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BENELUX QRP CLUB

OpÍichleÍ PAoGG FÍans PÍiem
SecretaÍis PA3DNN Cees Bons, MaÍgÍietentaan 2,2182 BR Hiltegom
penn.meeíeÍ PAoDEF FÍits Faber, schagchetstr.9,20t1 HW Haadóm
R€dsctie PA3DWA Veronica PÍiem, Postbus Í5, 2lOO AA Heemstede

pAocHS Henk Sibum, pr. Hendrikweg 2a, 7E1i KD Emmen
TekenweÍk: pAoATG AdÍisan Wiileboordse, wrgenraen 86, 4871 vE Eilen-LeuÍ
Tikwerk en layott: pAol rDW Wim \Mtt, ValkhoÍ 53, 2261 HS Lêidschendam

KopieseÍvica PAoGHS
PÍinisêrvice lJem
AwaÍd-aanvÍ. idem

TeleíoonnnÍs. PA3DNN
PAoDEF
PA3DWA

DOELSTELLING

02520-1 E21E
023-321604
023-286075

JAARLIJKSE BQC-MEETING 3 SEPTEMBER

Voor je't weet is er weer een jaar voorbij! Nog een paar dagen en dan hopen we u
(weer) te ontmoeten op onze jaarl[ks bijeenkomsl in Apeldoorn. Langzamerhand
begint het traditie te worden dat we te gast zijn op de HF{ag van de VERON. We

hebben de hele dag een aparte zaal ter beschikking met genoeg ruimte om uw

meegebrachte QRP-spulletjes uit te stallen. Het is géén verkoping, maar puur

bedoeld om anderen eens te laten zien hoe u met QRP actief bent. Vorig jaar

hadden vele leden aan onze oproep gehoor gegeven om QRP-zendertjes resp.
zendontvangertjes mee te brengen. Ook dit jaar rekenen we op een leuke

verzameling. Zelfs het meest simpele geval leidt veelal tot zeer geanimeerde

gesprekken, waarbij de herkenning een belangrijke rol speelt. Om u in de
gelegenheid te stellen om LIVE QSO's te maken zullen we buiten weer een
tankspriet met prikspoelen voor 40, 20 en 15 m opstellen. Voorts zult u naar
hartelust kunnen snuÍfelen in stapels QRP-tijdschriflen uit binnen- en buitenland.

Op het programma staat o.a. de prijsuitreiking van de Maralhon 1993/94 en een
lezing over een QRP-onderwerp. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de
naam van de spreker en zijnlhaar ondeniverp nog niet bekend, dus dat blijft nog

eventjes een verrassing. Verder zult u op deze dag tijd tekort komen om met
iedereen over QRP-zaken le kletsen, maar volgend jaar ziln we er wéér! U kunt

ons vinden in'De Kayersheerd', Eerste Wormenseweg 494 te Apeldoorn. Komt u

met de auto dan neemt u vanaf de A1/E8 afslag Apeldoorn-Zuid, bij stoplicht

Marchantstraat linksal dan weer linksaf 1e Wormenseweg, Kayersheerd aan de

rechterkant. We beginnen om 1 1.00 uur. Tot ziens!
PAOWDW

INHOUD
1... Jaarli jkse BQC-meeting, PAAWDW
2... QRP zender met ker. VXO, PA3GHJ
5... Converter vor 6 m, PEINLl
7... De BQC-marathon, PAAATG
8... 160 m TX, PA3FFZ

14... QSK CW transceiver 7 MHz, OK2SBJ
18... Verslag BQC-dagen, PA3BHK
24... TOKO-spoelen, PAOGHS
28...Very low budget Quad, 5R8DS
3'l ... QRP boven 30 MHz, PA3BHK
35... Boekbespreking, P A3FFZ

36... QRP contestkalender, PA@ATG

44 ...DX antenne 160 m, PA3FFZ
49... Op bezoek bt1 G4JFN, PA3BHK

50... Nieuwe leden, PA3DNN

51 ... Eenvoudige RlT, O!<2BZW

52... Test 2Metor3, PA3FFZ
55... Radioactief vakantie, PA3GGZ

57... Coax 2 m antenne. PAOGHS
58 ... Kopie/printservice, PAOGHS
59... Micro 80 QSK minitrcvr. RV3GM
60 ... Contestuitslagen, PAOWDW

Hel bevoÍderen van ExpeÍimênteel, Laag VeÍmogen (QRP) RadiozendamateuÍisme. Als QRP zal
gelden tildens wedstÍijden en andere evenementen: hel werten met veÍmogens van max. 5 W oul-
pul. De club zal zijn doel trachlen lê bereiken door hel gevên ven vooÍlichting, hel uitwisselen van
gegevens, het veÍstÍekken van schema's en bouraanwijzingen van QRP zenders en al het oveÍi-
ge, wal bevoíderlijk is om het geíeldo doel le beí€iken. De club geeÍt hieÍtoe een dÍiemaandeliiks
clubblad uit: de'Nieuwsbrief. De club zal bêslaan uil zendamateuÍs zowel als ontvangamateuÍs,
die inzien dat hel weÍten met lesg vermogen veel kan bijdragen lot meeÍ genoegen met de Íadio-
hobby, vooral wat b€lreÍl het expeÍimentele karakter daaÍvan. Het werken met niet meer vermogen
dan nodig is vooÍ het meken van een goede veÍbinding zal het doel van alle leden ziln, om zo de
ondeÍlinge storing op de amateuÈanden lot een minimum ie bêpeÍken. De leden zullen regelmatig
aktief met de hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden van aklivileilsÍappoílen,
hel veÍmehen van bouwervaringen e.d., zulks t€r bevoÍdeÍing van de clubaktiviteiten. De leden
zijn erop bedacht de QRP hobby sleeds naaÍ builen uil te dÍagen, helzii in vrooÍd. geschÍiÍl of mel
de daad. ln de club is plaats voor alle geiïteresseeÍdon in QRP, ook voor degenen die slechts zo
nu en dan met laag veÍmogen weÍken!

INTERNATIONALE QRP FREQUENTIES tet op: nieuwe QRP treg.reÍ,Íbs op 6 meter
CW 1843 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906 2E060 50060 144ffiOkHz
SSB - 3690 7090 - 1{2E5 - 212E5 - 2E360 50285 1442ESkHz
FM 1445E5 kHz

BENELUX QRP NET
cW zondag Í1:00ned.tijd 3560kHz nelleider: PA3ALX

PAoGHS 0591Gi2552
PAoATG 0Í608-1398E
PAoWDW 070-3275212

netleidêÍs: PA2JJB, PA3CVS, PA3CZA, PAoDML,
PAoWNN

SSB zaleÍdag 10:30 ned. liid 3795 kHz

NIEI'WSBRlEF
De Nieuwsbrief woÍdt teÍ posl bezoÍgd op I maart, I juni, I september en I december.
Kopii met tekeningen uileÍlijk 2 maanden levoren inleveren.
Kopii zonder tekeningen uiterlÍk I meand levoren inleveíen.
Redaclie-adÍes: postbus 15, 2100 AA Heemstede, teleÍoon 023-286075.

CONTRIBUTIÊ
De contÍibutie bedraagt voor NodeÍland f 15,- periaar. Betalingen op postgiÍo 1994925 len name
van Penningmeester Benelux CIRP Club te HaaÍlem.
Belgische lAen betalen BFR 290 op postrekeningnummeÍ 00G0789637-57 ten namê ven Eddy
Smekens ON4ASE. MeÍcaloÍlaan 46, B 3150 Haacht' België'

KAMER VAN XOOPHANDEL
De Benelux QRP Club is ingeschÍeven bij dê K. v. K. te HaaÍlem onder nummeÍ v 596390.
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QRP ZENDER
MET
KERAMISCHE
VXO
door PA3GHJ

Sinds ruim een jaar ben ik
lid van de Benelux QRp
club. Wat ik b'tjzonder leuk
vind van de club zijn de
vaak erg bruikbare ideeën
en schakelingen zoals

gepresenteerd in de Nieuwsbrief. Zo werd ik getriggerd door de verhalen en
ideeën voor nostalgische schakelingen van o.a. PAffiTW en de beschrijving in
Nieuwsbrief nr. 70 van juni dit jaar van de WO opgebouwd rondom een
keramische resonator. Dit alles gaf mij voldoende reden om het soldeerstation uit
de kast te halen en oude en nieuwe technieken te verenigen in een bouwsel met
spullen afkomstig uit de rommelkelder.

vxo
De VXO schakeling bleek probleemloos na te bouwen op de bekende
loodgieterswijze. Als resonator diende een 3580 kHz exemplaar (blauw) uit een
defecte draadloze telefoon. Voor het grote frequentiebereik echter bleek een
variabele condensator van 0 - 160 pF niet voldoende. Een type met 2 x S00 pF
parallel geschakeld resulteerde in een frequentiebereik van 3495 tot 3600 kHz.
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Het signaal bleek opvallend stabiel, zeker in vergelijking met mijn eerdere VFO-
bouwsels. Kortom, reden tot het doen van méér grepen in de rommelkelder.

Het 'p lan '
Na wat graven in dozen stuitte ik op een oude stereo buizenversterker met de
bekende EL95 eindpenthodes. Een beknopt literatuuronderzoek in werken als
'Zenders voor de kortegolfamateur', 'Theorie en praktijk voor zendamateurs' en
het'Electronic tube handbook' leidde tot het plan om een 7 MHz CW eRp zender
te bouwen met de resonator-VXO en de onderdelen van de versterker. De zenqer
moest worden opgebouwd met 2 x EL95 parallel als eindtrap, als verdubbelaar /
driver EF'l84 penthodes en modulatie door het schakelen van de negatieve
roosterspanning. Voor anode- en gloeispanning moest de versterkervoeding
zorgen. De spanning voor de VXO en de negatieve roosterspanning moesten uit
externe voedingsbronnen worden betrokken.

Realisatie
Het plan werd gerealiseerd op een nogal experimentele manier. Spoelen voor de
driverkring en het n-Íilter werden gewikkeld op het kartonnen hart van een
keukenrol en verstevigd door een bad in universele hobbylijm.

Geheel links de VXO
op een vefticaal
plaatje, daarnaast
de verdubbelaar; in

het midden de driver
en geheel rechts de
eindtrap. De buizen
(niet zichtbaar)
bevinden zich aan
de onderzijde van
hel chassrs.
Een Sony
wereldontvanger
completeert het
geheel.
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De 7 MHz VXO met keramische resonator van 1A3GHJ Het QRP-station van PA3GHJ
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De afdekplaat van de versterker werd venrvijderd, de print van alle onderdelen
(behalve de buizen) ontdaan en op de voeding en twee schakelaars na moest
ook de Íest van de versterker aan mijn veranderingsdrang geloven. Het chassis
weÍd omgekeerd en diende als U-profiel; de buizen kwamen ondersteboven in het
'profiel' te zitten. Spoelen en andere onderdelen werden bovenop het profiel
bevestigd. Enfin, na een kleine week boren, schroeven, solderen en lijmen was
het resultaat daar. De foto op bladzijde 3 toont mijn eindproduct.
Het schema van de zender mag voor zich spreken, zie bladzijde 4.
De eindtrap wordt met Pl ingesteld op maximum output. De schotten van
printplaat-materiaal zorgen vooÍ de nodige afscherming.

Resultaten
De eerste verbindingen met de zender en een R107 dumpontvangeÍ waren m.b.v.
13 meter draad als verticale antenne met Aziatisch Rusland en Zwitserland.
Gewerkt wordt nu nog aan de afwerking en uitbreiding van het frequentiebereik
van de zender naar 3,5 en 't4 MHz.
Nu eerst mtln cw vaardigheid opvijzelen' ' ' 

Theo. pA3GHJ.

CONVERTER VOOR ZES METER door pElNLl

De 6 m band is stiller geworden de laatste tijd door afname van de zonne-
activiteit. Desondanks kunnen er af en toe toch nog leuke verbindingen gemaakt
en gehoord worden. Toen de converter klaar was en zelfs niet optimaal
afgeregeld was, hoorde ik ltalianen en Noren uit de luidspreker van mijn
achterzetontvanger. Dus tóch activiteit!

De converter is zeer eenvoudig van opzet zodat het ontwerpen/maken van een
printtekening overbodig is. Alle onderdelen worden volgens het zwevende
principe aan elkaar gelast op een stukje printplaat van 9 x 3 cm.
Allereerst vind je aan de ingang een bandpass filter. De doorlaat is binnen 0,4 dB
vlak van 50 - 58 MHz Het filter heeft drie spoelen van r 0,3 pH. Dit zijn ïOKO-
spoelen met kannetje. Dit kannelje kan gemakkelijk op de pÍint vastgesoleerd
worden zodat alle drie een mooi vast geheel vormen en de bijbehorende
condensaloÍtjes er met korte pootjes aan vastgezet kunnen worden. Na het filter
komt het grote hart van het geheel: de NE602 (mag ook de NE612 zqn). Het is
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Figuur 2 Verdubbelaar, driver en eindtrap van pA3GHJ
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een serieus lc voor zelíbouw en ook niet duur. Het beval onder meeÍ een mixer,
local oscillator, buffer en eên spanningsslabilisator. Dus alle ingrediënten zitn
aanwezag om er iets leuks mee op te zetten. Het signaar komt binnen op punt 1.
Met zeer weinig externe componentên is een variabere osci[ator te maken tussen
de punten 6 en 7. Tot op heden deden zich geen problemen voor, enker dat er
door wat handcapaciteit een kleine verslemming kan worden veroozaakt. Dit zou
nog een punt van verbetering kunnen zijn, maar ik weet nog niet hoe. Het in de
band brengen van deze oscilrator geschiedt door L4 te verstemmen. Het
Írequentiegebied is te veranderen door de 22 pF conoensator in serie met de
aÍstemcondensator te vergroten of te verkleinen. Een leuk kanvei. De uitgang van
de NE602 (punt 4) gaat naar een MF-versterker, waarna het signaal via een
keramisch filtertje op 10,7 MHz naar de achtezetontvanger gaat.

De 6 meter convefter van pElNLt

Het geheel wordt gevoed met 9 vort. Het lc daarentegen moêt met 6 vorr worden
gevoed. Het kan hoger, maar dan moet de 150 () weerstand veranderd worden,
Alle ontkopper-c'tjes voor het rc zo dicht ars mogerijk bij het rc sorderen.
Tot zover de beschrijving van het geheer en ik hoop cÍat dil een bijdrage is om
weer te gaan experimenteren. Mijn toekomstgedachte voor deze converler is om
er een FM portofoon van te maken, want de 10,7 MHzuitgang kan naar een
MC3361, zodat het alremaar zeer krein te houden is. Dir ontweÍp rigt ar op de tafel
en mÍsschien is het iets voor de volgende NieuwsbrieÍ.

Veel plezier met de hobbyl Rins pEl NLl

De BQC-MARATHON - EINDSTAND 93/94.
door PAOATG

Preíixen Landen Punten AntenneCallNr.

,|

2
3
4
5
6
7

PA3FSC
PA@TA
PA3FFZ
PA3BHH
PAAATG
PA3CLQ
PA2PWM

12932
4958
2587
1 9 1 1
1354
8'19
287

inv. V
long wire
dipool
inv. V
long wire
long wire
inv. V

191

245
87
u

169
91
76

48
67
34
29
34
31
30

PA3FFZ Bastiaan - Leuk experiment op 160 m, ja je moet er wàt voor over
hebben. Het was in elk geval de moeite waard om de resultaten te overdenken en
dan te merken dat het één en ander met de theorie overeenstemt. Goed dat je AM
(1g-set) bij de call zette, want de output van 4 watt wordt dan 1 watt!
Werk je op 2 m met een verticaal of met een beam? Gaarne er ook bij zelten.
Kees PA@TA - Zo dal is een hele verandering zo'n TS130V. Dan gaat er een
nieuwe wereld open in vergelijking met de HW9. En de antenne 1 meter hoger
moet volgens mij ook te merken zijn. We zien je logs wel weer verschijnen het
volgende seizoen, prachtig!

Geen verdere opmerkingen. De strijd is weer gestreden en alle verliezers weeÍ
bedankt voor jullie reactie op de actie van de drie genomineerden.

De winnaars
De nummers 1, 2 en 3 krijgen weer, zoals gewoonlijk, een schriftelijke bevestiging
van hun rangnummer en tevens een opwekking om aanwezig te zijn tijdens onze
bijeenkomst op de HF-dag in september, teneinde het bestuur in de gelegenheid
te stellen deze drie winnaars te huldigen.

Marathon 94/94
De nieuwe Marathon 94/95 gaat lhans van start! Uw volgende opgave zie ik
gaarne uiterlijk 1 oktober in mijn brievenbus. En vergeet vooral niet onze BQC-
Activity week eind december. Tot de volgende keer.

73 Adriaan

ne6oz/6Lz gk2
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í60 METER TX 'REGENACHTIG WEEKEND' 1
door PA3FFZ

De aktiviteiten op 160 m begonnen voor pA3FFZ eigenlijk bij pA3FeN want
Maftien wilde eens iets zelfbouwen en had een schemaatje opgeduikeld van een
eenvoudig kristalgestuurd zendertje met slechts één transistor. simpeler kon niet ,
en zoiets moet toch in een weekendje te realiseren zijn. . .

Dat was het dus nret en hij riep de hulp in van een ervaren prutser. Met ons
tweeèn zijn we nog een stuk of 10 van die simpele schema's te lijf gegaan en na
een aantal weken hadden we een stapel dooie torÍen en nog steeds geen
werkende zender. Hoe komt het toch dat je met meer dan 30 jaar zelfbouwervaring
niet in staal ben een eenvoudig ding, dat iedereen zo even in elkaar kan zetten,
toch niet aan de praat krijgt? Uiteindelijk zijn we er meer dan een half jaar mee
bezig geweest. Toegegeven, nu zaten ook alle toeters en bellen er aan, maaÍ
tèch. . .
Bij onze speurtocht naar kristallen kwamen we regelmatig 1843 kHz tegen en deze
frequentie wordt door diverse QRP-clubs aanbevolen. Nou voor plaatselijk verkeer
in CW oÍ AM gaat dat allemaal heel leuk, maar QRP heb ik op 1843 kHz nog nooit
gehoord. G3IVF merkt in SPRAT op: 'lt was becoming very obvious that crystal
conlrol and QRP do not mix !' lnderdaad, willen we met eRp gehoord worden, dan
is een rustig plekje op de band (àls het er is) een eerste vereiste en bovendien
moet er op de QRG ook iemand luisteren. Kortom: CW speelt zich op 160 m zo
tussen de 1830 en 1838 à 1840 kHz aÍ. Kijken \,ve naar de andere banden dan zit.
de QRP-frequentie meestal aan het einde van het cw-gedeelte en heeft iets met
'6' of '60' te maken: 3560, 14060, 10106 kHz. . . Als we al met een kristal zouden
werken, komt 1836 kHz m.i. nog het meest in aanmerking. :
Maar waarom niet gewoon een VFO?
wat mij betreft moest de zender gauw klaar zijn want het antenne-experimenteer-
seizoen was niet erg lang meer. Regenachtige weekeinden genoeg in 1993 en zo
werd vrijdagavond 1 5 augustus om 18.00 uur gestart op de rommelzolder. Daar
lag een oud chassis met octalvoelen en een verzonken P-voet voor een g07-
achtige buis. Daar is iets mee te beginnen, maat er zal nog een gat te weinig in
het chassis. . . en als we toch gaan boren dan maar drie extra gaten voor een
evenluele ontvanger.

Vrijdag 20.00 uur: Hel chassis is ontdaan van vorige bouwsels en de extra gaten
voor de buisvoeten zijn gezaagd en gevijld. De eerste oscillatorexperimenlen

9

kunnen beginnen. De'hoogspanning'wordt voorlopig op slechts 40 volt gehouden.

Uiteindelijk maken alle trappen van de zender hun eigen negatieve
roosterspanning. . . als ze sturing krijgen en dat is tijdens de experimenten niet
altijd het geval. Op 40 volt werken de buizen ook prima, al geven ze geen
'vermogen', maar rood door een foutje oÍ gebrek aan sturing worden ze zo niet.

Uit eerdere transistorexperimenten was al gebleken dat veel C en weinig L een
stabiele oscillator kan opleveren. De spoel is een groot bakelieten geval dat open
en bloot ONDER het chassis is gemonteerd i.v.m. de warmte. Frequentie: 900kHz
die we straks gaan verdubbelen, want de oscillator laten werken op de
zendfrequentie is vragen om problemen.

lk begon met een klassieke oscillatorschakeling waarbij de negatieve
roosterspanning wordt gemaakt door geli.ikrichting van het signaal tussen rooster

en kathode: de buis trekt roosteÍstroom via een hoogohmige weerstand.

F ig u ur 1 De ve rbeterde'kl assieke' oscillator

Deze roosterlekweerstand bleek echter in combinatie mel de twee 2n2 C's het

oscillatorsignaal met LF te moduleren. Dat moet anders: 47 kQ weg, koppel-C weg
en een 500 C) weerstand in het kathodecircuit, om zo (via de spoel) negatieve
roosterspanning te krígen zonder een hinderlijke Ri/C konstante in het LF-gebied.
Zie figuur 1.

Vrijdagavond laat: Oscillator en buffer zijn gereed met de eersle 6SN7, een oude

dubbeltriode. De latere ECC82 (12AU7't is gellk aan de 6SN7 en mogeltlk voldoet

de iets steilere ECC81 nog beter.

Zaterdag: Tijd voor de verdubbelaar. Ook dat ging niet meteen goed. Voor het

verdubbelen moeten er twee signalen in resp. fase en tegenfase beschikbaar zijn.

Geven we de buffer gelijke kathode- en anodeweerstanden dan ontstaat een

fase/tegenfase-signaal. Voor audio schijnt deze methode goed te voldoen maar op

Benelux QRP Club - NieuwsbrieÍ nr.7'l - september'1994
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900 kHz gaat dat mel buizen niet, íase en tegenfase worden wel geleverd maar do
amplitudes zijnzeer verschillend (met transistoren lukte het op 4,4 MHz wel!).

MFV.-
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Fig u u r 2 F asdteg e nfase-scha keling

Een andere mogelijheid is een spoel/trafo met middenaÍtakking. Dat wordt op
middengolfniveau een heel gewikkel maar met een capacitieve aftakking gaat het
ook, zie figuur 2. Het staat raar, die kleine'transistor'oscillatorspoeltjes tussen het
grofstoffelijke buizenspul, maar deze'balun, werkt prima.
De verdubbelaar wordt aÍgesloten met een derde MG-oscillatorspoel die op de
werkfrequentie (160 m) is afgestemd. Hierin wordt eventuele'rommel'verder
onderdrukt. Met een aÍgeschermd kabeltje wordt vanaf de laagohmige koppelspoel
het schone signaal naar de eindbuis gevoerd. Dwars over (onder) het chassis is
een aluminium aÍscherming geplaatst zodat de eindbuis met aanhang gescheiden
is van de rest.

Zondagmorgen: De eindtrap. Buis: een 807 met p-voet, maar andere buizen
zoals de 6L6, EL34 of PL508 voldoen ook goed. En als we het op eRp houden
komen de EL84 en de EL95 ook in beeld.
In het PA-kompartiment wordt het laagohmige signaal van het afgeschermde
kabeltje weer opgetransformeerd en nogmaals opgeschoond. Via een 3g k O
lekweerstand koml de spoel aan het stuurrooster.
zoNDER anode- of schermroosterspanning wordt nu afgeregeld De 39 k f) worctt
aan chassiszijde losgemaakt en van een mA-meter voorzien. Afregelen op
maximale roosterstroom. Met bufíer en oscillator op 150 v mat ik 1,9 mA. Dat geeft
een negatieve roosterspanning van 1,8 x 39 = 70 volt.
Nu de uitgang. Het a-Íilter werd berekend volgens de methode van Ce-pA (zie
jaargang 1993 nr. 13). gewenste spoel 41 prH. Een groot geval van bakeliet met
een waarde van 40 pH was in de junkbox aanwezig.
De ouderen onder ons weten het nog wel. Aan de anode van de zendbuis is een

1 1

zeer bijzondere RF-smoorspoel nodig. . . Om deze spoel, die ik niet had, te
vermijden, wordt de hoogspanning via de n-filterspoel aangevoerd. Aan de
antennekanl is de RF-spanning veel lager dan aan de anodekant. Met een
miniatuur RFC van 47O StH gaat het prima! Het r-filler kan worden afgestemd met
2 varco's, 'LOAD'en'TUNE'. Hel verstemmen van'LOAD'maakt met de gebruikte
antennes weinig verschil; hiervoor werd een vaste C aenomen.

50ír

sq"g i I lg i .g

Figuur 3 Het rfilter

Over de antenne-uitgang is een RFC aangesloten. Dit is een verplichting i.v.m. de
veiligheid. Zou de 10 nF C het begeven dan komt de 300 V= op de antenne te
staan; met de RFC gebeurt dat niet en slaat bovendien bij een defecte uitkoppel-C
de zekering in de voeding door. Zie verder figuur 3.
P.S.: Op het schema vindt U aan de anode van de 807 een parasietstopper. De
spoel bestaat uit 5 windingen dun geïsoleerd montagedraad, gewikkeld op eenlz
walt weerstand van 100 O.

De zondagavond wordt besteed aan het aanbrengen van enige toeters en bellen.
De zender is dan wel klaar, maar kan nog niet gesleuteld worden.
Sleutelen in de oscillator is niet wenselijk omdat dat'tjoepen' van het signaal ten
gevolge heeÍi en bovendien de volgende trappen zonder signaal zet. Daar wordt
dan geen negatieve roosterspanning meer opgewekt, waardoor de buizen
maximale stroom gaan trekken en dat leidt ze snel naar hel einde hunner dagen.
Ze ztin al50 jaar oud en kunnen bij wijs beleid vast nog wel 1 O-tallen jaren mee.
De oscillator laten we dus gewoon dooroscilleren en we sluiten de eindtrap aÍ om
de zender tot zwijgen te brengen. Daartoe moet tenminste -200 volt op het rooster
worden gezet en dat leverde mijn voeding niet.
Een andere mogelijkheid rs het onderbreken van de kathodeleiding van de 807.
Mooi klikvrij werd het signaal met een kathodeweerstand van 33 k () met daarover

+ i
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een C van 2200 pF.

Tijdens zenden wordt de kathode met een relais aan het chassis gelegd en bij
ontvangst is de kathode via de 33 k e verbonden. De eindtrap leveí nu nog
circa.lo mw. De zender is pas echt uit als we ook de schermroosterspanníng
venvijderen. . . met hetzelÍde relais. lk gebruikte een kamrelais van siemens met
een spoelspanning van 6 volt die wordt betrokken uit de gelijkgerichte
gloeidraadspanning van 6,3 V-. De relais ziin,4 xom' en er is dus nog een stel
contacten over voor het overschakelen van de entenne naar zender oÍ ontvanger.
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Figuur 5 Het resultaat van een regenachtig weekend: PA3FFZ,s 160 m zender
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Eén ding is nog hinderlijk tijdens ontvangst staat de zender op de
ontvangstírequentie te'slralen'. om dit ongemak op te heffen is bij de oscillator
een reedrelais geplaatst dat bij ontvangst een parallel-c van 100 pF uitschakett,
zodat bij ontvangst de írequentie van de oscillator 125 kHz omhoog schuift, zie
figuur 4. De side tone hoort U via de ontvanger.

Zondagavond laat. . . voor het eerst met deze zender de lucht in.
ÁLLES WERKT NAAR WENS!

Opmerkingen
Het geheel wordt gevoed uil een simpele buizenvoeding (die al klaar was) en clie t
300 V= en 6,3 V- revert. Buizenzenders worden nog ar eens mer veer hogere
spanningen gevoed. Mijn ervaring met de 19-set en de GRC3030 is dat beide sets
ruim 10 watt kunnen levêren met 300 volt in plaats van de gebruikelijke 500 à 600
volt hoogspanning! Het zou kunnen zijn dat aan de uitgang van de verdubbelaar al
een aardig QRP-vermogen aanwezig is en de eindtrap met de g07 niet nodig is.
Theoretisch moet de dubbeltriode 6sNZ (ECcg2 ) 2 x 2,s watt kunnen leveren.
Hel vermogen kan worden geregeld met de schermroosterspanning.

T

-r< 1.,\.À-À-fÍ-11

lsji-:na_i S

j

I€

' N

c
I rtí

g :
t l l i
a - l '€ t i
" - l

Benefux QRP Club - Nieuwsbrief nr.l1 - september 1994



14

lk koos voor vaste weerstanden en stappen van 6 dB. Via deze roosterspanning
moet ook eenvoudig Amplitude Modulatie te realiseren zijn.
Bij het maken van het chassis werd ruimte vrij gehouden voor een mogelijke DC-
ontvangêr. Drie buizen was te weinig voor een gevoelige ontvanger; voor extra
HF-versterking zijn nog twee transistors gebruikt. De ontvanger werkte wel, maar
van een succes kan niet echt worden gesproken. LF-filtering met weinig
onderdelen is niet zo eenvoUdig als je niet beschikt over enkele 'black boxes'
zoalsPAAFKP in NieuwsbrieÍ nr. 67. Het CW-Íilter uit een GRC3030 gaf een
goede filtering, maar helaas ook een aanzienlijke verzwakking.
Voor de liefhebbers is er nog genoeg te experimenteren. Regenachtige
weekenden komen er vast nog wel meer. . .

73 de PA3FFZ

QSK CW QRP
TRANSCEIVER VOOR
7 MHz

door OK2SBJ

Opzet
Het hele schema ziet u in figuur 1 getekend (blz. 16). Deze transceiver bestaat uit
een direct conversion ontvanger, gecombineerd met een eenvoudige zender van I
watt brj 12 volt voeding, of 3 watt bij 24 volt voeding.
De oscillator is gemeenschappelijk voor zenden en ontvangen en bêvat een VXo-
schakeling. Met een gewone afstemcondensator wordt afgestemd op de gewenste
zend/ontvangfrequentie, tenrijl tijdens ontvangen de frequentie bovendien kan
worden verschoven met behulp van een varicap en bijbehorende potmeter (Rlr-
schakeling = Receiver lncremental runing). Indien deze laatste mogelijkheid zou
ontbreken komt men in de problemen met het hoorbaar maken van het
tegenstalion, dat (als het goed is) zero-beat terugkomt.

Ontvanger
Het antennesignaal komt binnen op L3/c11 en gaat dwars door de geleidende (l)
cof lector/basisovergang van T3 via L2lc9-10 naar -ï2. 

die als mixer dienst doer.
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Op de basis van T3 staat het oscillatorsignaal, zodat op de collector het
audiosignaal verschUnt. Vervolgens passeert dit audiosignaal een actief filter met
een op. amp. en daarachter staat nog een op. amp. om het zwakke signaal op
koptelefoonniveau te brengen. Met R7 in de basis van de mixer T2 wordt
afgeregeld op maximale gevoeligheid.

CW filter (OK1 FVD) versterking 37 x

Írequentie
c16,17
bandbreedte

650 Hz
1n5
150 Hz

800 Hz 950 Hz
1n2 1n
190 Hz 22QHz

Het actieve filter kan men naar smaak instellen op een frequentie tussen circa 500
en 1000 Hz.
In de tabel zijn enige voorbeelden gegeven met de bijbehorende 3 dB
bandbreedte. Bovendien is de frequentie van het Íilter met behoud van
bandbreedte nog te variëren met R20.

Zender
Tijdens het indrukken van de sleutel wordt de basisstroom vanf? via D2 en D3
gewijzigd en fungeert T2 als buffer (emittervolger) tussen VXO en eindtrap.
De sturing op L2 wordt ingesteld door R5. Met T4 wordt de eindtrap T3 gesleuteld.

T3 staat in klasse A. Deze transistor moet wel enigszins worden gekoeld. Via R15
wordt tijdens zenden T6 opengestuurd en deze sluit de R|T-spanning kort. Via
R27 wordt de side tone monitor T5 (meeluistertoon) geactiveerd. Deze schakeling
bevat een minimum aan onderdelen en werkt als relaxatie-oscillator. Het schema
is nleÍ verkeerd getekend: de basis hangt werkelijk in de lucht! Deze truc lukt
weliswaar niet bij alle transistoren, zodat de meest geschikte tor even moet
worden uitgezocht (een 8C109 of iets dergelijks moet kunnen werken). In figuur 2
is aangegeven hoe de relaxatie-oscillator werkt. Zoals u ziet is het net zoiets als
de bekende schakeling met een neonlampje! Het volume van de meeluistertoon
wordt ingesteld met R26.

Bouw
De auteur bouwde deze transceiver op een stukje dubbelzijdige printplaat,
waarvan één zijde als aardvlak dienst doet. De afbeelding aan het begin van dit
artikel geeft een indruk van het geheel.
Er zijn gewone onderdelen toegepastl
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Aanbevolen halÍgeleiders zijn:
T1,  5,  6. . . . . . . .  8C108,  8C237,2N3904
T2................ 2N2222, BFy90
T3 . . . . . . . . . . . . . . . .  2N3553
T4. . . . . . . . . . . . . . . .2N2222 ( lc  = 800 mA)
D1  . . . . . . . . . . . . . . .  88105
D2 ,3 ,  4 . . . . . . .  1N4001
D5. 6 . . . . . . . . . . .  1N34 etc.

Spoelgegevens:
L1 . . . . . . . . . . . . . . . .  I  mm vorm . . . . . . . . . . . . .85 windingen. . . . . . . . .  0 , ' l  mm CuL
12. . . . . . . . . . . . . . . .10 mm vorm . . . . . . . . . . .17 windingen. . . . . . . . .  0 ,56 mm CUL . . - . . . . . .2 ,2pH

aÍtakk. 5 windingen
L3 . . . . . . . . . . . . . . . . 10mmvorm. . . . . . . . . . . 21  w ind ingen . . . . . . . . . 0 ,56mmCuL . . . . . . . . . 2 ,8pH
L4. . . . . . . . . . . . . . . .  over  koude e ind L3 4 windingen. . . . . . . . . . .  0 ,5 mm met PVCisolat ie

Figuur 2 De CW-monitor van OK2SBJ (relaxatieoscillator)

Dit artikel werd overgenomen uit OK QRP INFO Spring 1994.
Nederlandse bewerking PAOWDW

Leuk hè, zo'n blad voor de zelfbouwer?
Ja, dat vindt de redactie zelf ook. . . Met bijzonder veel plezier kijken we elke keer

weer uit naar uw voortreffelijke bijdragen. En dank zij onze nieuwe computer gaat

het samenstellen veel vlotter dan voorheen. Hartelijk dank aan alle inzenders die

zo attent waren om hun artikel op diskette te zetten. 
PAOWDW
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ZONNIGE
PERIODEN
MET HIER EN
DAAR EEN BUI
Ofwel: de BQC-
Familiedagen igg4

door PA3BHK

Iussen I en 12 juni streek,
in middels t raditiegetro uw,
een groep oprechte eRp-
amateurs met aanhang
neer op camping'Het
Haasje'. Wat vijf jaar
geleden werd
aangezwengeld door
Menno PA@ML met de
gevleugelde woorden:'We
mott'n met z'n all'n eens
een keer de Nat'huur in,is
inmiddels uitgegroeid tot
een niet meer weg te

denken evenement binnen onze BeC. Ondanks het waÍ fege nvallende weer
hadden we toch weer een paar fijne dagen, zoars uit het vorgende btijkt.

Woensdag 8 juni

Rond halÍ twaarÍ had ik de bekende stek op de rivierduinen bij orst weer bereikt.
wim PA3BUO en XyL Ria hadden de koffie kraar en voor ak naar her nieuwe
veldje werd geloodst werd er onder het genot van een bakkie troost één en ander
bijgepraat. Bij een temperatuur van zo'n20"c kon ik droog mijn /p-shack opzetten
ook het kleine mastje met antennes voor VHF en 40 m stond snel en wim was
ruimschoots op tijd met de luifel. Hoewel eigenljk bedoerd om ons re beschermen
tegen de felle zon hadden we nu een droog zitje, want zo rond vijf uur begon een
hoosbui. Arme Gerard PA3EKK en Karin; ze arriveerden midden in de buí. Terwrll
ze hun tent opzetten zorgde ik voor de chinees. wat smaakte dat goed onder ons
afdak! Gelukkig duurde de bui maar een paar uur en toen Johan pA3FpJ

1 9

arriveerde, was het weer droog zodat we onder het genot van medicinale dranken
onze dagen konden inluiden.

Donderdag, 9 juni

De morgen begon met een zonnetje. Nog vóór het ontbijt was Gerard alweer volop
actief. Met de GRC9 (zie Íoto) en een paar watt AM meldde hij zich in de
dagelijkse club op 80 m. Best leuk om met AM mijn'buurman' PA3BBI gedag te
kunnen zeggen!

Een kijkje in de tent van PA3EKK. Behalve 2 Jappendozen ziet u een fraaie GRC9.

Na een paar boterhammetjes besloot ik eens te kijken of ik de gesneuvelde'trap'
van míjn HF-GP (de'Tri Star') kon repareren. Naar later bleek een vergeefse
poging. Op 6 m kwam al gauw de eerste Es-opening en we hadden de kans om op
50 MHz te werken met 9H en SP. Helaas, dit was ook de laatste opening die we
hebben waargenomen. Het veldje werd voller door de komst van Martin PA@EPI
en XYL Joke, Lambert PAOBWA en XYL Bea. Johan en ik moesten nog even naaÍ
Enschede op en neer om de oude peildozen (ruisdozen!) van de TH, oeps, UT
tegenwoordig, op te halen.
Voorzien van Hi Tech uit de zesliger jaren, een krat Meibok en een stukje
universitair loodgieterswerk (zie de VHF/UHF+ubriek) arriveerden we later op de
middag weer op'Het Haasje', net op trjd om de kakelverse Opa Albert PAOABE en
Oma Lidy te verwelkomen. Albert gaf het goede voorbeeld en snel stonden er
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twee'BACO-masten'. Met een hijstouwtje had ik in een mum van tijd de GSRV
hangen en kon ik van slart op HF met mijn'Klassieke'Argonaut (model 515). De
regelmatig vallende buien weerhielden sommigen er niet van om te gaan
klootschieten. De zon kwam immers steeds weer terug! lk bleef liever in mijn
tentje, een hapje eten en een rapport vragen in het Nederlandstalig Amateurnet.
Om prompt te gaan Íungeren als VHF/HF-relais. Gerard kent de neileider van die
avond (Ubel PAAUBR) al heel lang en aangezien hij klootschietend en wel ook
ztjn 2 m portofoon bij zich had kon hij via 2 m en 80 m Ubel gedag zeggen. Zoiets
hadden ze in'het net' nog niet eerder meegemaakt!
Genietend van het Meibokje werd de tweede dag gepast afgesloten. we raakten
gewend aan temperatuÍen van 10 tot 1 5'c en ieder zonnestraallje was een feest.

Vrijdag 10 juni

Na een paar keer in mijn slaapzaak te zijn rondgedraaid leek de regen omstreeks
een uur of acht minder te worden. En hoewel het vere van droog was, moet je
toch een keer die zak uit! Gelukkig brak snel de zon door en toen we aan de koffie
zaten was het met 17'C puur warm.

?&v.ebr,ttis.rrtu1..i

De PAdlVD-transceiver van pA3BlJO

Martin begon wat te rommelen met bamboehengels en iets dat verdacht veel leek
op de droogmolen van Joke. Het werd een knap drukke ochtend. Wjm
demonslreerde zijn versie van de pA@NVD{ransceiver mer een raamantenne
volgens dezelÍde ontwerper. Albert instrueerde ons in de bouw van een g0 m
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peildoos en ik draaide over 40 m om OE/pA@BWX te werken. Ben kon niet
geloven dal 5 watt zo'n hard signaal kon neerzetten! Ook op 20 m werkte de
Argonaut goed genoeg om met riante signalen een ltaliaan te werken. Tussen de
buien door werkte Martin aan een steeds imposanter uitziende constructie,
raakten meer en meer mensen stomverbaasd over de bijzonder goede ontvangst
van de NVD-loop (foto) en werden we aangenaam verrast door het bezoek van
Nico PAOFEN en dochter Marloes.

Om volgend jaar niet weer
spijt te krijgen er nieÍ bij te
zijn, lieten zij duidelijk
merken dat ons veldje
volgend jaar voller zal zijn.
Johan en ik hadden
ondertussen nog een
andere klus: de ruisdozen
waren opgeladen en ze
moesten gelest worden.
Van de tien bleken er vier
te werken. Met Marloes
zette ik een klein 2 m
jachtje uit, maar Gerard en
Johan hadden de grootste

moeite de minivosjes
('spoetniks') te vinden.

Gelukkig heeft Marloes
een aanzienlijk jonger

geheugen dan ik, anders
waren de spoetniks
mischien wel blijven
liggen.

De PAO|IVD 'loop' ten voeten uit! De foto toont het QRP-sÍaÍion van PA3B|O.

Het bouwsel van Martin begon inmiddels verdacht veel op een hlF Quad te lijken
Johan ontging dit alles; onder begeleiding van mentor Albert zat hij verdiept in de
bouw van een 80 m peildoos. Zoekend naar onderdelen deed hij de
wetenschappelijke uitspraak: 'lk moet toch eens aan TV beginnen, mijn ogen zijn
beter dan mijn oren'.
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De quad was klaar! Eindelijk hadden we een antenne voor onze, door Willem zo
netjes in de verf gezetle, Haasjesmastl Met vereende krachten werd één en ander
overeind gezet. En wàt een antenne (zie de foto aan het begin van dit artikel)!
Over de Noordpool en Japan (via het lange pad dus) werkte Gerard met Braziliê.
Op mijn dipool hoorde ik dus typisch niets. . .

Gerard PA3EKK tijdens de
2 m vossejacht

Vrijdagavond was het iijd
voor een echte 2 m
vossejacht. Joke en ik
verstopten de twee
spoetniks en bemanden de
vos. Gerard was de
snelste (zie Íoto) en Johan
zette een spurt in toen
koeien hem
achtervolgden. Martin en
onze Haasje-kameraad
Jan kwamen niet verder
dan één spoetnik. Jagen
met een superreg is een
kunst op zich! De avond
werd afgesloten met, u
raadt het al, een
medicijntje. Dit keer bij
Jakob PAOJHS. Marianne
en hun kinderen Jenneke
en Menno.

Zaterdag 1í juni
's Morgens vielen de laatste regendruppels van de Bec-dagen van dit jaar. Toen
ik na het ontbijt onder het genot van een kopje koffie het Bec-net leidde trok rk al
gauw mijn koÍe broek aan, want de zon begon echt te schijnen! De zaterdag was
weer de dag van veel bezoekers. Martin en Joke kregen hun (schoon)zus en
zwager op de koffie. Hans NL1263 kwam uit Aperdoorn even kijken hoe we bezig
waren en Arbert had Eive pMEGN en zijn XyL zó nieuwsgierig gemaakt dat ze
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ook kwamen. om te besluiten in 1995 er de hele tijd bij te willen zijn. Gerommeld
werd er ook, de kabel van de quad ging van tentje naar tentje en ik probeerde mijn
Mizuho MX-7s uit. Dat is een portofoon voor 40 ml op de dipool goed voor een
behoorlijk rapport uit Zuid-Duitsland. ook op het gebied van de vossejagerij wilde
ik een paar dingetjes uitproberen. En wel mijn (FM) vossejachtzender voor 2 m,
mijn 80 m DSB/CW-setje als 80 m vossejachtzender (met een kleine loop als
anlenne) en de Mizuho als ruggespraak op 40 m. Gerard peilde op g0 m en 2 m,
Jakob en één van de'nog net niet'amateurs van ,het Haasje, hielden het bij één
band met resp. een 80 m peildoos en een ruisdoos. Alles werkte naar
tevredenheid. lk weet nu dat ik ook op 80 m een vos in de lucht kan brengen! Bij
terugkomst op de camping bleek dat Frits pAODEF en Ria wat eerder dan
voorheen het Haarlemse hadden verlaten.

Dokter Albeft

De zaterdagmiddag verliep feestelijk om met
een chinese maaltijd te worden afgesloten. De
Chinees die ik in Olst al eerder had gevonden
was bereid om de maaltijd te komen brengen!
Het natafelen was gezellig en liep uit in een
minivossejacht op 2 m voor Jenneke en Menno.
Onder het genot van, u raadt het al, genoten we
van een pÍachtige avond.

Zondag l2 juni
Alweer de laatste dag! Maar vóór het opbreken
moest er nog het één ander gebeuren. In een
stralende zon probeerden we allemaal wat kleur

te krijgen. Albert had besloten de vlieger niet voor niets te hebben meegenomen
doch er was niet veel wind. Maar Johan had zijn mentor meer dan nodig want de
80 m peildoos deed het nog niet. Zelfs met dokter Albert (zie foto) kwam er geen
leven in het ding. Gelukkig had Albert een paar ontvangers meegenomen zodat
Johan tóch nog aan de 80 mjacht kon meedoen. Voordat dejacht kon beginnen
moesten we eerst natuurlijk de dagen evalueren. Al was het alleen maar om wat
mensen in de bloemetjes te zetten en prijzen uit te delen. Joke was de beste
klootschieter en Ria kreeg een welverdiende plant. Ter afsluiting werd er in de
middag nog gejaagd op B0 m. Er waren in totaal vijÍ vosjes. lk vond er zelf één,
nog een hele kunst met een andere vos in. . . mijn broekzakl Frits, Jakob en Johan
lieten zich niet om de tuin leiden; na wat zoeken vonden ze allemaal het doosje in

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr Ti - seotember 1994



24

en het draadje uít mijn broekzak. Jenneke had het grootslê plezier dat haar vader
zó in de maling werd genomenl Frits en Jakob & zn. vonden totaal vier vosjes,
Johan drie. Om de vijfde lerug te vinden had Albert nog de grootste moeite; hêt
ding had nooit gewerkt!

Zoals aan alles kwam ook aan de BQC-familiedagen weer een eind. Jammer dat
Jaap PAZNRD en Menno PAODML dit jaar waren verhinderd. Maar bij ons eerste
lustrum willen ze er graag weer bij zijn. Willem, Ria en alle anderen, jullie worden
weer harteli.jk bedankt voor een paar fijne dagen. Het weer viel tegen, maar we
hebben iedere dag de zon gezien. lets dat we van de regen niet kunnen zeggen.
Volgend jaar weer? Als het aan mij ligt (en er geen gekke dingen gebeuren) wè|.
Met andere woorden: TOT ZIENS OP'HET HAASJE,!

72es73 de Robert PA3BHK
r r t t a

:
TOKO.SPOELEN
ALS BASISELEMENT BIJ ZELFBOUW
door PAoGHS o

spoelen vind je in bijna alle zelfbouwontwerpen en in bestaande ontvangers en
zenders. Hoe houden we al de gebruikte types uit elkaar? Daar proberen we enig
inzicht in te krijgen door middel van dit aftiket.

Over één ding zijn we het snel eens: Er zijn zoveel types op de markt dat je het
gevoel van wildgroei krijgt, als je al deze verschillende type-aanduidingen ziet.
Nu hoeÍt u niet de hele opgedrukte code te identificeren om te weten met welke
spoel u te maken hebt. De volledige benaming van bijvoorbeeld de spoel roKo
RW06A7752EK vindt u terug als 7752. Je kunt ook zeggen: de 6438 is feitelijk de
15FNBA6438EK. Albert, PA3EKN gebruikt in zijn schema's dan ook attijd deze
korte schrijfrrvijze. wanneer u de tabellen bekijkt, zult u met mij tot de conclusie
komen dat hel aangeven van een ToKo-spoel in een schema als'10,7 MHz kleur
zwart'absoluut onvoldoende is. Er zijn vele uitvoeringen met verschillen in
windingen en inductie, maar met dezelfde kleur. En dat geldt voor vele spoelen!

Antênne- en oscillatorspoelen
Algemeen gebruikte antenne- en oscillatorspoelen ziet u in tabel 1. Deze ranoe is
bruikbaar voor antenne-inputfilters, oscillatoren en algemeen gebruik. ln een
toepassing waarbij alleen de primaire winding gebruikt zal worden (pin 1 _ 3), hebt
u niet veel te kiezen in types met dezelfde inducties. Bijvoorbeeld: indien 5 pH
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wordt gewenst, hebt u de keuze tussen de types 3334, 6439, 6441 en 3337. waar
deze spoelen onderling in verschillen, is de primaire/secundaire verhouding en
een eventuel€ tap op de primaire wikkieling. De types 4174 en 4173 zijn geschikt
voor gebruik in 5 MHz VFo's en 9 MHz toepassingen. wanneer het opschrift is
verdwenen, kunt u aan de kleur de range en inductie zien, echter, dit is slechts
een aanwijzing. Dat verdwijnen wil gemakkelijk gebeuren wanneer een spoel in de
junkbox ligt en het is daarom dat ik u aanraad bij aanschaf met een fijne merkpen
extra de code aan te brengen op de behuizing. Een beetje blanke nagellak over
het originele code-opschrift is ook een goede methode.

Tabel 1 Alg. toepassing, antenne- en oscillatorspoelen

C o d e  I n d u c t i e  1 - 2  Z - 3  i - 3  4 - 6  k l e u r

80046 158 pH 2 79 81 9 btauw

9€8 45 pH 10 30 40

4'174 4,8 1tH - 17

4612 1,7 1tH 11
4613 1,7t tH i1 1 wir
4172 1,4VH 1 I  9  3 zwart
22?5 1,4 1tH 1 I 9 1 zwaÍr
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Lagere Írequenties

In tabel 2 vindt u spoelen welke toegePast kunnen worden bij middenfrequenten in

de range 455 - 468 kHz. In de praktijk is er niet veel keus in spoelen welke voor

deze range zijn bestemd. De verschillende verhoudingen tussen de

primaire/secundaire windingen bepalen de inpuUoutput-impedantie. Omdat ze

beiden een tap in het midden van dq winding bezitten, zijn vooral de 44888 en de
'17105 geschikt in IC-MF ontwerpen met push-pull output, zoals de MC't35d en de
(sA)NE602.

Hogere frequenties: tabel 3

Deze spoelen zijn oorspronkelijk ontworpen voor FM- en 10,7 MHz middenfreq.:

Tabel 2 455 kHz / 468 kHz MF-spelen

C o d e  C a p .  1 - 2  2 - 3  1 - 3  4 - 6  K l e u r

11098 180 pF 140 25 165 4 oranje

12374 180 oF 127 38 165 6 qeel

1'f 100 180 oF 104 36 14O 20 zwart

1A589 180 oF 15 125 140 6 blauw

1A590 180 oF 80 60 14O 'l 5 wil

4A888 430 oF 55 55 ' t 10 1 5 zwart

17104 180 oF 98 67 165 oeel

17105 200 pF 68 68 136 68 seel
41996 180 oF 121 43 164 16 rood

41997 180 oF 145 19 164 16 blauw

Tabel 3 9 MHz/ 10,7 MHz MF-spoelen

C o d e  C a o .  1 - 2  2 - 3  1 - 3  4 - 6  K l e u r
30466 none 6 3 I 1 roze
30465 12OoF 6 3 9 1 bruin
4520 50 oF 8 7 1 5 1 rood
3892 B2oF 7 7 1 4 2 rood
3893 82oF 7 7 14 3 rood
3894 82oF 7 1 4 4 rood
1506 51 pF 3 12 15 2 zwarl
6184 82pF 10 3 13 3 zwart
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De spoelen zijn ook geschikt voor toepassingen in bij de in amateurkringen zo
populaire 9 MHz-middenfrequent ontwerpen. Door het verdraaien van de kern, in
of uit, kan men t 30% variëren in frequentie. Alle spoelen, met uitzondering van de
30466, hebben een inwendig aangebrachte condensator. Met behulp van de
draaibare kern kan men precies op de gewensle Íesonantiefrequentie aÍregelen.
Ook hier geldt weer: de verschillende verhoudingen tussen de primaire en
secundaire windingen bepalen het verschil tussen de input- en output-impedantie.
Ook vind je, zoals bij de lage MF-spoelen, diverse types met een tap in het
midden. Voorbeelden hiervan zijn de 3892, 3893 en 3894.

Standaardaansluitingen
Gelukkig houdt de íabrikant standaardaansluitingen aan. Gemakshalve heb ik
deze voor u getekend. De aansluitingen zijn vanaf de onderzijde gezien.

spoel met kern spoel met -C-

Er zijn drie uitvreringen: 1O mm,7 mm en 5 mm. Deze afmetingen betreffen het
metalen huis van de spoel.

lk hoop hiermee de serieuze zelÍbouwer op weg te hebben geholpen in deze
doolhof van gegevens of juist het ontbreken hieraan en houd mij graag
aanbevolen voor aanvullingen en/of aanmerkingen. Let wel: Deze gegevens
betreffen uitsluitend de spoelen van het fabrikaat TOKO. Het is de laatste tijd
blijkbaar de gewoonte ALLE Japanse spoeltjes'toko' te noemen, maar dat is
eigenlijk niet juist Vergelijkt u het maar met het woord'Maggi', wanneer
soeparoma wordt bedoeld!
Een andere veel voorkomende merknaam is MITSUMI. In Duitse ontwerpen
worden vaak de spoelen van NEOSID gebruikt. Bij belangstelling is het mogeldk
ook hiervan de gegevens te publiceren.

Best 73 Henk PA@GHS
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VERY LOW BUDGET QUAD
door Ben Witvliet, 5R8DS o

lk woon in een land waar de aluminium hoogspanningsleiding gestolen wordt om
er pannetjes van te maken en het kopen van aluminium óua a/s een sprookje van
Grimm wordt ervaren. Wel hebben we veel bamboe; deze groeit werkelijk overal,
ook langs de weg. Een Yagi bouwen is hier dus, door het ontbreken van
aluminium, niet zo eenvoudig. Een Quad met behulp van bamboe, wè\.
De keuze was snel gemaakt!

De bouw van de Quad
Als antennedraad gebruik ik gesplitst 220-volt snoer en voor de spreiders g
bamboestokken van elk 3 m lengte voor een 2-elements 21 MHz euad. Bij mijzelf
in de tuin had de bamboe nog niet voldoende lengte en ik ben op de fiets gestapt
en heb zo de benodigde lengte ergens ondenrveg aangeschaft à een kwartje per
stuk. lk wees de rechte stukken aan en vervolgens werden deze gekapt en van
bladeren ontdaan. ze ziin dan nog wel erg groen, maar drogen doen ze wel in de
mast, Hl.
Voor de 'boom' had ik nog bruikbaar hout liggen van 2,5 x2,S cm en van
voldoende lengte. Twee stukken op elkaar gehjmd en geschroefd en ziedaar. ze
zijn sterk genoeg om de twee ramen te dragen.
Van hetzelfde hout heb ik ook de'end-spiders' gemaakt en deze voor de
slevigheid vastgezet aan de'boom', zie figuur 1.

De bamboe spreiders heb ik met
koperdraad aan de end-spiders
vaslgezet. Met slangenklemmen is
natuurlijk mooier, maar je moet ze
wèl kunnen krijgen. . .
De draadramen heb ik op dezelfde
wijze vastgezet.

Figuur 1 De'end-spiders'

ConÍiguratiemogelijkheden
lk heb gekozen om voor deze euad de'diamond'configuratie toe te passen. De
end-spiders'zijn in dat geval gemakkeli.iker en steviger te bevestigen dan bij één
centrale spinnekop en ook de coaxiale voedingskabel kan nu stevig worden
vastgezet op één van de bamboe-spreiders. Naar de mening van mijn XyL, Marian
5R8DY' oogt het geheer ook veer mooier, maar dat is natuurrijk een kwestie van
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persoonlijke smaak.

De voeding
De antenne wordt gevoed met een'gamma-match'. Door deze wijze van voeden
bespaarje het gebruik van een ringkern voor een balun en kunje tevens de SGV
keurig op 1 : 1 afregelen. Wel dienen we te beschikken over een draaicondensator
van t 't 50 pF met een minimum plaatafstand van 0,5 mm vooÍ 100 watt output.
Voor QRP kan uiteÍaard met minder plaatafstand worden volstaan. De
condensator wordt vlak bij de aansluiting voor de coaxkabel aan de bamboe 1

vastgezet.

s t 1 3 I e r

L 4 ,

Figuur 2 De Quad van SRBDS

De gamma-match zelÍ wordt met afstandisolatoren - geknipt en gemaakt uit een
plastic ÍrisdrankÍles - op constante afstand gehouden van het raam zelf. lk heb in
de reflector een gelijke condensator gemonteerd, want ik heb bewust het raam te
groot genomen en kan dit nu met de condensator electrisch verkorten. Zo is de
voor/achterverhouding optimaal af te regelen. Doe je dit niet, dan blijkt de antenn€
toch nog redelijk te werken! De condensatoren zijn natuurlijk vochtgevoelig maar
hier is het droog vanaf mei Um november. De resterende maanden hoost het hier
eên paar uur per dag en soms spoelt zelÍs het asfalt van de straat {Dit zegt iets
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over de hoeveelheid regen en/oÍ de kwaliteit van het asfalt. /GHSI. Een plastic

zakle, van boven dicht en van onderen open, voldoet uitstekend als 'paraplu'.

De eindafwerking

Ondanks de'houtje{ouwtje' constructie was de gamma-match meteen goed en gaf
de Quad op een hoogle van 5 m boven de grond een winst van 5 dB t.o.v. de
hoger hangende dipool. Dezê bouwbeschrijving is toegesneden op mijn specifieke
omstandigheden en waarschijnlijk niet ideaal voor É. lk heb gekeken welk,
materiaal ik tot mijn beschikking had en ben vervolgens met dat materiaal aan de
slag gegaan. Als mogelijk materiaal noem ik voor de spreiders: pVC-pijp, bamboe,
hout of Íiberglas. Voor de 'boom' kunt u hout oí pijp met een doorsnede van 7 cm
gebruiken, zoals aluminium of ijzer. Voor de'end-spiders' zijn er legio oplossingen.
ln verband met montage en démontage is het handig indien de ramen afneembaar
zijn. In mijn geval heb ik dat niet gedaan omdat dit ten koste van de stevigheid zou
zijn gegaan. Een'cenlrale spider-constructie'raad ik u niet aan. Deze wordt ook
wel 'spinnekop' of 'boomless' Quad genoemd. De spreiders worden n.l. erg lang en
door de driedimensionale structuur nog moeilijker te monteren en te démonteren.
Het voordeel van de'optimale afstand' op elke band is m.i. fictief. Er bestaat geen
optimale afstand, want voor meerdere afstanden, tussen 0,1 en 0,3 À, zijn
raamlengte die'ideaal'worden gevonden en dat' ideaal' hangt dan in hoge mate af
van de prioriteiten die men zelf stelt. Voor de maten venrvijs ik naar figuur 2. Deze
zijn aÍkomstig uit QST 04/92.

Slot
lk hoop dat deze beschrijving hen, die een dure yagi met veel glimmend
aluminium niet kunnen of willen bekostigen, inspireert om met bescheiden
middelen hetzelfde eindresultaat te gaan behalen of zelfs beter. Eén ding is nu al
zeker: uw'DX-score per gulden' ligt vele malen hoger dan die van uw meer
gefortuneerde vrienden !
Vragen en/of details van deze Quad en de gamma-match zijn voldoende bekend
en anders wipt u maar even langs. Wij zijn bijna elke avond thuis. . . Hl.

Een vriendelijke groet uit Madagaskar es gd DX
SR8DS, Ben

SRBDY, Marian

5R8DS is bijna elke woensdag nà 16.00 u Ned. tijd eRV op 21 433 kHz voor famitie
en kennissen. Bij slechte condx op 15 m probeert Ben het op 14233 kHz.

QRP BOVEN 30 MHz
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door PA3BHK
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In de hoop dat de temperatuur wat gaat zakken voor ik in 'de koffer, duik. zit ik
deze rubriek voor de Nieuwsbrief van september op papier te zetten. Na een
koude en natte start in juni is dan toch eindelijk de zomer gekomen en met de
zomer prachtige tropocondities. Gelukkig was er bi.j anderen ook weer wat
activiteit, want mijn antennesysteem is nog niet in orde en de mooie Es op 2 ging
aan mijn neus voorbij. Maar nu eerst een vooruitblik.

Propagatie
lonosferische reflecties
vinden nog af en toe
plaats in de vorm van
Sporadische E (Es).

Zeker op 6 (tot in
oktober) en heel
misschien nog op 2
(begin september).
Meteorenregens
ioniseren gedurende
korte tijd de E-laag
zodanig dat ze over een
paar seconden 6 m- en
zelfs 2 m-signalen
reflecteren, ik vertelde u
hier al vaker van. Van
half oktober tot begin
november zijn er wat
grotere regens, waardoor

reflecties op 6 elkaar opvolgen en het af en toe op Es lr1kt.
Aurora kan eigenlijk altijd plotseling opduiken. Statistisch gezien vooral in de
heríst en de lente, maar boven 144 MHz moeten we het vooral hebben van trooo
Stabiel weer met grote hogedrukgebieden trakteert ons van seplember lot
december zo nu en dan op pracht condities die QRP-signalen met QRO-sterkten
over honderden zoniet tot over duizend kilometer(s) dragen
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Activateiten
Een heleboel enthousiasle reacties dit keer! lk ben dan ook erg blij verrast.
OM Albert Wildiers uit Antwerpen stuurde me een hele dikke brief met enkele '

artikelen uit Engelse bladen over ombouw van mullimode CB-transceivers naar
28 en 50 MHz. Albert is druk bezig met de ombouw.
Tjeerd is inmiddels PA3GNZ. Van harte geÍeliciteerd met je A-machtiging!
Tijdens de julicontest werkte hij met 1 0 watt in een vertical voor 2 m en 70 cm op,
2 meter. Naast de vakken JOA| en JOAZ tuit Tiel at gauw 300 km!) zag hij kans
de vakken JOAA,1091, lO92 en lO93 te werken. Beste DX: G3SDC/P in lO92Np
(439 km) en GOCDA/P in |O93AD (520 kmt).
Robert PA3FXW uit Amersfoort Íriste mijn geheugen weer op met zijn eSO met
GW3ZQV. Hij liep in 1992 stage in Noordwijk en gebruikte op 2 m zttn tC2O2 (3
watt) met bijbehorende spriet. Toen ik (met 10 watt in de beam) onze welshman
vertelde waar Robert mee werkte, viel de man van zijn stoel van verbazing. wat
recenter, en wel eind juni, werkte hij vanuit de auto tussen Eindhoven en
Amersfoort via diverse Engelse relaisstations. Thuis werkte hij El4De (losj,923
kml!) en GW4UWR (1081 ). Ook vermeldenswaardig was een eSO van meer dan
een uur met een Brit, die aanvankelijk zijn eindtrap (10 watt) zat te lesten. Robert
heeft kans gezien om tijdens één van de Es-openingen op 2 m DX te werken. Op
22 juni werkte hij EAl TA en EAI Dl(/ in 1N53. Hij meldt ook de opening op 24 juni
naar EA9 en 7X (iawel, Noord-Afrika). Maar het lukte hem niet door de pile-up te
komen. Wat normaal met QRP royaal moet kunnen, wordt tegenwoordig ook op 2
al onmogelijk gemaakt omdat je mee moet roepen met lieden die (te?)veel
vermogen gebruiken.
collega Jan PA3FoP heeft dankbaar gebruik gemaakt van de tropocondities op .
70 cm. Met 10 watt in een 9 elements yagi (zo'n dingetje is voor 70 cm nog geen
1/z meter lang!) op zijn balkon (1 i hoog) werkte hij tijdens de julicontest veel DX.
stations uit F, DL (dwars door zrln flat heen!) en G in de vakken Jo@a, o1, @2,
@3, 1O8A,82,9@,91, 93 en lNB7. Na de contest werkte hij nog met EkoÍisk, een
Noors booreiland, in Jo16 met de call LA1 EKo. Vorig jaar werkte ik ze op 2 m en
nu zijn ze dus ook op 70 cm. op 23 juti had Jan een eso met G3Kpv/p in lo91
(Reading) van meer dan een uur; zelfs met 1 watt kreeg hij nog 59+20 dBl
Gl HWY (1091) antwoordde een Ce met 1 watt. De RSGB ,low poweÍ, contest
(maximaal 25 watt HF) teverde hem met GU3EJL (tN89) en GW4UDE/P (tOB2)
nieuwe landen op. De transceiver van Jan is een (stokdove) 1C451 , z,jn antenne
staat op het balkon aan de westzi.ide van zijn flat. Dat 70 cm signaren zich daar
niet altijd wat van aantrekken bleek uit het s9 rapport dat Jan kreeg toen hrj met 1
watt werkte met DG9BDV in Jo33. oÍ zou de'59, oRZ?'-ziekte ook uHF bereikt
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hebben?
Natuurlijk ben ik zerÍ ook weer op alre banden bezig geweest. Vooral op 6 meter,.
waar ik in mei en juni de nodige nieuwe landen werkte. Via Es met TK, CU, 23
(Macedoniè), CN, YO, Jy (dat wil zeggen, als ze de laatste punt van de B hebben
gehoord, want ze seinden steeds DHK) en T7 (San Marino). Via tropo, met 5 watt
cw lukte het om eindehlk DL te werken. Vlak over de grens, maar mijn 6 meter
antenne is niet ideaal voor, op 6 toch al niet vaak voorkomende, tropo. Mijn
antennes voor 2 m en 70 cm staan inmiddels peÍmanent richting Noord. Tot voor
kort wilde de bejaarde stolle rotor soms nog wel eens draaien, maar steeds als er
echt wat te beleven was, deed hij het niet. De Es-openingen op 22 en 24 juni
miste ik doordat ik bij een vriend oldtimer op bezoek was en door een verwoede
poging om op 6 m nog een cN te werken. Tijdens de contest was 2 m open naar
Rusland en Bulgarije. Helaas, we zalen aan de borrel en toen ik weer even boven
was, draaide de antenne weer eens niet. Op zondag ging het weer. Op 2 m
maakte ik op 30 QSo's en op 70 cm 20 eso's, op beide banden met gemiddeld
ruim 300 km! Beste DX op 2 m: Et2SDR/p (1063, 743 km), op 70 cm: GSOHM/p
(1082, 505 km). Gebruikte vermogens: .tO watt op 2 m en 25 watt op 70 cm.
Antennes: een 5 elements yagi en een 12 elemenls yagi.
lk noemde al de Es-opening op 2 juli. Gerard, PA3EKK, vertelde mij met 10 watt
in een 9 elements Yagi 8(l) Russen en een Fin te hebben gewerkt. Realiseert u
zich dat dit op een frequentie van 144 MHz gebeurde? En hoeveel kilometers
ofiivel conteslpunten dit oplevert?

Knutseltip

Zoals al genoemd stuurde Albert wildiers documentatie over de ombouw van een
cB-set naar 28 en 50 MHz. De artikelen komen uit'Ham Radio Today, en wel uit
de jaargangen 'l 985, 1986 en 1987 en uit 'The short wave Magazine, van april
1986 Voor de ombouw van de zgn. 'Ham International' multimode dozen naar zg
MHzzijn twee mogelijkheden gegeven: één door andere kristallen te gebruiken in
de oscillatoren en één door met een EpRoM een VCo te sturen. De laatste
mogelijkheid heeft als voordeel dat er geen'kanalen uitvallen'. De ombouw naar
50 MHz gebeurt via de laatstgenoemde methode. Geínteresseerd in copieên?
Laat het me weten. Als het niet te gek wordt, kan ik op het kantoor wel wat
regelen. Overigens, er is niets op tegen om direct vanuit 27 MHz via een
transverter naar 50, 144 en 432 MHz te gaan. wilbert ZL2BSJ werkte indertijd in
Nederland (toen nog PEI lNB) met een multimode cB-doos van sommerkamp
waarvan de PA was vervangen door een transverter naar 2 meter. Door de
kristaltrein van de lransverter als VXo uit te voeren kunnen de uitvallende

Benelux QRP Cfub - Nieuwsbrief nr. 7i - september 1994

&
#
;,
l ,

lS,.-'ï
,1

c.,{
t *

$.r
T

ï
,l

i
.,

i

{.



34

kanalen worden bestreken. Met een QQE03/12 had hij zo maximaal 15 watt pEp
ter beschikkíng en werkte met een g elements yagi de mooiste DX!

Vraaqie

op'Het Haasje' stonden enkele HF-experts zich af le vragen wat voor contraptie
de heren van de TH, sorry, pr, hadden meegenomen. lk hoorde o.a. de kreet'Hoogfrequent Regenmeter'vailen. De Íoto's zuilen wer duiderrjk zrjn.

Nu aan u de vraag: WAT lS
Dlï? Onder de goede inzenders
wordt een printje van een pAA

ZR converter voor 6 oÍ 2 merer
verloot. Haasje-gangers zijn van
deelname uitgesloten!

Tenslotte
U ziet dat er boven 30 MHz een
hoop te beleven is! Als de
'condities' maar een beetje
meewerken. Maar is dat niet zo
op alle banden? ln de warmre
waarin we nu (eind juli) leven,
heb ik er moeite mee mijn hoofd
bij mijn werk te houden. De
gedachten dwalen nogal eens af
en één van de zaken die ooor
rnrln hoofd schieten zijn:

zijn een paar voorwaarden: in ieder gevar 2 ,n, tJÏ"::"rt 
":;:iï:#ï-ï

m' Maar niet te groot, zorang ik nog thuis woon wir ik mijn ouders niet met een te
gekke'kerstboom'opzaderen. ook de geringe aÍsland tot de Noordzee (7 km) regt
grenzen, tenzl je geen moeite hebt met antennepuin en jaarlijkse reparaties.
wanneer ik aan de rubriek voor het Kersrtnr.rmmer ga werken, hoop ik ailes een
beetje voor elkaar te hebben en u te kunnen vertellen van de mooie
najaarscondities.
Laat u me ook weten hoe Éw herfst boven 30 MHz verloopt?

72es73 de Robert, PA3BHK
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( K ê o p  M t n r p t ê  S f q p i d )
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samengesteld door bekende
schakelingen op ontvangergebied te bundelen. Aan iedere trap van HF-
ontvangers * van front end tot audioversterker * is een uitgebreid hooÍdstuk gewii$.
leder hoofdstuk bevat een schat aan voorbeeldschakelingen, zodat we er snel
achter zijn 'hoe anderen het doen' en wat de mogelrjkheden zijn. Circa 17O
schakelingen voor 35 gulden, dat komt op 20 cent per schakeling. En dan zijn we
er nog niet want ook de nodige'data' is opgenomen van lC,s, ringkernen, TOKO-
trafo's, kristalÍilters, etc. . . Kortom: deze ideeënbus is de moeite van het bestellen
waard! Als u een girobetaalkaart of eurocheque ter waarde van f 35 sluurt aan:
Kent Electronics, Koudepolderstraat 26,4542 AL Hoek en duidelijk vermeldt'waar
HET ONTVANGERBOEK heen moet' dan heeft u binnenkort een schat aan
zelíbouw ideeèn/gegevens ter beschikking.
lk heb er met plezier in gegrasduind Rinus!
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door PA3FFZ

Als de zelfbouwer eên apparaat
gaat bouwen, groot of klein, dan
begint hij meestal met het warm
stoken van de soldeerbout.
Maar er zal toch eersf een plan
moeten zijn, voordat we aan de
slag kunnen gaan.

Hoe maken we zo'n plan?
Eerst maar eens kijken hoe men
soortgelijke problemen aanpakt.
Amateurbladen, handboeken en
een flinke stapel Nieuwsbrieven
worden doorgeworsteld en wie
weet is daar iets in te vinden.
Dagen kunnen we zoet zijn met
dat gesnuffel.

Bespaar u deze tijd en bestel
'Het Ontvanger Werkboek' bij
Kent Electronics in Hoek, onze
trouwe adverteerder, Rinus
Jansen heeft dit boek

Bastiaan, PA3FFZ

71 - september 1994



QRP CONTESTKALENDER door PAZATG

AGCW-DL HANDTASTEN PARTY (HTP)
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ HTp.
Uitwisselen: RST + volgnr/klasse/naam/leeftijd.
Deelnameklassen: A= max. 5Wuit, B = max. S0 Wuit, C = max. 150 Wuit, D =
SWL.
Puntenlell ing: A-A = 9 punten, A- B = 7 punten, A_C = 5punten, B _ B =4
Punten, B - C = 3 punten, C _ C = 2 punten.
Multiplier: geen.
Score: de som van de eSO_punten.
Bijzonderheden: Leeftijd (X)yL = XX. Ateen hàndsreuters zijn toegestaan. op de
summary-sheer een verkraring aanbrengen dat men aileen een handsleuter heeftgebruikt.

Aanbevofen Írequentieband: 7010 - TO40 k{z.
Log + 5urnr.t: vóór 30 september zenden aan Friedrich Fabri DF1Oy,
Wolkenveg 1i, D€OO0 Mrlnchen 70, Deutschland.

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST

Werken met: elke Scandinavische amateur (incl. TF).
Uitwisselen: RS(T) + volgnr.
Deelnameklassen: single op. single TX, single op. eRp TX (max. 10 W input),
multi op. single TX, SWL.
Puntentelling: Scandinaviê - EU 1 punt, Scandinavié - DX 1 punt op 20-10 m en 3
punten op 80-40 m.
Multiplier: Scand. call areas (LA1 = LBl = LJl en OY).
Score: som van de QSO-punten maal de som van multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Geen cross-mode QSO,s.
Ít4ulti op. stations minimaal 10 minuten op de band.
Landenli jst Scandinaviê: LA = LB = LG = LJ, JW, JX, OF = OG = OH = Ol, OHO,
OHAM = OJ@, OX, OY, OZ, Sl = SJ = SK = S L= SM =7S = 8S, TF. Oy/pAOeRp
= OYO etc.
Logs: per band + summary vóór 31 oktober zenden naar: SSA Contest Manager,
J.E. Rehn SM3CER, P.O. Box 54, 5-86301 Sundsbruk. Sweden.

AGCW.DL VHF/UHF CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ AGCW TEST. ,,
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen: A = max. 3,5Wuit, B = max. 25Wuit, C = meerdan 25 Wuit.
Puntentelling: 1 punt per km.
Multiplier: geen

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niel veranderen.
Alleen single op. stations, geldt ook voor clubstations. Niet-complete QSO,s tellen
niet maar staan wel in het log.
Aanbevolen Írequentiebanden: 144,010 - 144,150 MHz en 432,025 - 432,150
MHz.
Logs: per band + summary vóór 3'l oktober zenden aan OliveÍ Thye DJ2QZ,
Postfach 781 1, D-4400 Munster, Deutschland.

EUROPE FOR QRP WEEKEND
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ EUORP

Uitwisselen. RST/owr/naam.

Deelnameklassen: geen.
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Puntenterling: PA-QSo's 0 punten, EU-eso's 1 punt en DX-eso's 3 punten.
Stations buiten EU 5 punten voor een eSO met EU.
Multiplier: geen.

Score: de som van de eSO-punten op elke band.
Bijzonderheden: max. 5 w uit. per continent ontvangen de nummers I een
certificaat. Bij protesten is de besrissing van de organisator bindend.
Aanbevolen Íreguenties: 3560, 7030, 14060, 2i060 en 28060 kHz.
Logs: per band + summary met stationsbeschrijving en puntenteiling vóór 30
novemberzenden aan p. Doudera OK1CZ, Ul Baterie 1, l62'Opraha 6, Czech
Republic.

PENNSYLVANIA QSO PARry
Werken met: pennsylvania eRp clubleden.
uitwisselen: RS(T) + QTH (county voor penna-stations en ARRL-sections voor de
rest).
Deelnameklassen: single op., mobile single TX, mobile multi TX, eRp max. 5 W
uit.
Puntenteiling: SSB OSO í punt, CW eSO 1% punten, CW eSO op 160_80 m 2punten.

Multiplier: Penna-counries (max. 67). station op een county{rens tert voor 1
QSO-punt, maar verhoogt de multiplierpunten.
Score: de som van de eSO-punten maal de multiplierpunten. eRp-score is
eindscore maal 2.
Bijzonderheden: erk sration 1x per band en mode. Geen repeater-QSo,s. Bi1 meerdan 100 QSo's een dupe sheet meesturen. cw-QSo's ateen in o"iwo""o.
/M-stations mogen opnieuw gewerkt worden bij county wisset.
Aanbevolen Írequenties: 1810 (nier voor Ned.), 3560, ZO3O, 7040, 14060, 21060,21 I 10, 28060 en 281 10 kHz.
Logs: per band + summary vóór 15 novemberzenden aan J. Trennepohr, K3so,1763 Princeton Dr., Srate Coltege, pA 16BOi, USA. Bijmeer dan 100 eSO,s eendupe sheet meestuÍen.

QRP ARCI FALL PARTY
Werken met: elke amafeur.
Roepen: Ce eRp.
Uitwisselen: voor ARC|-leden RST + SpC + ARC|-membernr., nielleden gevenRST + SPC + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: single band, all band, hi_band (20-í0 m) of lo-band (16040
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m). Voor team competition vraag inÍo. :
Puntentelling: 5 punten per QRp ARcl-eso, 4 punten per DX-eSo en 2 punten
per EU-QSO. l
Multiplier: som van alle SPC's.
score: de som van de QSo-punten maal de spc's maal de vermogensmultiplier.
Bijzonderheden: sPC = state/Province/country (DXCCland). Elk station 1x per
band. Niet langer dan 24 uur in de contest. In de summary-sheet een uitvoerige
beschri.jving geven van de gebruikte apparatuur en van de totale tijd gebruikt voor
zenden en luisteren. Vermogensmultiplier: xi0 bij minder dan 1 w uit, x7 bij 1-5
w uit. Boven 5 w uit geldt als checklog. UitgangsvermoQêÍr = 0,5 x ingangsver-
mogen. Het hoogste uitgangsvermogen gebruikt tÍdens de contest wordt gebruikt
voor de bepaling van de vermogensmultiplier.
Aanbevolen Írequenties: 1810 (niet voor Ned.), 3560, zo4o, 21060 en 29060 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Red Reynolds KSVOL,
QRP ARCI Contest Manager, 835 Surryse Rd, Lake Zurich, lL 60047, USA.

DARC WORKED ALL GERMANY CONTEST
Werken met: DL-amateurs.
Uitwisselen: RS(T) + DOK voor DL en RS(T) + volgnr. voor alle anderen.
Deelnameklassen: A = single op./all band/CW, B = single op./all band/CW+SSB,
C = single op./all band/QRP, D = multi op./all band/l TX, E = SWL.
Puntentelling: DL-QSO's 3 punten.
Multiplier: elke DOK = 1 punt per band, onafhankelijk van mode.
score: de som van de QSo-punten maal de som van de multiplierpunten op alle
banden.
Bijzonderheden: elk station op elke band in elke mode 1x werken. eRp is max. S
w uitgangsvermogen. Klasse D slechts'l signaal tegelijk in de lucht. Hulp van
DX-clusters is loegestaan. Dupe sheets bij meer dan 1OO eSO's.
Logs: per band + summary vóór 18 november sturen naar Klaus Voigt DLlDTL,
P.O. Box 427, C'-8072 Dresden, Deutschland.

RscB21 MHzCONTEST :
Werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. G's geven RST + county (3 letters).
Deelnameklassen. single op., single op./QRP, multi op., multi op./QRp, SWL.
Puntentell ing: 3 punlen per QSO.
Multiplier: elke G-county.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Benelux QRp Club - Nieuwsbrief nr. 71 - september 1994 Benefux QRP Club - Nieuwsbrief nr.71 - september í994- � -



Benelux QRp Club - Nieuwsbrieí nr. 71 _ september 1994

t)-

41

de Hongaarse taal, doch met begrijpehjke schema,s).
Logs: met summary vóór 21 november zenden aan Radiotechnika szerkestosege,
Budapest PF 603, H-'1374 Hungary.

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSC_leden).
Deelnameklassen: 1 = HSC-leden (max. 1s0 w uit), 2 = niet-leden (max. 150 w
uit), 3 = QRP-stations (max. 5W uit), 4 = SWL,s.
Puntente| | ing:1puntperQSoen3puntenperDX-QSo.
Multiplier: elk DXCC-land per band.
score: de som van de QSo-punten maar de som van de murtiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblok. swL's moeten beide
rapporten vermelden. Frequentiebanden: de eerste 30 kHz van elke band.
Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Det Reinecke DK9OY,
Katenser Hauptstr. 2, D-3162 Utze-Katensen. Deutschland.

IBERO AMERICANO CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS + volgnr.
Deelnameklassen: A = single op. Latijns-Amerika, B = multi op. rest van de
wereld, c = multi op. Latijns-Amerika, D = multi op. rest van de wereld, E = single
op. Spaanse Novice (EC), F = single op. eRp multi band.
Puntentelling: Latijns-Amerikaanse landen (volgens lijst) 3 punten en de rest van
de wereld 1 punt per QSO.
Mulliplier: DXCC-landen (votgens l i lst).
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Mulli op. slechls 1 TX. Latijns_
Amerikaanse tanden votgens DXCC: CE, CO, Cp, CT, CU, CX, C3,C9, DU, D2,
EA, HC, HI, HK, HP, HR, KP4, LU, OA, PY, TG, TI, XE, YN, YS, YV, ZP,3C.
SWL's 3 punten per QSO met mrn. 'l station uit de Latijns-Amerikaanse
landenlijst. Na 5 QSo's mag hetzelfde station weer gelogd worden (echter max.
15o/o vao alle QSO's).
Logs: per band + summaÍy vóór 30 november zenden aan Concurso lbero
Americano, Gran Via de las Corts Catalanes S94, E-O8OO7 Barcelona, Spain.

VERON TELEGRAFIECONTEST
Werken met: elke amaleur.
Roepen: CQ TEST.
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Bijzonderheden: te gebruiken frequenties buiten2looo-21oo7s,2122s-21149H2.
Dupe sheel bij meer dan 80 eSO's.
Logs: met summary vóór 17 december zenden aan HF-contest committee RSGB,
c/o G3UFY, 77 Bensham Manor Road, Thornton Heath, Surey, England.

CQ WORLD WIDE DX CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + CQ-zone (Nederland is zone 14).
Deelnameklassen: single op./all band, single op./single band, single
op'/QRP (max- 'r00 w uit), singre op./eRpp, singre op./assisted crass (DX-cruster
hulp)' multi op. ail band/singre TX,, murti op./ail bandhurti rX, team.
Puntenteting: EU-DX 3 punten, EU-EU 1 punt, pA geen punten (wer murtiprier).
Multiplier: zones band (max. 40 per), DXCC_ en WAE_landen per band.
Score: de som van de eSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: team = 5 0perators uit minimum 2 continenten ars singre op.
Team vóór í5 0ktober aanmerden. Teamscore is de som van de teamreden. Murtiop' 1 TX minimaar 10 minuten op de band. Aileen ars een QSo een nieuwe
multiprier oprevert mag van band gewisserd worden binnen deze 10 minuten.
singfe op. minimum 12 uur en murti op. minimum 24 uur inde contesr voor award.
Multi op' murti rX max. 1 signaar per band. Murti op. mutti rX aparte vorgnummersper band. Aile TX'n binnen een straar van 500 m. Aile antennes d.m.v. draden aande TX.
Logs: per band + summary inzenden binnnen 1 maand naar Ce Magazine,
\ AA/DX Contest, 76 North Broadway, Hicksville, Ny í 1BO1 , USA. Dupe sheets
voor meer dan 200 eSO,s. Op de enveloppe vermelden SSB- resp. CW_log.

HA QRP CW WEEK
Werken met: elke amateur.
Roepen: Ce TEST eRp.
Uitwisselen: RST/eTH/naam.
Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: eSO,s met eigen land 1 punt, overige landen 2 punten.
Multiplier: DXCC-landen.
Score: de som van de eSO-punten maal de multiplierpunten.
Bijzonderheden: Elk station slechts 1x werken. eRp is max. S W uit.Frequentieband: 3500 _ 3600 kHz.
Alle deelnmers ontvangen een certiíicaat. Bovendien ontvangen de winnaars perland een gratis jaarabonnement op het maandbrad Radiotechnika (weriswaar in
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Uílwisselen: RST + volgnr./locatoÍ.
Deelnameklassen: A = QRP (max. l0Winput), B = eRO.
Punlentelling: 'l punt per km.
Multiplier: geen.
Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: voor de AR|-contest ook de ARI-secties vermelden. A = single
op. en B = multi op. De logs worden dan doorgestuurd naar ltalië.
Aanbevolen Írequentieban d:'l 44,01 O - 1 44, 1 50 MHz.
Logs: mer summary vóór 24 november zenden aan A. van Tirborg IA@ADT,
Schepenenveld 141, 7322 DB Apeldoorn, Nederland.

VERON PA BEKERWEDSTRIJD
Werken met: alleen pA.

Uitwisselen: RS(T) + regionr.
Deelnameklassen: eRO, eRp, alles single op. 1 TX, SWL.
Puntenteiling: í punt per eSO.
Multiplier: elke regio per band.
Score: de som van de eSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: erk station 1x per band. Eigen regio tert niet voor murtiprier. eRp= max. 5 W uit voor CW en max. .13 W uit voor SSB.
Frequentiebanden: cw 3510 - 3560 en 7005 - 7035 kHz, ssB 3600 - 3650, 37oo- 3750 en 7050 - 7100 kHz.
Logs: per band + summary vóór 10 december zenden aan A. de Jong pAax$w,
C.R. Waiboerstr. iS, .1761 CKAnna paulowna.

OK DX CONTEST
Werken met: elke OK-amateur.
Uitwisselen: RS(T) + ITU-zone, OK-stations geven RS(T) + OK_district.
Deelnamekrassen: A = singre op. murti band, B = singre op. singre band, c = murti
op. multi band single TX, D = multi op. multi band multi TX, E = single op. multi
b a n d Q R p , F = S W L .
Puntentelling. QSO,s met OlíOl-stations 4 punten, DX-eSO,s 2 punten, EU-
QSO's 1 punt, pA-eSO,s geen punren.
Multiplier: ITU-zones per band.
Score: de som van de eSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: erk station 1x per band. Er zijn l2|districten in oK. Krasse A enB max 20 uur in de contest. Krasse c minimaar 10 minuten op de band per mode.QRP = max. S W uit. Dupe sheet bij meer dan 200 eSO,s.

Logs: per band + summary vóór 15 december zenden naar centrar Radio crub,P.O. Box69, CS-13327 praha 1, Czechoslavakia.

EU CWQSO PARW
Werken met: elke amateur.
Roepen: CO EUCW.
Uitwisselen: RST/eTH/naam/club/clubnr. (NM = no member).
Deernamekrassen: A = Eucw-rid meer dan 5 W uit, B = EUCW-rid minder dan 5Wuit, C = geen lid, D = SWL.
Puntentelling: eSO met eigen land 1 punt, EU_eSO,s 3 punten, DX-
QSO's 3 punten.
Multiplier: elk eSO per dag en band.
Score: de som van de eSO-punten maal de som van de multiplierpunten per
band.

Bijzonderheden: erk station 1x per dag en band. EUCW-dubs: scAG, AGcw,
GQRP, BQRP (Benetux eRp Ctub), HSC, VHSC, |NORC, HCC, BTC, UFT,
SHSC, GPCW, QRP ARCI, FISTS, UQRQ, FOC, UCWC, HACWG.
Aanbevoren frequentiebanden: 3520 - 3550, 7o1o - 7030, 14020 -14050 kHz.
Logs: per band + summary voór 20 december zencÍen aan Gtrnther Nierbauer
DJ2XP, f llingerstr. 74, 0$682 Ottweiler/Saar, Deutschtand.

AGCW-DL H(omebrew) O(tdf T(imer) pARTy
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ HOT
Uitwisselen: RST + y61gnp. + klasse.
Deefnameklassen: A = zerfbouw TX en RX entoÍ 25 jaar oud, B = zerÍbouw TX of
RX of 25 jaar oud, C = eRp TX (max. 5 W uit).
Puntentell ing; A-4, A- C en C - C = 3 punten, A_ B, B - C = 2punten, B _ B = ípunt.

Multiplier: geen.
Score. de som van de eSO-punten.
Bijzonderheden: arreen zerfbouw oÍ 2s jaar oude apparatuur. Erk station 1x per
band. Volgnrs per band.
Aanbevolen frequentiebanden: 3510 _ 3560 en 7O1O _7O4Okïz.
Logs: per band + summary vóór Í5 dec. zenden aan Dr. Hartmut weber DJ7sr,
Schlesieniveg 13, D-3320 Salzgitter 1, Deutschland
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DX-ANTENNE VOOR 160 METER
door PA3FFZ

Het opgeven van KAl op 160 m in de BQC-MARATHON teidcle tot de vraag van
Adiaan, .AAATG' om info over de gebruikte antenne. rnmidders is gebreken datKAr niet een incident was want op 2 mei j.t. kwam vErZZ retour op ,ii, àí---'
aanroep' Het gebruikte vermogen van miin kant was 4 watt Cw en dat levercte eenrapport van SS9 op vanuit het verre Canada. Bij het naderen van de
zomercondities nog een keer de oceaan over op I 60 m I

Eerst een stukje geschiedenis
Voorjaar'93 was het kristargestuurde zendertje'EEN,gereed en na watsrrooptochren rangs de diverse radiomarkten en dumpzaken kreeg ik debeschikking over een aantar 1g43 kHz kristailen. Ars antenne werd een sruklangdraad gebruikt en lokale eSO,s met CW en AM vonden geregeld plaars, maarmeer ook niet Einderoos cQ geven op 1g43 kHz reverde geen enkere reactie op(ook 'PRAï - G QRp crub - geeft 1843 kHz ars QRp-frequentie). De gebruikle
langdraad - zo rang is 20 m nu ook weer niet voor de 160 meterband - was vasrniet geschikt voor deze lage Írequenties. . .
Honderdzesrig meter is een mooie band voor antenne-experimenten want hetinstalleren van een fut size antenne is voor een gewone amateur niet terealiseren Sommigen van ons hebben nog wer ruimte voor 40 m draad maar eenhoogte van minimaar g0 m. . . dat is echt teveel gevraagd. De uitdaging om in eenbeperkte ruimte toch een rederrjke antenne neer te zetten is op deze bandongetwijfeld het grootst.

Geheel vorgens de boekles werden diverse pogingen ondernomen om denoodzakelijkenvijs te korte antennes mer verrengspoeren in resonanlie te brengen.Dat lukte, maar de resurraren bij zenden en ontvangen breven duiderijk achter bijde verwachlingen. 
- -' ' --r-Y'''\ qeÍ 'r'

Tijdens de experimenlen ben ik mij gaan afvragen ; ,Hoe kan het toch dat die nietbestaande ether toch signalen kan overbrengen?' En toen ik vernam dat die nietbestaande etherook nog bepaarde eigenschappen bezit, rezen echt grotevraagtekens????? Míjn privé speurtocht naar de ether is nog rang niet ten einde,maar tijdens het gesnuffer in boeken en ridschriften kwam ik ars één van deetgenschappen van de ether tegen: een 2y27. van 377Q. Nu is z = u : ren daarheb ik de mogerijkheid aan vasr geknoopt darwe 377 maar zoveer spanning arsstroom de ruimte in zouden moeten sringeren. Met anoere woorden; een srerkelektrisch verd opwekken. En dat doe je mer een condensator. . .
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critici verkraren mijn gedachte voor onhoudbaar en wijzen erop dat die 377 Q
voortkomt uir de eenhedenkeuze van ons metrische sterser. wie weer hebben zegef rjk. In ieder gevar is dit de gedachte achter de antenne die echt werkt. oÍekl nahet instaileren kwam pA3FeN op bezoek met een TS44o en de eerste avono
werkten we binnen anderharf uur srations uit alle hoeken van Europa met 25 watt.
Duidelijk werd dat niet aileen de antenne dit succes verkraarde maar ook het
verraten van 1943 kHz. Natuurrijk nam Martien de ï5440 weeÍ mee naar huis en
toen moest er sNEL iets anders komen dat kon zenden en nier meer met
kristallen. In één(!) weekend werd een zender gebouwd met buizen die toevailig
aanwezig waren. . . van die oude gevailen uit wo il. Een 6SN7 ars osciilator op
900 kHz en nog een 6sN7 ars baransverdubberaar en tensrotte een g07 ars
nabrander. Met de schêrmroosterspanning kan het uitgangsvermogen naar keuze
worden ingesteld op 1, 4 of l6 watt. Deze TX staat beschreven op blz. g e.v.
Het overkomt me niet vaak dat iets in één keer feittoos werkt.
Later werd ook nog gepoogd om een goede RX op het zelfde chassis bij te
bouwen, maar dat werkte niet echt rekker, zodat vooÍropig de R1000 met de
preserektor (Nieuwsbrief nr. 66) de ontvangst voor z,n rekening moet nemen.

De antenne
Een korte antenne kan worden beschouwd ars een seriekring waarbij we ars spoel
de lengte van het draad of de staaf kunnen nemen met ars vuistreger een
zelfinduktie van 1 ,2 pH/m. reder stukje draad heeft ook een capaciteit naaÍ aarde.
Voor de kring geldt de bekende formule:

Í r e s . = 1 : ( 2 r { L C ) )
Het produkt van L en c is beparend voor de resonantieÍrequentie. ls L te krein
door een te korte draad, dan kunnen we L vergroten mer de gebruikerrjke
verlengspoel, of C vergroten d.m.v. een topcapaciteit.
Voor mijn vertikaar was 7 m de makkerijkst reariseerbare hoogte en dat geeft een L
van 8,4 pH. C moet dan 1000 pF worden. Daar is een flinke topcapaciteit (lees:
bovenste condensatorplaat) voor nodig, te berekenen volgens:

C = 0,088A: a
c = capaciteit in pF, A = oppervrak in cm2 en a = afsland tussen de praten in cm.
Vullen we in : A = 1000(pF) x 700(cm) : 0,0g8 = g Mcm, = g00 m".
Maar voor een condensatorpraat van g00 m2 had ik geen ruimte. Maximaal
haalbaar was 340 m2 met 2 draden van 20 m en I van 14 m, waarbil het nog even
de vraag was of die draden met írinke 'gaten' errussen een evengoede praat
vormen als een massieve.
Ja!
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omdat méér c niet reariseerbaar was moêst er toch nog iets spoer in de draad
worden opgenomen. Met 5 à 6 pH aan de voet was de zaak in resonanrie te
krijgen.
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gesragen. . . gerijkstroomweerstand enkere ohm's. Met de zender werd 15 V HF,.gemaakt russen deze aardpen en de antenne. Tussen een hurpaarde en de .1
aardpen werd 13 V en tussen hurpaarde en de voet van de antenne 17 V HF
spannlng gemeten. 15 V = 1 3 V + 1l V????? Dit sommetje is a[een maar
vectorisch op te rossen: er is een reactantie in de aardleiding aanwezig, waarover
zich een frinke spanning ontwikkert die verhindert dat er een tatsoentilke stroom In
het antennesysteem kan ropen! Met het toevoegen van een extra spoer in het
aardsysteem werd het aileen maar erger en dus werd een condensaÍor in serre
met de aarde geschakerd. Met een c van 4700 pF werd een minimare spanningval
over de aardleiding verkregen.
16 V2gn6s1 = 5 Vaarde + 11 Vs61snns. Nu klopt het sommetje omdat we ook de
aardreiding hebben uitgestemd. En nu kan pas de maximare stroom ropenr Maken
we het vermogen 16 w dan gaat er 11 w naar de anrenne en 5w verloren in de
aarde.

l,
t:,,:,,

Figuur 1 DX-antenne voor 160 meter

Hoe weten we dat de antenne in resonantie is? Een se'ekring heeft dan delaagste Z en dan roopt er dus de grootste stroom. Die is te meten met een rample(1'5 V) in serie mel de antenne oÍ door het afregeren op maximare spanning overde aardleiding (1 à 2 watt HF toevoeren). Met een veldsterktemeter of een dipperaís absorptiemeter gaat het ook uitsrekend en ars raarsre mogerijkheid: maxontvangst. Aan een SwR-meter heefr U niets. . . de antenne heeft een impedantiedie veel kleiner is dan 50 e. Met het afregelen op een SWR van 1 : 1 is deantenne beslist niet in resonantiel Asymmetrische antennes zoals de vertikaal ende'lang'draad kunnen aileen maar goed Íunctioneren ars ook de ,tegenantenne,,
aarde, puik in orde is. De seriekring roopt namerijk via de aarde. De impedanrievan een seriekring in resonantie is gelijk aan de verriesweerstanden. Die verriezenzijn: verliezen in de anrenne, in het aardsysteem (R3) en de straringsweerstand(Rs)' op de antenneverriezen hebben we weinig invloed en die reken ikgemaksharve bij de straringsweerstand. Het is misschien wonderrijk om R5 arsverlies te behanderen maar via R, 'verriest'de 

antenne zijn vermogen aan derurmte' Alleen ohmse weerstanden consumeÍen vermogen en daar hebben we ertwee van: Rs die uitstraalt wd we willen uitstralen en Rs die hooguit hel grasbeter doet groeien. Het is dus zaak om Rs zo krein mogerrjk te houden of tekrijgen.
Recht onder de antenne had het pEB de (rand)aarde-erektrode diep in de grond

t . - 1

i R t

?  m{r
8,q,JH

Figuur 2 Het uitstemmen van de aardreactantie

P S í
De HF-spanning is gemeten met een eenvoudig diodekopje op de
universeelmeter. omdat dit meten een hoogohmig gebeuren is, speelt de
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overgangsweerstand van de hulpaarde geen rol.
Een blanke draad in het natte gras of een prjpje een halve meter in de sappige
Hollandse bodem is voldoende.

P S 2
De'aarde' kan nog beler door bijv. meerdere aardelektroden de grond in te slaan.
Men zou dan de verhouding 5 w / 11w kunnen veranderen in2w 114 w. ln dB's
worden we daar niet veel wijzer van. De meeste oM,s zullen met de antenne nog
niet tevreden zijn, want sluiten we de swR-meter aan dan lezen we af: 1 : 4. De
impedantie van de antenne is geen 50 o maar s0 / 4 o of 50 x 4 e. Deze laatste
waarde is niet waarschijnlijk omdat een korte antenne in resonantie een rage
stralingsweerstand heeft. Inderdaad, als we ook de stroom kunnen meten, blijkt
dat de antenne uitkomt op t 12 Q, waarvan 4 Q aardverlies en g Q uitstraling (incr.
antenneverliezen). wat ons nog rest is het aanpassen op de 50 e coax en
zenderuitgang. Een impedantieverhouding van 1 .. 4levert een
transÍormatieverhouding van 1 :2 op en dat is met een biÍirair gewikkelde ringrern
eenvoudig te realiseren. lk gebruikte een lichtgroene kern ter grootte van een
rijksdaalder. Mer een beetje dik draad krijgt U wer 15 tot 20 windingen om de kern.
De wikkelingen moeten geschakeld worden als autotrafo.

i . ' :  i t '  
'

Figuur 3 Constructie van de autotrafo

Bij de meesten van u zuren de omstandigheden anders ziln en áe antenne dusook. Eén draad van de topcapaciteit hangt bij mij noodgedwongen bovèn de
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openbare weg (wat niet mag). Vanwege die verschillende omstandigheden heb ik
dan ook meer aandachl geschonken aan de werkwijze dan aan de antenne zelf.
Het loont de moeite om êens een grote condensator buiten te zetten. . . maar een
nadeel heeft de antenne ook: de afstraling is zó vlak dat eÍ vrijwel geen signaal
omhóóg gaat. Dat is uitstekend voor DX maar binnen Nederrand en de buurranden
is er vrijwel geen verbinding met deze antenne te maken. ook dat heeÍt zijn
voordelen: over Duitsland stralen we heen zodat we makkelijk wat verder naar het
oosten kunnen krjken. wie weinig ruimte heeft zou het ook eens op go of 40 meter
kunnen proberen met een dergerijke antenne. Het wordt dan allemaar een frint<
stuk kleiner.
Veel DX toegewenst. . . en zelfs op de rangste dag (2116) breek het mogelijk om de
Atlantische oceaan te overbruggen met eRp, na 4 uur,s ochtends lokare tijd. . .

Bastiaan, pA3FFZ

PA3BHK GING OP BEZOEK BIJ. . .

onze Britse zusteNereniging houdt er een compleet esL-bureau op na! op de
foto zien we QSL-manager Bob Hudson, G4JFN in zijn shack annex esL-bureau
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Tijdens de experimenlen met lransistoren heb ik de moed al eerder opgegeven en
eens gekeken oÍ het met buizen soms makkelijker gaat en dat was het geval. ook
de buizenuitvoering was op de tentoonstelling aanwezig en dat spectrum ziet er
heel wat beter uit:

ln Nieuwsbrief nrs. 69 & 7o is een aanzet gegeven voar de ontwikketing van een
twee meter zender met eenvoudige middelen. lk zou het verhaat veruolgen en dat
doe ik bij deze. Maar. . . het projekt is voortopig in de ijskast gezet.

Wat is er gebeurd?

op de traditionele'antenne-meetdag' van de VERoN-aÍdeling Mepper was er
naasr de apparatuur voor het meten van antennes ook een tentoonstelling van
zelflcouw ingericht en daar was ik aanwezig met o.a. de ,TWEEMETOR,. Niet
alleen de antennes konden met een professionere spectrum anaryser aan de tand
worden gevoerd, ook binnen op de tentoonsrelring was zo'n apparaat ten behoeve
van de zelfbouwers aanwezig. Een mooie geregenheid om de zender, die ik voor
scHooN hield, eens goed aan de tand te voeren en U begrijpt vast mijn schrik en
teleurstelling toen dit praatje op het scherm verscheen (de rechtsboven
aangegeven vermogens op de praatjes gelden voor de marker o (MKR) en dienen
met een factor 100 te worden vermenigvuldigd):
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Test 'TWEEMETOR'3

L 4 . L L . 4 0  9 7  t í á Y  1 9 9 4
a  ? ^ 3 | r r z  2  n E T E h  Z E N O E R
R E F  1 . 0 8 8  m N  t A Í T E N  1 9  d B

door PA3FFZ tr
#ri

1 4 ! ? 0 : S 9  O 7  l l á Y  1 9 9 4
t V +  " ^ 3 F r Z  2  f i E T E E  Z E t . , t o E R  O U  I  Z E r
R E F  L 8 . 6 0  m l l  l l A T T E f l  2 0  d B

I t K R  1 t 6 . O  t l H z
4 . O 4 5 7  í i U

L O È
1,9
d B /

H á  S S
s c  F c

C O R R

C E N T E R  2 O g . E  H H Z
R E S  8 l . l  3  H H z V B I  1 l ' l H z

S P A N  3 O 0 . €  d H z
S H F  2 9  n ; e c

I46MH:
n x R  2 0 3 . 5  n H Z

! ?  p l l
Figuur 2 Spectrum van de buizenuitvoering

Alle signalen, behalve 72 MHz, zijn meer dan 50 dB onderdrukt en zelfs die 72
MHz komt toch nog op een onderdrukking van 40 dB. Met een zuigkring
(seriekring) is dit ene ongewenste produkt ook nog wer weg te werken en dan zi.in
alle produkten 50 dB oÍ meer onderdrukt. Dat is nog geen 60 dB, maar het gaat
om hetgeen je uitzendt en de (afgestemde) antenne zorgt nog wel voor de
resterende 10 dB onderdrukking.
Al-met-al blijkt wel dat een zender, die schoon hjkt in de beslotenheid van de
amateurshack, loch zoveel rommel kan produceren dat het oorspronkelijke projekt
maar beter gestopt kan worden.
De 2 meter zender mel buizen is op dezelfde manier opgezet: VXo met hetzelfde
kristal en afstemming; dan verdrievoudigen en verdubbelen. Een belangrijk
verschil is echter de eindtrap: een ECC82 als balansverdubbelaar 12 -> 144 MHz.
De oneven harmonischen worden met dit type verdubbelaar goed onderdrukt.
In principe kan dit ook met transisloren, maar met 2 meter eRp wilde het bij mij
niet lukken; waarschijnlijk door een gebrek aan sturing.
In Nieuwsbrief nr. 65 is de FUN80 gepubliceerd en ook die is onder de analyser
geweest. Dit setje voor 80 meter heeft een oscillator op í,g MHz en ook een

S Ï Ê R T

Figuur 1 Het spectrum van,2METOR'

ln het geloonde gebied zijn er 20(r) pieken die minder dan de vTeiste 60 dB zijn
onderdrukt' Vrijwer aile produkten van het g MHz oscilratorsignaar zijn te sterk
eanwezig Het uitfirteren van ar deze ongewensten rijkt mij ondoenrijk en daarom ishet'2metor'projekt door mij gsstopt. . . renminsre mer transisroren.
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balansverdubbelaaÍ. Gemeten spectrum: 1,8 MHz 47 dB en 5,4 MHz (3 x 1,g) is
meer dan 55 dB onderdrukt (HDTP eis: -40 dB). Alleen 7,2 MHz is als even
harmonische nog wat te sterk, zie figuur 3. De antenne (zeker met tuner) zal
echter de 7 dB'teveel'niet in de ether brengen..

55

ook bij dit zendertje is het signaar minder schoon dan verwacht werd, maar is de
situatie zeker niet hoperoos. Met een zuigkring, een n-Íirter, of een antenneruneÍ 19
de 2e harmonische (7 MHz) besrist met een extra 20 dB te onderdrukken, zodat
aan de eis van 40 dB onderdrukking voor HF - UTTGESTRMLD VERMOGEN -
kan worden voldaan.
Al-met-al ben ik weer een 2-metêr iilusie armer, maar ja. . . een experiment clat
niet kan misrukken is geen experiment! Je reert er bovendien heer wat van:
bouwen voor VHF/UHF is toch anders dan voor HF, fasemodulatie is geen
onbekende meer en baransverdubbering geefl veer minder rommer dan recht-toe_
recht-aan vermenigvurdiging. Arhoewer er met het buizenapparaat minder gefirterd
woÍdt is het uitgangssignaal toch schoner.
Er is nog veer meer gereerd. . . Een mogerijkheid om'het pÍojekt,arsnog te redcren,
zou het gebruik van een VXo op g MHz, gevorgd door 4 baransvermenigvurcrigers,
kunnen zijn.

Wordt (voorlopig) niet (door mr1) vervolgd. . . Bastiaan, PA3FFZ

) ,
#

ffi
ffi

1 5 : 0 3 : 5 5  0 7  l í Ê Y  1 9 9 í
A  P À 3 Í F 2  F U N  8 0
R E F  4 2 . 4 2  n r l  * à T T E N  4 0  d B

L O D
L g
d B /

l ' l K R  3 . r 3 8 4  t l H z
2 9 . 8 5 3  m ! l

. . . . . . . . : . . . . . . . . ,
R E F  L E V E L
4 7 . 4 2  h U

Figuur 3 Spectrum van de FUNB|

Ter afsluiting nog een praatje en dat betreft'EEN', een kristargestuurd één-
transistozendertje (8O137) met daarin een kristal van 3,579 MHz:

r R E S  8 l . f  L O g  k l { . z

0 7  l ' t 6 Y  1 9 9 4
8 0  E E N

1 , r  I á T T E N  5 9  d B

U B H  3 8  k H !
S Í O F  8 . 2 9 7  l l H z

S R P  2 O  n s c c

t ' t K R  3  . 6 1  t ' t H :
1 2 . 3 8 7  h I

t * a t t

RADIOACTIEF OP VAKANTIE door PA3GGZ

;.m

2 m  3 . 2 n l l  2 m  3 , 2 m-  € €  €

Al jaren lang was de avondvullende bezigheid tiidens de vakantie het lezen van
een boek- Grootste probreem daarbij was dat na een actief dagje in de buitenrucht
heer Vaak ar vroeg met zijn sraapzand langs kwam. Meegenomen attribuut van de
radiohobby, een 2 meter portofoon met 112 gorfrengre antenne, breeÍ slir, of riet
rauw gemoduleerd ltaliaans horen. 'cQ' roepen is op een ltaliaanse repeater
zanloos. Jammer dus.
Nadat de PA3 carr in mijn bezit was gekomen werd begonnen met de bouw van
een 40 meter transceiver, het ontwerp van pAoNVD. Helaas zat het allemaar niet
zo mee, de VFO was niet stabiel te krijgen en ten rangen reste werd toch maar een
tweedehands Kenwood rs-r20 aangeschaft. Kort voor de zomervakantie werd het
bouwpakket echter weer uit de kast gehaard en heb ik een bezoek gebracht aan
de gezellige RCK in rJmuiden, waar de vader van de transceiver, Nico pA@NVD,
binnen í0 minuten de VFO tot rust bracht.
Nu het er naar uit ging zien dat de set mee op vakantie kon weÍd een verkorte 4o
meter dipool in elkaar gezet en getest .). De
spoelen hebben 32 windingen, gewikkeld op een
doosje van een filmrolletje. Op de Kenwood

1 . ' " " . . . - - - - . - - - . . . . ' . . . . . . . .s r à R Í  1 . s e ' r , i i i i
|RES  9 l . t  t  66  k t - z  Vg l {  AO  r  H r

Figuur 4 Het spectrum van,EEN,

5 Í o P  2 9 , 7 1 1  t r H z
S E P  2 2  h s . c

werden een paar verbindingen gemaakt, maar met de zelfbouwset werd ik niet
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gehoord. Met een swR van 1 : 1,6 kon de tuner thuis blijven, wat toch weer wat
ruimte scheelt. omdat het signaal zowel in cw als ssB op de dummy load goed
klonk, werd het hele spul gewoon ingepakt en meegenomen naar het Gardameer
in ltaliè.
Bij aankomst breek de maximale hoogte voor de dipool beperkt te worden door
een aantal kabels waarvan ik niet zeker wist of het telefoon- of elektriciteitskabels
waren. Nadat de antenne op ongeveer 3,5 meter hoogte hing, werd de set
aangesloten en geluisterd. HB/pA3ERc/p werd gehoord. Het is echt sensatie als
je dan op de camping met een vrijwel ongeteste set de eerste SSB-verbinding
maakt (QRP) en 5/9 krijgtr Het vakantienet van oE/pAa}wxwas die avond niet
tussen te komen; pas na twee dagen rukte het's morgens om 10 uur en kreeg ik in
de ronde goede rapporten uit heel Europa.
Gedurende de twee weken aan het Gardameer werd een aantar keren in her
vakantienet ingemeld. Er werden verbindingen gemaakl binnen Europa waarbl ik
leerde dat succes toch wer afhangt van eRN, eRM en propagatie, en in veer
mindere mate van mijn vermogen van ongeveer 10 watt SSB en I watt CW.
Een teleurstelling was dat ik met mijn snerheid van ongeveer 1B woorden nier
goed uit de voeten kon op 40 meter. Er werd goed gereageerd op mijn aanroepen,
ook grotere afstanden, maar vaak met veer hogere snerheden. Een bijgebouwd
CW-filter met bandbreedte van 4OO, 3OO en 200 Hz bteek op de drukke 40
meterband heei prettig te zijn.
Zaken die volgend jaar verbeterd moeten worden zijn: een iets langer
verlengsnoer waarmee ik de tent uit kan komen (prettig bij 34'c), een gevoerrger
veldsterktemeter en accu's. In het koffertje moet een rampje komen om ook's avonds raat het rogboek re kunnen invuilen zonder bezoek van een vork
muggen' skeds met Nederrand moeten van tevoren terdege afgesproken worden,
dat wil zeggen dag, t1d en frequentie.
En dan tot slot de ltalianen met hun kilowatts en zo,n 10 kHz bandbreedte. wat zou
QRP in het ltaliaans zijn?
Al met al vond ik het een heer leuke ervaring om een HF-set mee op vakantie te
hebben waarbij het vakantienet, dat zo voortrefíerijk gereid wordt door Ben
PAaBWX, een berangrijke ror speert. omdat ik op HF begonnen ben ars eRp,er,
in plaats van QRo'er die het vermogen terug draait, heb je heer wat te reren, en
dat is wat je op zo'n vakantie doet.
Wat een leuke hobby hebben we hè?

') Bron: 'QRp Classics' 73 de Jan PA3GGZ
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THE POOR MAN's 2 m GOAXIAL ANTENNA
door pAOGHS

Eén van de eenvoudigste maar toch doelmatige zelfbouw antenne is de coaxial
Sleeve Dipole. Deze antenne is in z,n
grondvorm eigenli jk'n in het midden
gevoede dipool, die we verticaal
plaatsen.

Wanneer we naar figuur 1 kijken zien we
dat de ene helft van de dipool bestaat uit
de binnenader van de coaxkabel en de
andere helft uit de venrijderde
omvlechting. Hiervoor kunt u natuurlijk
ook'n stukje van een oude coaxkabel
gebruiken. De afwerking kan met
krimpkous gebeuren.
De antenne laat zich in opgerolde
toestand bewaren. Wanneer voor'n
vasle opstelling wordt gekozen neemt u
'n stukje passende PVC-pUp. Bovenop
deze pijp lijmt u'n dopje om inwateren te
voorkomen. Ook kunt u, door gebruik te
maken van de bekende TV-steun voor
300 O lint, de antenne opstellen. Denk
er wel om: dit wil alleen met coaxkabel
als voedingskabel.
De SGV-verhouding zal níet alt i jd'n 1 : 1
laten zien, maar daar hoeft u zich beslist
geen zorgen oveÍ te maken. Natuurlijk
kunt u, wanneer u de afmetingen
aanpast, deze antenne ook voor andere
frequenties gebruiken. Veel succes!

Binnenader  p

n e t  i s o l a t i e

Vo ldoende

v I  ech tscher r

o n  t e  s o l d e r e n

V o e d i n s s l  i J n

R G - 5 8 o f  R G - 2 1 3

Hi  e r  so  lderen

V I  ech  tschern

o v e r d e  k a b e l\-|

I l i e rN IET
s o l d e r e n !  !  !

Figuur 1 Coax Sleeve Dipote Henk, PAOGHS

wie probeert deze leuke antenne eens? De redactie wacht met spanning!
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BQC KOPIE- EN PRINTSERVTCE door pAoGHS

TijdschÍiftartikelen
Het is zomertijd en dat zuilen we weten ook. In deze tijd van het jaar circuleren er
in onze VERON-afdeling geen tijdschriften, met als gevolg dat ik u weinig
artikelen kan aanbieden want de meeste artikeren komen uit deze reesmap.
Trouwens een goed idee misschien in uw afdeling?
Toch hebben we nog wel wat bij elkaar kunnen schrapen: claar gaan we. . . . .
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zending uit Japan binnen en hebben we inmiddels alle orders kunnen aÍwerken.
Mijn excuses voor het oponthoud.
Aanvragen kunt u richten tot: G.Henk Sibum te Emmen, giro 3g06.1g4 oÍ het
verschuldigde aantal postzegels, in kleine coupures s.v.p., insluiten in uw brief.
vergeet niet de bestelnummers aan te geven en uw call bij transmitters!

Veel succes met uw hobby, 73 es 72, Henk

'MICRO-80' QSK MINI TRCVR ontwerp RV3GM

ffi
gtt

#i

nummer postzegels 80 cent

424
425
426
427
428
429

Cat001
Cat002

A Valved Transmilter For 3.S MHz
An Easy-to-Build 2S-watt HF_AmpliÍier Íor SSB or CW
A Hands-Free Mobile Microphone
The PW-Jubilee 14 MHz SSB Mobile Transceiver
The Lure of the Ladder Line
Einfacher CMOS-keyer

Catalogus Kopie-service (meer dan 430 artikelen!)
Catalogus Technische Artikelen verschenen in vorige uitgaven
van de BQC-Nieuwsbrieven

2
2
2
2
2
2

c

356(]

k H z

4
4

t

. . i

$
1

I oo-r tl

l k
PHONE

6a5

T 1 , T 3 , T 4  =  9 6 1 9 9

T 2  =  2 N 3 8 6 6  c t c .

Spoel L heeft 5 + 13 windingen, draaddikte 0,3 mm, gewikkeld op een spoelvorm
van 8 mm. RFC 100 pH bestaat uit 'l 80 windingen, draaddikte 0,1 mm, gewikkeld
op een weerstand van 470 kO 5 watt. Een nadeel is het ontbreken van RlT. Op
blz. 51 van deze NieuwsbrieÍ vindt u echter een eenvoudige RIT-schakeling
Vervang het kristal dan door een VXO met een keramische resonator (zie blz.2).

Overgenomen uit: SPRAT herÍst'92 en OK QRP Info winter'93

BOUWPRINTEN inclusief beschrijving en portokosten:
8001 DC-Ontvangervoorg0, 40ot2Om
8001A ldem,inclusieÍTOKO_Spoelen
8002 Electronische Keyer
Boo3 Audio_CW Notch Filter
8006 X-Tal CW-Zender voor 40 m, max. 5 watt
8007
8009
801 I

f 19,50
f 29,95
f  16,50
t  12,50
f  10,50
f í0,50
,r 10,50
f 20,50
f 12,50/.
f 2qN

*
ï

VFO voor de 8006
VSWR-Power-Dummy-load Meter incl. schema ant.tuneÍ
QRP CW-Transceiver voor 40, 30, 20 of í5 m

BO12 Eenvoudige eRp CW-Transmiller voor 80 m
8013 Mini-Transceiver DSB voor g0, 40 oÍ 2Om (Het Wiel)

inct. TOKO-spoelen

ln het versturen van nummer B013 is enige vertraging opgetreden omdat despoelen niet meer in voorraad waren bij de importeur. Gelukkig is er weer een

,Ë
;i

&
ï
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CONTESTUITSLAGEN QRP-KLASSE
door PAAWDW

AGCW-DL QRP wintercontest í994
< 1 watt:
nr call punten .

1 LY3BA 3/'265
11 PA3FSC 2928
16 PAORDT 1120
22') VE5VA 32

l(ent Electronlcr

TEI^EFOI{ISCTIE IIILICHTIIICEII HENKDAGEII

G neatief in elektnonica

26.45{2At H@k Tol 0| l5a,

ITOO-2OO0 uur t

0 R P  g e p r l J s d  I

1-5 watt:
nr call

1 DKTQB
25 PA3EW
43 PAAATG
44 0N7CC
73 oNgCJP
75 PA3CLQ
78 PAAADZ
W PAAYF
88') SPsNOg

alleen 20 m:
nr call

1 WBoJMS
5 ON6TJ

14.)  N3CZB

band(en)
80,40 ,20 ,  15  m
80, 40 m
80, 40 m
20m

band(en)

80, 40, 20 m
80, 40 m
40,20 m
80, 40, 20 m
20,  15 m
40, 20, 15 m
2 0 m
40,20m
2 0 m

punten

42282
10105
6525
5538
1386
855
630
156

8

QSO's
180
35
26
2

QSO's
188
81
52
46
24
21
1 2
8
1

QSO'S
786
305
62
1 6

D e  g r a t l 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 r e n  d l L  b e a m e n r H t r t  u  o o k  o p
d e  h o o g t e  b l i j v e n  v a n  o n z e  s p e c i a l e  a a n b Í e d l n g e n , v r a a g  d a n  o o t  e e n  g r a i 1 5
a b o n n e m e n l  o p  d e  K E N T  G A Z E T T E .  B e h a r v e  d e  s p e c r a l e . a i b t e d l n g e n  h e b 6 e n  w e
o o k  e e n  n i n  o f  m e e r  v a s t  a s s o r t i Í n e n i  H F  o n d e r d e l e n  w a a r v a n  w e  e e n  d e e r

liii,ióÀ*":""::::" GffiÏ;r, t uA?33......m"., , ffië3,rouo KANK3333R fl1 ::ï"ffil;
?Íd t2219. . . . .0 '80  |  N85205. , . .10 , - -RF-a Ínp  I  fRNr : : : / ,n  KANK3335n I  lÀ  ! -u rokaarL

i3í:,Ê.::::?:33 I iË3ïÍ:.::::3:33 iiïll | 1o"o:':o 
nMcl4óozA_ ri-uf!Í z,s5

2N3553. . . . .5 ' ,g5  |  l l eor r , . . . . . .À ;ó ;  FMfMi . "  I  oer  s tu t< :  3 ,50  vgsr  TSKO levenbaar '  !
2 i f 3 8 6 6 .  . , . . 2 , 5 O  I  s 0 4 2 p . . .  . . . 6 , g 5  m i x e r

2 s c 1 9 6 9 .  . . . 7 , 5 0  |  s l l 6 4 0 c .  .  .  . 9 , 9 5  m i x e r

;ï,iï;ï'.'.'.'.'.t',;; I iËlíl:::::;;:;; iilii.","'"crgÍE$" Z^
iiiii!;' :2:Zi l fiiiii;: : i',ïliiï:: ïil:3ï33:3t?ïtï?B;' 'V
2 5 C 1 9 5 7 . . , . 2 , 5 0  |  T 8 4 1 2 0 . . . . . 0 , 9 5  m i x e r / d e m o d  ^ . - _  ^
2 s c 1 9 6 9 . . . . 7 , 5 0  |  s r " r O l o c . . . . 9 , 9 5  * i x e r  

-  B A L U N K E R N E N  T _ 1 ^ 5 _ 7 _ - 2 - . - - 1 2 , 5 0
B F 4 5 l . . .  . . . 0 , ? 5  |  s r c t 4 o .  . . . 1 7 , 5 0  m i x e r  h i - t e v e l  T 2 o o - 2  . .  - 1 ? ' 5 0  s o l d e e r g i n
8 F 4 9 4 . . . . . . 0 , 4 5  I  M C a 3 6 2 . . . . 1 1 , 9 0  F [ , t  R X

FERRTETRTN.KERNEN 
klos 250 8r

l f ! ? l A . . . . . 2 , 5 o  I  M c a 3 6 3 . . . . 1 4 , 9 5  F v  R X;i';ióàï:'.'.'.'.;',;o I ;;il;:::::ll;;;il ili I gTTTfF_ e,e5
B3;{tái:- 3:Z? | n*n:::::Íi; ;; ti | il3í:ll T??:i] .r,z'/s,uk lrl
i$$$$$lll' i:,,ii I lrii!,;,,,i;i;s !1,n,"" I rm* e,1r r:r,r"ff
! r y 5 1 . . . . . . r , r 0  1 u 0 0 , , . . . . . . - . í ' , s 5 à ; i ; ; - ' l  : L ï ] 9 ' 7 M F " " " : 6 ^ ' ? 2 ( 5 0 . k H z ) k e n '8 F I 5 2 . . . .  . . o , S s  I  s e a z r s .  .  .  . . i : ó ó  ; . i ; ;  |  1 0 M 1 5 .  . . 1 2 , 5 0  1 5  k r r z  k r i s L a l
BFYqo )  qn  I  I  CFJ455K5. . . .  ,  . .72 , - -  SSB 455 kHz 2 .,-- SSB q55 kHz z,tl

CQ WW WPX contest i993 CW
AllBand:
nr call punten

1 W2cD 1019712
23 PAAADT 81270
43 PA3FSC 5460
46') SMGBSM 315

punten

126480
30096

108

QSO's
287
114
30

prefixen

452
189
52
't5

prefixen

240
88

27

ffï:l ""1,22 l rrorrr*oroEcELAARSRSXzO. . .  . .  .0 .80  |  
TTANNINL 's t {UUÈ;LAAHS

2 N 3 8 1 9 . . . . . . | . , 2 5 | z a l o s - o o - o 8 - 0 9 - 1 2 - l W v o o r u w
8 F 2 4 5 C . . . . . r , 0 f  I  r S _ r e . . . . - . -  

- ,  
" ;  I  R X  o f  T X  m e t  2 2  m o g e l i j k e  M F  o f f - s e r , s

l I?17A. . . . .0 ,95  |  Zgro l -Z9 l r  z lgL í4  |  LcD 'panee lmeter  fo rmaaL. . . . . .95 , - -
; i l i l " . .  

.  . . : , i :  
I  íero)_7eLr z_.JeL. t5 I  

: -  
- -  

. .  , , ,_-  |
piíi::::::ï:ïl I i8à;-il-óà-óg1f,2 lryeusryF pr,iriqs - -' Ï ï ? : t . . . . . . 1 , 1 g  

I  I ?  ? 0 , , . , . . . 1 . , i ,  
r ' 2 - 3 , 5  p F  r ' 8 - 1 0  p F  2 - 1 8  p F . . . . . . 0 , 7 5 l s L u k

j l l : . ' . . . . .1 ;?g  I  t sos- tz - ts . . . ; ' . t i ,
l i l l 9 : - . . . . 4 ' 9 5  |  w : : 2 . . . . . . . . 0 ; b 5  n e s . r e s e t b .  F o L I E T R T M M e R S  5 0  p F " " ' 1 0  v o o r  3 , 5 0

XXi lg i*  " '1 ,g? |  t ' r l  i tz . . . . . . .  LEDS 5 nn loxrood 10x seel  10x sroen
; l : j Í . .  . . . .1 ,95/20 sL.  ce-d iode sàmë6-Jo-sruks voor  4,50

st .  Ge-diode
st .  HF schakef  I  KnuLsel t  u meL butzen ? t i j  hebben ca 10.000
sf. Schotiky I ouizen Ín voorraad en ook de meesL voorkomende
st .  Var icap 30 pF I  voet jes/ top caps vraag vni jb l iJvend pr iJs
sl .  Var icap 500 pF opgave !

') laatste plaats ter vergelijking met uw eigen prestatie

ffi11*uou..'*

strekt , ,  pr l jswiJzi .g ingen uiLdrukkel i jk  voorbehouden. Levartng
L besle l l ing vergezeld van gi rokaarL, /eurocheque of  voorui tbeLal ing,

r s  ook  moge l l j k  ( vana f  1 -1 -1993  véé l  l e  duu r  ! )
L ,  6 , 5O  ve rzendkosben .  (Rembou rs  ca .  l 5 r - - )

K.v.K. Tsínouron / Ch. ol Comm. Íornou:on 14250
8,Í.W. / V.A.T. nÍ. NL-870.49.995801
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