, want zoals bekend van de
'MUS'zendertjes, is met een dergelijk vermogen goed (lokaal) te werken.
Maar, als we nu toch bezig zijn . . . kan met tor 6 een vermogen tot 0,5 W worden
bereikt. De 2N3553 laat zió nu eindelijk redelijk opendrukken. En dat is weer
voldoende om een arvaardere transistor open te krijgen en zo tigt uiteindelijk ook
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QRO binnen de mogelijkheden.

Konstruktie
De schaarse literatuur oveÍ het zelÍbouwen voor twee laat onvermeld een

belangrijke oozaak van mislukking en írustratie. Tijdens experimenten is

flexibiliteit in de opstelling van de onderdelen belangrijk en dus gebruikte ik de

transistoren met de draadlengte waarmee ze door de fabriek zijn afgeleverd. De

zelÍinduktie van een draad is circa 1 pH per meter lengte. De aansluitdraden van

de transistor - 2 cm lang - vertegenwoordigen dan een spoeltje van ongever 20

nH. Niet veel, maar met 144 MHz geeft dat een impedantie van 18 O en dat is wel

veel ten opzichte van de ingangsimpedantie van circa2 (1. De draadlengte van

basis en collector kunnen we uitstemmen met de daarop aangesloten kringen. Met

de emitter kan dat helaas niet (zo gemakkelijk) want daar is een seriekring voor

nodig . . . die alleen theoretisch nul ohm is bij resonantie en geen gelijkstroom

doodaat. Met een diodekopje is aan dE emitter - met lange draad - gemeten en er

stond een amplitude van 800 mV (RF) over dit draadje van 20 mm lengte.

Collectorstroom slechts 17 mA, maar toch moet de spanning op de ingang al met

800 mV worden verhoogd . . . en dat bevordert het gemakkelijk opendrukken niet.

Hoe groter het vermogen, hoe erger het wordt, waaÓij moet worden bedacht dat

de collectorbelasting Zr;1 ook steeds lager wordt.

Wordt Zu1 lager dan 18 í) (P > 3 watt @ 12 volt) dan zit er in de emitterleiding

meer impedantie dan in de collectorleiding . . . en is de versterking kleiner dan 1 x.

HOUDT DE EMITTERLEIDING ZO KORT MOGELIJK!

De beste methode is het direki oP een aardvlak (print) solderen van de emitter. . .

helaas gaat een print ten koste van de flexibiliteit.

Plannen
Langzamerhand verlaten we het experimentEle stadium van de schakeling. Er is

nog meer te vertellen:
. de LF-versterker mel eÍra'hoog';
. ver3voudigen naaÍ 70. . . de VXO is stabiel genoeg;

. T/R-schakelaar, voor ontvangst wordt een scanner gebruikt;

r ook 6 meter? 48 en 50 MHz ontlopen elkaar niet zoveel.

KoÍtom . . . wordt vervolgd!
- Bastiaan -

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 70 - juni 1994 Benelux QRP Club - Nieur,rrsbrief nr. 70 - juni 1994



- 6 -

NOG EEN KEER: DE Z.MATGH door PA3BHK

Al jaren geeft het ondenrerP:
'Antennes en Antennetuners'
aanleiding tot hevige
dicussies. Een populaire
combinatie is die van een
symmetrisch gevoede dipool
en een'Z-match'. De antenne
wordt via een spoel met een
afgestemde kring gekoppeld

en aan het'hete' eind wordt
de kring via een afstem-C
verbonden met de uitgang
van de tuner, In feite zijn er
twee paar spoelen, één paar

voor de hogere frequenties en één paar voor de lagere. De spoelen heten'niel
gezien' te worden door de Írequenties waaryooÍ ze niet zijn bedoeld, omdat ze
daarvoor hetzij een te grote, hetzij een te kteine zelfinductie hebben (figuur 1).

2'35o -
Í x/Ftx

p o . a l l e l

o--\
3 . s  -  l o  l í H z  I

O-J
.'F i - 30 ttHz

Figuur 1 2*SooPf

De eerste modificatie is gebaseerd op een kitiek van Louis Varney GSRV [1]. De
manier van uitkoppelen op €en'heet'punt van de kring om vervolgens via een
variabele condensator naaÍ een lage uitgangsimpedantie te gaan noemt hij een
slecht ontwerp ('bad engineering). Hij stelt dan ook voor om aftakkingen op
relatief 'koude' delen van de spoelen te ínaken en via een schakelaartje de
gewenste tap voor de betreffende banden te gebruiken (figuur 2).
Nu heb ik zelf een beetje een hekel aan het wikkelen van spoelen en nog meeÍ
aan die grote logge dingen voor HF. En het idee van de spoelen die niet door
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bepaalde frequenties worden gezien slaat me helemaal niet aan. Ze liggen immers

in dezelfde orde van grootte! lk ben dan ook blijven steken bij één Paar spoelen,

met een variabele C van2 x 500 pF. De spoelen liggen over elkaar heen
gewikkeld op een stuk PVC pijp van 32 mm doorsnede. De spoel van de

afgestemde kring heeft 10 windingen, strak gewikkeld. Controleer met de dipper of

zo het gewenste frequentiegebied wordt bestreken. De koppelspoel heeft I

windingen en ligt over de andere spoel heen. lk heb voor de spoelen doodgewoon

installatiedraad gebruikt. En nu de truc: de tap zit op 3 windingen van de
'onderkant" Met de schakelaar op'3,5 - 10' dus op een relatief 'koel' punt. De

variabele C is nu 1000 pF en zo wordt het gebied van 3,5 tot 10 MHz gehaald. Met

de schakelaar op'10 - 30' staan de twee helften van de C in serie en is de waarde

dus maximaal 250 pF. De tap ligt nu op 2 windingen van het centrum van de

spoel, in deze configuratie dus op een'koel'punt ten opzichte van het virtuele

aardpunt (figuur 3)! Zo heb ik twee vliegen in één klap: een nettere uitgang van de

Z-match en maar één paar spoelen.

3 . 5  -  1 0  H H z

2"goo ?F
?q.a llel

Figuur 2

Dan rijst nu de hamvraag: WERKT HET OOK? Het antwoord is: mééstal wel. Maar

het bereik waarin u met een Z-match de (complexe) impedantie van uw HF-
antenne naar 50 ohm kunt halen is beperkt. lk kan mijn GSRV dipool op de HF-

banden, inclusief de WARC-banden, redelijk netjes afstemmen (SWR beter dan

1,5). Mijn 'kleine' dipooltje van 2 x 4 m heeff een wat grilliger impedantieverloop.

De enige truc om deze antenne netjes te kunnen afstemmen is het verlengen of

het verkorten van de de 300 ohm voedingslijn. Met andere woorden: met een paar

stukken TV-lint en wat kroonsteentjes.
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2 x  3 5 o  -
zx soo gF pqroll"L

ffi
+

O--'
3.s - =" r : j

ff rx/Rx

l o -3o

3.s- lo

Figuur 3

Mijn conclusie na wat experimenten met de Z-match is dan ook dat het een leuke
maar niet altijd ideale antennetuner is die compact gebouwd kan worden.
wanneer uw antênne geschikt is voor combinatie met een Z-match dan is het een
handig ding dat twee aÍstemknoppen en een schakelaar heeft. Een knop met
vertraging is echter aan te bevelen voor het afstemmen van de kring, want het af
te stemmen bereik is in het' hoge'deel wel erg groot. Wie experimentêert er
verder met dit oerconcept? lk lees er graag over in een volgende Nieuwsbriefl

72es73 de Robert, PA3BHK

Summary
some experimenting with a Z-match resulted in the circuit oÍ figure 3. For the lower
Írequency range both sections oÍ the variable capacitor are in parallel, for the
higher range they are in series. The coil has either a ,hard, ground Íor the lower
range or a virtual one for the higher range. In both cases the resonating coil is
tapped at a relatively cold point thus leading to a relatively low output impedance
as needed for a conect match with most rigs.

t1l John D. Heys, G3BDQ: Practical WireAntenna, 1989, RSGB, London, UK.

STELLING
Onder radio-amateurs wordt meer gezwetst dan getestl
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HOUTJE TOUWTJE ROTOR deel 2 (slot)
door PA3GFW

Weerbestendig

Tenslotte is het zaak het geheel extra tegen weersinvloeden te beschermen
wanneer de rolor voor langere tijd in weer en wind moet Íunctioneren. Zelf heb ik
hele leuke resultaten bereikt met die gevlochten zware vislijn, gebruikt door
zeehengelaars voor het geval ze een haai aan de haak slaan. Een beetje
optimistisch overigens want een haai van enige proportie maakt van een
vleeshaak een recht stuk staf, heb ik moeten ervaren toen ik'many moons ago'
nog voer.

zo clat worclt even nablazen, want lets met tet(st bescnruven ls wel degehjk wat
tijdverspillender dan via een eenvoudig schetsje. Helaas is het me níet meer
gegeven de kwaliteit van tekenen te evenaren die ik vóór mijn bezoek aan dat
verblijÍ met Zigt op de Dijk in Rotterdam nog had. Maar we blijven bezig en zoals
de familiewapenspreuk zegt: 'Gang (going) Fonryard'. lk wist niet dat mijn bet-bet-
bet-overgrootvader Malcom Stirling al aan Packet Radio deed, Hl.

Succes ermee es 73's de Rolf (PA3GFW)
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PORTABLE 80 METER SSB TRANSCEIVER
door VEZQK

ln OK QRP INFO winter'93 (van de OK QRP Club) troffen wij onderstaanda
gegevens aan van de KBE-3. Dit is een kleine B0 meter SSB Íranscelyer
ontworpen door VE7QK, de president van de QRP Club of British Cotumbia.

De belangrijkste eigenschappen
In het zendgedeelte worden de Íuncties van buffer, driver en PA worden in één
klap vervuld met een lC type CA3020A. Dit is een HF-verslerker die 1 watt kan
leveren aan de antenne. Spurious signalen zijn meer dan 30 dB onderdrukt, tenrvijl
de harmonischen onderdrukking (behalve de tweede) meer dan 40 dB bedraagt.
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Voor de VFO is gebruik gemaakt van een VXO-schakeling, zodat goede

frequentiestabiliteit is gewaarborgd. Met de aangegeven onderdelen wordt het

bandje van 3725 - 3775 kHz bestreken.
De ontvanger is een supertje met een simpel 455 kHz filter, dat tevens als SSB-

filter tijdens zenden dienst doet. De LF-versterker levert voldoende vermogen voor

een luidspreker.

Het schema

Het blokschema ziet u in figuur 1. Hieruit valt af te leiden welke onderdelen zowel

voor zenden als voor ontvangen worden gebruikt. Voor u als slimme Nieuwsbrief-

lezêr moet dit een aardig puzzeltje zijn voor een regenachtig uurtje.

Het êchte schema vindt u in figuur 2. Hierbij hoort natuurlijk ook nog een

onderdelenlijst, die u hierbij tevens vindt afgedrukt,

Onderdelenlijst

L //2 nn

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c 7 , 8
c9
c10 ,  11
c12
c 1 3
c14 ,  1s
c16
c17
c 1 8
c19,24
c21
c22
c23
c24
c25
c26
c27

100 pF

100 pF

1200 pF

75 pF

12  pF

12+24 PF
56 pF

0,01 pF

0,1 pF

1 p F
'1200 pF

4,7 pF

1 p F

1200 pF

12  pF

0,1 pF

12 pF

470 pF

1 ,8  pF

470 pF

1200 pF

0,01 pF

820 pF

tflmmer

variabel

NPO

NPO

NPO

NPO

NPO
polystereen

NPO
polystereen

R 1 , 2
R3
R4
R5
R 6 , 7
R8
R9, 10
R í 1
R12
R13
R14
R15
R16
R 1 7

D 1 , 2 , 3

Q 1 , 2 , 3

U1
U2
u3, 4
U5

1 M
1 0 k
1 M
2 , 2 k
4,7 k
330
1 0 k
3 3 k
1 l (
47
1 M
100
10 k potmeter

1 0

2N914

MPF102

MC14066
LM741
NE602
cA3020A

P ri ntl ayo ut e n o nde rde le n o p ste I I i ng (ware g rootte)
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c28,29
c30
c31
c32
c33
c34
C35 0,01 ;rF
C36 590 pF
C37 1800 pF

0,1 pF
100 pF
680 pF

1500 pF

680 pF

330 pF

0,01 pF
0,1 pF
10 pF

100 pF

polystereen

K1

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

T1

1M386-4

DPDT relais
Omron G6A-2-H

1 m H
4,7 pH +l-25o/o

1 m H

23 wdg opT37-2

4:1 traío
4 wdg trifilair op
FB 43-2301

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

c38,39
c40,41
c42
c43
c44,45,46,47,48 0,1 pF
c49 4,7 pF
c50,5Í o,1pF

Nabouw
Van dit ontwerp is, hoe kan het ook anders, een printje ontworpen. De prinflayout'
staat in figuur 3, teruijl deze figuur tevens aangeeft waar de diverse ondeÍdelen
moeten worden gesoldeerd. Let op: de afstanden tussen de aansluitpennetjes van
de Murata-spoelen en het filter zijn metrisch en aangezien het pÍintprogramma van
de auteur gebaseerd is op veelvouden van 0,0s" vereist dit enige creativiteit
tijdens het boren!

De ontwerper van dit transceivertje laat een
waarschuwend woord horen m.b.t. de CA3020A
let op de juiste wijze van aansluiten, anders is
deze lC binnen de kortste keren overleden.
Voorts merkt de auteur op dat2 condensatoren
niet op de printtekening zijn vermeld, hoewel ze
wèl in het schema staan.
Aanvullend op Íiguur 2 ziet u het relaisschema
getekend in Íiguur 4.

Figuur 4 Relaiscircuit

Overgenomen uit OK eRp INFO
Nederlandse bewerking: pAoWDW

x1
,Q
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QRP CONTESTKALENDER door PAoATG

datum GMT

4-5 juni

1 1-12 juni

17 juni

17 juni

25 juni

25 juni

25-26 juni

15 juli

16-17 juli

17 juli

19 aug.
2G21aug.

1500-1500
1500-1500
0000-2400
2200-24W
1600-1900
1900-2100
1200-'t200
2200-240o
1500-1500
2000,-2400
2200-2400
15001500

CW/SSB
CW

CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
cw
CW
CW

160-10 m
160-10 m

IARU Region 1 Field
WW South America
International QRP Day
OK QRPp Activity
AGCWVHF contest
AGCW UHF contest
Russian DX contest
OK QRPp Activity
AGCW Summercontest
ARCI Homebrew Sprint
OK QRPp Aclivity
Russian QRP contEst

8 0 m
2 m

70 cm
80-10 m

8 0 m
80-'10 m

160-10 m
8 0 m

80-10 m

VERON VELDDAG
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + vql96p.
Deelnameklassen: A = multi op. - multi mode - multi ïX -CW/SSB, B = multi op. -

single mode - single TX - QRO/QRP - alleen CW. Puntentelling: EU-QSO 2
punten, DX-QSO 3 punten, EU/P- of EU/[í{SO 4 punten, DÍP- oÍ EU/M-QSO 6
punten.

Multiplier: elk DXCCJand per mode per band.
Score: som van de QSo-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: logs per band en per mode. Checklist van gewerkte landen en
summary sheet. Elk station 1x per mode en per band, geen mix mode en/of
crossband. Let op volgnr. serie voor multi TX. QRP is max. 10 W input.
Logs: plus summary vóór 1 juli zenden aan A. de Jong PAo)(AW, C.R. Waiboerstr.
15, 1761 CKAnna Paulowna.

VvW SOUTH AMERICA CONTEST
Werken mel: êlke amateur.

Uitwisselen: RST + volgnr.

Deelnameklassen: single op./single band, single op./all band, single op./all

band/QRP, multi op./all band/single TX, SWL.
Puntentelling: QSO met eigen land 0 punten (wel multipl.), QSO met Sth America
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I punten, QSO met eigen continent 2 punten en de rest 4 punten.
Multiplier: DXCC-landen + Sth America preÍixen per band.
Score: som QSO-punten maal som multiplierpunten.
Logs: per band + summary voor 3í juli zenden aan wwsA contest committee,
P.O. Box 26733,20001 Rio de Janeiro, RJ Brazil.

OK QRPp AcTtvtTY
Elke derde vrijdag van de maand. Zie Nieuwsbrief nr. 64 blz. 10.

AGCW.DL VHF/UHF CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ AGCW TEST.
Uilwisselen; RST + v61gn1./klasse/locator.
Deelnameklassen: A = max. 3,S Wuit, B =tot25 Wen C = meerdan 25 Wuit
Puntelling: í punt per overbrugde km.
Multiplier: geen.
Score: som van de eSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet veranderen.
Gebruik world wide locatorsysteem. Alleen single op. stations, ook voor
clubstations. Nietomplete eso's tellen niet, maar wel in het log. Aanbevolen
frequenties: 1 44,O1 O-1 44,150 en 432, 02S 432J1 SO MHz.
Logs: per band + summary voor eind juli zenden aan Kraus Nasz DL3yDZ,
Postfach 110728, W{410 Warendoí 1, Deutschland.

RUSSIAN DX CONTEST
Werken met Russisóe amateurs.
Roepen: CQ TEST.
Uitwisselen: RS(T) + volgnr., Russische stations geven RS(T) + Oblast aÍkorting.
Deelnameklassen:
A = Single Op. CW.SSB of Mixed
B = Single Op. 1 band CW, SSB oÍ Mixed
C = Multi Op. 1 TX Mixed
D = MultiOp. MultiTX Mixed
E = S W L
Klasse A en B worden onderverdeeld naar uitgangsvermogen:
H = uitgangsvermogen > 1OO W
L = uitgangsvermogen > 5 W
M = uitgangsvermogen max. 5 W

-17  -

Puntentelling: elk QSO telt voor 7 punten. :

Multiplier: elke Russische Oblast (8g per band). ^

Score: som van de QSO-punten maal som van de multipliers.
Bijzonderheden: voor SOAB-stations zijn er geen beperkíngen bij 

;

bandwisselingen. Multi Op. stations worden in de H-klasse geplaatst. MOST- :
stations moeten minimaal 10 minuten op een band blijven alvorens te mogen
wisselen. Gebruik van eên DX- of luisternetwerk maakt het station tot een Multi
Op. station. Stations gewerkt in de Mixed mode mogen op dezelfde band
tweemaal gewerkt worden, maar het verschil in eso-tijd moet dan meer dan 1o
minuten zijn. Gebruik een'dupe sheet'bij meer dan 200 eSO's. Winnaars
ontvangen een certificaat.
Logs: per band + summary en adres binnen 30 dagen na de contest zenden aan:
Russian DX Contest Director, Ancty V. Melanyin UA3DPÁ p.O. Box 9, Himki-7,
141400, Russia. .

fi::-ï#i,ïi::::::ï -
Roepen: CQ QRP TEST. 1"i

Uitwissen: RST + volgnr./klasse. !

Deelnameklassen: VLP = max. 1 W ORP = max. 5W MP = max. 25 Wen eRO =
meer dan 25 W uit.
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations en 2 punten voor DX-stations. De
contestmanager geeft 4 punten per QSO met VLP-, eRp- of Mp-stations mits hufl
log is ingestuurd.
Multiplier: 1 punt per band per DXCCland. ook hier 2 punten per DXCC-land voor
QSO's met VLP-, QRP- en MP-stations mits hun log is ingestuurd.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: QSO's buiten de contest mogen óók geteld worden, RST opgave
is dan voldoende. Rustpauze van 9 uur in max. 2 perioden in het log aan te geven.
Alleen singel operator stations mogen deelnemen. Slechts 1 DURX of TRCVR
mag in werking zijn tijdens de contest. Voor eRo-stations tellen alleen de eso's
met VLP-, QRP- of MP-stations.
Logs: per band + summary voor 31 augustus zenden aan Dr. Hartmut Weber
DJ7ST, Schlezienveg 13, D-3320 Salzgitter 1, Deutschland.

j

ARCI HOMEBREW SPRINT
Werken met: elke amateuÍ.

Uitwisselen: voor ARCI-leden: RST + State/prov. oÍ land + ARCI-membernr., voor
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niet-leden RST + State/prov. of land + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: single band, of all band, Hi-band (2O - 10 m) of Lo-band (160 -
40 m).
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten €n Dx-stations 4
punten.

Multiplier: de verschillende usA-states, VE-prov. en de DXCClanden per band.
score: de som van de bandtotalen. Bandtotaal = eso-punten x de multipliers x
vermogensmultiplier x voedingsmultiplier + lsnuspunlsn.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Niet langer dan24 uur in de contest. De
appaÍatuur moet zelfgemaakt oÍ 25 jaar oude handelsapparatuur zijn.
Vermogensmultipliec bij een uitgangsvermogen tot 1 W de score
vermenigvuldigen met 10 en bij 1 - 5 w met 7. Boven s w geldt als checklog.
Voedingsmultiplier: bij 100% gebruik van zonne-energie, 'natural'energie oÍ
batterijen welke m.b.v. 'natuÍal' energie worden opgeladen mag de eindscore met
í,25 worden vermenigvuldigd. Bonuspunten voor homebrew apparatuur: per band
mogen de QSo-punten als volgt verhoogd worden: een HB-TX geeft 2000 punten,
een HB-RX 3000 punten en een HB-TcvR 5000 punten per band. opgegeven tijd
is local time.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Red Reynolds KSVOL,
QRP ARCI Contest Manager, 835 Surryse Rd, Lake Zurch, lL 60047, USA

RUSSIAN QRP CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO R QRp TEST.
Uitwísselen: RST + ye;911./vermogen. Milliwatt stations gebruiken 01 voor 0,1 W,
02 voor 0,2 W etc.
Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: HQ-station RV3GM telt voor 10 punten, Russische stations in eigen
continent I punt, Russische stations in overige continenten 3 punten.
Multiplier: elke Russische preÍix (RA1, RA3, RV1, RV3 etc.) op Elke band.
Score: som van de QSO-punten maal de som van de multipliers.
Bi jzonderheden: |ogsperband+summarymetstat ionsbesctr r i jv ingenadres. � �
winnaars ontvangen een certiÍicaat. Voor speciale prijs en uitslag 1 ug dollar
meesturen. Te gebruiken frequenties: alle eRp-frequenties +/_ eRM.
Logs: binnen 30 dagen na de cont€st zenden aan U-eRe-Club, p.O. Box229,
Lipetsck, 398043 Russia.
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VXO MET KERAMISCHE RESONATOR
door Rev Suter VK6SA

ln SPRAT troffen we een aftikeltje aan dat bij nader inzien afkomstig bteek uit Lo-
Key nr. 39 van september'93, het blad van de VK CW Operators,eRp Club. Het
bijzondere van deze WO-schakeling is het enorme hequentiebereikl

Het belangrijkste onderdeel is een keramische resonator van 3580 kHz. Mel
behulp van een mini-afstemcondensator uit een transistonadio wordt deze
resonator aÍgestemd van 3500 - 3620 kHz.

3 . sso  ' rHz  l ok  l 1 .C548 � 47o

C er<:w, tc

r-e 5arnaLoí

o- t6op

Figuur 1

. , / .  L3 .e

v D c

- V .

,0111

@ tess srt."

Een 8O meter WO nret Reramische resonaÍor

Het grote voordeel van deze schakeling is dat er géén spoel aan te pas komt,
waardoor de straling tot een minimum beperkt blijft. Aan afscherming behoeven
dan ook niet zulke hoge eisen te worden gesteld.

.61 ,  6 '8V

RF out

2k2

Voor de keramische resonator is een standaard type van 3580 kHz gebruikt (zijn

deze dingen ook in Nederland te koop?). Deze VXO zou het hart kunnen vormen
van een eenvoudige QRP{ransceiver voor CWDSB.
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1 PA3FSC 120
2 PAoTA 224
3 PA3BHH 74
4 PA3FFZ 58
5 PAoAïG 149
6 PA3CIQ 91
7 PA2PWM 76
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STAND BQC MARATHON - bijsewerkr um 2 mei Íee4
door PAoATG

preÍix antenne

- 2 1  -

landencalls zijn gekozen naar de eerste publicaties over de wijzigingen

PA3FSC Bert
Die QSO's met meer dan 1 watt uilgangsvermogen kunnen best opgegeven
worden. zodra je ze claimt met een lager vermogen wordt automatisch de score
aangepastl Maar je kan ook jouw systeem aanhouden.

PA3BHH Ton
lk denk dat de manier zoals je het nu doet de beste is. Gewoon werken wat je leuk
vindt en later zien oÍ het wat oplevert. Je hebt dan het meeste plezier van het
QSo. En bedenk wel, als je het tweede eso werkt onder een lager vermogen dan
levert het weeÍ punten op. Verder is dit een hobby die ná de belangrijkere zaren
komt. Natuurlijk levert 15 m zeer leuke preÍixen en eso's op en als 15 m dicht
gaat dan komt 80 m weer aan bod. Je hoort snel genoeg of 15 m open is.

PA3FFZ Bastiaan
Leuk l(A1 op 160 m!l Ja, je moet er wat voor over hebben. Hier in de afdeling is er
een OM die een snipperdag opneemt om DX te werken! Nou, die verticaal, 7 m
hoog met een enorme topcapaciteit, heeft in elk geval genoeg capaciteit om je met
plezier aan het werk te zetten. Maak eens een artikeltje over jouw problemen en
orvaÍingen met die verticaal, het hoe en waarom is altijd interessant voor anderen.

PA2PWM Tom
lk heb je SSB-QSO's geconigeerd op 8 watt. Toch nog leuke verbindingen in je
SSB-Íilel

Alle inzenders.. .
weer hartelUk dank voor uw bijdrage. uw volgende opgave zie ik gaame uiterlijk 1
augustus'199f in mijn brievenbus. Veel succes!

Adriaan PAoATG

FRANSE TAAL 1
In landen waar deze taal wordt gesproken blijken de amateurverenigingen te
bestaan uit ordinaire leden, waaronder een aantal cottaborateurs. wij hopen maar
dat onze Nederlandse begrippen voor die woorden anders zijnl

39 9028 inverted V
63 428/. long wire
27 1588 inverted V
29 1091 ground plane
33 1052 long wire
31 819 long wire
30 287 inverted V

t
I

s
f

r
I

PAoTA Kees
Mooi lrlstje!! Alleen DF2 was dubbel geclaimd en RMg en oHg waren eerder
geclaimd onder lager vermogên (3 watt). De score is dan ook 6 punten hogerl!
Die Russen hebben er een behoorlijke janboel van gemaakt. Voor deze calls
hanteer ik het volgende lijstje:

oud = nieun

U A 2 =
U B =
U C =
U D =
U F =
U G =
U H =
Ul =
U J =
U L =
U M =

vA2
EM Um EO en UR UnUZ
EU Um EW
4J Um 4K
4L
EK
EZ
UJ Um UM
EY
UN Um UQ
EX

Kalinin

Ukraina
Belarus
Azerbajan
Georgia
Armenia
Turkoman
Uzbek

I
I
&s
$
$
Étr

Tadjik
Kazakh
Kyrghyz
Moldova
Lithuania
Latvia

U O = E R
U P = L Y
U Q = Y L
UR = ES Estonia
De rest R Um RZ, U Um Ul, US, UU Um UX en UZ = Russia.
Dit lijstje is natuurlijk onder voorbehoud van latere ontwikkelingen. De nietme
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QRP BOVEN 30 MHz door PA3BHK

Na erg lang l<wakkelen lijW het nu ik dit schijf, eind apil, een beetje lente en zelfs
zomer te worden. Wie weet gaan met het weer oo? de nndities op onze
VHF/UHF/SHF-banden wat vooruit! Want de aBelopen maanden waren die op
enkele uitschieters na zeer slecht.

Propagatie

Het Es-seizoen breekt weer aan. Wanneer de NieuwsbrieÍ bij u in de bus valt
ziften we statistisch gezien in de eerste topweek. Wat betekent dit? Vooral de
zogenaamde Short Skip op de HF-banden. Maar naarmate de ionisatiegraad van
de zgn. 'Sporadische-E wolken' stijgt loopt de MUF al gauw op tot boven de 50
MHz en aÍ en tos zElÍs tot boven 144 MHz! Naarmate de MUF stijgt worden de
signalen op de MUF steeds harder en zelfs stations diE met milliwatts werken
kunnen soms op 50 en 144 MHz 59(9) rapporten kijgen tot afstanden van, sórik
niet, 2200 km! Dat wil zeggen, wanneer we te maken hebben met een 'enkele

sprong'.
Dit verklaart overigens ook waarom zoveel ltaliaanse en Spaanse stations op HF
eên kilowatt lijken te gebruiken: de band zit tegen de Es-MUF aan en de volle mep
van de signalen komt op ons dak!
Er worden vooral op 50 MHz regelmatig stations gewerkt die signaalsterktes
hebben alsof ze via óén sprong komen maar over afstanden die tussen een enkele
en een dubbele sprong in liggen. Een mogelijke verklaring daarvoor is: refleciie
tegen 'scheve' Es-wolken. In de laatste aflevering van 'Six News' van de UK 6
Metre Group (UKOMG) staat een uitgebreide besóouwing over Es door Emil
W3EP. Twee van zijn plaatjes wil ik u niet onthouden, ze laten duidelijk het
verband zien tussen frequentie (inclusief de MUF) en de af te leggen afstand en
de mogelijkheid van 'Chordal Hop'ofrvel reflecties tegen'scheve' Es-wolken. Een
Es-opening kan op 50 MHz soms dagen lang duren maar op 144 MHz is het een
kwestie van minder dan een minuut tot hooguit enkele uren. Mocht u dan ook mel
uw neus in de Es-boter vallen, HOUDT DE VERBINDING KORT! !!! Vooral op 2 n
geldt call, rappoÍt, locator en misschien naam uitwisselen, maar BESLIST NIET
MEER! Voor je het weet is de reflectie voorbij en er zitten meer kapers op de kust.
Waarom dit hele verhaal over Es? Welnu, zeker in de zomermaanden is het dè
propagatiemode voor DX op 6 en zelfs op 2. Voor F2 zitten we inmiddols te dicht
bij het minimum van de zonne-activiteit (hoewel?....) maar Es kan op 6 (en
misschien zelfs op 2l) voor intercontinentaal verkeer zorgen. HeeÍt u de
gelegenheid om overdag de band in de gaten te houden? DOENI SO,i 10 MHz is

I
:
!
:

I
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de oproepírequentie voor intercontinentaal verkeer en 50,200 MHz voor algemeen
verkeer. Voor 6 en 2 m breken dus weer spannende tijden aan. Af en toe
misschien nog aangevurd mêt een Aurora-opening waar soms ook nog op 70 cm
amateurs profijt van kunnen hebben. Maar ook voor tropo breken weer betere
tijden aan. stabiel weer mêt hoge druk in onze buurt? Boven 144 MHz attent zijn
op tropo-DX! AÍstanden boven 500 km en zelfs boven 1000 km worden zo
overbrugd, ook door QRP-stations. líegen we maar weer eens zo'n oudenrvets
hogedrukgebied boven Zuid-scandinavië, waardoor we de hitte op zolder moeten
trotseren om na een week van DX-verbindingen op 2 m en 70 cm te gaan denken
'wéér een GM' of 'wéér een SM' of 'had ik maar iets voor 23 on oÍ hoge/.

Ëf WOlEÊtl Ot lo5 Ka HoOÉ?€. t{HHr rur

Figuur 1 Verband tussen de Es-MIJF (in dit vnrbeeld 144 MHz) en de af te
leggen afstand op de verschillende frequenties. De'kritische
frequentie', ofwel de frequentie waarbij de signalen loodrecht naar
beneden worden gekaatst, ligt op ca. 0,188 x MIJF.

Acitiviteiten
De afgelopen maanden werden gekenmerkt door matige tot slechtê condities. ïel
daarbij nog op dat mijn rotor regelmatig vastloopt en dat ik geen'beroepsamateu/
ben (waardoor ik die paar uurtjes vrije tijd moet verdelen over verschillende
hobbies en andere verplichtingen) dan ziet ieder gezond denkend mens waarom
mijn'30+' log akelig leeg bleef. Toch moet ik weer uit mijn eigen log putten want
van [Iw kant kwam voor de zoveelste keer NIETS. Voor wie schrijf ik de rubriek?
Voor abonnees van de Nieuwsbrief? Voor actieve QRP-amateurs? OÍ voor u-weet-
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wel-wie? Een rapport van het wel en wee van de QRP-amateur boven 30 MHz.

staat oÍ valt met uw bijdragen, ZEKER lN DE KOMKOMMERTIJDI

Ïja, veel kan ik u niet vertellen. Of het moet die 2 m Auroraveóinding zijn geweest

met GM4YX|. Op 6 februari was 3 watt CW genoeg voor een SsA-rapport. Het 2 m

cw-Qso met GoGGE is nauwelijks het vermelden waard, ik had de volle 18 watt

nodig uit mijn linear. Maar de condities op 10 Íebruari waren slecht en ondanks

S3-signalen was het een uitstekend QSO over ruim 200 km. De maartcontest

leverde buiten G4VIXP met QRP geen DX-verbindingen op. Toch is er nog iets

dat ik even kwijt wil. Op 14 aprilwas ik in QSO met PA3FYI. Op 80 m wel te

verstaan. Maar in de QRM was zelfs 100 watt niet genoeg. QSY naar 2 bleek dè

oplossing: de 40 km tussen Sassenheim en Kortenhoef werden met 3 watt SSB

zonder moeite overbrugd. En nog zitten er mensen vastgeroest op die 80

meterbandl

tr3êxGr/€ Eg - wou<Er{

Figuur 2 Mogelijke verklaring voor enkele sprong-achtige' signalen over

afstanden die daarvoor te groot zijn. De Es-wolken reflecteren onder

een kleinere hoek dan bij directe reflecties naar aarde, dus de MUF

hoeft voor dit fenomeen niet zo hoq te liggen als voor reflectie ditecl

naar de grond. Wat kunnen we nog op 2 m verwachten?

Voor uw agenda
De UK6MG heeft het voor elkaar gekregen: met de hulp van koning Hussein (JY1)

is er een machtiging voor 6 m! Dus mocht u ondanks wat ik uit uw reacties afleid

tèch in 6 m geïnteresseerd zijn wil ik u de gegevens niet onthouden. Van 29 mei
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tot 26 juni is op 50 MHz QRV JWSX. En wel uit het locatorvak KM71. Wanneer u
de kans krijgt ze te werken wissel dan ALLEEN CALL EN RAPPORT UIT! Als ze
meer van u willen weten zullen ze dat wel vragen; hun gÍootste zorg is om zoveel
mogelijk amateurs op 6 m aan Jordanié te helpen. Interessante bakens: SB4CY
(50,498 MHz) en ODSSIX (50,087 MHz). Wanneer de crew even weg is staat
JYTSIX als baken op 50,075 MHz (SWL's opgelet) en als de condities het laten
afrreten staan de HF-banden en de'crossband-frequentie'op 10 m bij, te weten .
28,885 MHz (was dat eigenlijk niet de SSB-QRP-Írequentie?). OSL via G4CCZ en
bij direcle QSL graag retourporto in de vorm van IRC's ol voor post naar
Nederland, een'1st class stamp' (25 pence).

Figuur 3 Twee meter en zes meter QSO's via dezelÍde Es-wolk!

2 m: PA-EA, 6 m: F-F.

Tenslotte

ln 1990 ben ik begonnen met deze rubriek en tot nu toe heb ik het altijd met
plezier weten vol te houden. Dat er binnen de BQC interesse is of zou moeten zijn

voor de hogere banden blijkt wel uit de sporadische teónische artikelen zoals de
'Twee me-tor' van Bastiaan. Ook staat er een niet onaanzienlijk aantal leden in dE

lijst met een PE1- of PDO-call.
r Wie heeft er ideeèn om de QRP-acliviteit op VHF en UHF wal leven in te

blazen?
. Wie laat zich wat vaker horen op 144,060 MHz (CW), 144,285 MHz (SSB) of

144,585 MHz (FM)?
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. Hoe doen onze satellietjongens het?
' wie heeft er de komende maanden succes in die fantastische Es-openingeno p 2 e n 6 ?
lk hoop zo halverwege juli van u te horen.
Dit AIIES ONdEr hEt MOttO: OP DE BRES VOOR 6, DOE IIEE OP 2 EN HEB LEF,DOE AAN UHF' ondertussen zar ik zerf proberen mijn antennepark weer in orcrele maken. Verder zar mijn zeer beperkte meetinstrumentarium binnenkort worcrenuitgebreid met een mooie osciroscoop en, jawer, een spectrum anaryser tot 500MHz waardoor de zin in bouwen w€l móet terugkomen.

72 es13 de Robert van der Zaal, PA3BHK
parklaan g9

2171 ED Sassenheim

BQC KOPIE. EN PRINTSERVICE door PAoGHS
Tijdschriftartikelen
Dit kwartaar geen vette buít. rk heb tenminste niet méér artikeren kunnenontdekken in de verschillende tijdschriften die mij bereikten.
De nummers 416, 417, 42o, 421 en 422zijn testóericrrten. Toctr interessant indienu tot aanschaf van nieuwe apparatuur wilt overgaan.
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BOUWPRINTEN inclusief beschrijving en portokosten:8001 
:ï,i::;::i"ï,ïJi; 

o;';;;;(besinnersprqect) 
r ís,so

Boo2 Electronische keyer f 11,85
Boo3 Audio_Cw Notch Íitter f j6,so

8006 X_Tal CW zender 40 m, Ínax. s watt 
f 12,s0

8007 VFOvoorB006 Í1O,SO
8009 VSWR-powermêrcran n,,*-.. r-^r , , f 10,50
Bo1í o^";*ï;iffJ"ïï,;:*:l;'""i,i1,"' tuner incr r 10,s0
8012 QRP Eenvoudige CW Transmiftervoor 3,S MHz 

f 20,50
8013 ANG_Ítíini_Wielg0, 40 of 2O mtransceiver incl. spoelen ;;ff;
Het ANG-Mini-Wiel is een klapper geworden. Meer dan 90 exemplaren zijn

ïffi:::r'rï;ff::ïï*isserd en her einde is.nos niet in zicht. wi* u op de
78108?rnhetschema.#ïJï"ï,:,'"ï"::.":"ilï::ï11ï:ïïï:"","
waarschijnrijk ateen maar diep in de ruas een station. veranderen dus!Alle besteff ingen van kopieën ín kreine *".ro"n *u.0. Niet groter dan f 2,4o inpostzegers; ik zou niet weten wat we met grotere coupures moeten aanvangen.Ook het insluiten van een betaalcheque roo..i"n ,overmaken op siro 38061s4 t.n.v. G.Henk s,u,_,"ï,#il.lffiï: ï"rn"",,natle gevaten niet te vermerden wat u wenst. aii transmitters graag de ca, s.v.p.!

F

w

nummer titel
postzegels B0 cent

414
415
4't6
417
418
419
420
421
422
423

Cat@1
Cat002

The 5 Pond Desk Mioophone
Einfache Mini-eRp-SenderÍÉr 7 MHz(zie 412)

):ïl:::i",$G;;;;iil'::;;:ï&?,,,0 m DKeFN) :Testbericht J|M-HF 20 m Handy transceiver 20 m

Veel succes met r.rw hobby, 73 es 72, Henk

QRP-freguentie op í60 meter door PA3FFZ

a a t t a
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Leistungrfáhiger Sprachprocessor frlr SSB und FM
An Accurate Dipmeter using the MFJ-24I Analyzer
Die Multiband-Antenne R7 in der praxis (testberichty
KW-Transceiver Scout 5SS von Ten_Tec (testOeriÁt)

ls de gemakkelijke verkrijgbaarheid van X-tallen op 1643 kHz de enige reden voorde QRP-frequentie op í60 m? lk ben daar ooit met eRp begonnen, maar hebnooit antwoord gekregen in dit foneged""rt". óp ras6 kHz gaat het wer met QRp:Inmiddels heb ik USA (maine) gewerkt met 4 watfll

Red' 'we'icht zarde verkijgbaarheid van de X-taren een ror hebben gespeerd.Ae frequentie hebben we overigens overgenomen uit,OK eRp INFO,.

2
3
2
2

i
uríiretess; ;l r , , l a ;  L ^ - r  - - .Mufti-band antenne voorl, 14 en21 M*z.onC"retU 2 t

Catalogus Kopie-Service (meer dan 420 artikelenl I q
Catalogus Technisóe Artikelen verschenen in uorige uitgaven vande BQC-Nieuwsbnieven

4
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EIGENBOUW IN DE VIJFTIGER JAREN
door K4TWJ

tn de vijftiger jaren was in Amerika op radioamateurgebied de bouwkit razend

populair en niet ten onrechte. Wie kent niet de collectie van Heathkit, de enige

firma die nog sÍeeds actief is. ln dit arti(et zet ik echter de schiinwerper op Knight

Kits, prachtige bouwpakkeften voor heel weinig geld.

'" ' . .tP

Figuur 1 Kassieke apparaten behoeven niet ingewikkeld of duur te ziin om er

toch plezier aan te kunnen beleven! De'Ocean Hopper'ontvanger

kan in een weekend in elkaar worden gezet.

Van de Knight Kits was in het bijzonder de'Ocean Hoppe/ een doorslaand

succes. Deze regenerative ontvanger met eên heel groot frequentiebereik was het

snoepje van de week en door iedereen gemakkel'tjk na te bouwen. Door de

zelÍbouw van deze ontvanger en de eenvoudige wijze waarop de kortegolfbanden

beluisterd konden worden, zijn zonder enige twlfel duizenden mensen trouwe

aanhangers geworden van het radiozendamateurisme.
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om de zaak te completeren heb ik aan het einde van dit artikel nog een verhaaltje
toegevoegd over een uit die tijd eenvoudige zender.
Het is nu een prachtige gelegenheid om die oude tijden te doen herleven en dat
allemaal voor een appel en een ei. In deze tijd van super-de-luxe ontvangers en
grootvermogen zendapparatuur zullen er ongetwijÍeld mensen zijn die de vraag
stellen: 'wat heeff het nou voor nut, zo'n onnozel ontvangertje en een eRp-zender
op een plankie?' Het antwoord is duidelijk 'Vreugde beleven aan antieke
apparatuuf.
Moderne transceivers met automatische afstemming zijn onverslaanbaar wat
betreÍt het snel aÍzoeken van de banden, de prachtige messcherpe filters en dus
minder last van QRM, bovenal een grote gevoeligheid waardoor ook heel arakke
stations niet over het hoofd kunnen worden gezien. Gemiste DX-stations worden
clan eerder uitzondering dan regel.
Met de antieke spullen ligt de zaak echter heel anders, hiermee wordt immers
duidelijk gemaakt dat het niel de apparatuur is die de communicatie verzekert,
maar de man achter de knoppen. Nauwkeurige frequentie-aflezing tot op een paar
hez is er dan niet meer bij en blijkt de'schaal'te bestaan ult een kartonnen
schijf,e met potloodstreepjes. Ook moet je altijd je hand op de knop houden om
tengevolge van het handeffect hel avakke tegenstation niet kwijt te raken; de drift
van de ontvanger die meestal enorm is, laten we buiten beschouwing. Het vereist
nog meeÍ van de operator, namelijk de handigheid om de gebruikelijke keiharde
stations in gedachten weg te denken om de alakke CW-signaaltjes te kunnen
ontvangen. 'mentaal' notchfilter. De uitdaging is echter maximaal en de
bevrediging die je ervaart na een geslaagd QSO is enorm en geeft meer vreugde
dan een QSO met een DX-station middels je Japanse bak en de 2 kW linear.

De'Ocean Hopper'
De ontvanger type 'Ocean Hoppe/ werd geproduceerd tussen 1 939 en 1 958 en
was een product van de Allied Radio Company in Chicago. De eerste modellen
bevatten twee metalen buizen (6J7 en 6J5) en werkten op batterijen. Latere
versies gebruikten drie buisjes en een netvoeding. De draagbare 'Hopper' kwam
omstreeks 1956 op de markt en gebruikte twee miniatuurbuisjes van het type 135.
Aan het einde van de vijftiger jaren verscheen de opvolger van de 'Ocean Hopper'
en dat werd de buitengewoon populaire'Space Spanner'. De bekendste uitvoering
was het lype'74O' dat in het midden van de vijftiger jaren slechts 17 dollar kostte
waarbij dan nog 3 dollar neergelgd moest worden voor het spoelensetje. Van dit
juweel zijn er onnoemelijk veel verkocht, maar helaas zijn de meeste verloren
geraakt of gewoon weggegooid.
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Maar het is óók zo dat veel amateurs niet eens de moeite nemen om op zolder te
gaan zoeken naar de verloren schatten van lang geleden. slimme jongens zijn er
echter altijd maar die durven zulke hoge prijzen te vragen dat je hier slechts
glimlachend aan voorbij kunt gaan.
Een puntgaaf toestelltje op de kop tikken is nauwelijks meer mogelijk en daarom
heb ik het volgende bedacht:
WE MAKEN ER ZELF EEN.
Inderdaad, populaire antieke radio's hoeven niet persé duur te zijn om toch
klassiek te zijn. Betekent dit dat je van ouwe rommel zo'n echte Hopper zelf kunt
maken? Het antwoord is JA, aÍgezien van het originele Hopper-aÍstemschaaltje.
Fig. 2 toont het originele schema en in fí9. 3 en 4 ziet u (hoop ik) de onderdelen
en bedrading van de boven- en onderkant van het chassis.

Figuur 3 De'Ocean Hopper'zonder kast.

De buisjes zijn de bekende miniatuur typen waarvan er vele miljoenen gemaakt

zijn en op de meeste rommelmarkten makkelijk verkrijgbaar. De andere
onderdelen van de Hopper zijn gewoon overal te koop. Om er zeker van te zijn dal
uw eigenbouw een succes wordt gaan we nu eerst even de puntjes op de i zetten.
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De afstemcondensator
(uit een oudenretse
radio) staat midden op
het chassis en om het
handefÍect zoveel

mogelijk te beperken is
de bandspreiding-C
van 15 pF onder het
óassis en achter de

frontplaat gemonteerd.

Voor de
antennetrimmer kan
een gewone

trimmercondensator
worden gebruikt maar
een variabele C met
een asje is echter veel
mooier omdat hij dan
met een knopje vanaf
de voorkant bediend
kan worden. Als de
afvlak-C voor de
voeding (combinatie

20,40,80 pF) niet te
koop is, kun je ook drie aparte condensators met dezelfde of zelfs met een hogere
waarde gebruiken. Soldeer eenvoudig de negatieve draden aan elkaar vast en
verbind de positieve draden aan hun gewenste aansluitpunten. De LF-
uitgangstraÍo is een speciaal type van Allied maar elke trafo met een primaire
impedantie van ongeveer 4 kQ is bruikbaar, dit luistert niet zo nauw. Het is echter
ook mogelijk de traÍo te vervangen door een weerstand van 2 kQ en hieraan via
een C van 0,1 pF een koptelefoon te verbinden. Pas op: hiervoor moet dan wel
een hoogohmig type gebruikt worden. Het zal duidelijk zijn dat er dan geen
luidsprekerontvangst meer mogelijk is, maar dat is misschien een geluk bij een
ongeluk, het is immers zo dat je zwakkere stations veel beter kunt horen op een
koptelefoon dan met een speaker.
Vergeet echter nooit dat de Hopper altijd met het'net' is verbonden en leg het
chassis NOOIT aan aarde. Mocht je brom horen in de kopteleÍoon draai dan de
stekker om in het stopcontact. Als je benauwd bent van deze netsituatie gebruik

dan een verhuistrafo waarvan de primaire en de secundaire gescheiden zijn.
Wikkelgegevens en verdere informatie over de spoelen staan in figuur S.
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Figuur 5 Spoe/gegevens

Van de spoelen moeten de primaire en de secundair wikkelingen in dezelfde
richting gewikkeld worden, met de terugkoppelwikkeling aan de onderkant van de
spoel. Zie verder figuur 5 voor alle details voor het wikkelen van de spoelen. lk
moet wel even opmerken dat de Hopper hoofdzakelijk bedoeld is voor ontvangst
van 160 - 30 meter, boven de 12MHz is de gevoeligheid en selectiviteit van dit
apparaat niet om over naar huis te schrijven. Als je de originele Hopper-spoelen
niet op de kop kan tikken probeer het dan met closetrollen gedoopt in schellak en
gebruik de voetjes van ouwe radiolampen (vertaler: plastic installatiebuis en DIN-
pluggen werkt ook prima). Als het toestel op een bepaalde band niet wil genereren

draai dan de lerugkoppelwikkeling lN de spoel om. De dikte van de spoeldraad en
de exacte doorsnee van de spoelvorm is niet zo belangrijk. Om de spoel op de
juiste band te krijgen haal je er gewoon een paar windingen af of leg er een paar

bij. Als je een frequentieteller tot je beschikking hebt probeer dan de volgende
'vlug, veilig en voordelig'-manier om je spoeltjes goed te krijgen: plaats de
oppikdraad van de counter bij de antenne-ingang van de Hopper, draai aan de
terugkoppeling tot de zaak gaat genereren (te horen in de koptelefoon) en lees
eenvoudig de frequentie af op de counter.
Als je eenmaal de smaak te pakken hebt en de 'feeling' van de afstemming dan

53ó- !?ííÁ krlz
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kan het grote avontuur beginnen. Zet de terugkoppeling op het randje van

genereren op een sterk signaal, pÍobeêr vervolgens je eigen zendsignaal op de

ontvangeÍ tê'vinden' om enig idee te kijgen van de bandgrenzen. sluit het toestel

dan aan op een antenne en Íiedel met de antennetrimmer op maximale

gevoeligheid. Gebruik de bandspreidingscondensator om het gewenste bandje aÍ

te stemmen. Besteed nu minstens een paar uur om de werking van de knopjes te

leren kennen en in het bijzonder soepel te kunnen aÍstemmen. Als dit allemaal lukt

wordt het tijd om de QRP-zender te gaan bouwen en in de lucht te komen met een

volledig klassiek station.

Zenden

De amateurs die vroeger een Hopper gebruikten hadden voor de zender meestal

ook een eenvoudig, goedkoop zendertje. De favorieten waren toen ééntraps

zenders met een 6V6 of 6L6. Was je net als ik (K4TWJ) een afstammeling uit het

arme Zuiden dan was de aanschaf van zo'n dure buis en het PSA een levensgroot

probleem. Hier had ik echter wat op bedacht ik haalde eenvoudig de eindlamp uit

de huiskamenadio en met een verloopstekker tapte ik de hoogspanning en de

gloeidraad aÍ. Dit moest in het geheim gebeuren maar werkte voortrefÍelijk.

Figuur 6 Zender

Zendertjes met óén 6L6 zijn in de vijftiger jaren op alle mogelijke manieren

gebouwd maar hel schema was in feite identiek. Er waren modellen op een

plankje, in een sigarenkistje, op triplex en in blikken koektrommels. De

merkwaardigste die ik ooit gezien heb was op een plankje waarbij de 6L6

horizontaal was gemonteerd en als het ware er van achteren uitstak. Dat kan

natuurlijk ook met de buis in het zendertje van de foto.Met een paar beugeltjes is

dat heel gemakkelijk op te lossen. lk hoop dat je met deze ideetjes aan de slag

gaat om je eigen'rig' te bouwen. Nog even naar het schema van de 6L6-zender,
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zie Íguur 6. De PA-spoel heeft een doorsnee van 4 cm en een lengte 7 cm,
draaddoorsnee 0,5 mm. Wikkel nu 34 windingen voor 80 meter op de spoelvorm,
16 voor 40 meter en 12 voor 30 meter. De PA-condensator en de antenne-C zijn
weer gewone afstem-C's uit een omroepradio (1950). Voor een kÍistalletje zul je bij
de gewone leveranciers moeten aankloppen. Als je nu nog een mooie mA-meter
op de kop kan tikken, waarmee je de anodestroom kan meten, zit je helemaal
goed. Met een lampje in de antenne moet je de zaak op maximale helderheid
afregelen en dan op de ontvanger het CW-signaal controleren,
Nog één opmerking ter afsluiting: elke anodespanning van 150 tot 350 V is prima,

alleen de traÍo's van een 350 V en hoger worden schaarser. Met wat
geéxperimenteer met het serieschakelen van voedingstrafo's kan hier misschien

een oplossing voor gevonden worden. Het vermogen zal liggen tussen 2 en 15 W
aÍhankelijk van de anodespanning, dat is logisó. Barst niet in tranen uit als er

maar 2 W uitkomt, met een goede dipoolantenne horen ze je tèch wel in ZL of VK

Vrije vertaling CQ februari 1994 door PAoRTW

NABOUWERVARINGEN MET DE'TINY-TIM' 80
METER QRP SSB TRX door PAoDRc

Tijdens de zomermaanden van 1993 is in vier afleveingen in het Engelstalige

electronicablad'Practical Wireless'een 80 m QRP SSB fransceiver beschreven,

die vanwege zijn eenvoudige opzet miin aandacht trok.

De auteur en ontwerper is Tim Walford G3PCJ, die eerder in clubverband een 80-

20 m SSB transceiver heeft ontwikkeld en de'Tiny-Tim' is hiervan afgeleid. Het

bijzondere van deze transceiver is dat vrijwel a//e gebruikte componenten zowel

voor zenden als ontvangen worden benut. Dit is mogelijk door gebruikmaking van

een zgn. bidirectionele schakeltechniek. Voor hen die ook geïnteresseerd zijn in

nabouw wil ik venivijzen naar het uitgebreide artikel in 'Practical Wireless', waarin

ook de BQC-kopieservice voorziet onder nr. 401. lk wilde mij beperken tot een

verslag van de nabouwervaringen.

Componenten
In PW staat een keurige 1:1 printtekening afgebeeld zodat reproductie geen

problemen hoeft te geven. Anders is het helaas gesteld met de logistiek van de

Lp
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1{[-\
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gebruikte componenten, waarvan sommige typisch Engels te noemen zijn'

Schakelrelais, Toko-spoelen ên Power-mosÍet waren niet bij de gangbare

onderdelenboeren verkrijgbaar. Via het BQC-net kreeg ik van Jaap PA3CVS wat

adressen van impOrteurs die wèl deze componenten konden leveren. Veelal

leveren deze niet rechtstreeks aan de particulier, dus moet je creatief zijn om van

hen het gevraagde tàch te verkrijgen. De resterende componenten zijn normaal bii

o.a. Kent Electronics goedkoop verkrijgbaar. Voor hen die het zich helemaal

gemakkelijk willen maken heeft Tim WalÍord ook kant-en-klare bouwpakketten'

maar dit vond ik te kostbaar.

Opbouw
De opbouw van de print wordt stap-voor-stap besproken zodat je steeds kunt

controleren oÍ delen van de schakeling naar behoÍen functioneren. In deze stap-

voor-stap-beschrijving zijn enkele onvolkomenheden geslopen, waardoor

deelschakelingen bij controle niet werkten. Dit is frustrerend maar verplicht je wel

om je in de schakeling te verdiepen en dat is leerzaam. Uiteindelijk blijken er

gewoon wat componenten in de stap-voor-stap-besclrrijving vergeten te zijn, dus

dat was na ontdekking snel verholpen.

Ontvanger
De ontvanger werkte na het plaatsen van een vergeten voedingsweerstandje in

een mixer goed, maar het ontbreken van een AVC-schakeling wordt duidelijk als

een gemis ervaren. Wellicht dat hier de recentelijk gepubliceerde artikelen over dit

onderwerp van Albert PA3EKN en Bastiaan PA3FFZ uitkomst bieden. lkzelf wilde

de AVC realiseren met een VOGAD compressor-lC van Plessey (SL6270) die dan

d.m.v. een analoog schakel-lc (4066) ook in de stand zenden gebruikt kan worden

in de modulator.

Zender
Na ook in het zendergedeelte enkele vergeten comPonenten gePlaatst te hebben

werkte deze, echter het geclaimde uitgangsvermogen werd niet bereikt. Slechts

1,5 watt in plaats van 10 á 12 watt was het resultaat. Na experimenten met het

uitgangsÍilter (3 windingen minder) bereikte ik een uitgangsvermogen van

ongeveeÍ 5 watt. Uit conespondentie met Tim Walford is mij gebleken dat andere

nabouwers ook dit outputprobleem hebben ondervonden en Tim geeft hierbij hints

ter verhelping. De koppelcondensator van 18 pF uit het Toko-bandÍilter moet

worden vergroot tot 47 pF en ook de geclaimde FM-ing kan worden bestreden met

ontkoppelcondensatoren in de voedingsleiding van de VFO.
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Bij deze modificatiE leverde Tim de benodigde onderdelen er gratis biil Het"

uitgangsvermogen is nu 6 watt en dat is nog lang niet de 10 á 12 watt zoals

geclaimd. Op dit moment heb ik nog geen verder ondezoek hiernaar gedaan,

wellicht komt dit in de toekomst ook nog in ordE.

Modulatie

Middels modulatierapporten op de band is mij gebeleken dat de l<waliteit als doÍ

eÍvaren wordt. Door de draaggolfoscillator 25O Hz lager aí te stemmen was dit

euvel verholpen maar dan startte deze niet meEr in de tune-stand. Ook dit

fenomeen heb ik verder niet meer bestudeerd.
De'Tiny-Tim'werkt, maar is voor optimalisering vatbaar. . .

Tim Walford

Uit corespondentie met Tim Walford is mij gebleken dat ie met aên zeer

welwitlende en enthousiaste QRP-amateur te doen hebt. Zo was het voor hem

geen enkel probleem om een stel speciale smoorspoelen en condensatoren te

leveren, welke ontbraken in de onderdelenvezameling van de'Tiny-Tim'. Samen

met de gevraagde componenten stuurde hij mij ook interessante informatie

betreffenden andere bouwprojecten, waaronder de'Yeovil' 80-20 m transceiver.

Inmiddels heb ik hiervan de manual ontvangen. Voor de liefhebbers: in het

aprilnummer van het Duitstalige electronicablad'Beam' wordt deze

zelÍbouwtransceiver ook behandeld. Overigens is'Beam' de laatste tijd zeer de

moeite van lezen waard m.b.t. zelÍbouw QRP-transceivers.

Kwartaalblad en bouwpakkotten

Tim Walford geeÍt ook een kwartaalblad uit waarin tal van wetenswaardigheden

beschreven staan, die van nut kunnen zijn tijdens zelÍbouw. OP dit kwartaalblad

kun je je abonneren. Verder kan hij diverse bouwpakketten leveren van QRP-

ontwerpen, eindversterkers, frequentie-uitlezingen etc. Voor hen die hierin

geïnteresseerd zijn vermeld ik hierbij zijn adres:

Tim Walford G3PCJ, Upton Bridge Farm, Long Sutton, Langport

Somerset TA109NJ, Engeland. Tel. 0458 241224.

Mochten er vragen zijn over het hier beschrevene, dan ben ik altijd bereid deze te

beantwoorden. Veel QRP{bouw)plezier gewenstl

73, Rob PAoDRC

CONTESTUITSLAG EN QRP-KLASSE
door PAoWDW

ln de vorige Nieuwsbrief was geen plaats meer voor de uitslagen, maar zoals
belooÍd volgen ze hier alsnog. Met mijn excuses voor de vertraging.

39th European DX Contest (WAEDC)

#
s.tr
ffi

- 3 9 -

nr call score
1 DL2RUG 11644
2 KP4DDB 6413
3 PAoTA 2585
4 ol(2PBG 598

CQ WW 1992 CW contest
nr call score

? PAoPUR 35672
? PAoTA 1944

Hungarian DX contest 1993
nr call score
2 DL3BM 15438

13 PAoTA 3960
17 DL4BQE 2601

score
38790
6706
4410

?

QSO's QTC's multipl.
107 35 82
62 59 53
4 7 0 5 5
2 3 0 2 6

QSO's zones
158 37
41 6

landên
54
30

AGCW-DL QRP wintercontest 1993
minder dan 1 W:
nr call
1 SP5YQ

14 PA3ERV
18 PA3FSC
33 PAOTA

SPDX contest 1993 CW

nr call score

? PAOATG 11322

? PA3CAL 5490

minder dan 5 W:
nr call
1 G4BUE

26 PAoATG
29 PA3FZS
35 PA3EW
38 PA3EKK
98 PAoADZ

101 DL4HO

score
67914

17160
15444
12137
9680

171
112
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nr
1

't4

24

score QSO's
3626 62

zones landen

1 5 3 / .

landEn
2

call
ON6WJ/P
PAoATG
PA3AQO
PA3EW
ONgCJP
PA3CLQ
PAoADZ
ON4NQ

CO VlÍW DX SSB contest 1992
QRP all band:
nr call
? PA3CAL

TEI.^EFISIISCHE IilLTCHÏINGEN ïENKDAGEN

Greatief in elektnonica
1700-2000'uur t
0 R P  g e p n i J s d  t

:,
lia

il
B,
K '
6

QRP 28 MHz:
nr call scoÍe
? PA3FDW 42O

QSO's zones
3 5 2

minder dan 5 W:

AGCW-DL QRP zomsrcontest 1993
minder dan 1 W:

f f i ï ï r ,  t  uA?33..  m-^o , f f iË3,roro KANK3333R f f i ;# ' ;# l ;
2N2219-. . . .0,80 |  NE5205.. . . r0,- -  RF-ano I  xarur :3:r ,n KANK3335R I  lÀ ! ,unokaart

2ï,36t3'.::::?:33 I il83ït"""8,50 
mixer I rncstseor 

_nvcr',soz,r-1t'nltí' 
z,e5

2N3553. . . . .5 ,e5 1 *uu, Í : : : : : :3 :3? Ëi l f i i  I  ner  s tut< '  3 ,5o Mqsr roKb reverbaar !

3ili?!í:::: ,',ïi | 331íl:::::;3;ZZïiÏt,,,.r"r$grE*** À
?!?19?. . . . .2 ,50 |  1ul496. . . . .1 ,95 o, i *er  , t37_2 T37_6 r5O_2 150_6 , tgz
2N5179 . . . . . 2 ,5O |  l x t 496c . , . . e ,95  mtxe r  T68_2  T6g_6  . i . . , . , , gS  V2sc195T. . . .2 ,5O I  renrzo. . . . .o ,95 n ixer . /demod

call
LY3BA
PAoRDT
EA4EPG

soore
411e/'
2793

42

QSO's
204
55
7

nr
1

20
22
28
69
73
82
g2,

score
4568/,
19240
15960
1 1 1 3 0

't219

858
ffi
45

zscr969' . . .7 ;50 |  s l io , 'oc.  . . .s ' ,s ;  i l ; ; ; - - - - - -  BALUNKERNEN !1^27^-? . . .12,5o
8F451. . . . . .0 ,?5 |  sm4+0. . . .1?:50 mtxer  h l - levet  T2oo-2 . . .17 '50 sordeert ln
M?1 : . . . . . 0 ,45  |  uc : : oe . . . . t r , 9o  ru  nx  k l os  250
! ! !? tA. . . . ,z ,so I  uc: :0r . . . . r , , , is  Fr Í  nx I  FEnnTETRTNGKERNEN
{ lqi4: .-.-. ' . ; ' , ;ó |  ïcní00.... .3,75 AM Rx I f f iTTT- 

e'e5
8 F 4 9 4 . . . . . . 0 , 4 5  |  u c : : o e . . . . t r , 9 o  r u  n x

!g?9s. ... .2,5o I ronzooo. .. .a;;ó n' iii | *ll-91 Fr50-61
sr reo . . . . . .g ,ós  I  ra ràóó. . : : :ó :G L i ;  

" ^  
I  r r37-7? . - . . . . . . . ' 3 ,25 lsbuk

!I ï19A.. . . .?,7s I  r .u:00.. . . . .q, i0 r ,r  I  rrrrens
I t99?. . . . . .3 ,e5  |  r .u :e0 . . . . . .e ,s0  r r  |  : ;
!ry50.. ....0',ri I iciiàii-.:.as',s; Jàunrcr | ::::9'1111.... -'.o.,72 T::"pi":h
P$?1. ' . . . . r ,s0 |  uoo, ' . .  . . . . - . í ' ,s ;  à; i ; ; '  |  :1319'zMF""" :9 ' : :  !?0,  i i ! ' , I  ï "1 '
11113.. -. . .0,rs I seazr e. .  . . .2,áó J"i"" I  l9Yl2; ; i" " " ' : : '50 1:.kï:.k:1:t i t
33ff33.:::::6i33 | ;;;;;;;;;;^;;--, ..,1..,,. .'o'."*t-"., 

""'l- "u o'u,k*z 2'4
2N3819. ...-1',25 | ZeuoS-oO-08-Q9-12- | gglnL" FREKwENTIE UITLEZIN6 voor uH
a n e q 5 c . . . . . i : à ; | i i l á . - . . . - . . . - , " : | R x o f @ f f - s e L s
!I?-41A.....0,95 | lgtoS-lgttz-lg|í{ I LcD 'paneelmeten formaal--..--95'--l l i j lA.....0,e5 | tgtos-tgtrz-tgtíi I 

*":ï%
B F 9 ó 0 . . . . . . 0 , 4 0  |  . . . .nróei......ï1,,i I ieó;:i l :óà:óglff ï '5€'- '15*uTt"Pl111l",,o _E8 F 9 8 2 . . . . . . 1 , 4 0  |  r S - e r , , . . . . . - . 1 : ,  . .  ,  1 ' 2 - 3 , 5  p ?  1 , 8 - 1 0  p F  2 - 1 8  p F . . . . . . 0 , | 5 l s t u k

{1119. . . . . . . r ,50  1  tsos_tz_ ts . . . ) , . " í
Ï l l9;- : .  . . -1,22 |  ï r1. .  . . . . . .ó:5i  nes.resetb. FoLTETRTMMERS 50 pF"' . .10 voor 3,50
vN88Am. . . .q ,95  t  I -M g_t2 . , . . . . .o .ó i  ;àJ . r "Ër i l .  LEDs 5  Íuo  toxrood lox  geet
9\17?......4,95/zoffi A*"Ë"t"ii"-"ioi-,,,so

DUITS QRP BOEK

Wist u dat er een duitstalig QRP-boek in de handel is: 'QRP - Mit kleiner Leistung
um die Welt'? Het boek telt 70 pagina's en bevat schema's, Íoto's en tabellen. De
schrijver is M. Rauhut DF2OF. Het boek is uitgegeven bijWH-Verlag te Baden-
Baden, 1. Auflage. Voor degenen die het boek(je) willen kopen: ISBN 3 - 88i80 -

317 - 3. prijs DM 19,50.
a t a a a

DE BQC.GEZINSDAGEN KOMEN ERAANI
Nog een paar dagen en dan is het zover. Maar lieÍst een HELE WEEK met club-
en echtgenoten en naluurlijk niet te vergeten de kinderen gezellig bij elkaar op
Camping'Het Haasje' in Olst. Zie Nieuwsbrief 69. Tot ziens op 5 Um 12 juni!

a t t t a
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D e  E r a t i s  a b o n n e e s  o p  o n z e  K E N T  G A Z E T T E  z u l l e n  d i !  b e a m e n r w i l L  u  o o k  o p
d e  h o o g t e  b r i J v e n  v a n  o n z e  s p e c J . a r e  a a n b i e d l n g e n , v r a a g  o a á  o o k  " " n  g " " L i "
a b o n n e m e n t '  o p  d e  K E N T  G A Z E T T E .  B e h a l v e  d e  s p e c l a r e  a a n b l e d Í n g e n  h e b É e n  w e
o o k  e e n  n l n  o f  m e e r  v a s u  a s s o r t i n e n È  H F  o n d e r d e r e n  w a a r v a n  l r e  e e n  d e e r

4A143. .  . . , .3 ,95 / lo  s r , .  ce_d lode

:l : : : . . . , . . ! ,95/.?0^ ":.  Ir .schakel I  rnuuseru u mer, bulzen ? t{ iJ hebben ca 10.000snre?"' . . .)r-- l lu sE' JcnoLEl(y I  bulzen ln voorraad en ook de meesL voorkomende
l!139... .  . .4' tg5/2o sL. varicap 30 pF I uJ"r i""ztop caps vraag vrlJbrlJvend prlJsBB50g.. . . . .2,g5/ 3 "r.  V""i". l  jooj l  _ |  "ps"* I
fER*iFeSï60íFAfRDEN
-t€Yertng zolang voorraad-strekLr prljswlJzlglngen uitdrukkelijk voorbehouden. Levering
volgt.na onLvangst bestelling vergezeLd van gi-rokaart/eurocheque of vooruiebegallng, 

-
L€ver lng onder remboqrs ook mogel lJk {vanaf t - t -1993 véél  ue duur t t
t r lJzen genoemd excl .  ó,50 verzendkosben. (ReÍnbours ca.  15,-- )

K.v.K. Ímsut€n / Ch. ol Cdnm. Teneu:ef, | ,tA50
g.T.W. / V.ÀT. nÍ. NL.870.r9.9958O1


