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DOELSTELLING
Hel bevoÍderen van ExpeÍimênteel,Laag VeÍmogen (QRP) RadiozendamateuÍisme.Als QRP zal
gelden tildens wedstÍijdenen andere evenementen:hel werten met veÍmogens van max. 5 W oulpul. De club zal zijn doel trachlen lê bereikendoor hel gevên ven vooÍlichting, hel uitwisselenvan
gegevens, het veÍstÍekken van schema's en bouraanwijzingen van QRP zenders en al het oveÍige, 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 zendamateuÍszowel als ontvangamateuÍs,
die inzien dat hel weÍten met lesg vermogen veel kan bijdragenlot meeÍ genoegen met de Íadiohobby, vooral wat b€lreÍl het expeÍimentelekarakterdaaÍvan. 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
ondeÍlingestoring 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 bouwervaringene.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 geiïteresseeÍdonin QRP, ook voor degenen die slechts zo
nu en dan met laag veÍmogen weÍken!
tet op: nieuwe QRP treg.reÍ,Íbs op 6 meter
INTERNATIONALEQRP FREQUENTIES
CW 1843 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906 2E060 50060 144ffiOkHz
SSB 2E360 50285 1442ESkHz
3690 7090 1{2E5 212E5 1445E5kHz
FM
BENELUX QRP NET
cW zondag Í1:00ned.tijd
SSB zaleÍdag 10:30 ned. liid

3560kHz
3795 kHz

nelleider: PA3ALX
netleidêÍs:PA2JJB, PA3CVS, PA3CZA, PAoDML,
PAoWNN

NIEI'WSBRlEF
De NieuwsbriefwoÍdt teÍ posl bezoÍgd op I maart, I juni, I septemberen I december.
Kopii met tekeningenuileÍlijk 2 maandenlevoren inleveren.
Kopii zonder tekeningenuiterlÍk I meand levoren inleveíen.
Redaclie-adÍes:postbus15, 2100 AA Heemstede,teleÍoon 023-286075.
CONTRIBUTIÊ
De contÍibutie bedraagt voor NodeÍland f 15,- periaar. Betalingenop postgiÍo 1994925len name
van PenningmeesterBeneluxCIRPClub te HaaÍlem.
Belgische lAen betalen BFR 290 op postrekeningnummeÍ00G0789637-57 ten namê ven Eddy
Smekens ON4ASE. MeÍcaloÍlaan46, B 3150 Haacht' België'
KAMER VAN XOOPHANDEL
De Benelux QRP Club is ingeschÍevenbij dê K. v. K. te HaaÍlem onder nummeÍ v 596390.

Voorje't weet is er weereenjaar voorbij!Nog een paardagenen dan hopenwe u
(weer)te ontmoetenop onzejaarl[ksbijeenkomsl
in Apeldoorn.Langzamerhand
beginthet traditiete wordendat we te gastzijnop de HF{ag van de VERON.We
metgenoegruimteom uw
hebbende heledag een apartezaalter beschikking
géén
te
stallen.
Het
is
verkoping,maarpuur
meegebrachte
uit
QRP-spulletjes
bedoeldom andereneenste latenzien hoe u met QRPactiefbent.Vorigjaar
resp.
haddenvele ledenaan onzeoproepgehoorgegevenom QRP-zendertjes
zendontvangertjes
mee te brengen.Ook dit jaar rekenenwe op een leuke
verzameling.
Zelfshet meestsimpelegevalleidtveelaltot zeergeanimeerde
gesprekken,
rol speelt.Om u in de
waarbijde herkenningeen belangrijke
gelegenheid
te stellenom LIVEQSO'ste makenzullenwe buitenweereen
tanksprietmet prikspoelenvoor40, 20 en 15 m opstellen.Voortszult u naar
uit binnen-en buitenland.
hartelustkunnensnuÍfelenin stapelsQRP-tijdschriflen
van de Maralhon1993/94en een
Op het programmastaato.a.de prijsuitreiking
lezingovereen QRP-onderwerp.
Bij het ter persegaanvan dit nummerwas de
naamvan de sprekeren zijnlhaarondeniverp
nog nietbekend,dus dat blijftnog
eventjeseen verrassing.Verderzult u op dezedag tijdtekortkomenom met
iedereenover QRP-zakenle kletsen,maar volgendjaar zilnwe er wéér! U kunt
494 te Apeldoorn.Komtu
ons vindenin'De Kayersheerd',
EersteWormenseweg
bij stoplicht
metde autodan neemtu vanafde A1/E8afslagApeldoorn-Zuid,
aan de
Marchantstraat
Kayersheerd
linksal dan weerlinksaf1e Wormenseweg,
rechterkant.
We beginnenom 11.00uur.Tot ziens!
PAOWDW

INHOUD
PA@ATG
1...Jaarlijkse
PAAWDW 36... QRPcontestkalender,
BQC-meeting,
2... QRPzendermet ker.VXO,PA3GHJ 44 ...DXantenne160m, PA3FFZ
5...Converter
vor6 m, PEINLl
49...Op bezoekbt1G4JFN,PA3BHK
7...De BQC-marathon,
PAAATG
50...Nieuweleden,PA3DNN
RlT, O!<2BZW
8... 160m TX, PA3FFZ
51 ...Eenvoudige
14...QSKCW transceiver
7 MHz,OK2SBJ 52...Test2Metor3,PA3FFZ
18...VerslagBQC-dagen,
vakantie,
PA3GGZ
55...Radioactief
PA3BHK
24...TOKO-spoelen,
PAOGHS
57...Coax2 m antenne.
PAOGHS
28...VerylowbudgetQuad,5R8DS
58 ...Kopie/printservice,
PAOGHS
RV3GM
3'l...QRPboven30 MHz,PA3BHK
59...Micro80 QSKminitrcvr.
PA3FFZ
60 ...Contestuitslagen,
PAOWDW
35...Boekbespreking,
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QRPZENDER
MET
KERAMISCHE
VXO
door PA3GHJ
Sindsruim eenjaar ben ik
lid van de Benelux QRp
club. Wat ik b'tjzonderleuk
vind van de club zijn de
vaakerg bruikbareideeën
en schakelingenzoals
gepresenteerdin de Nieuwsbrief.Zo werd ik getriggerddoor de verhalen en
ideeënvoor nostalgischeschakelingenvan o.a. PAffiTW en de beschrijving
in
Nieuwsbrief
nr. 70 vanjuni ditjaar van de WO opgebouwdrondomeen
keramischeresonator.Dit allesgaf mij voldoenderedenom het soldeerstation
uit
de kast te halen en oude en nieuwe techniekente verenigenin een bouwselmet
spullen afkomstiguit de rommelkelder.

Het signaalbleekopvallendstabiel,zekerin vergelijking
met mijneerdereVFObouwsels.Kortom,redentot het doenvan méérgrepenin de rommelkelder.
Het'plan'
Na wat gravenin dozenstuitteik op een oudestereobuizenversterker
met de
bekendeEL95eindpenthodes.
Eenbeknoptliteratuuronderzoek
in werkenals
'Zenders
'Theorieen praktijkvoor
voorde kortegolfamateur',
zendamateurs'
en
het'Electronictubehandbook'leiddetot het planom een 7 MHzCW eRp zender
te bouwenmet de resonator-VXO
en de onderdelenvan de versterker.De zenqer
moestwordenopgebouwdmet2 x EL95parallelals eindtrap,als verdubbelaar
/
driverEF'l84penthodesen modulatiedoorhet schakelenvan de negatieve
roosterspanning.
Vooranode-en gloeispanning
moestde versterkervoeding
zorgen.De spanningvoorde VXOen de negatieveroosterspanning
moestenuit
externevoedingsbronnen
wordenbetrokken.
Realisatie
Het planwerd gerealiseerd
op een nogalexperimentele
manier.Spoelenvoorde
driverkringen het n-Íilterwerdengewikkeldop het kartonnenhartvan een
keukenrolen verstevigddooreen bad in universelehobbylijm.

vxo

Geheellinksde VXO
op een vefticaal
plaatje,daarnaast
de verdubbelaar;in
het midden de driver
en geheel rechtsde
eindtrap.De buizen
(nietzichtbaar)
bevindenzich aan
de onderzijdevan
hel chassrs.
Een Sony
wereldontvanger
completeerthet
geheel.

De VXO schakelingbleekprobleemloos
na te bouwenop de bekende
loodgieterswijze.
Als resonatordiendeeen 3580kHzexemplaar(blauw)uit een
defectedraadlozetelefoon.Voor het grotefrequentiebereik
echterbleekeen
variabelecondensator
van 0 - 160pF nietvoldoende.Eentypemet 2 x S00pF
parallelgeschakeld
resulteerde
in een frequentiebereik
van 3495tot 3600kHz.

*/3 y'

8,2/

/oo n

4F254

De 7 MHz VXO met keramischeresonatorvan 1A3GHJ
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Het QRP-stationvan PA3GHJ
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De afdekplaatvan de versterkerwerdvenrvijderd,
de printvan alleonderdelen
(behalvede buizen)ontdaanen op de voedingen tweeschakelaars
na moest
ook de Íest van de versterkeraan mijnveranderingsdrang
geloven.Het chassis
weÍd omgekeerden diendeals U-profiel;de buizenkwamenondersteboven
in het
'profiel'te zitten.
Spoelenen andereonderdelenwerdenbovenophet profiel
bevestigd.Enfin,na een kleineweekboren,schroeven,solderenen lijmenwas
het resultaatdaar.De foto op bladzijde3 toontmijneindproduct.
Het schemavan de zendermagvoorzich spreken,zie bladzijde4.
De eindtrapwordtmet Pl ingesteldop maximumoutput.De schottenvan
printplaat-materiaal
zorgenvooÍde nodigeafscherming.
Resultaten
De eersteverbindingen
metde zenderen een R107dumpontvangeÍ
warenm.b.v.
13 meterdraadals verticaleantennemetAziatischRuslanden Zwitserland.
Gewerktwordtnu nog aan de afwerkingen uitbreidingvan het frequentiebereik
van de zendernaar3,5 en 't4 MHz.
Nu eerstmtlncw vaardigheid
opvijzelen'' '
Theo.pA3GHJ.

CONVERTERVOOR ZES METER

doorpElNLl
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Figuur 2 Verdubbelaar,driver en eindtrap van pA3GHJ
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De 6 m band is stillergewordende laatstetijd door afnamevan de zonneactiviteit.Desondankskunnener af en toe toch nog leuke verbindingengemaakt
en gehoordworden.Toende converterklaar wasen zelfsniet optimaal
afgeregeld was, hoorde ik ltalianen en Noren uit de luidsprekervan mijn
achterzetontvanger.Dus tóch activiteit!
De converteris zeer eenvoudigvan opzetzodat het ontwerpen/maken
van een
printtekening
overbodigis. Alle onderdelenwordenvolgenshet zwevende
principeaan elkaargelastop een stukjeprintplaatvan 9 x 3 cm.
Allereerstvindje aan de ingangeen bandpassfilter.De doorlaatis binnen0,4 dB
vlakvan 50 - 58 MHz Hetfilterheeftdrie spoelenvan r 0,3 pH. Dit zijn ïOKOspoelenmet kannetje.Dit kanneljekan gemakkelijk
op de pÍintvastgesoleerd
wordenzodatalle drie een mooivastgeheelvormenen de bijbehorende
condensaloÍtjes
er met kortepootjesaan vastgezetkunnenworden.Na het filter
komthet grotehart van het geheel:de NE602(magook de NE612zqn).Het is

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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een serieuslc voorzelíbouwen ook nietduur.Het bevalondermeeÍeen mixer,
localoscillator,
bufferen eên spanningsslabilisator.
Dus alle ingrediënten
zitn
aanwezag
om er ietsleuksmeeop te zetten.Het signaarkomtbinnenop punt
1.
Metzeerweinigexternecomponentên
is een variabereosci[atorte makentussen
de punten6 en 7. Tot op hedendedenzichgeenproblemenvoor,enkerdat
er
doorwat handcapaciteit
een kleineverslemming
kanwordenveroozaakt.Dit zou
nog een puntvan verbetering
kunnenzijn,maarik weetnog niet hoe.Het in de
band brengenvan deze oscilratorgeschiedtdoor L4 te verstemmen.
Het
Írequentiegebied
is te veranderendoor de 22 pF conoensatorin serie met de
aÍstemcondensator
te vergrotenof te verkleinen.
Een leukkanvei.De uitgangvan
de NE602(punt4) gaatnaareen MF-versterker,
waarnahet signaalvia een
keramischfiltertjeop 10,7MHznaar de achtezetontvangergaat.

ne6oz/6Lz

gk2

- EINDSTAND
De BQC-MARATHON
93/94.
door PAOATG
Nr.
,|
2
3
4
5
6
7

Call
PA3FSC
PA@TA
PA3FFZ
PA3BHH
PAAATG
PA3CLQ
PA2PWM

Preíixen
191
245
87

u
169
91
76

Landen

Punten

Antenne

48
67
34
29
34
31
30

12932
4958
2587
1911
1354
8'19
287

inv.V
longwire
dipool
inv.V
longwire
longwire
inv.V

PA3FFZBastiaan- Leukexperiment
op 160m, ja je moeter wàt voorover
hebben.Hetwas in elk gevalde moeitewaardom de resultatente overdenkenen
dan te merkendat het één en andermetde theorieovereenstemt.
Goeddatje AM
(1g-set)bij de call zette,wantde outputvan 4 wattwordtdan 1 watt!
Werk je op 2 m met een verticaalof met een beam?Gaarneer ook bij zelten.
Kees PA@TA- Zo dal is een heleverandering
zo'nTS130V.Dangaater een
nieuwewereldopenin vergelijking
metde HW9. En de antenne1 meterhoger
moetvolgensmij ook te merkenzijn. We zien je logs wel weer verschijnenhet
volgendeseizoen,prachtig!
Geen verdereopmerkingen.De strijdis weer gestredenen alle verliezersweeÍ
bedanktvoorjulliereactieop de actievan de drie genomineerden.

De 6 meterconveftervan pElNLt
Hetgeheelwordtgevoedmet9 vort.Het lc daarentegen
moêtmet6 vorrworden
gevoed.Hetkan hoger,maardan moetde 150()
weerstandveranderdworden,
Alle ontkopper-c'tjes
voorhet rc zo dichtarsmogerijkbij het rc sorderen.
Tot zoverde beschrijving
van het geheeren ik hoopcÍatdil een bijdrageis om
weerte gaanexperimenteren.
Mijntoekomstgedachte
voordezeconverleris om
er een FM portofoonvan te maken,wantde 10,7MHzuitgang
kan naareen
MC3361,zodathet alremaar
zeerkreinte houdenis. DirontweÍprigtar op de tafel
en mÍsschien
is het ietsvoorde volgendeNieuwsbrieÍ.
Veel plezier met de hobbyl Rins pEl NLl

BeneluxQRPClub- Nieuwsbriefnr.l1 -september
1994

De winnaars
De nummers1, 2 en 3 krijgenweer,zoalsgewoonlijk,
een schriftelijke
bevestiging
van hun rangnummer
en tevenseen opwekkingom aanwezigte zijntijdensonze
bijeenkomst
op de HF-dagin september,
teneindehet bestuurin de gelegenheid
te stellendezedriewinnaarste huldigen.
Marathon94/94
De nieuweMarathon94/95gaatlhansvan start!Uw volgendeopgavezie ik
gaarneuiterlijk1 oktoberin mijnbrievenbus.
En vergeetvooralnietonzeBQCActivityweek einddecember.Tot de volgendekeer.
73 Adriaan

Benelux
QRPClub- Nieuwsbrief
nr.71- september
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í60 METERTX 'REGENACHTIG
WEEKEND' 1
door PA3FFZ
De aktiviteitenop 160m begonnenvoorpA3FFZeigenlijkbij pA3FeN want
Maftienwildeeens ietszelfbouwenen had een schemaatjeopgeduikeldvan een
eenvoudigkristalgestuurdzendertjemet slechtséén transistor.simpeler kon niet ,
en zoietsmoet toch in een weekendjete realiserenzijn. . .
Datwas het dus nreten hij riepde hulpin van een ervarenprutser.Metons
tweeènzijnwe nog een stukof 10 van die simpeleschema'ste lijf gegaanen na
een aantalwekenhaddenwe een stapeldooietorÍenen nog steedsgeen
werkendezender.Hoe komthet toch datje met meerdan 30 jaar zelfbouwervaring
niet in staalben een eenvoudigding,dat iedereenzo even in elkaarkan zetten,
tochnietaan de praatkrijgt?Uiteindelijk
zijnwe er meerdan een halfjaar mee
beziggeweest.Toegegeven,
nu zatenook alletoetersen bellener aan,maaÍ
tèch.. .
Bij onzespeurtocht
naarkristallenkwamenwe regelmatig1843kHz tegenen deze
frequentiewordtdoordiverseQRP-clubsaanbevolen.
Nou voorplaatselijkverkeer
in CW oÍ AM gaatdat allemaalheelleuk,maarQRPheb ik op 1843kHz nog nooit
gehoord.G3IVFmerktin SPRATop: 'lt was becomingveryobviousthat crystal
conlroland QRPdo not mix !' lnderdaad,willenwe met eRp gehoordworden,dan
is een rustigplekjeop de band(àlshet er is) een eerstevereisteen bovendien
moeter op de QRGook iemandluisteren.Kortom:CW speeltzich op 160m zo
tussende 1830en 1838à 1840kHz aÍ. Kijken\,venaarde anderebandendanzit.
de QRP-frequentie
meestalaan het eindevan het cw-gedeelteen heeftietsmet
'6' of '60'te
maken:3560,14060,10106kHz.. . Als we al met een kristalzouden
werken,komt1836kHz m.i.nog het meestin aanmerking.
:
Maar waaromniet gewooneen VFO?
wat mij betreftmoestde zendergauwklaarzijnwanthet antenne-experimenteerseizoenwas nieterg langmeer.Regenachtige
genoegin 1993en zo
weekeinden
werdvrijdagavond
15 augustusom 18.00uur gestartop de rommelzolder.
Daar
lag een oud chassismetoctalvoelenen een verzonkenP-voetvooreen g07achtigebuis.Daaris ietsmeete beginnen,maater zal nog een gat te weinigin
het chassis.. . en als we tochgaanborendan maardrie extragatenvooreen
evenlueleontvanger.
Vrijdag 20.00uur: Hel chassisis ontdaanvan vorigebouwselsen de extragaten
voorde buisvoeten
zijngezaagden gevijld.De eersteoscillatorexperimenlen

BeneluxQRPClub- NieuwsbrieÍ
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kunnenbeginnen.De'hoogspanning'wordt
voorlopigop slechts40 voltgehouden.
Uiteindelijk
makenalletrappenvan de zenderhun eigennegatieve
roosterspanning.
. . als ze sturingkrijgenen dat is tijdensde experimenten
niet
altijdhet geval.Op 40 voltwerkende buizenook prima,al gevenze geen
'vermogen',
maarrooddooreen foutjeoÍ gebrekaan sturingwordenze zo niet.
was al geblekendat veelC en weinigL een
Uit eerderetransistorexperimenten
stabieleoscillatorkan opleveren.De spoelis een grootbakelietengevaldat open
900kHz
en blootONDERhet chassisis gemonteerdi.v.m.de warmte.Frequentie:
die we straksgaanverdubbelen,
wantde oscillatorlatenwerkenop de
zendfrequentie
is vragenom problemen.
lk begonmet een klassiekeoscillatorschakeling
waarbijde negatieve
roosterspanning
van het signaaltussenrooster
wordtgemaaktdoorgeli.ikrichting
weerstand.
en kathode:de buistrektroosteÍstroom
via een hoogohmige

Figuur 1 De verbeterde'klassieke'oscillator
Dezeroosterlekweerstand
bleekechterin combinatiemel de twee2n2 C's het
oscillatorsignaal
met LF te moduleren.
Dat moetanders:47 kQ weg,koppel-Cweg
en een 500 C)weerstandin het kathodecircuit,
om zo (viade spoel)negatieve
roosterspanning
te krígen zondereen hinderlijkeRi/Ckonstantein het LF-gebied.
Ziefiguur1.
Vrijdagavondlaat: Oscillatoren bufferzijngereedmetde eersle6SN7,een oude
dubbeltriode.
De latereECC82(12AU7'tis gellk aan de 6SN7en mogeltlkvoldoet
de ietssteilereECC81nog beter.
Zaterdag:Tijd voorde verdubbelaar.
Ook dat gingnietmeteengoed.Voorhet
verdubbelen
zijn.
moetener tweesignalenin resp.faseen tegenfasebeschikbaar
dan ontstaateen
Gevenwe de buffergelijkekathode-en anodeweerstanden
Vooraudioschijntdezemethodegoedte voldoenmaarop
fase/tegenfase-signaal.
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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900 kHz gaatdat mel buizenniet, íase en tegenfasewordenwel geleverdmaardo
(mettransistoren
amplitudeszijnzeerverschillend
luktehet op 4,4 MHzwel!).

MFV.-

4? F,.Fr',
t

zeerbijzondereRF-smoorspoel
nodig.. . Om dezespoel,die ik niethad,te
vermijden,
de
hoogspanning
wordt
Aan de
via de n-filterspoel
aangevoerd.
antennekanlis de RF-spanning
veel lagerdan aan de anodekant.Met een
miniatuurRFC van 47OStHgaat het prima!Het r-filler kan wordenafgestemdmet
2 varco's,'LOAD'en'TUNE'.
Hel verstemmen
metde gebruikte
van'LOAD'maakt
antennesweinig verschil;hiervoorwerd een vaste C aenomen.

+

i

t \ ,

50ír
Figuur 2 Fasdteg e nfase-schakeling
sq"giIlgi.g

Eenanderemogelijheid
is een spoel/trafo
metmiddenaÍtakking.
Datwordtop
middengolfniveau
een heelgewikkelmaarmeteen capacitieveaftakkinggaathet
ook,zie figuur2. Hetstaatraar,die kleine'transistor'oscillatorspoeltjes
tussenhet
grofstoffelijke
buizenspul,
maardeze'balun,werktprima.
De verdubbelaar
wordtaÍgeslotenmeteen derdeMG-oscillatorspoel
die op de
werkfrequentie
(160m) is afgestemd.Hierinwordteventuele'rommel'verder
onderdrukt.Met een aÍgeschermdkabeltjewordtvanafde laagohmigekoppelspoel
het schonesignaalnaarde eindbuisgevoerd.Dwarsover(onder)het chassisis
een aluminiumaÍscherming
geplaatstzodatde eindbuismetaanhanggescheiden
is van de rest.
Zondagmorgen:De eindtrap.Buis:een 807 metp-voet,maaranderebuizen
zoalsde 6L6,EL34of PL508voldoenook goed.En als we het op eRp houden
komende EL84en de EL95ook in beeld.
In het PA-kompartiment
wordthet laagohmige
signaalvan het afgeschermde
kabeltjeweeropgetransformeerd
en nogmaalsopgeschoond.
Via een 3g k O
lekweerstand
komlde spoelaan het stuurrooster.
zoNDER anode-of schermroosterspanning
wordtnu afgeregeldDe 39 k f) worctt
aan chassiszijde
losgemaakt
en van een mA-metervoorzien.Afregelenop
maximaleroosterstroom.
Met bufíeren oscillatorop 150v mat ik 1,9mA.Datgeeft
een negatieveroosterspanning
van 1,8x 39 = 70 volt.
Nu de uitgang.Heta-Íilterwerdberekendvolgensde methodevan Ce-pA (zie
jaargang1993nr. 13).gewenstespoel41 prH.Eengrootgevalvan bakeliet
met
eenwaardevan40 pH was in de junkboxaanwezig.
De ouderenonderonswetenhet nogwel.Aan de anodevan de zendbuisis een
BeneluxQRPClub- NieuwsbrieÍ
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Figuur 3 Het rfilter
Overde antenne-uitgang
i.v.m.de
is een RFCaangesloten.
Dit is een verplichting
veiligheid.Zou de 10 nF C het begevendan komtde 300V= op de antennete
staan;metde RFCgebeurtdat nieten slaatbovendienbij een defecteuitkoppel-C
de zekeringin de voedingdoor.Zie verderfiguur3.
P.S.:Op het schemavindtU aan de anodevan de 807 een parasietstopper.
De
spoelbestaatuit 5 windingendun geïsoleerdmontagedraad,
gewikkeldop eenlz
waltweerstandvan 100O.
De zondagavondwordtbesteedaan het aanbrengenvan enigetoetersen bellen.
De zenderis dan wel klaar, maarkan nog niet gesleuteldworden.
Sleutelenin de oscillatoris nietwenselijkomdatdat'tjoepen'van het signaalten
gevolgeheeÍien bovendiende volgendetrappenzondersignaalzet. Daarwordt
dan geennegatieveroosterspanning
meeropgewekt,waardoorde buizen
maximalestroomgaantrekkenen dat leidtze snelnaarhel eindehunnerdagen.
jarenmee.
Ze ztinal50 jaar oud en kunnenbij wijsbeleidvastnogwel 1O-tallen
De oscillatorlatenwe dus gewoondooroscilleren
de
eindtrap
aÍ om
en we sluiten
-200
de zendertot zwijgente brengen.Daartoemoettenminste
voltop het rooster
wordengezeten dat leverdemijnvoedingniet.
van de 807.
Eenanderemogelijkheid
van de kathodeleiding
rs het onderbreken
Mooiklikvrijwerdhet signaalmeteen kathodeweerstand
van 33 k () metdaarover
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een C van 2200 pF.
Tijdenszendenwordtde kathodemeteen relaisaan het chassisgelegden bij
ontvangstis de kathodevia de 33 k e verbonden.
De eindtrapleveí nu nog
circa.lomw. De zenderis pas echtuit als we ook de schermroosterspanníng
venvijderen.
. . methetzelÍderelais.lk gebruikteeen kamrelaisvan siemensmet
een spoelspanning
van6 volt die wordtbetrokkenuit de gelijkgerichte
gloeidraadspanning
van6,3 V-. De relaisziin,4xom' en er is dus nog een stel
contactenover voor het overschakelenvan de entennenaar zenderoÍ ontvanger.
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Eénding is nog hinderlijktijdensontvangststaatde zenderop de
ontvangstírequentie
te'slralen'.om dit ongemakop te heffenis bij de oscillator
een reedrelaisgeplaatstdat bij ontvangsteen parallel-cvan 100 pF uitschakett,
zodatbij ontvangstde írequentievan de oscillator125kHz omhoogschuift,zie
figuur4. De sidetonehoortU via de ontvanger.
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Zondagavondlaat.. . voorhet eerstmetdezezenderde luchtin.
ÁLLES WERKTNAARWENS!
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Opmerkingen
Hetgeheelwordtgevoeduil een simpelebuizenvoeding
(die al klaarwas)en cliet
300V= en 6,3 V- revert.Buizenzenders
wordennog ar eens merveerhogere
spanningen
gevoed.Mijnervaringmetde 19-seten de GRC3030is dat beidesets
ruim10 wattkunnenlevêrenmet 300 volt in plaatsvan de gebruikelijke
500 à 600
volt hoogspanning!
Hetzou kunnenzijndat aan de uitgangvan de verdubbelaar
al
een aardigQRP-vermogen
aanwezigis en de eindtrapmetde g07 niet nodigis.
Theoretisch
moetde dubbeltriode
6sNZ (ECcg2) 2 x 2,s watt kunnenleveren.
Hel vermogenkan wordengeregeldmet de schermroosterspanning.
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Figuur 5 Het resultaatvan een regenachtigweekend:PA3FFZ,s 160m zender
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en stappenvan6 dB. Via dezeroosterspanning
lk koosvoorvasteweerstanden
moetook eenvoudig
AmplitudeModulatiete realiserenzijn.
Bij het makenvan het chassiswerdruimtevrijgehoudenvooreen mogelijkeDContvangêr.Driebuizenwas te weinigvooreen gevoeligeontvanger;voorextra
gebruikt.De ontvangerwerktewel,maar
HF-versterking
zijnnog tweetransistors
van een succeskan nietechtwordengesproken.LF-filtering
metweinig
onderdelenis nietzo eenvoUdig
alsje nietbeschiktoverenkele'blackboxes'
zoalsPAAFKPin NieuwsbrieÍ
nr. 67. Het CW-Íilteruit een GRC3030gaf een
goedefiltering,maarhelaasook een aanzienlijke
verzwakking.
Voorde liefhebbers
is er nog genoegte experimenteren.
Regenachtige
weekendenkomener vastnog wel meer.. .
73 de PA3FFZ

QSK CW QRP
TRANSCEIVER
VOOR
7 MHz
door OK2SBJ

Opzet
Het heleschemaziet u in figuur1 getekend(blz.16).Dezetransceiverbestaatuit
een directconversion
ontvanger,gecombineerd
meteen eenvoudigezendervan I
wattbrj 12 voltvoeding,of 3 watt bij 24 voltvoeding.
De oscillatoris gemeenschappelijk
voorzendenen ontvangenen bêvateen VXoschakeling.
Meteen gewoneafstemcondensator
wordtafgestemdop de gewenste
zend/ontvangfrequentie,
tenrijltijdensontvangende frequentiebovendienkan
wordenverschoven
metbehulpvan een varicapen bijbehorende
potmeter(Rlrschakeling= Receiverlncremental
runing).Indiendezelaatstemogelijkheid
zou
ontbrekenkomtmenin de problemenmethet hoorbaarmakenvan het
tegenstalion,
dat (alshet goedis) zero-beatterugkomt.
Ontvanger
Hetantennesignaal
komtbinnenop L3/c11en gaatdwarsdoorde geleidende
(l)
coflector/basisovergang
van T3 via L2lc9-10naar-ï2.die als mixerdienstdoer.
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Op de basisvan T3 staathet oscillatorsignaal,
zodatop de collectorhet
audiosignaal
verschUnt.
Vervolgenspasseertdit audiosignaal
een actieffiltermet
een op. amp.en daarachterstaatnog een op. amp.om het zwakkesignaalop
koptelefoonniveau
te brengen.Met R7 in de basisvan de mixerT2 wordt
afgeregeldop maximalegevoeligheid.
CW filter(OK1FVD)

Írequentie
c16,17
bandbreedte

versterking
37 x

650 Hz
1n5
1 5 0H z

800 Hz
1n2
1 9 0H z

950 Hz
1n
22QHz

Hetactievefilterkan mennaarsmaakinstellenop een frequentietussencirca500
en 1000Hz.
gegevenmet de bijbehorende
In de tabelzijn enigevoorbeelden
3 dB
bandbreedte.
Bovendienis de frequentievan het Íiltermetbehoudvan
bandbreedte
nog te variërenmet R20.
Zender
Tijdenshet indrukkenvan de sleutelwordtde basisstroom
vanf? via D2 en D3
gewijzigden fungeertT2 als buffer(emittervolger)
tussenVXOen eindtrap.
De sturingop L2 wordtingestelddoorR5. Met T4 wordtde eindtrapT3 gesleuteld.
T3 staatin klasseA. Dezetransistormoetwel enigszinswordengekoeld.Via R15
wordttijdenszendenT6 opengestuurd
en dezesluit de R|T-spanning
kort.Via
geactiveerd.
R27wordtde side tonemonitorT5 (meeluistertoon)
Dezeschakeling
bevateen minimumaan onderdelenen werktals relaxatie-oscillator.
Het schema
is nleÍverkeerdgetekend:de basishangtwerkelijkin de lucht!Dezetruc lukt
weliswaarniet bij alle transistoren,
zodatde meestgeschiktetor evenmoet
wordenuitgezocht(een8C109of ietsdergelijksmoetkunnenwerken).In figuur2
is aangegevenhoe de relaxatie-oscillator
werkt.Zoalsu ziet is het net zoietsals
de bekendeschakelingmeteen neonlampje!
Het volumevan de meeluistertoon
wordtingesteldmet R26.
Bouw
De auteurbouwdedezetransceiver
printplaat,
op een stukjedubbelzijdige
waarvanéén zijdeals aardvlakdienstdoet.De afbeeldingaan het beginvan dit
artikelgeefteen indrukvan het geheel.
Er zijngewoneonderdelen
toegepastl

BeneluxQRPClub- Nieuwsbriefnr.71 - septembeÍ1994

17

16

AanbevolenhalÍgeleiders
zijn:
T 1 ,5 , 6 . . . . . . 8
. .C 1 0 8 8
, C237,2N3904
T2................
2N2222,BFy90
T 3 . . . . . . . . . . .2.N
. . 3. .5 5 3
T 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 N 2( l2c2=28 0 0m A )
D 1 . . . . . . . . . . .8.8. .1. 0 5
D 2 , 3 ,4 . . . . . .1. N 4 0 0 1
D 5 .6 . . . . . . . . .1. N
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. 1m0v o r m. . . . . . . . . . . w
. .6m mC U L. . - . . . . . . 2 , 2 p H
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aÍtakk.5 windingen
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(relaxatieoscillator)
Figuur2 De CW-monitor
vanOK2SBJ
Dit artikelwerdovergenomen
uit OK QRP INFOSpring1994.
NederlandsebewerkingPAOWDW
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Leuk hè, zo'n blad voor de zelfbouwer?
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Ja, dat vindtde redactiezelf ook.. . Met bijzonderveelplezierkijkenwe elke keer
weer uit naar uw voortreffelijkebijdragen.En dank zij onzenieuwecomputergaat
het samenstellen
veel vlotterdan voorheen.Hartelijkdankaan alle inzendersdie
zo attentwaren om hun artikelop diskettete zetten.
PAOWDW

Figuur 1 Break-in 7 MHz CW transceivervan OK2SBJ
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ZONNIGE
PERIODEN
METHIEREN
DAAREENBUI
Ofwel: de BQCFamiliedagen
igg4

arriveerde,
was het weerdroogzodatwe onderhet genotvan medicinaledranken
onzedagenkondeninluiden.
Donderdag,9 juni
De morgenbegonmeteen zonnetje.Nog vóórhet ontbijtwas Gerardalweervolop
actief.Met de GRC9(zieÍoto)en een paarwattAM melddehij zich in de
dagelijkseclub op 80 m. Bestleukom metAM mijn'buurman'
PA3BBIgedagte
kunnenzeggen!

door PA3BHK
Iussen I en 12juni streek,
inmiddels traditiegetrouw,
een groep oprechte eRpamateursmet aanhang
neer op camping'Het
Haasje'. Wat vijfjaar
geleden werd
aangezwengelddoor
MennoPA@ML met de
gevleugeldewoorden:'We
mott'nmet z'n all'n eens
een keer de Nat'huurin,is
inmiddels uitgegroeidtot
een niet meer weg te
denkenevenementbinnenonze BeC. Ondankshet waÍ fegenvallende
weer
hadden we toch weer een paar fijne dagen, zoarsuit hetvorgende
btijkt.
Woensdag 8 juni
RondhalÍtwaarÍhad ik de bekendestekop de rivierduinen
bij orst weerbereikt.
wim PA3BUOen XyL Ria haddende koffiekraaren vooraknaar
hernieuwe
veldjewerdgeloodstwerder onderhet genotvan een bakkie
troostéén en ander
bijgepraat.
Bij een temperatuur
van zo'n20"c kon ik droogmijn/p-shackopzetten
ook het kleinemastjemetantennesvoorVHFen 40 m stondsnel
en wim was
ruimschoots
op tijd metde luifel.Hoeweleigenljkbedoerdom ons re beschermen
tegende fellezon haddenwe nu een droogzitje,wantzo rond
vijf uur begoneen
hoosbui.ArmeGerardPA3EKKen Karin;ze arriveerden
middenin de buí.Terwrll
ze hun tentopzettenzorgdeik voorde chinees.wat smaaktedat goed
onderons
afdak!Gelukkigduurdede bui maareen paaruur en toen
pA3FpJ
Johan
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Een kijkje in de tent van PA3EKK.Behalve 2 Jappendozenziet u een fraaie GRC9.
Na een paarboterhammetjes
beslootik eenste kijkenof ik de gesneuvelde'trap'
van míjnHF-GP(de'Tri Star')kon repareren.Naarlaterbleekeen vergeefse
poging.Op 6 m kwamal gauwde eersteEs-openingen we haddende kansom op
50 MHzte werkenmet9H en SP. Helaas,dit was ook de laatsteopeningdie we
hebbenwaargenomen.
Hetveldjewerdvollerdoorde komstvan MartinPA@EPI
en XYL Joke,LambertPAOBWAen XYL Bea.Johanen ik moestennog evennaaÍ
Enschedeop en neerom de oudepeildozen(ruisdozen!)
van de TH, oeps,UT
tegenwoordig,
op te halen.
Voorzienvan Hi Techuit de zesligerjaren,een kratMeiboken een stukje
universitairloodgieterswerk
(ziede VHF/UHF+ubriek)
we laterop de
arriveerden
middagweer op'Het Haasje',net op trjdom de kakelverse
OpaAlbertPAOABEen
OmaLidyte verwelkomen.
Albertgaf het goedevoorbeelden snelstondener
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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Meteen hijstouwtje
had ik in een mumvan tijd de GSRV
twee'BACO-masten'.
(model515).De
hangenen konik vanslartop HF metmijn'Klassieke'Argonaut
vallendebuienweerhielden
sommigener nietvan om te gaan
regelmatig
De zon kwamimmerssteedsweerterug!lk bleeflieverin mijn
klootschieten.
tentje,een hapjeetenen een rapportvragenin het Nederlandstalig
Amateurnet.
Om promptte gaanÍungerenals VHF/HF-relais.
Gerardkentde neileidervan die
avond(UbelPAAUBR)al heellangen aangezienhij klootschietend
en wel ook
ztjn2 m portofoonbij zich had kon hij via 2 m en 80 m Ubel gedagzeggen.Zoiets
haddenze in'het net'nog nieteerdermeegemaakt!
Genietendvan het Meibokjewerdde tweededag gepastafgesloten.we raakten
gewendaan temperatuÍen
van 10 tot 15'c en iederzonnestraallje
was eenfeest.
Vrijdag 10 juni
Na een paarkeerin mijnslaapzaakte zijnrondgedraaid
leekde regenomstreeks
een uur of achtminderte worden.En hoewelhet vere van droogwas,moetje
tocheen keerdie zak uit! Gelukkigbraksnelde zon dooren toenwe aan de koffie
zatenwas het met 17'C puurwarm.
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peildoosen ik draaideover40 m om OE/pA@BWX
te werken.Ben kon niet
gelovendal 5 wattzo'n hardsignaalkon neerzetten!Ook op 20 m werktede
Argonautgoedgenoegom metriantesignaleneen ltaliaante werken.Tussende
buiendoorwerkteMartinaan een steedsimposanter
uitziendeconstructie,
raaktenmeeren meermensenstomverbaasd
overde bijzondergoedeontvangst
van de NVD-loop(foto)en werdenwe aangenaamverrastdoorhet bezoekvan
NicoPAOFENen dochterMarloes.
Om volgendjaar nietweer
spijtte krijgener nieÍ bij te
zijn,lietenzij duidelijk
merkendat ons veldje
volgendjaar vollerzal zijn.
Johanen ik hadden
ondertussen
nog een
andereklus:de ruisdozen
warenopgeladenen ze
moestengelestworden.
Vande tienblekener vier
te werken.Met Marloes
zetteik een klein2 m
jachtjeuit, maarGerarden
Johanhaddende grootste
moeitede minivosjes
('spoetniks')
te vinden.
GelukkigheeftMarloes
jonger
een aanzienlijk
geheugendan ik, anders
warende spoetniks
mischienwel blijven
liggen.
De PAO|IVD 'loop'ten voetenuit! De foto toont het QRP-sÍaÍionvan PA3B|O.

De PAdlVD-transceivervan pA3BlJO
Martinbegonwat te rommelenmetbamboehengels
en ietsdat verdachtveel leek
op de droogmolen
van Joke.Hetwerdeen knapdrukkeochtend.Wjm
demonslreerde
zijnversievan de pA@NVD{ransceiver
mereen raamantenne
volgensdezelÍdeontwerper.
Albertinstrueerde
ons in de bouwvan een g0 m
BeneluxQRPCtub- Nieuwsbrief
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Het bouwselvan Martinbegoninmiddelsverdachtveelop een hlFQuadte lijken
Johanontgingdit alles;onderbegeleiding
van mentorAlbertzat hij verdieptin de
bouwvan een 80 m peildoos.Zoekendnaaronderdelendeedhij de
wetenschappelijke
uitspraak:'lk moettocheensaan TV beginnen,mijnogenzijn
beterdan mijnoren'.
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De quadwas klaar!Eindelijkhaddenwe een antennevooronze,doorWillemzo
Metvereendekrachtenwerdéén en ander
netjesin de verfgezetle,Haasjesmastl
gezet.
(zie
overeind
En wàt een antenne
de fotoaan het beginvan dit artikel)!
Overde Noordpoolen Japan(via het langepad dus)werkteGerardmet Braziliê.
Op mijndipoolhoordeik dus typischniets.. .
GerardPA3EKKtijdensde
2 m vossejacht
Vrijdagavondwas het iijd
vooreen echte2 m
vossejacht.
Jokeen ik
verstoptende twee
spoetniksen bemandende
vos. Gerardwas de
snelste(zieÍoto)en Johan
zetteeen spurtin toen
koeienhem
achtervolgden.
Martinen
onze Haasje-kameraad
Jan kwamennietverder
dan één spoetnik.Jagen
met een superregis een
kunstop zich!De avond
werdafgeslotenmet,u
raadthet al, een
medicijntje.
Dit keerbij
JakobPAOJHS.Marianne
en hun kinderenJenneke
en Menno.
Zaterdag1í juni
's Morgens
vielende laatsteregendruppels
van de Bec-dagenvan dit jaar.Toen
ik na het ontbijtonderhet genotvaneen kopjekoffiehet Bec-net leiddetrok rk
al
gauwmijnkoÍe broekaan,wantde zon begonechtte schijnen!De zaterdag
was
weerde dag van veel bezoekers.
Martinen Jokekregenhun (schoon)zus
en
zwagerop de koffie.HansNL1263kwamuit Aperdoorn
evenkijkenhoe we bezig
warenen Arberthad EivepMEGN en zijnXyL zó nieuwsgierig
gemaaktdat ze
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ook kwamen.om te besluitenin 1995er de heletijdbij te willenzijn.Gerommeld
werder ook,de kabelvan de quadgingvan tentjenaartentjeen ik probeerdemijn
MizuhoMX-7s uit. Dat is een portofoonvoor40 ml op de dipoolgoedvooreen
behoorlijkrapportuit Zuid-Duitsland.
ook op het gebiedvan de vossejagerij
wilde
ik een paardingetjesuitproberen.
En wel mijn(FM)vossejachtzender
voor2 m,
mijn80 m DSB/CW-setje
als 80 m vossejachtzender
(meteen kleineloopals
anlenne)en de Mizuhoals ruggespraak
op 40 m. Gerardpeildeop g0 m en 2 m,
Jakoben één van de'nog net niet'amateursvan ,hetHaasje,hieldenhet bij één
bandmet resp.een 80 m peildoosen een ruisdoos.Alleswerktenaar
tevredenheid.
lk weetnu dat ik ook op 80 m een vos in de luchtkan brengen!Bij
terugkomstop de campingbleekdat FritspAODEFen Riawat eerderdan
voorheenhet Haarlemsehaddenverlaten.
Dokter Albeft
De zaterdagmiddag
verliepfeestelijkom met
een chinesemaaltijdte wordenafgesloten.De
Chineesdie ik in Olstal eerderhad gevonden
was bereidom de maaltijdte komenbrengen!
Het natafelenwas gezelligen liep uit in een
minivossejacht
op 2 m voorJennekeen Menno.
Onderhet genotvan,u raadthet al, genotenwe
van een pÍachtigeavond.
Z o n d a gl 2 j u n i
Alweerde laatstedag! Maarvóórhet opbreken
moester nog het één andergebeuren.In een
stralendezon probeerden
we allemaalwat kleur
te krijgen.Alberthad beslotende vliegerniet voornietste hebbenmeegenomen
docher was niet veelwind.MaarJohanhad zijnmentormeerdan nodigwantde
80 m peildoosdeedhet nog niet.ZelfsmetdokterAlbert(ziefoto)kwamer geen
levenin het ding.GelukkighadAlberteen paarontvangersmeegenomen
zodat
Johantóch nog aan de 80 mjacht kon meedoen.Voordatdejachtkon beginnen
moestenwe eerstnatuurlijkde dagenevalueren.Al was het alleenmaarom wat
mensenin de bloemetjes
te zettenen prijzenuit te delen.Jokewas de beste
klootschieter
en Ria kreegeen welverdiende
plant.Ter afsluitingwerder in de
middagnog gejaagdop B0 m. Er warenin totaalvijÍ vosjes.lk vonder zelf één,
nog een hele kunstmeteen anderevos in. . . mijnbroekzaklFrits,Jakoben Johan
lietenzich niet om de tuin leiden;na wat zoekenvondenze allemaalhet doosjein
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en het draadjeuít mijnbroekzak.Jennekehad het grootslêplezierdat haar vader
zó in de malingwerdgenomenlFritsen Jakob& zn. vondentotaalviervosjes,
Johandrie.Om de vijfdelerug te vindenhad Albertnog de grootstemoeite;hêt
dinghad nooitgewerkt!
Zoalsaanalleskwamook aan de BQC-familiedagen
weereen eind.Jammerdat
jaar
en
Menno
PAODML
JaapPAZNRD
dit
warenverhinderd.Maarbij ons eerste
lustrumwillenze er graagweerbij zijn.Willem,Ria en alle anderen,jullieworden
bedanktvooreen paarfijnedagen.Hetweerviel tegen,maarwe
weerharteli.jk
hebbeniederedag de zon gezien.letsdat we van de regenniet kunnenzeggen.
Volgendjaarweer?Als het aan mij ligt (ener geengekkedingengebeuren)wè|.
Metanderewoorden:TOT ZIENSOP'HET HAASJE,!
72es73 de RobertPA3BHK

wordtgewenst,hebtu de keuzetussende types3334,6439,6441en 3337.waar
dezespoelenonderlingin verschillen,
is de primaire/secundaire
verhoudingen
een eventuel€tap op de primairewikkieling.De types4174en 4173zijngeschikt
voorgebruikin 5 MHzVFo's en 9 MHztoepassingen.
wanneerhet opschriftis
verdwenen,
kuntu aan de kleurde rangeen inductiezien,echter,dit is slechts
een aanwijzing.Dat verdwijnen
wil gemakkelijk
gebeurenwanneereen spoelin de
junkboxligt en het is daaromdat ik u aanraadbij aanschafmet een fijnemerkpen
extrade codeaan te brengenop de behuizing.Een beetjeblankenagellakover
het originelecode-opschrift
is ook een goedemethode.
Tabel 1

Alg. toepassing,antenne-en oscillatorspoelen

r r t t a

:

Code

Inductie 1-2

Z-3

i-3

4-6

kleur

80046

158pH

2

79

81

9

btauw

9€8

45 pH

10

30

40

4'174

4,8 1tH

4612
4613
4172
22?5

1,7 1tH
1,7ttH
1,4VH
1,4 1tH

1
3
1

wir
zwart
zwaÍr

TOKO.SPOELEN
ALS BASISELEMENT
BIJZELFBOUW
door PAoGHSo
spoelenvindje in bijnaalle zelfbouwontwerpen
en in bestaandeontvangersen
zenders.Hoe houden we al de gebruikte types uit elkaar? Daar proberen we enig
inzichtin te krijgen door middel van dit aftiket.
Overéén dingzijnwe het sneleens:Er zijnzoveeltypesop de marktdatje het
gevoelvanwildgroeikrijgt,alsje al dezeverschillende
type-aanduidingen
ziet.
Nu hoeÍtu nietde heleopgedruktecodete identificeren
om te wetenmetwelke
spoelu te makenhebt.De volledigebenamingvan bijvoorbeeld
de spoelroKo
RW06A7752EK
vindtu terugals 7752.Je kuntook zeggen:de 6438 is feitelijkde
15FNBA6438EK.
Albert,PA3EKNgebruiktin zijnschema'sdan ook attijddeze
korteschrijfrrvijze.
wanneeru de tabellenbekijkt,zult u met mijtot de conclusie
komendat hel aangevenvan een ToKo-spoelin een schemaals'10,7MHzkleur
zwart'absoluut
onvoldoende
is. Er zijnveleuitvoeringen
met verschillenin
windingenen inductie,maarmetdezelfdekleur.En dat geldtvoorvele spoelen!
Antênne-en oscillatorspoelen
Algemeengebruikteantenne-en oscillatorspoelen
zietu in tabel1. Dezeranoeis
bruikbaarvoorantenne-inputfilters,
oscillatoren
en algemeengebruik.ln een
toepassing
waarbijalleende primairewindinggebruiktzal worden(pin 1 _ 3), hebt
u nietveelte kiezenin typesmetdezelfdeinducties.Bijvoorbeeld:
indien5 pH
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1
1

11
i1
9
9

I
I
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LagereÍrequenties
in
In tabel 2 vindtu spoelenwelketoegePastkunnenwordenbij middenfrequenten
de range455 - 468 kHz.In de praktijkis er nietveelkeusin spoelenwelkevoor
tussende
verhoudingen
dezerangezijnbestemd.De verschillende
Omdatze
windingenbepalende inpuUoutput-impedantie.
primaire/secundaire
44888 en de
winding
bezitten,
zijn
vooral
de
het
midden
van
dq
in
beideneen tap
'17105geschiktin IC-MFontwerpenmetpush-pulloutput,zoalsde MC't35den de
(sA)NE602.
Tabel2
Code
11098
12374
1'f100
1A589
1A590
4A888
17104
17105
41996
41997

Cap.
180pF
180oF
180oF
180oF
180oF
430 oF
180oF
200 pF
180 oF
180oF

1-2
140
127
104
15
80
55
98
68
121
145

455kHz/ 468kHz MF-spelen
2-3
25
38
36
125
60
55
67
68
43

1-3
165
165
14O
140
14O
't10

19

164

165
136
164

4-6
4
6
20
6
'l 5
15

Kleur
oranje
qeel

68
16
16

seel
rood
blauw

Code
30466
30465
4520
3892
3893
3894
1506
6184

Cao.
none
12OoF
50 oF
B2oF
82oF
82oF
51 pF
82pF

1-2
6
6
8
7
7
7
3
10

9 MHz/ 10,7MHz MF-spoelen
2-3
3
3
7
7
7
12
3

1-3
I
9
15
14
14
14
15
13

4-6
1
1

Kleur
roze
bruin
rood

1

2
3
4

2
3

Standaardaansluitingen
Gelukkighoudtde íabrikantstandaardaansluitingen
aan.Gemakshalve
heb ik
dezevooru getekend.De aansluitingen
zijnvanafde onderzijdegezien.

zwart
blauw
wil
zwart
oeel

Hogerefrequenties:tabel 3
Dezespoelenzijnoorspronkelijk
ontworpenvoorFM-en 10,7MHz middenfreq.:
Tabel3

De spoelenzijn ook geschiktvoortoepassingen
in bij de in amateurkringen
zo
populaire9 MHz-middenfrequent
ontwerpen.Doorhet verdraaienvan de kern,in
of uit, kan ment 30% variërenin frequentie.
Alle spoelen,met uitzondering
van de
30466,hebbeneen inwendigaangebrachte
condensator.
Met behulpvan de
draaibarekernkan menpreciesop de gewensleÍesonantiefrequentie
aÍregelen.
Ookhier geldtweer:de verschillende
verhoudingen
tussende primaireen
secundaire
windingenbepalenhet verschiltussende input-en output-impedantie.
Ook vindje, zoalsbij de lageMF-spoelen,
diversetypesmet een tap in het
midden.Voorbeelden
hiervanzijnde 3892,3893en 3894.

rood
rood
rood
zwarl
zwart
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spoel met kern

spoel met -C-

Er zijn drie uitvreringen:1Omm,7 mm en 5 mm. Dezeafmetingenbetreffenhet
metalenhuisvan de spoel.
lk hoop hiermeede serieuzezelÍbouwerop weg te hebbengeholpenin deze
doolhofvan gegevensof juist het ontbrekenhieraanen houdmijgraag
aanbevolenvooraanvullingen
en/ofaanmerkingen.
Let wel: Dezegegevens
betreffenuitsluitendde spoelenvan het fabrikaatTOKO.Het is de laatstetijd
blijkbaarde gewoonteALLEJapansespoeltjes'toko'
te noemen,maardat is
eigenlijknietjuist Vergelijktu het maarmethet woord'Maggi',wanneer
soeparoma
wordtbedoeld!
Eenandereveelvoorkomende
merknaamis MITSUMI.In Duitseontwerpen
wordenvaakde spoelenvan NEOSIDgebruikt.Bij belangstelling
is het mogeldk
ook hiervande gegevenste publiceren.
Best73 HenkPA@GHS
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VERYLOWBUDGETQUAD

persoonlijkesmaak.

door Ben Witvliet,5R8DSo
lk woon in een land waar de aluminiumhoogspanningsleidinggestolenwordt om
er pannetjes van te maken en het kopen van aluminiumóua a/s een sprookjevan
Grimm wordt ervaren. Wel hebben we veel bamboe;deze groeit werkelijkoveral,
ook langsde weg. Een Yagibouwenis hier dus,door hetontbrekenvan
aluminium,niet zo eenvoudig. Een Quad met behulp van bamboe,wè\.
De keuze was snelgemaakt!

De voeding
De antennewordtgevoedmeteen'gamma-match'.
Doordezewijzevan voeden
bespaarjehet gebruikvan een ringkernvooreen balunen kunje tevensde SGV
keurigop 1 : 1 afregelen.Wel dienenwe te beschikkenovereen draaicondensator
van t 't50 pF meteen minimumplaatafstand
van 0,5 mm vooÍ 100watt output.
VoorQRPkan uiteÍaardmetminderplaatafstand
wordenvolstaan.De
condensatorwordt vlak bij de aansluitingvoor de coaxkabelaan de bamboe 1
vastgezet.

De bouw van de Quad
gebruikik gesplitst220-voltsnoeren voorde spreidersg
Als antennedraad
bamboestokken
van elk 3 m lengtevooreen 2-elements
21 MHzeuad. Bij mijzelf
in de tuin had de bamboenog nietvoldoendelengteen ik ben op de fietsgestapt
en heb zo de benodigdelengteergensondenrveg
aangeschaftà een kwartjeper
stuk.lk weesde rechtestukkenaan en vervolgens
werdendezegekapten van
bladerenontdaan.ze ziin dan nog wel erg groen,maardrogendoen ze wel in de
mast,Hl.
Voorde 'boom'had ik nog bruikbaarhoutliggenvan 2,5 x2,Scm en van
voldoendelengte.Twee stukkenop elkaargehjmden geschroefden ziedaar.ze
zijn sterkgenoegom de twee ramente dragen.
Van hetzelfdehoutheb ik ook de'end-spiders'
gemaakten dezevoor de
slevigheidvastgezetaan de'boom',zie figuur1.
De bamboespreidersheb ik met
koperdraad
aan de end-spiders
vaslgezet.Met slangenklemmen
is
natuurlijkmooier,maarje moetze
wèl kunnenkrijgen.. .
De draadramenheb ik op dezelfde
wijzevastgezet.
Figuur 1 De'end-spiders'
ConÍiguratiemogelijkheden
lk heb gekozenom voordezeeuad de'diamond'configuratie
toe te passen.De
end-spiders'zijn
in dat gevalgemakkeli.iker
en stevigerte bevestigendan bij één
centralespinnekopen ook de coaxialevoedingskabel
kan nu stevigworden
vastgezetop één van de bamboe-spreiders.
Naarde meningvan mijnXyL, Marian
5R8DY'oogthet geheerook veermooier,maardat is natuurrijk
een kwestievan
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Figuur2 De Quad van SRBDS
- geknipten gemaaktuit een
De gamma-match
zelÍ wordtmetafstandisolatoren
- op constanteafstandgehoudenvan het raamzelf. lk heb in
plasticÍrisdrankÍles
de reflectoreen gelijkecondensatorgemonteerd,want ik heb bewusthet raam te
grootgenomenen kan dit nu metde condensator
electrischverkorten.Zo is de
voor/achterverhouding
optimaalaf te regelen.Doeje dit niet,dan blijktde antenn€
tochnog redelijkte werken!De condensatoren
zijn natuurlijkvochtgevoelig
maar
hier is het droogvanafmei Umnovember.De resterendemaandenhoosthet hier
eên paar uur per dag en somsspoeltzelÍs het asfalt van de straat{Dit zegt iets
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QRPBOVEN30 MHz

regenen/oÍde kwaliteitvan het asfalt./GHSI.Een plastic
overde hoeveelheid
'paraplu'.
zakle,vanbovendichten van onderenopen,voldoetuitstekendals
De eindafwerking
constructie
was de gamma-match
Ondanksde'houtje{ouwtje'
meteengoeden gaf
de Quadop een hooglevan 5 m bovende grondeen winstvan 5 dB t.o.v.de
hogerhangendedipool.Dezêbouwbeschrijving
is toegesneden
op mijnspecifieke
en waarschijnlijk
omstandigheden
niet ideaalvoorÉ. lk heb gekekenwelk,
materiaalik tot mijnbeschikking
had en ben vervolgensmet dat materiaalaan de
slaggegaan.Als mogelijkmateriaalnoemik voorde spreiders:pVC-pijp,bamboe,
houtof Íiberglas.Voorde 'boom'kuntu houtoí pijpmeteen doorsnedevan 7 cm
gebruiken,
zoalsaluminiumof ijzer.Voorde'end-spiders'
zijn er legiooplossingen.
ln verbandmetmontageen démontageis het handigindiende ramenafneembaar
zijn.In mijngevalheb ik dat nietgedaanomdatdit ten kostevan de stevigheidzou
zijngegaan.Een'cenlralespider-constructie'raad
ik u niet aan.Dezewordtook
wel 'spinnekop'
of 'boomless'Quadgenoemd.De spreiderswordenn.l.erg langen
doorde driedimensionale
structuurnog moeilijker
te monterenen te démonteren.
Het voordeelvan de'optimaleafstand'op elkebandis m.i.fictief.Er bestaatgeen
optimaleafstand,wantvoormeerdereafstanden,
tussen0,1 en 0,3 À, zijn
raamlengte
die'ideaal'worden
gevonden
en dat'ideaal'hangtdan in hogemateaf
van de prioriteiten
die menzelf stelt.Voorde matenvenrvijs
ik naarfiguur2. Deze
zijn aÍkomstiguit QST04/92.
Slot
lk hoopdat dezebeschrijving
hen,die een dureyagi metveel glimmend
aluminiumnietkunnenof willenbekostigen,
inspireertom met bescheiden
middelenhetzelfdeeindresultaat
te gaanbehalenof zelfsbeter.Eén dingis nu al
zeker:uw'DX-scoreper gulden'ligtvelemalenhogerdan die van uw meer
gefortuneerde
vrienden
!
Vragenen/ofdetailsvan dezeQuaden de gamma-match
zijn voldoendebekend
en anderswipt u maarevenlangs.Wij zijnbijnaelkeavondthuis.. . Hl.
groetuit Madagaskar
Eenvriendelijke
es gd DX
SR8DS,Ben
SRBDY,
Marian

5R8DSis bijnaelke woensdagnà 16.00u Ned.tijd eRV op 21 433kHz voorfamitie
en kennissen.Bij slechtecondxop 15 m probeertBen hetop 14233kHz.
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door PA3BHK

In de hoopdat de temperatuur
wat gaatzakkenvoorik in 'de koffer,duik.zit ik
dezerubriekvoorde Nieuwsbrief
van septemberop papierte zetten.Na een
koudeen nattestartin juni is dan tocheindelijkde zomergekomenen met de
zomerprachtigetropocondities.
Gelukkigwas er bi.janderenook weerwat
activiteit,want mijnantennesysteem
is nog niet in ordeen de mooieEs op 2 ging
aan mijnneusvoorbij.Maarnu eersteen vooruitblik.

t
I

I
Ë

Watis dit nou???
Propagatie
lonosferische
reflecties
vindennog af en toe
plaatsin de vormvan
Sporadische
E (Es).
Zekerop 6 (tot in
oktober)en heel
misschiennog op 2
(beginseptember).
Meteorenregens
ioniserengedurende
kortetijdde E-laag
zodanigdat ze overeen
paarseconden6 m- en
zelfs2 m-signalen
reflecteren,
ik verteldeu
hier al vakervan.Van
halfoktobertot begin
novemberzijn er wat
grotereregens,waardoor
reflectiesop 6 elkaaropvolgenen het af en toe op Es lr1kt.
Aurorakan eigenlijkaltijdplotselingopduiken.Statistisch
gezienvooralin de
herísten de lente,maarboven144MHzmoetenwe het vooralhebbenvan trooo
Stabielweermet grotehogedrukgebieden
trakteertons van seplemberlot
decemberzo nu en dan op prachtconditiesdie QRP-signalen
met QRO-sterkten
overhonderdenzoniettot overduizendkilometer(s)
dragen
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Activateiten
reactiesdit keer!lk ben dan ook erg blij verrast.
Eenheleboelenthousiasle
uit
Antwerpen
stuurdeme een heledikkebriefmetenkele '
OM Albert Wildiers
artikelenuit Engelsebladenoverombouwvan mullimodeCB-transceivers
naar
28 en 50 MHz.Albertis druk bezig met de ombouw.
Tjeerd is inmiddelsPA3GNZ.Van hartegeÍeliciteerdmetje A-machtiging!
Tijdensde julicontestwerktehij met 10 watt in een verticalvoor 2 m en 70 cm op,
2 meter.Naastde vakkenJOA| en JOAZ tuitTiel at gauw300 km!)zag hij kans
de vakkenJOAA,1091,lO92en lO93te werken.BesteDX: G3SDC/Pin lO92Np
(439km)en GOCDA/Pin |O93AD(520kmt).
Robert PA3FXWuit AmersfoortÍriste mijn geheugenweer op met zijn eSO met
GW3ZQV.Hij liep in 1992stage in Noordwijken gebruikteop 2 m zttntC2O2(3
watt)metbijbehorende
spriet.Toen ik (met10 watt in de beam)onzewelshman
verteldewaarRobertmeewerkte,viel de manvan zijnstoelvan verbazing.wat
recenter,en wel eindjuni,werktehij vanuitde autotussenEindhovenen
Amersfoort
via diverseEngelserelaisstations.
Thuiswerktehij El4De (losj,923
kml!)en GW4UWR(1081). Ook vermeldenswaardig
was een eSO van meerdan
een uur meteen Brit,die aanvankelijk
zijneindtrap(10 watt)zat te lesten.Robert
heeftkansgezienom tijdenséén van de Es-openingen
op 2 m DX te werken.Op
22 juni werktehij EAl TA en EAI Dl(/ in 1N53.Hij meldtook de openingop 24 juni
naarEA9en 7X (iawel,Noord-Afrika).
Maarhet luktehemniet doorde pile-upte
komen.Wat normaalmetQRProyaalmoetkunnen,wordttegenwoordig
ook op 2
al onmogelijk
gemaaktomdatje meemoetroepenmet liedendie (te?)veel
vermogengebruiken.
collegaJan PA3FoPheeftdankbaargebruikgemaaktvan de tropocondities
op .
70 cm.Met 10 wattin een 9 elementsyagi (zo'ndingetjeis voor70 cm nog geen
1/z meterlang!)op zijnbalkon(1i hoog)werktehij tijdensde julicontestveel DX.
stationsuit F, DL (dwarsdoorzrlnflat heen!)en G in de vakkenJo@a, o1, @2,
@3,1O8A,82,9@,91,
93 en lNB7.Na de contestwerktehij nog metEkoÍisk,
een
Noorsbooreiland,
in Jo16 metde call LA1EKo. Vorigjaar werkteik ze op 2 m en
nu zijnze dus ook op 70 cm. op 23 juti had Jan een eso met G3Kpv/p in lo91
(Reading)van meerdan een uur;zelfsmet 1 wattkreeghij nog 59+20dBl
Gl HWY (1091)antwoordde
een Ce met 1 watt.De RSGB,lowpoweÍ,contest
(maximaal
25 watt HF) teverdehemmetGU3EJL(tN89)en GW4UDE/P(tOB2)
nieuwelandenop. De transceiver
van Jan is een (stokdove)1C451
, z,jnantenne
staatop het balkonaan de westzi.ide
vanzijnflat.Dat70 cm signarenzich daar
niet altijdwat van aantrekkenbleek uit het s9 rapportdat Jan kreeg
toen hrjmet 1
wattwerktemet DG9BDVin Jo33. oÍ zou de'59, oRZ?'-ziekte
ook uHF bereikt
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hebben?
Natuurlijkben ik zerÍook weer op alrebandenbezig geweest.Vooralop 6 meter,.
waarik in mei en juni de nodigenieuwelandenwerkte.Via Es metTK, CU, 23
(Macedoniè),
CN, YO, Jy (datwil zeggen,als ze de laatstepuntvan de B hebben
gehoord,wantze seindensteedsDHK)en T7 (SanMarino).Via tropo,
met 5 watt
cw luktehet om eindehlkDL te werken.Vlakoverde grens,maarmijn6 meter
antenneis niet ideaalvoor,op 6 tochal niet vaakvoorkomende,
tropo.Mijn
antennesvoor2 m en 70 cm staaninmiddelspeÍmanentrichtingNoord.Tot voor
kortwildede bejaardestollerotorsomsnog wel eensdraaien,maarsteedsals er
echtwat te belevenwas,deedhij het niet.De Es-openingen
op 22 en 24 juni
misteik doordatik bij een vriendoldtimerop bezoekwas en dooreen verwoede
pogingom op 6 m nog een cN te werken.Tijdensde contestwas 2 m open naar
Ruslanden Bulgarije.Helaas,we zalenaan de borrelen toenik weerevenboven
was,draaidede antenneweereensniet.Op zondagginghetweer.Op 2 m
maakteik op 30 QSo's en op 70 cm 20 eso's, op beidebandenmetgemiddeld
ruim300 km! BesteDX op 2 m: Et2SDR/p(1063,743 km),op 70 cm: GSOHM/p
.tOwattop 2 m
(1082,505 km).Gebruiktevermogens:
en 25 wattop 70 cm.
Antennes:een 5 elementsyagi en een 12 elemenlsyagi.
lk noemdeal de Es-opening
op 2 juli. Gerard,PA3EKK,verteldemijmet 10 watt
in een 9 elementsYagi8(l) Russenen een Fin te hebbengewerkt.Realiseertu
zichdat dit op een frequentievan 144MHzgebeurde?En hoeveelkilometers
ofiivelconteslpuntendit oplevert?
Knutseltip
Zoalsal genoemdstuurdeAlbertwildiersdocumentatie
overde ombouwvan een
cB-setnaar28 en 50 MHz.De artikelenkomenuit'HamRadioToday,en wel uit
de jaargangen'l985, 1986en 1987en uit 'The short wave Magazine,
van april
1986 Voorde ombouwvan de zgn.'HamInternational'
multimodedozen naarzg
MHzzijntweemogelijkheden
gegeven:één dooranderekristallente gebruikenin
de oscillatorenen één doormeteen EpRoM een VCo te sturen.De laatste
mogelijkheid
heeftals voordeeldat er geen'kanalenuitvallen'.De ombouwnaar
50 MHzgebeurtvia de laatstgenoemde
methode.Geínteresseerd
in copieên?
Laathet me weten.Als het niette gekwordt,kan ik op het kantoorwel wat
regelen.Overigens,er is nietsop tegenom directvanuit27 MHzvia een
transverter
naar50, 144en 432MHzte gaan.wilbert ZL2BSJwerkteindertijdin
Nederland(toennog PEI lNB)meteen multimodecB-doosvan sommerkamp
waarvande PA was vervangendooreen transverternaar2 meter.Doorde
kristaltrein
van de lransverterals VXo uit te voerenkunnende uitvallende

i
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kanalenwordenbestreken.Met een QQE03/12had hij zo maximaal15 wattpEp
ter beschikkíng
en werktemet een g elementsyagi de mooisteDX!
Vraaqie
op'Het Haasje'stondenenkeleHF-experts
zichaf le vragenwat voorcontraptie
de herenvan de TH, sorry,pr, haddenmeegenomen.
lk hoordeo.a. de kreet
'Hoogfrequent
Regenmeter'vailen.
De Íoto'szuilenwerduiderrjk
zrjn.
Nu aan u de vraag:WAT lS
Dlï? Onderde goedeinzenders
wordt een printjevan een pAA
ZR convertervoor 6 oÍ 2 merer
verloot.Haasje-gangers
zijnvan
deelnameuitgesloten!
Tenslotte
U ziet dat er boven30 MHzeen
hoopte belevenis! Als de
'condities'
maareen beetje
meewerken.
Maaris dat nietzo
op alle banden?ln de warmre
waarinwe nu (eindjuli) leven,
heb ik er moeitemeemijnhoofd
bij mijnwerkte houden.De
gedachtendwalennogaleensaf
en één van de zakendie ooor
rnrlnhoofd schietenzijn:
":;:iï:#ï-ï
zijn een paar voorwaarden:in iedergevar2 ,n, tJÏ"::"rt
m' Maarniette groot,zorangik nog thuiswoonwirik
mijnoudersniet meteen te
gekke'kerstboom'opzaderen.
ook de geringeaÍslandtot de Noordzee(7 km) regt
grenzen,tenzl je geenmoeitehebt
metantennepuin
en jaarlijksereparaties.
wanneerik aan de rubriekvoorhet Kersrtnr.rmmer
ga werken,hoopik aileseen
beetjevoorelkaarte hebbenen u te kunnen
vertellenvan de mooie
najaarscondities.
Laat u me ook wetenhoe Éwherfst
boven30 MHz verloopt?

BOEKBESPREKING

door PA3FFZ

Als de zelfbouwereên apparaat
gaatbouwen,grootof klein,dan
beginthij meestalmet het warm
stokenvan de soldeerbout.
Maarer zal tocheersfeen plan
moetenzijn,voordatwe aan de
slagkunnengaan.
Hoemakenwe zo'n plan?
Eerstmaareenskijkenhoe men
soortgelijke
problemenaanpakt.
Amateurbladen,
handboeken
en
een flinkestapelNieuwsbrieven
wordendoorgeworsteld
en wie
weetis daariets in te vinden.
Dagenkunnenwe zoetzijn met
dat gesnuffel.
Bespaaru dezetijd en bestel
'Het Ontvanger
Werkboek'bij
KentElectronics
in Hoek,onze
HF'
ONf'VÀNGER
SCHAKÈLINGEN
MET
EEN
KNIPOOG
NAÀR
VHF
I'OCH
ÀLLES
VOL.GENS
HET
K I 55
trouwe
adverteerder,
(Kêop
Rinus
Mtnrptê
Sfqpid)
PRIN(]IPT]
ge.nr..t.lé
door tin6
J.a.ón-Utrg.v.
X.nt !l.stronic!-flo.t
Jansenheeftdit boek
samengesteld
doorbekende
schakelingen
op ontvangergebied
te bundelen.Aan iederetrapvan HFontvangers* van frontend tot audioversterker
* is een uitgebreidhooÍdstukgewii$.
lederhoofdstukbevateen schataan voorbeeldschakelingen,
zodatwe er snel
achterzijn 'hoeanderenhet doen'en wat de mogelrjkheden
zijn.Circa17O
schakelingen
voor35 gulden,dat komtop 20 centper schakeling.En dan zijnwe
er nog nietwantookde nodige'data'
is opgenomen
van lC,s,ringkernen,
TOKOtrafo's,kristalÍilters,
etc. . . Kortom:dezeideeënbus
is de moeitevan het bestellen
waard!Als u een girobetaalkaart
of eurochequeter waardevan f 35 sluurtaan:
KentElectronics,
Koudepolderstraat
26,4542AL Hoeken duidelijkvermeldt'waar
HETONTVANGERBOEK
heenmoet'dan heeftu binnenkort
een schataan
zelíbouwideeèn/gegevens
ter beschikking.
lk heber metplezierin gegrasduind
Rinus!
Bastiaan,
PA3FFZ

HET
ONTVANGER

72es73 de Robert,PA3BHK
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QRPCONTESTKALENDER

'í
\

door PAZATG

AGCW-DLHANDTASTEN
PARTY(HTP)
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CQ HTp.
Uitwisselen:
RST+ volgnr/klasse/naam/leeftijd.
Deelnameklassen:
A= max.5Wuit, B = max.S0Wuit, C = max.150Wuit, D =
SWL.
Puntenlelling:
A-A = 9 punten,A- B = 7 punten,A_C = 5punten,B _ B =4
=
B
Punten, C 3 punten,C _ C = 2 punten.
Multiplier:
geen.
Score:de somvan de eSO_punten.
Bijzonderheden:
Leeftijd(X)yL = XX.Ateen hàndsreuters
zijn toegestaan.
op de
summary-sheer
een verkraring
aanbrengen
dat menaileeneen handsleuter
heeft
gebruikt.
Aanbevofen
Írequentieband:
7010- TO40k{z.
Log + 5urnr.t: vóór30 september
zendenaan FriedrichFabriDF1Oy,
Wolkenveg1i, D€OO0Mrlnchen70,
Deutschland.
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SCANDINAVIAN
ACTIVITYCONTEST
Werkenmet:elke Scandinavische
amateur(incl.TF).
Uitwisselen:
RS(T)+ volgnr.
Deelnameklassen:
singleop. singleTX, singleop. eRp TX (max.10 W input),
multiop. singleTX, SWL.
- EU 1 punt,Scandinavié
- DX 1 puntop 20-10m en 3
Puntentelling:
Scandinaviê
puntenop 80-40m.
Multiplier:Scand.call areas(LA1= LBl = LJl en OY).
Score:som van de QSO-punten
maalde somvan multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk station1x per band.Geencross-mode
QSO,s.
Ít4ultiop. stationsminimaal10 minutenop de band.
Landenlijst
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+ summaryvóór31 oktoberzendennaar:SSAContestManager,
J.E. RehnSM3CER,P.O.Box54, 5-86301Sundsbruk.Sweden.
AGCW.DLVHF/UHFCONTEST
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CQ AGCWTEST.
,,
Uitwisselen:
RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen:
A = max.3,5Wuit, B = max.25Wuit, C = meerdan25 Wuit.
Puntentelling:
1 puntper km.
geen
Multiplier:
Score:de somvan de QSO-punten.
Bijzonderheden:
klasseen locatiemogentijdensde contestniel veranderen.
Alleensingleop. stations,geldtook voorclubstations.
Niet-complete
QSO,stellen
nietmaarstaanwel in het log.
AanbevolenÍrequentiebanden:
144,010- 144,150MHzen 432,025- 432,150
MHz.
Logs:per band+ summaryvóór3'l oktoberzendenaan OliveÍThye DJ2QZ,
Postfach7811, D-4400Munster,Deutschland.
EUROPEFORQRPWEEKEND
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ EUORP
RST/owr/naam.
Uitwisselen.
geen.
Deelnameklassen:
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Puntenterling:
PA-QSo's0 punten,EU-eso's 1 punten DX-eso's 3 punten.
StationsbuitenEU 5 puntenvooreen eSO metEU.
geen.
Multiplier:
Score:de som van de eSO-puntenop elke band.
Bijzonderheden:
max.5 w uit. per continentontvangende nummers
I een
certificaat.
Bij protestenis de besrissing
vande organisatorbindend.
Aanbevolen
Íreguenties:
3560,7030,14060,2i060 en 28060kHz.
Logs:per band+ summarymet stationsbeschrijving
en puntenteiling
vóór30
novemberzenden
aan p. DouderaOK1CZ,Ul Baterie1, l62'Opraha
6, Czech
Republic.
PENNSYLVANIA
QSO PARry
Werkenmet:pennsylvania
eRp clubleden.
uitwisselen:
RS(T)+ QTH(countyvoorpenna-stations
en ARRL-sections
voorde
rest).
Deelnameklassen:
singleop., mobilesingleTX, mobilemultiTX,
eRp max.5 W
uit.
Puntenteiling:
SSBOSO í punt,CW eSO 1%punten,CW
eSO op 160_80m 2
punten.
Multiplier:Penna-counries
(max.67). stationop een county{renstert
voor 1
QSO-punt,maarverhoogtde multiplierpunten.
Score:de somvan de eSO-puntenmaalde
multiplierpunten.
eRp-scoreis
eindscoremaal2.
Bijzonderheden:
erksration1x per banden mode.Geenrepeater-QSo,s.
Bi1meer
dan 100QSo's een dupesheetmeesturen.
cw-QSo's ateen in o"iwo""o.
/M-stationsmogenopnieuwgewerktworden
bij countywisset.
Aanbevolen
Írequenties:
1810(niervoorNed.),3560,ZO3O,
7040,14060,21060,
21I 10,28060en 28110 kHz.
Logs:per band+ summaryvóór 15 novemberzenden
aan J. Trennepohr,
K3so,
1763PrincetonDr.,SrateColtege,pA
16BOi,USA.Bijmeerdan 100eSO,seen
dupesheetmeestuÍen.
QRPARCI FALL PARTY
Werkenmet:elkeamafeur.
Roepen:Ce eRp.
Uitwisselen:
voorARC|-ledenRST+ SpC + ARC|-membernr.,
nielledengeven
RST+ SPC+ uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,all band,hi_band(20-í0
m) of lo-band(16040

-
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m).Voorteamcompetition
vraaginÍo.
:
5 puntenper QRp ARcl-eso, 4 puntenper DX-eSo en 2 punten
Puntentelling:
per EU-QSO.
l
Multiplier:
somvanalleSPC's.
score:de somvan de QSo-puntenmaalde spc's maalde vermogensmultiplier.
Bijzonderheden:
sPC = state/Province/country
(DXCCland).Elk station1x per
band.Niet langerdan 24 uur in de contest.In de summary-sheet
een uitvoerige
gevenvan de gebruikteapparatuuren van de totaletijdgebruiktvoor
beschri.jving
zendenen luisteren.Vermogensmultiplier:
xi0 bij minderdan 1 w uit,x7 bij 1-5
w uit. Boven5 w uit geldtals checklog.UitgangsvermoQêÍr
= 0,5 x ingangsvermogen.Het hoogsteuitgangsvermogen
gebruikttÍdensde contestwordtgebruikt
voorde bepalingvan de vermogensmultiplier.
AanbevolenÍrequenties:1810(nietvoorNed.),3560,zo4o,21060en 29060kHz.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan Red ReynoldsKSVOL,
QRPARCI ContestManager,835 SurryseRd, LakeZurich,lL 60047,USA.
DARCWORKEDALL GERMANYCONTEST
Werkenmet: DL-amateurs.
Uitwisselen:
RS(T)+ DOKvoorDL en RS(T)+ volgnr.vooralleanderen.
Deelnameklassen:
A = singleop./allband/CW,B = singleop./allband/CW+SSB,
=
C singleop./allband/QRP,D = multiop./allband/l TX, E = SWL.
Puntentelling:
DL-QSO's3 punten.
Multiplier:elke DOK= 1 puntper band,onafhankelijk
van mode.
score:de som van de QSo-puntenmaalde somvan de multiplierpunten
op alle
banden.
Bijzonderheden:
elk stationop elkebandin elke mode1x werken.eRp is max.S
w uitgangsvermogen.
KlasseD slechts'lsignaaltegelijkin de lucht.Hulpvan
DX-clusters
is loegestaan.Dupesheetsbij meerdan 1OOeSO's.
Logs:per band + summaryvóór 18 novembersturennaarKlausVoigtDLlDTL,
P.O.Box427, C'-8072Dresden,Deutschland.
RscB21 MHzCONTEST
Werkenmet:elke G-amateur.
Uitwisselen:
RST+ volgnr.G's gevenRST + county(3 letters).
Deelnameklassen.
singleop.,singleop./QRP,multiop.,multiop./QRp,SWL.
Puntentelling:
3 punlenperQSO.
Multiplier:elke G-county.
Score:de som van de QSO-punten
maalde somvan de multiplierpunten.

BenefuxQRPClub- Nieuwsbriefnr.71 - septemberí994

:

t)-

41
Bijzonderheden:
te gebruikenfrequentiesbuiten2looo-21oo7s,2122s-21149H2.
Dupesheelbij meerdan 80 eSO's.
Logs:metsummaryvóór17 decemberzendenaan HF-contest
committeeRSGB,
c/o G3UFY,77 BenshamManorRoad,ThorntonHeath,Surey,
England.
CQ WORLDWIDEDX CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
RS(T)+ CQ-zone(Nederlandis zone 14).
Deelnameklassen:
singleop./allband,singleop./singleband,single
op'/QRP(max-'r00w uit),singreop./eRpp,singre
op./assisted
crass(DX-cruster
hulp)'multiop. ail band/singre
TX,,murtiop./ailbandhurti rX, team.
Puntenteting:
EU-DX3 punten,EU-EU1 punt,pA geenpunten(wer
murtiprier).
Multiplier:
zonesband(max.40 per),DXCC_en WAE_landen
per band.
Score:de somvan de eSO-puntenmaalde som
van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
team= 5 0peratorsuit minimum2 continenten
arssingreop.
Teamvóórí5 0ktoberaanmerden.
Teamscoreis de som van de teamreden.
Murti
op' 1 TX minimaar10 minutenop de band.
Aileenarseen QSo een nieuwe
multiprier
oprevertmagvan bandgewisserd
wordenbinnendeze 10 minuten.
singfeop. minimum12 uuren murtiop. minimum
24 uur inde contesrvooraward.
Multiop' murtirX max.1 signaarper band.
Murtiop. muttirX apartevorgnummers
per band.Aile TX'nbinneneen straar
van 500 m. Aile antennesd.m.v.dradenaan
de TX.
Logs:per band + summaryinzendenbinnnen
1 maandnaar Ce Magazine,
\ AA/DXContest,76 NorthBroadway,Hicksville,
Ny í 1BO1
, USA.Dupesheets
voormeerdan 200 eSO,s.Op de enveloppe
vermeldenSSB-resp.CW_log.
HA QRPCW WEEK
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:Ce TESTeRp.
Uitwisselen:
RST/eTH/naam.
Deelnameklassen:
geen.
Puntentelling:
eSO,smeteigenland 1 punt,overigelanden punten.
2
Multiplier:DXCC-landen.
Score:de somvan de eSO-punten
maalde multiplierpunten.
Bijzonderheden:
Elk stationslechts1x werken.eRp is max.
S W uit.
Frequentieband:
3500_ 3600kHz.
Alle deelnmersontvangen
een certiíicaat.
Bovendienontvangende winnaarsper
landeen gratisjaarabonnement
op het maandbrad
Radiotechnika
(weriswaar
in
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de Hongaarsetaal,dochmetbegrijpehjke
schema,s).
Logs:met summaryvóór21 novemberzendenaan Radiotechnika
szerkestosege,
BudapestPF 603, H-'1374Hungary.
HSCCW CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
RST+ volgnr.(+ clubnr.voor HSC_leden).
Deelnameklassen:
1 = HSC-leden(max.1s0 w uit),2 = niet-leden(max.150w
uit),3 = QRP-stations
(max.5W uit),4 = SWL,s.
Puntente||ing:1puntperQSoen3puntenperDX-QSo.
Multiplier:elk DXCC-landper band.
score:de somvan de QSo-puntenmaarde somvan de murtiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk station1x per banden tijdblok.swL's moetenbeide
rapportenvermelden.Frequentiebanden:
de eerste30 kHz van elke band.
Logs:per band+ summarybinnen6 wekenzendenaan Det ReineckeDK9OY,
KatenserHauptstr.2, D-3162Utze-Katensen.
Deutschland.
IBEROAMERICANO
CONTEST
Werkenmet:elkeamateur.
Uitwisselen:
RS + volgnr.
Deelnameklassen:
A = singleop. Latijns-Amerika,
B = multiop. restvan de
wereld,c = multiop. Latijns-Amerika,
D = multiop. restvan de wereld,E = single
op. SpaanseNovice(EC),F = singleop. eRp multiband.
Puntentelling:
Latijns-Amerikaanse
landen(volgenslijst)3 puntenen de rest van
de wereld1 puntper QSO.
Mulliplier:
DXCC-landen
(votgens
lilst).
Bijzonderheden:
elk station1x per band.Mulliop. slechls1 TX. Latijns_
Amerikaanse
tandenvotgensDXCC: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's3 puntenper QSOmetmrn.'l stationuit de Latijns-Amerikaanse
landenlijst.
Na 5 QSo's maghetzelfdestationweergelogdworden(echtermax.
15o/o
vaoalleQSO's).
Logs:per band+ summaÍyvóór30 novemberzendenaan Concursolbero
Americano,GranVia de las CortsCatalanesS94,E-O8OO7
Barcelona,Spain.
VERONTELEGRAFIECONTEST
Werkenmet:elkeamaleur.
Roepen:CQ TEST.
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Uílwisselen:
RST+ volgnr./locatoÍ.
Deelnameklassen:
A = QRP(max.l0Winput), B = eRO.
'l puntper km.
Punlentelling:
geen.
Multiplier:
Score:de somvan de QSO-punten.
Bijzonderheden:
voorde AR|-contest
ook de ARI-secties
vermelden.A = single
op. en B = multiop. De logswordendan doorgestuurd
naar ltalië.
Aanbevolen
Írequentieban
d:'l 44,01O- 144,150 MHz.
Logs:mersummaryvóór24 novemberzendenaan A. van Tirborg
IA@ADT,
Schepenenveld
141,7322DB Apeldoorn,Nederland.
VERONPA BEKERWEDSTRIJD
Werkenmet:alleenpA.
Uitwisselen:
RS(T)+ regionr.
Deelnameklassen:
eRO, eRp, allessingleop. 1 TX, SWL.
Puntenteiling:
í puntper eSO.
Multiplier:elkeregioper band.
Score:de somvan de eSO-puntenmaalde somvan
de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
erkstation1x per band.Eigenregiotertniet voormurtiprier.
eRp
= max.5 W uit voorCW en max..13
W uit voorSSB.
Frequentiebanden:
cw 3510- 3560en 7005- 7035kHz,ssB 3600- 3650,
37oo
- 3750en 7050- 7100kHz.
Logs:per band + summaryvóór 10 decemberzenden
aan A. de Jong pAax$w,
C.R.Waiboerstr.iS, .1761CKAnna paulowna.
OK DX CONTEST
Werkenmet:elke OK-amateur.
Uitwisselen:
RS(T)+ ITU-zone,OK-stations
gevenRS(T)+ OK_district.
Deelnamekrassen:
A = singreop. murtiband,B = singreop. singreband, =
c murti
op. multibandsingleTX, D = multiop. multi
bandmultiTX, E = singleop. multi
bandQRp,F=SWL.
Puntentelling.
QSO,smet OlíOl-stations4 punten,DX-eSO,s2 punten,
EUQSO's1 punt,pA-eSO,sgeenpunren.
Multiplier:ITU-zones
per band.
Score:de somvan de eSO-punten
maalde somvan de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
erkstation1x per band.Er zijn l2|districtenin
oK. KrasseA en
B max 20 uur in de contest.
Krassec minimaar10 minutenop de bandper mode.
QRP= max.S W uit. Dupesheet
bij meerdan 200 eSO,s.
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Logs:per band+ summaryvóór 15 decemberzenden
naarcentrarRadiocrub,
P.O.Box69, CS-13327praha1, Czechoslavakia.
EU CWQSO PARW
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CO EUCW.
Uitwisselen:
RST/eTH/naam/club/clubnr.
(NM = no member).
Deernamekrassen:
A = Eucw-rid meerdan 5 W uit, B = EUCW-rid
minderdan 5
Wuit, C = geenlid,D = SWL.
Puntentelling:
eSO met eigenland 1 punt,EU_eSO,s3 punten,DXQSO's3 punten.
Multiplier:elk eSO per dag en band.
Score:de somvan de eSO-puntenmaalde somvan
de multiplierpunten
per
band.
Bijzonderheden:
erkstation1x per dag en band.EUCW-dubs:
scAG, AGcw,
GQRP,BQRP(Benetux
eRp Ctub),HSC,VHSC,|NORC,HCC,BTC,UFT,
SHSC,GPCW,QRPARCI,FISTS,UQRQ,FOC,
UCWC,HACWG.
Aanbevoren
frequentiebanden:
3520- 3550,7o1o- 7030, 14020-14050kHz.
Logs:per band + summaryvoór20 decemberzencÍen
aan GtrntherNierbauer
DJ2XP,fllingerstr.74, 0$682 Ottweiler/Saar,
Deutschtand.
AGCW-DLH(omebrew)O(tdf T(imer)pARTy
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ HOT
Uitwisselen:
RST+ y61gnp.
+ klasse.
Deefnameklassen:
A = zerfbouwTX en RX entoÍ25 jaaroud, B = zerÍbouw
TX of
RX of 25 jaar oud,C = eRp TX (max.5 W uit).
Puntentelling;
A-4, A- C en C - C = 3 punten,A_ B, B - C = 2punten, _ =
B B í
punt.
Multiplier:geen.
Score.de som van de eSO-punten.
Bijzonderheden:
arreenzerfbouwoÍ 2s jaaroudeapparatuur.
Erkstation1x per
band.Volgnrs per band.
Aanbevolen
frequentiebanden:
_7O4Okïz.
3510_ 3560en 7O1O
Logs:per band+ summaryvóór Í5 dec.zendenaan Dr. Hartmut
weber DJ7sr,
Schlesieniveg
13, D-3320Salzgitter1, Deutschland
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DX-ANTENNE
VOOR160METER

door PA3FFZ
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Het opgevenvan KAl op 160m in de BQC-MARATHON
teidcletotde vraagvan
Adiaan, .AAATG' om info over de gebruikteantenne.
rnmiddersis gebreken
dat
KAr niet eenincidentwaswantop 2 meij.t. kwam
vErZZ retourop ,ii, àí---'
aanroep' Het gebruikte vermogen van miin kant
was4 watt Cw en dat levercteeen
rapport van SS9op vanuit het verre Canada.
Bij het naderenvan de
zomercondities
nog een keerde oceaanover op I 60
mI
Eersteen stukje geschiedenis
Voorjaar'93was het kristargestuurde
zendertje'EEN,gereed
en na wat
srrooptochren
rangsde diverseradiomarkten
en dumpzakenkreegik de
beschikking
overeen aantar1g43kHz kristailen.
Arsantennewerdeen sruk
langdraadgebruikten lokaleeSO,s
met CW en AM vondengeregeldplaars,maar
meerook niet Einderoos
cQ gevenop 1g43kHz reverdegeenenkere
reactieop
(ook'PRAï - G QRp crub - geeft1843
kHz arsQRp-frequentie).
De gebruikle
langdraad- zo rangis 20 m nu ook weer
nietvoorde 160 meterband- was vasr
niet geschiktvoor deze lage Írequenties.
..
Honderdzesrig
meteris een mooieband voor antenne-experimenten
want het
installeren
vaneen fut sizeantenneis vooreen gewone
amateurniet te
realiserenSommigen
van ons hebbennogwerruimtevoor40
m draadmaareen
hoogtevan minimaar
g0 m. . . dat is echt
teveelgevraagd.De uitdagingom in een
beperkteruimtetoch een rederrjkeantenne
neer te zetten is op deze band
ongetwijfeldhet grootst.
Geheelvorgensde boekleswerden
diversepogingenondernomenom de
noodzakelijkenvijs
te korteantennesmerverrengspoeren
in resonanliete brengen.
Dat lukte,maarde resurraren
bij zendenen ontvangenbreven
- -' ' duiderijk
--r-Y'''\ achter
qeÍ 'r' bij
de verwachlingen.
Tijdensde experimenlenben ik
mij gaan afvragen; ,Hoekan het toch
dat die niet
bestaandeethertochsignalen
kan overbrengen?'
En toenik vernamdat die niet
bestaandeetherooknog bepaarde
eigenschappen
bezit,rezenechtgrote
vraagtekens?????
Míjnprivé speurtochtnaar de ether is nog
rangniet ten einde,
maar tijdenshet gesnufferin
boekenen ridschriftenkwamik arséén
van de
etgenschappen
van de ethertegen: een2y27.van 377Q.
Nu is z = u : rendaar
heb ik de mogerijkheid
aan vasrgeknooptdarwe 377maarzoveer
spanningars
stroomde ruimtein zouden
moetensringeren.Met anoerewoorden;
een srerk
elektrischverdopwekken.
En dat doeje mereen condensator.. .
BenefuxQRp Club- Nieuwsbrief
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critici verkrarenmijn gedachtevoor onhoudbaaren wijzen
erop dat die 377 Q
voortkomtuir de eenhedenkeuze
van ons metrischesterser.
wie weerhebbenze
gefrjk.In ieder gevaris dit de gedachteachterde antenne
die echtwerkt. oÍekl na
het instailerenkwampA3FeNop bezoekmet een TS44o
en de eersteavono
werktenwe binnenanderharfuur srationsuit alle hoeken
van Europamet 25 watt.
Duidelijkwerddat nietaileende antennedit succesverkraarde
maarook het
verratenvan 1943kHz.Natuurrijk
namMartiende ï5440 weeÍ meenaarhuisen
toenmoester sNEL ietsanderskomendat konzendenen
niermeermet
kristallen.In één(!)weekendwerdeen zendergebouwdmet
buizendie toevailig
aanwezigwaren.. . van die oudegevailenuit wo il. Een
6SN7arsosciilatorop
900 kHz en nog een 6sN7 arsbaransverdubberaar
en tensrotteeen g07 ars
nabrander.Met de schêrmroosterspanning
kan het uitgangsvermogen
naarkeuze
wordeningesteldop 1, 4 of l6 watt.DezeTX staatbeschreven
op blz.g e.v.
Het overkomtme nietvaakdat ietsin één keer feittooswerkt.
Laterwerdook nog gepoogdom een goedeRX op het zelfde
chassisbij te
bouwen,maardat werktenietechtrekker,zodatvooÍropig
de R1000met de
preserektor
(Nieuwsbrief
nr. 66) de ontvangstvoorz,nrekeningmoetnemen.
De antenne
Een korteantennekan wordenbeschouwdars een seriekring
waarbijwe ars spoel
de lengtevan het draadof de staafkunnennemenmetarsvuistreger
een
zelfinduktievan 1,2 pH/m.rederstukjedraadheeftook een capaciteit
naaÍ aarde.
Voorde kringgeldtde bekendeformule:
Íres.=1:(2r{LC))
Het produktvan L en c is beparendvoorde resonantieÍrequentie.
ls L te krein
dooreen te kortedraad,dan kunnenwe L vergrotenmerde gebruikerrjke
verlengspoel,
of C vergrotend.m.v.een topcapaciteit.
Voormijnvertikaarwas 7 m de makkerijkst
reariseerbare
hoogteen dat geefteen L
van 8,4 pH. C moetdan 1000pF worden.Daaris een flinketopcapaciteit
(lees:
bovenstecondensatorplaat)
voornodig,te berekenenvolgens:
C = 0,088A:a
c = capaciteitin pF, A = oppervrakin cm2en a = afslandtussende praten
in cm.
Vullenwe in : A = 1000(pF)x 700(cm): 0,0g8= g Mcm,= g00 m".
Maarvooreen condensatorpraat
van g00 m2had ik geenruimte.Maximaal
haalbaarwas 340 m2met2 dradenvan 20 m en I van 14 m, waarbilhet
nog even
de vraagwas of die dradenmetírinke'gaten'errusseneen evengoedepraat
vormenals een massieve.
Ja!
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omdatméérc niet reariseerbaar
was moêster tochnog ietsspoerin de draad
wordenopgenomen.Met 5 à 6 pH aan de voetwas de zaak in resonanrie
te
krijgen.

l,
t:,,:,,

gesragen.. . gerijkstroomweerstand
enkereohm's.Metde zenderwerd 15
V HF,.
gemaaktrussendezeaardpenen de antenne.Tussen
een hurpaardeen de .1
aardpenwerd 13 V en tussenhurpaarde
en de voetvan de antenne17 V HF
spannlnggemeten.15 V = 13 V + 1l V?????Dit sommetje
is a[een maar
vectorischop te rossen:er is een reactantiein de aardleiding
aanwezig,waarover
zich een frinkespanningontwikkert
die verhindertdat er een tatsoentilke
stroomIn
het antennesysteem
kan ropen!Met het toevoegenvan een extraspoerin
het
aardsysteemwerd het aileenmaarerger en dus werd een condensaÍor
in serre
metde aardegeschakerd.
Met een c van 4700pF werdeen minimarespanningval
overde aardleidingverkregen.
16 V2gn6s1= 5 Vaarde+ 11 Vs61snns.Nu klopthet sommetje
omdatwe ook de
aardreiding
hebbenuitgestemd.
En nu kan pas de maximare
stroomropenrMaken
we het vermogen16 w dan gaater 11 w naarde anrenne
en 5w verlorenin de
aarde.

Figuur 1 DX-antennevoor 160 meter
Hoewetenwe dat de antennein resonantie
is? Een se'ekring heeftdan de
laagsteZ en dan roopter dus de grootste
stroom.Die is te metenmeteen rample
(1'5 V) in seriemel de antenne
oÍ doorhet afregeren
op maximarespanningover
de aardleiding
(1 à 2 watt HF toevoeren).
Meteen veldsterktemeter
of een dipper
aísabsorptiemeter
gaathet ook uitsrekend
en arsraarsremogerijkheid:
max
ontvangst.Aan een SwR-meterheefr
U niets.. . de antenneheeft een impedantie
die veelkleineris dan 50 e. Met het afregelen
op een SWR van 1 : 1 is de
antennebeslistniet in resonantielAsymmetrische
antenneszoalsde vertikaalen
de'lang'draadkunnenaileenmaargoed
Íunctioneren
arsook de ,tegenantenne,,
aarde,puikin ordeis. De seriekring
rooptnamerijkvia de aarde.De impedanrie
van een seriekringin resonantie gelijk
is
aan de verriesweerstanden.
Die verriezen
zijn:verliezenin de anrenne,in het
aardsysteem
(R3)en de straringsweerstand
(Rs)'op de antenneverriezen
hebbenwe weiniginvloeden die rekenik
gemaksharve
bij de straringsweerstand.
Het is misschienwonderrijk
om R5ars
verlieste behanderen
maarvia R, 'verriest'deantennezijn vermogen
aan de
rurmte'Alleenohmseweerstanden
consumeÍen
vermogenen daarhebbenwe er
twee van:Rs die uitstraalt
wd we willenuitstralenen Rs die hooguit
hel gras
beterdoetgroeien.Het is
dus zaakom Rs zo kreinmogerrjk
te
houden
of te
krijgen.
Rechtonderde antennehad
het pEB

de (rand)aarde-erektrode
diep in de grond
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Figuur 2 Het uitstemmenvan de aardreactantie
PSí
De HF-spanning
is gemetenmeteen eenvoudigdiodekopje
op de
universeelmeter.
omdatdit meteneen hoogohmiggebeurenis, speeltde
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van de hulpaardegeenrol.
overgangsweerstand
Eenblankedraadin het nattegrasof een prjpjeeen halvemeterin de sappige
Hollandsebodemis voldoende.
PS2
De'aarde'kan nog belerdoorbijv.meerdereaardelektroden
de grondin te slaan.
Menzoudande verhouding
5 w / 11w kunnenveranderen
in2w 114 w. ln dB's
wordenwe daarnietveelwijzervan.De meesteoM,s zullenmetde antennenog
niettevredenzijn,wantsluitenwe de swR-meteraan dan lezenwe af: 1 : 4.
De
impedantie
vande antenneis geen50 o maars0 / 4 o of 50 x 4 e. Dezelaatste
waardeis nietwaarschijnlijk
omdateen korteantennein resonantieeen rage
stralingsweerstand
heeft.Inderdaad,
alswe ook de stroomkunnenmeten,blijkt
dat de antenneuitkomtop t 12 Q, waarvan4 Q aardverliesen g
Q uitstraling(incr.
antenneverliezen).
wat ons nog rest is het aanpassenop de 50 e coaxen
zenderuitgang.
Een impedantieverhouding
van1 .. 4leverteen
transÍormatieverhouding
van 1 :2 op en dat is meteen biÍirairgewikkelderingrern
eenvoudigte realiseren.lk gebruikteeen lichtgroene
kernter groottevan een
rijksdaalder.
Mereen beetjedik draadkrijgtU wer 15 tot 20 windingenom de kern.
De wikkelingen
moetengeschakeldwordenals autotrafo.

i.': it'

Bastiaan,pA3FFZ

PA3BHKGINGOP BEZOEKBIJ. . .

'

Figuur3 Constructievan de autotrafo
Bij de meestenvan u zuren de omstandigheden
andersziln en áe antennedus
ook. Eéndraadvan de topcapaciteit
hangtbij mij noodgedwongen
bovènde

BenetuxQRp Club

openbareweg (watnietmag).Vanwegedie verschillende
omstandigheden
heb ik
dan ook meeraandachlgeschonken
aan de werkwijzedan aan de antennezelf.
Het loontde moeiteom êenseen grotecondensator
buitente zetten.. . maareen
nadeelheeftde antenneook:de afstralingis zó vlakdat eÍ vrijwelgeen
signaal
omhóóggaat.Dat is uitstekendvoorDX maarbinnenNederrand
en de buurranden
is er vrijwelgeenverbindingmetdezeantennete maken.ook dat heeÍt
zijn
voordelen:over Duitslandstralenwe heenzodatwe makkelijkwat verder
naarhet
oosten kunnenkrjken.wie weinigruimteheeftzou het ook eensop go of
40 meter
kunnenproberenmeteen dergerijke
antenne.Hetwordtdan allemaareen frint<
stukkleiner.
Veel DX toegewenst.. . en zelfsop de rangstedag (2116)breekhet mogelijk
om de
Atlantischeoceaante overbruggen
met eRp, na 4 uur,s ochtendslokaretijd.. .
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onze BritsezusteNereniginghoudter een compleet esL-bureauop na!op de
foto zien we QSL-managerBobHudson,G4JFNin zijn shackannex esL-bureau
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Test 'TWEEMETOR'3

door PA3FFZ

ln Nieuwsbriefnrs. 69 & 7o is een aanzetgegeven voar de ontwikketingvan een
twee meter zender met eenvoudigemiddelen.lk zou het verhaat veruolgenen dat
doe ik bij deze. Maar. . . hetprojekt is voortopigin de ijskast gezet.
Wat is er gebeurd?
op de traditionele'antenne-meetdag'
vande VERoN-aÍdeling
Mepperwas er
naasrde apparatuurvoorhet metenvan antennesook een tentoonstelling
van
zelflcouw
ingerichten daarwas ik aanwezigmeto.a.de ,TWEEMETOR,.
Niet
alleende antenneskondenmet een professionere
spectrumanaryseraan de tand
wordengevoerd,ook binnenop de tentoonsrelring
was zo'n apparaatten behoeve
van de zelfbouwers
aanwezig.Een mooiegeregenheid
om de zender,die ik voor
scHooN hield,eensgoedaan de tandte voerenen U begrijptvast
mijnschriken
teleurstelling
toendit praatjeop het schermverscheen(de rechtsboven
aangegeven
vermogensop de praatjesgeldenvoorde markero (MKR)en dienen
met een factor 100 te wordenvermenigvuldigd):

tr
#
ri

Tijdensde experimenlen
metlransistoren
heb ik de moedal eerderopgegevenen
eensgekekenoÍ het metbuizensomsmakkelijker
gaaten datwas het geval.ook
de buizenuitvoering
was op de tentoonstelling
aanwezigen dat spectrumziet er
heelwat beteruit:

14!?0:S9
O7 lláY 1994
tV+ "^3FrZ
2 f i E T E E Z E t . , t o E RO U I Z E r
REF L8.60
mll
llATTEfl 20 dB

I46MH:

nxR

203.5
nHZ
pll
!?

SÏÊRT

Figuur 1 Het spectrumvan,2METOR'
ln het geloondegebiedzijner 20(r)pieken
die minderdan de vTeiste 60 dB zijn
onderdrukt'Vrijweraileprodukten
van het g MHzoscilratorsignaar
zijnte sterk
eanwezigHetuitfirteren
van ar dezeongewensten
rijktmijondoenrijk
en daaromis
het'2metor'projekt
doormijgsstopt.. . renminsre
mertransisroren.
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Figuur 2 Spectrumvan de buizenuitvoering
Alle signalen,behalve72 MHz, zijn meerdan 50 dB onderdrukten zelfsdie 72
MHzkomttochnog op een onderdrukking
van 40 dB. Meteen zuigkring
(seriekring)
is dit ene ongewenste
produktook nogwerweg te werkenen dan zi.in
alle produkten50 dB oÍ meeronderdrukt.
Dat is nog geen60 dB, maarhet gaat
om hetgeenje uitzendten de (afgestemde)
antennezorgtnog wel voorde
resterende10 dB onderdrukking.
Al-met-alblijktwel dat een zender,die schoonhjktin de beslotenheid
van de
amateurshack,
loch zoveelrommelkan producerendat het oorspronkelijke
projekt
maarbetergestoptkanworden.
De 2 meterzendermel buizenis op dezelfdemanieropgezet:VXo met hetzelfde
kristalen afstemming;
dan verdrievoudigen
en verdubbelen.
Een belangrijk
verschilis echterde eindtrap:een ECC82als balansverdubbelaar
12 -> 144MHz.
De onevenharmonischen
wordenmetdit typeverdubbelaar
goedonderdrukt.
In principekan dit ook mettransisloren,
maarmet2 metereRp wildehet bij mij
niet lukken;waarschijnlijk
dooreen gebrekaan sturing.
In Nieuwsbrief
nr. 65 is de FUN80gepubliceerd
en ook die is onderde analyser
geweest.Dit setjevoor80 meterheefteen oscillatorop í,g MHzen ook een
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balansverdubbelaaÍ.
Gemetenspectrum:1,8MHz47 dB en 5,4 MHz(3 x 1,g)is
meerdan 55 dB onderdrukt(HDTPeis:-40 dB).Alleen7,2 MHzis als even
harmonische
nog wat te sterk,zie figuur3. De antenne(zekermettuner)zal
de
echter 7 dB'teveel'nietin de etherbrengen..
15:03:55
07 líÊY 199í
A PÀ3ÍF2 FUN 80
REF 42.42 nrl *àTTEN 40 dB
LOD
Lg
dB/

ffi

55

ffi

l'lKR 3.r384 tlHz
29.853
m!l

........:........,
REF LEVEL
47.42 hU

:
t.Elilt{i

ook bij dit zendertjeis het signaarminderschoondan
verwachtwerd,maaris de
situatiezekerniet hoperoos.
Meteen zuigkring,een n-Íirter,of een antenneruneÍ
19
de 2e harmonische
(7 MHz)besristmet een extra20 dB te onderdrukken,
zodat
aan de eis van 40 dB onderdrukking
voorHF - UTTGESTRMLD
VERMOGENkanwordenvoldaan.
Al-met-alben ik weer een 2-metêriilusiearmer,maarja. . .
een experimentclat
nietkan misrukkenis geenexperiment!
Je reerter bovendienheerwat van:
bouwenvoorVHF/UHFis tochandersdan voorHF,fasemodulatie
is geen
onbekendemeeren baransverdubbering
geeflveerminderrommerdan recht-toe_
recht-aanvermenigvurdiging.
Arhoewer
er methet buizenapparaat
mindergefirterd
woÍdtis het uitgangssignaal
tochschoner.
Er is nog veermeergereerd.. . Een mogerijkheid
om'het pÍojekt,arsnog
te redcren,
zou het gebruikvan een VXo op g MHz,gevorgddoor4 baransvermenigvurcrigers,
kunnenzijn.
Wordt(voorlopig)
niet (doormr1)vervolgd.. . Bastiaan,PA3FFZ
t * a t t

rRES

8l.f LOg

kl{.z

UBH 38

kH!

SÍOF 8.297
SRP 2O

llHz
nscc

RADIOACTIEF
OP VAKANTIE

Figuur 3 Spectrumvan de FUNB|

Al jarenlangwas de avondvullende
bezigheidtiidensde vakantiehet lezenvan
een boek-Grootsteprobreemdaarbijwas dat na een actiefdagjein
de buitenrucht
heerVaakar vroegmetzijnsraapzand
langskwam.Meegenomen
attribuutvan de
radiohobby,
een 2 meterportofoonmet 112gorfrengre
antenne,breeÍslir,of riet
rauwgemoduleerdltaliaanshoren.'cQ' roepenis op een ltaliaanse
repeater
zanloos.
Jammerdus.
Nadatde PA3 carrin mijnbezitwas gekomenwerdbegonnenmetde
bouwvan
een 40 metertransceiver,
het ontwerpvan pAoNVD. Helaaszat het allemaarniet
zo mee,de VFOwas nietstabielte krijgenen ten rangenrestewerd
toch maareen
tweedehands
Kenwoodrs-r20 aangeschaft.
Kortvoorde zomervakantie
werdhet
bouwpakket
echterweeruit de kastgehaarden heb ik een bezoekgebrachtaan
de gezelligeRCK in rJmuiden,
waarde vadervan de transceiver,
NicopA@NVD,
binnení0 minutende VFO tot rustbracht.
Nu het er naaruit gingzien dat de set meeop vakantiekon weÍd een verkorte
4o
meterdipoolin elkaargezeten getest.). De
;.m
spoelenhebben32 windingen,gewikkeldop een
2m
3 . 2 n l l2 m
3,2m
doosjevan een filmrolletje.
€ €
€
Op de Kenwood
werdeneen paarverbindingen
gemaakt,maarmetde zelfbouwset
werdik niet

Ter afsluitingnog een praatjeen dat betreft'EEN',een kristargestuurd
ééntransistozendertje
(8O137)metdaarineen kristalvan 3,579MHz:
1 , 4 1 5 43 4 3
07 l't6Y 1994
PA?FFZ 80 EEN
F
REF 1.191
1,r IáTTEN 59
PEfiK Í..

t'tKR 3 .61
t'tH:
12.387 hI

dB

s r à R Í 11. ' ." "s. . .e- - -'-r. - ,- -i. .i. i. 'i. . . . . . . .
|RES 9l.t t 66

kt-z

Vgl{ AO r Hr

5ÍoP

door PA3GGZ

29,711 trHz
SEP 22 hs.c

Figuur4 Het spectrumvan,EEN,
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gehoord.Meteen swR van 1 : 1,6kon de tunerthuisblijven,wat tochweerwat
ruimtescheelt.omdat het signaalzowelin cw als ssB op de dummyloadgoed
klonk,werdhet helespulgewooningepakten meegenomen
naarhet Gardameer
in ltaliè.
Bij aankomstbreekde maximalehoogtevoorde dipoolbeperktte wordendoor
een aantalkabelswaarvanik nietzekerwist of het telefoon-of elektriciteitskabels
waren.Nadatde antenneop ongeveer3,5 meterhoogtehing,werdde set
aangesloten
en geluisterd.HB/pA3ERc/pwerdgehoord.Het is echt sensatieals
je dan op de campingmeteen vrijwelongetesteset
de eersteSSB-verbinding
maakt(QRP)en 5/9 krijgtrHet vakantienet
van oE/pAa}wxwas die avondniet
tussente komen;pas na tweedagenruktehet's morgensom 10
uur en kreegik in
de rondegoederapportenuit heel Europa.
Gedurendede tweewekenaan het Gardameer
werdeen aantarkerenin her
vakantienet
ingemeld.Er werdenverbindingen
gemaaklbinnenEuropawaarbl ik
leerdedat succestochwerafhangtvan eRN, eRM en propagatie,
en in veer
minderematevan mijnvermogenvan ongeveer10 wattSSBen
I watt CW.
Eenteleurstelling
was dat ik met mijnsnerheidvan ongeveer1Bwoordennier
goeduit de voetenkon op 40 meter.Er werdgoedgereageerd
op mijnaanroepen,
ook grotereafstanden,maarvaakmet veerhogeresnerheden.
Een bijgebouwd
CW-filtermetbandbreedte
van 4OO,3OOen 200 Hz bteekop de drukke40
meterbandheeiprettigte zijn.
Zakendie volgendjaar verbeterdmoetenwordenzijn:een iets
langer
verlengsnoer
waarmeeik de tent uit kan komen(prettigbij 34'c), een gevoerrger
veldsterktemeter
en accu's.In het koffertjemoeteen rampjekomenom ook
's
avondsraathet rogboekre kunneninvuilenzonderbezoek
van een vork
muggen'skedsmet Nederrand
moetenvan tevorenterdegeafgesproken
worden,
dat wil zeggendag,t1den frequentie.
En dan tot slotde ltalianenmet hun kilowattsen zo,n
10 kHz bandbreedte.
wat zou
QRPin het ltaliaans
zijn?
Al metal vondik het een heerleukeervaringom een
HF-setmeeop vakantiete
hebbenwaarbijhet vakantienet,
dat zo voortrefíerijk
gereidwordtdoor Ben
PAaBWX,een berangrijke
ror speert.omdat ik op HF begonnenben arseRp,er,
in plaatsvan QRo'erdie het vermogenterug
draait,hebje heerwat te reren,en
dat is watje op zo'n vakantiedoet.
Wat een leukehobbyhebbenwe hè?
') Bron:'QRp
Classics'

THE POORMAN's2 m GOAXIALANTENNA
door pAOGHS
Eénvan de eenvoudigste
maartochdoelmatigezelfbouwantenneis

Binnenader
net isolatie

Voldoende
v I echtscherr
on te solderen

V o e d i n s s li J n
R G - 5 8 o fR G - 2 1 3

H i e r s ol d e r e n
V I e c ht s c h e r n
overde kabel

\-|

IlierNIET
s o l d e r e n !! !

Figuur 1 Coax SleeveDipote

p

de coaxial
SleeveDipole.Dezeantenneis in z,n
grondvorm
eigenlijk'nin hetmidden
gevoededipool,die we verticaal
plaatsen.

Wanneerwe naarfiguur1 kijkenzienwe
dat de ene helftvan de dipoolbestaatuit
de binnenadervan de coaxkabelen de
anderehelftuit de venrijderde
omvlechting.
Hiervoorkuntu natuurlijk
ook'n stukjevan een oudecoaxkabel
gebruiken.De afwerkingkan met
krimpkousgebeuren.
De antennelaatzich in opgerolde
toestandbewaren.Wanneervoor'n
vasleopstellingwordtgekozenneemtu
'n stukjepassende
PVC-pUp.
Bovenop
dezepijplijmtu'n dopjeom inwaterente
voorkomen.
Ook kuntu, doorgebruikte
makenvan de bekendeTV-steunvoor
300O lint,de antenneopstellen.
Denk
er wel om: dit wil alleenmetcoaxkabel
als voedingskabel.
De SGV-verhouding
zal níetaltijd'n1 : 1
latenzien,maardaarhoeftu zich beslist
geenzorgenoveÍte maken.Natuurlijk
kuntu, wanneeru de afmetingen
aanpast,dezeantenneook voorandere
frequentiesgebruiken.Veelsucces!
Henk,PAOGHS

73 de Jan PA3GGZ
wie probeertdeze leuke antenneeens?De redactiewacht met spanning!
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ffi

58

59

gtt

#i
zendinguit Japanbinnenen hebbenwe inmiddelsalleorderskunnenaÍwerken.
Mijnexcusesvoorhet oponthoud.
Aanvragenkuntu richtentot: G.HenkSibumte Emmen,giro 3g06.1g4
oÍ het
verschuldigde
aantalpostzegels,
in kleinecoupuress.v.p.,insluitenin uw brief.
vergeetniet de bestelnummers
aan te gevenen uw call bij transmitters!

BQC KOPIE-EN PRINTSERVTCEdoorpAoGHS
TijdschÍiftartikelen
Het is zomertijden dat zuilenwe wetenook. In deze tijd van
het jaar circulerener
in onzeVERON-afdeling
geentijdschriften,
metals gevolgdat ik u weinig
artikelenkan aanbiedenwant de meesteartikerenkomen
uit deze reesmap.
Trouwenseen goed idee misschienin uw afdeling?
Toch hebbenwe nog wel wat bij elkaarkunnenschrapen:
claargaan we. . . . .

nummer

Veel succesmetuw hobby,73 es 72, Henk

'MICRO-80'
QSK MINITRCVR

postzegels80 cent

424
425
426
427
428
429

A ValvedTransmilterFor 3.SMHz
An Easy-to-Build
2S-wattHF_AmpliÍier
Íor SSBor CW
A Hands-Free
MobileMicrophone
The PW-Jubilee14 MHz SSBMobileTransceiver
The Lureof the LadderLine
EinfacherCMOS-keyer

Cat001
Cat002

CatalogusKopie-service
(meerdan 430 artikelen!)
CatalogusTechnischeArtikelenverschenenin vorigeuitgaven
van de BQC-Nieuwsbrieven

2
2
2
2
2
2
4
4

t

8007
8009
801I
BO12
8013

DC-Ontvangervoorg0,
40ot2Om
ldem,inclusieÍTOKO_Spoelen
Electronische
Keyer
Audio_CWNotchFilter
X-Tal CW-Zendervoor 40 m, max.5 watt
VFO voor de 8006
VSWR-Power-Dummy-load
Meterincl.schemaant.tuneÍ
QRPCW-Transceiver
voor40, 30, 20 of í5 m
Eenvoudige
eRp CW-Transmiller
voor80 m
Mini-Transceiver
DSBvoorg0, 40 oÍ 2Om(HetWiel)
inct.TOKO-spoelen

-

,_f,_

I oo-r tl

PHONE

f 19,50
f 29,95
f 16,50
t 12,50
f 10,50
f í0,50
,r10,50
f 20,50
f 12,50/.
f 2qN

*
ï

T1,T3,T4 = 96199
T2 = 2N3866 ctc.

. . i

$
1

,Ë
;i
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kHz

6a5

ln het versturenvan nummerB013is
enigevertragingopgetredenomdatde
spoelennietmeerin voorraadwaren
bij de importeur.
Gelukkigis er weereen

_

c
356(]

lk

BOUWPRINTEN
inclusief beschrijvingen portokosten:
8001
8001A
8002
Boo3
8006

ontwerp RV3GM

SpoelL heeft5 + 13 windingen,draaddikte0,3 mm,gewikkeldop een spoelvorm
van 8 mm.RFC 100 pH bestaatuit 'l80 windingen,draaddikte0,1 mm,gewikkeld
op een weerstandvan 470 kO 5 watt.Een nadeelis het ontbrekenvan RlT. Op
blz.51 van deze NieuwsbrieÍ
vindtu echtereen eenvoudigeRIT-schakeling
Vervanghet kristaldan dooreen VXO meteen keramische
resonator(zie blz.2).
Overgenomen
uit:SPRATherÍst'92en OK QRPInfowinter'93

&
ï
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60

l(ent Electronlcr

CONTESTUITSLAGEN
QRP-KLASSE
door PAAWDW

band(en)
8 0 , 4 0 , 2 01,5m
80,40m
80,40m
20m

42282
10105
6525
5538
1386
855
630
156
8

QSO's
188
81
52
46
24
21
12
8
1

CQ WW WPXcontest i993 CW
AllBand:
nr
call
punten
QSO'S
1
W2cD
1019712
786
23
PAAADT
81270
305
43
PA3FSC
5460
62
46') SMGBSM
315
16
alleen20 m:
nr
call
punten
1
WBoJMS 126480
5
ON6TJ
30096
14.) N3CZB
108

QSO's
287
114
30

band(en)

80, 40, 20 m
80, 40 m
40,20m
80, 40, 20 m
2 0 , 1 5m
40,20, 15 m
20m
40,20m
20m

452
189
52
't5

liii,ióÀ*":""::::"
::ï"ffil;
G , ffië3,rouo
KANK3333R
t uA?33......m".,
fl1
? Í d t 2 2 1 9 . . . . . 0 ' 8|0 N 8 5 2 0 5 . , . . 1 0 , - - R F - a Í n p I f R N r : : : / , n K A N K 3 3 3 5In

!-urokaarL

lÀ
ri-uf!Í
nMcl4óozA_
z,s5
i3í:,Ê.::::?:33
iiïll | o1o"o:':o
I iË3ïÍ:.::::3:33
e r s t u t < : 3 , 5 0 v g s r T S K Ol e v e n b a a r!'
2N3553.....5',g5 lleorr,......À;ó; FMfMi."
|

I

s042p...

...6,g5 mixer
I
;ï,iï;ï'.'.'.'.'.t',;;
iilii.","'"crgÍE$"
I iËlíl:::::;;:;;

Z^
'V
:2:Zi
:
i',ïliiï::
ïil:3ï33:3t?ïtï?B;'
iiiii!;' l fiiiii;:
25C1957..,.2,50 |

T 8 4 1 2 0 . . . . . 0 , 9 5 m i x e r / d e m -o d
^ .E
BALUNKERN
T _- _1N^^5 _ 7 _ - 2 - . - - 1 2 , 5 0
s rl l"6r O
4 0l oc c.. . ...9. 9
5i xi xeer r
, 9, 9
5 *m
T 2 o o - 2. . - 1 ? ' 5 0 s o l d e e r g i n
s r c t 4 o .. . . 1 7 , 5 0 m i x e r h i - t e v e l

2 s c 1 9 6 .9....7. ,. 5
70
, 5 0|
B F 4 5 l . .... . 0 , ? 5 |
8F494......0,45 I

M C a 3 6 2 . . . . 1 1 , 9F0 [ , R
t X

FERRTETRTN.KERNEN

M c a 3 6 3 . . . . 1 4F, 9
5X
vR

l f ! ? l A . . . . . 2 , 5 oI

B3;{tái:3:Z?
| n*n:::::Íi;;;

klos 250 8r

e,e5

gTTTfF_

;i';ióàï:'.'.'.'.;',;o
I ;;il;:::::ll;;;ilili
ti I

il3í:llT??:i]
.r,z'/s,uk
lrl

|

i:,,ii
!1,n,""
i$$$$$lll'
I lrii!,;,,,i;i;s
I rm* e,1r
r:r,r"ff

! r y 5 1 . . . . . . r , r10u 0 0 , , . . . . . . - . í ' , s 5 à ; i ; ; - ' l :1L0 ïM] 195' .7 M F.". 1" "2 :, 560^1' 5?k2r r( z5k 0
.kHz)ken
risLal

8FI52.....o,Ss I
B F Y q o ""1,22
) qn I

seazrs. . ..i:óó ;.i;;

|
I

RSXzO... .. .0.80

TTANNINL'st{UUÈ;LAAHS
l| rrorrr*oroEcELAARS

;ilil"..

I

C F J 4 5 5 K 5 . .,. . . 7 2 ,-, - - SSB
S S B4q55
5 5 kHz
k H z z,tl
2.

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
8F245C.....r,0f I rS_re....-.";
I R Xo f T X m e t 2 2 m o g e l i j k eM Fo f f - s e r , s
:L-c D ' p a n e e l m e t efro r m a a L . . . . ...,9, 5, _, --l I ? 1 7 A . ....... :0,,i9: 5 | Zí eg r o l)-_Z79el rzLl_rg.LJíe4L . t 5|
|

--

I

pr,iriqs
piíi::::::ï:ïl
lryeusryF
- - 1-8p F . . . . . . 0 , 7 5 l s L u k
' Ï ï ? : t . . . . . . 1 , 1 g I i8à;-il-óà-óg1f,2
r ' 2 - 3 , 5p F r ' 8 - 1 0p F 2
I I? ?0,,.,...1.,i,
jll:.'.....1;?g
I tsos-tz-ts...;'.ti,
lill9:-....4'95

w::2........0;b5

|

|
X X i l g i *. .".' .11, ,g9?5 / 2 0 t ' r l i t z . . . . . . .
sL. ce-diode
;l:jÍ..
st.
st.
sf.
st.
sl.

prefixen
240
88
27

Ge-diode
HF schakef
Schotiky
Varicap 30 pF
Varicap 500 pF

n e s . r e s e t b . F o L I E T R T M M e5R0Sp F " " ' 1 0

voor3,50

LEDS
5 n n l o x r o o d1 0 xs e e l 1 0 xs r o e n
s à m ë 6 - J o - s r uvkoso r 4 , 5 0
I
I
I

KnuLselt u meL butzen ? tij hebben ca 10.000
ouizen Ín voorraad en ook de meesL voorkomende
voetjes/top caps vraag vnijbliJvend priJs
opgave !

strekt,, prljswiJzi.gingen uiLdrukkelijk
voorbehouden. Levartng
L beslelling vergezeld van girokaarL,/eurocheque of vooruitbeLaling,
rs ook mogelljk (vanaf 1-1-1993 véél le duur !)
L , 6 , 5 O v e r z e n d k o s b e n .( R e m b o u r sc a . l 5 r - - )

') laatsteplaats
ter vergelijking
met uw eigenprestatie

ffi11*uou..'*
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0RPgeprlJsd I

ffiÏ;r,

ffï:l
prefixen

in elektnonica

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 Ez 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
van onze speciale aanbÍedlngen,vraag dan oot een grai15
de hoogte blijven
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
heb6en we
ook een nin of meer vast assortiÍneni
HF onderdelen waarvan we een deer

2 i f 3 8 6 6. ., . . 2 , 5 O

punten

Tol 0|l5a,

TEI^EFOI{ISCTIE
IIILICHTIIICEII HENKDAGEIIITOO-2OO0
uur t

G neatief

AGCW-DLQRPwintercontestí994
< 1 watt:
nr
call
punten .
QSO's
1
LY3BA
3/'265
180
11
PA3FSC
2928
35
16
PAORDT
1120
26
22') VE5VA
32
2
1-5watt:
nr
call
1
DKTQB
25
PA3EW
43
PAAATG
44
0N7CC
73
oNgCJP
75
PA3CLQ
78
PAAADZ
W
PAAYF
88') SPsNOg

26.45{2At H@k

ry

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

