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DOÊLSTELLING
Het bevorderen van Experimenteê|, Laag vermogen (oRP) Radiozendamáteurisme. Als oRP zal

gelden tijdenswedstÍijden en andere evenemenlen: het werken met vermogens van max. 5 W out-

iut .  Oeáuozat z i inàoel  t rachtenlebereikendoorhetgevenvanvoor l ichl ing,hetui twisselenvan
gegevens, het veÍstrekken van schema's en bouwaanwilzingen van QRP zenders en al hel oveÍi'

óe]wat bevorderlijk is om het gestelde doel te beÍeiken. De club geeft hieíloe een driemaandeli.iks

ètuuot"c uir: de 'l.iieuwsbÍief. De club zal bestaan uil zendamateurs zowel als ontvangamaleuÍs,

die inzien dat het werken met laag vermogen veel kan bijdÍagen tol meer genoegen met de radio'

hobby, vooral wal betreÍt hel experimentele karakter daaNan Het weÍken met niet meer veÍmogen

dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het doel van alle leden ziin, om zo de

ondertingè sloÍing op de amateuóande; tot een minimum te beperken. De leden zullen regelmatig

aktieÍ mét Oe hoÉby bezig zijn en geven hiervan bliik door het inzenden van aktivileitsrapporlen'

het vermelden van bouweÍváringeÀ e.0., zulks ler bevordeÍing van de clubaktiviteiten- De leden

zijn eÍop bedachf de eRP hobb/steeds naar buiten uit te dragen, hetzii in wooÍd, geschrift of mel

Oó OaaO. In de club is plaats vo-or alle geïnleÍesseeÍden in QRP, ook voor degenen die slechts zo

nu en dan met laag vermogen wêÍken!

BESTE QRP VRIENDEN

Op het Noordelijk Amateurtrefíen (NAT) in Groningen kwam ik Henk PAOGHS
tegen. Hij vroeg me of ik bereid was een functie te bekleden in het bestuur van de
Benelux QRP Club. Tijdens de hierop volgende bestuursvergadering bleek dat
men in mij een opvolger zag voor Frans PAOGG. Sinds de dood van onze vriend
Frans in 1989 heeft de club kans gezien om het zonder voorzitter niet slecht te
doen, maar er bleek behoefte te bestaan aan een'gezicht'. lk voel me zeer
vereerd en wanneer tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Apeldoorn ook de leden
accoord gaan met dit'op bestuursniveau genomen besluit' hoop ik een waardig
opvolgeÍ van Frans te worden. Dit zal niet zonder slag of stoot verlopen; het
eerste lid heb ik al weggejaagd... Met een kritisch bedoelde opmerking, waarin ik
de contesterij op de HF-banden op de hak nam en afzette tegen de meer
experimentele contests op de banden boven 30 MHz, heb ik een lid zodanig op
zijn (contest)tenen getrapt dat hij meende dat deze'uitlatingen van de voorzitte/

voldoende reden waren om zijn lidmaatschap niet te continueren. Spijtig, maaÍ
geen van ons is te oud om te leren. Nog even voor de duideli jkheid: de BQC is als

zodanig n,et tegen contesten, getuige de vele pagina's die we in elke NieuwsbrieÍ
voor de contestkalender reserveren.

Jaarlijkse BQC-bijeenkomst op 2 september
lk noemde de bijeenkomst. Naar goede traditie zijn we ook dit jaar weer te gast bij

de VERON en wel t i jdens haar jaarli jkse HF-dag op 2 september in gebouw'De

Kayersheerd'aan de Eerste Wormenseweg 494 in Apeldoorn. We beginnen om

11.00 uur en zoals te doen gebruikeli jk l igt eÍ een hele stapel binnen- en
buitenlandse QRP-tqdschrrften ter inzage.

- Lees verder op bladzijde 2 -

INTERNATIOI,IALE ORP FREQUENTIES
cw 1843 3s60 7030 10106 14060
ssB - 3690 7090 - 14285

18096 21060
- 21285

24906 28060 50060
- 28360 50285

144060 kHz
144285 kHz
144585 kHzFM
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- vervolg van bladzijde 1 -

Ook wordt er weer door Wim PA@WDW êen verlicale antenne voor 80, 40,20 en

15 m opgezet en kunnen we elkaars (zelfgebouwde?) QRP-spulletjes bewonderen
en uitproberen.
ln het wat meer officiële deel zullen clubzaken worden besproken en prijzen van

o.a. de Marathon worden uitgereikt.

Bastiaan PA3FFZ heeft toegezegd om samen met Marien PAOMVW ons wal te

vertellen over'Hell-schrift'. Ze nemen compulers mee en een zelfbouw Hell-

schrijver. Wie een computerprogramma wil, moet zelf een lege 3%" diskette

meenemen. Als het meezit komt PAOSE ook met een antiek'Wehrmacht'

apparaat.
Rest mij nog om Henk PAOGHS hartelijk te bedanken voor de goede diensten die

hij de laatste zes jaar op'ad interim'-basis heeft vervuld en de hoop uit te spreken

tijdens de bijeenkomst in Apeldoorn weer velen van u te mogen ontmoeten. Tot

dan veel leesplezier met deze Nreuwsbrief, die door uw bijdragen ook dit keeÍ

weer laat zien dat de BQC een club is om trots op te ziinl

72 es73 de Robert PA3BHK

VOOR DE VIJFDE KEER HET HAASJE

ofwet: het eerste lustrum van de BQC- Familiedagen

door PA3BHK

wat nu zo'n zes jaar geleden werd aangezwengetd door Menno PA@DML om met

z'n allen de natuur in te gaan is inmiddels een niet meer weg te denken aktiviteit

van de BQC geworden: de Fanitiedagen op Het Haasie. at iaar vierden we ons

eerste lustrum en wel van 21 Um 25 iuni'
Met als'motor'onze Wim en Ria!

21)uni
Nog bijkomend van een verjaardagsfeestje de avond ervoor had ik rond een uur oÍ

11 's morgens eindeli jk alles ingepakt in mijn'bestelbak' Het weerbericht was niet

slecht en vol goede moed reed ik dan ook in de richting van de bekende stek

tegen de rivierduinen van Fortmond. Rond halÍ één was ik er en tot mijn verbazing

ó

stond ons veldje al aardig vol! Na de kennismaking met Jan PAOJAN en het

handje schudden met de oude bekenden Jan PAORAT en Jo PA@JVP met hun

XYL's, Theo PEl PUE en Johan PDORJM met hun QRO's (ouders), had ik snel
mijn /P-shack met slaapplaats weer staan. Onder een bewolkte lucht met een

temperatuur van ca. 22 graden was het aangenaam klussen, dus in een mum van
lijd waren ook de gemeenschappelijke tent en de nodige antennes opgebouwd. De

PA-nullen BWA, EPl, RAT en JVP en de PA-drieën BHK en EKK maakten spoedig
hun eerste verbindingen op HF. De VHF-broeders PDORJM en PE1 PUE werkten

fanatiek op 2 meter. Martin PAOEPI en Joke haalden voor enkelen van ons
Chinese hao en rond half acht ooende ons aller Willem PA3BUO het EERSTE
LUSTRUM van de BQC-familiedagenl Dit ging gepaard met de nodige
plechtigheden waaronder het onderscheiden van de trouwste Haasje-gangers met
een Haasje-bord en een certificaat (foto 1).

Foto 1 De trouwe Haasje-gangers met hun Haasje-bord en Haasje-certificaat

v.t.n.r. Ria (XYL 3BUO), PA3BHK, Joke (XYL ffiPl), PA6PI, Karin (XYL 3EKK),

PA3EKK, PA3BUO

Onder het genot van, juist ja, enige medicinale dÍanken werd de eerste dag van

ons lustrum afgesloten. Wat had Gerard een moeite met die Gammeldansk!

22 juni

Het was's nachls opgeklaard. Dit betekende dat, hoewel het wat frisjes was, de

zon volop scheen. Alleen die wind... Maar goed, in het kader van hel bijkleuren
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toch de korte broek maar aangetrokken. Na de koffie weÍd traditiegelrouw het

Franse bal lenspel gestart.  lk besloot even een wandelingetje te maken, tenslotte

werd van mij de volgende dag een 2 meter vossejacht verwacht. Wat is het toch

mooi rond Het Haasje. En wat stond ie rivier nog hoog! Vossen hebben streken

dus besloot ik de vos zó neer te zetten dat een nog ondergelopen deel van de

camping moest worden doorgebaggerd.

Na de lunch kwam de officiêle
wedstri jdleider voor het ballenspel, Jan

Riphagen (foto 2). Omdat h'rj ook'mee

wilde doen'was zijn fiets voorzien van

een bordje met de roepnaam'PQ-SOS'

Vandaag mochten de dames om de eer

strijden want de heren werden geacht

ons QRP-evenement over de aether te

verspreiden in een'HF-contest'.

Jo PAOJVP gebruikte als antenne een

fraai staalt.je huisvliit, te weten eên

raamantenne voor 80 en 40. Misschien

wil Jo er eens een beschrijving van

maken voor de Nieuwsbrief? Vooral

Theo liet ons zien dat radio niet bij 30

MHz ophoudt, hij was zeer fanatiek

bezig op 2 meterl Ondertussen kwamen

Albert PAOABE en Lidy na een lange rit

uit Frankrijk. Ook Bea PA3GJB en Jan

PA3EUE arriveerden. Albert wercl

onderscheiden met het lustrumcertificaal

en werd er nog even aan herinnerd jarig

te zijn geweest. Na de koffie:

klootschieten! En bijpraten, dit alles in

Fo to2Hu |d ig ingvanJanR iphagendegemeenschappe | i j ke len tonde rhe t
v.l.n.r. 'PQ-SOS', PA3BUO oenot van verwarmende dranken want

á".on *". weg en de wind maakte hel

wel erg Íris. Lekkere whisky hè, Lambert (foto 3)?

23 juni

De dag begon met wolken en een spatje regen. Maar spoedig brak de zon door.

ook was de wind gaan liggen, dus al snel werd het aangenaam op ons veldje.
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Foto 3 PA@WA in karakteristieke houding

Na de koffie kregen nu de heren de kans om met de stalen ballen aan de gang te
gaan. In het kader van het voorbereiden van de 2 meterjacht had ik nog wat

andere klusjes; de zenders moesten aan de lader (ik mocht de drie'spoetnix'van

PAAZR lenen!) en ik wilde nog een paar'stekjes' controleÍen. Na de lunch was

het dan zover, de 2 meter jacht kon beginnen. Met hulp van Martin PA@EPI

werden spoetnix en vos geplaatst. Tijdens deze jacht bewees mijn nieuwe mini

tweeband-portofoon goede diensten; de vergeten microfoon voor de vossezender

werd door Gerard 3EKK klaargelegd en teruijl ik de minivosjes uitzette kon Martin

de microfoon ophalen.
De lJssel was aanzienlijk gezakt, dus in plaats van een halve meter water waren

er op weg naar het vossehol alleen nog een laagje modder en hier en daar een
paar centimeter water te overwinnen. Na een goed half uur meenden we in de

verte jagers te horen ('hij is hier toch wel erg hard') maar Martin en ik moesten nog

een half uur wachten tot Jaap in zijn laazen aan kwam baggeren. Een kwartiertje

later stond Gerard te brullen dat hij niet z'n mooie gympen aan die drek wilde

opofferen. Toen na zo'n twee uur Albert en Theo nog niet waren gearriveerd

besloten we maaÍ op te breken; het werd 'waterkoud' zo pal naast de rivieÍ.

Jammer, want op de camping trofÍen we Albert en Theo aan die net de laatste

Spoetnik hadden gevonden



6

Na het eten kwamen: de zon en de Survival! Wim had weer iets geniaals bedacht:

eerst een uur vissen (foto 4) en dan de hengel ombouwen tot 2 meter antenne

(foto 5). En wel met meegenomen kabel en pluggen en verder met door de

organisatie geleverd maleriaal (installatiedraad en touw)'

Foto 4 PA@ABE

Eersf vissen en dan..

Foto 5

...hengel ombouwen tot antenne

De puntentell ing: het aantal gevangen vissen maal het aantal gewerkte stations.

Die stoïcijnse Albert en die Íanatieke Gerard! Wat een spektakel!

ondertussenwarenMennoPAODMLenTr| jn t jedrukbezighuntentoptezet ten
en kwamen Jakob PAOJHS' Marianne en de kinderen aan'

De vri jdag werd weer met een gezell ig samenzijn besloten, wat vonden Joke,

Martin, Marianne en Jakob die Gammeldansk lekker!

24 juni

Zaterdag! Het hoogtepunt van de Familiedagen! De zon was nog niet door de

wolken gebroken maar de lemperaluur was aangenaam' Er was weer een druk

programmaenVanqaagwerderextraaandachtbesteedaandeze| fbouw!

Nog voor de koffie brak de zon door en werden de deelnemers verzocht hun

bouwsels in te leveren in de centrale tent. Tijdens de koffie verscheen de

Apeldoornse jury bestaande uit PEl OPH en PEl LVX' Wel aardig dat deze C-
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gelicenseeÍden veel spullen voor HF onder hun ogen kregen!
Onderlussen werd er een Brabantse grabbelton op tafel gezet (foto 6).

Als geiten rond een haverkist krioelde het

van de amateuÍs om er een printje van hun
gading uit te zoeken. Ook had Jo (of was

het Jan?) zakken met ca. 500 zeer

bruikbare torren (van het type'transis') te

koop voor slechts / 5,-. Na de koffie bleken

de heren uit Aoeldoorn zeer onder de

indruk van de universele meetkast van

Jaap die weer naar de alom bekende NRD-

standaard was afgewerkt (foto 7). Die man

blijft mooi bouwen!
's Middags konden we weer jagen, Menno

vertelde Gerard hoe de Groningse vos en

de spoetnix werkten want Menno wilde zelf

ook wel weer eens op 80 jagen (foto 8).

Vervolgens verstopte Gerard zes 80 meter
spoetnix in het bos en stelde een in kaart
te brengen vos op (foto 9).
Brjgestaan door Jenneke (vader Jakob was

eÍ met broer Menno al vandoor toen ze terug kwam van boodschappen doen) was
het niet eens zó moeili.jk om vlot alle tjoepers, kwakers en bliepers te vinden.

Foto 7 Met dit multifunctionele meetapparaat won PAAURD

de eerste prijs in de zelfbouwwedstrijd

Wat is het handig om er een paar scherpe jonge ogen in een verstandig koppie bij

te hebben! Tachtig-meter-jager-bij-uitstek Menno @DML, Jenneke en ik waren al

weer vlug terug op het kamp. Helaas, de kaartpeil ing nekte ons.

Foto 6 Bijde grabbelton

v.l.n.r. PAffi.PI, PAAJHS
en zoon Menno



FO\O 8 PAQDML

Eerst uitleg van Menno.

FO\O 9 PA3EKK

..en dan snel naar het hol

Hier kwam de ervaring van Jaap goed van pas want hij liet zich niet bedotten door

íoutpeil ingen langs prikkeldraad.

ïot onze verrassing hadden Frits PAZDEF en Ria kans gezien Om weer iets

eerder uit Haarlem te vertrekken. Terwijl de 80 meter jacht in volle gang was

arriveerden zel
's Avonds werd er weer Chinees besteld. De meisjes vonden dat verleden iaat zo

gek nog niet, want een barbecue opzetten is alt i jd nog een hele klus. De (nieuwe)

Chinees moest een beroep doen op een taxi(!) maar uiteindeli jk kregen we onze

hap. Natuurli jk werden rond de tafel diverse winnaars van klootschieten, . ieu de

boules, vossejagen en survival in de prijzen gezet, dit maal vriendeli jk beschikbaar

gesteld door cQ-lnternational uit winsum en Dolstra uit Burgum. onze steun en

toeverlaat bij de diverse balspelen, Jan Riphagen, werd onderscheiden met een
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I

Haasjebord dat zelfs was voorzien van zijn LF-call PQ-SOS! Na lang natafelen
zocht iedereen met een voldaan gevoel de slaapzak weer op.

25 juni

Aan alles komt een eind, zelfs aan de BQC-Familiedagen. Maar s'morgens
genoten we allemaal van de zon (foto 10). Ook het begin van de zomer tijdens Het
Haasje lijkt wel een traditie te worden!

Foto 10 De centrale parasol bood goede beschutting tegen de felle zon
v.l.n.r. Gerben (Pa van PElBUE en PDffiJM), PA3BUO, PA4JVP

De laatste experimenten werden uitgevoerd. Menno wilde even mijn HF-dipool
gebruiken maar hel 300 O lint was net een meter te kort. Geen nood, met een
paar stukken snoer, pisangslekkers en krokodillebekjes lost een amateur veel op.
Voor de laatste keer ging de meute het bos in om kloot te schieten en zelf ging ik
even op'Íotosafari'. Het opmaken van de restjes en genieten van zon en koffie
werden gebruikt om ons eerste lustrum te evalueren. Ria en Wim werden nog een
keer in de bloemetjes en in het zonnelje gezet en iedereen begon zo zachtjes aan
in te pakken. We kunnen met ons allen weer terugzren op een paar geslaagde

dagen. We hadden het weer mee en iedereen kon zich volop amuseren. Rietle en
Willem: heel harteli jk bedankt voor de organisatie. De beheerder van camping Het
Haasje weer bedankt voor het tolereren van een losgeslagen stel Radioten en alle
deelnemers bedankt voor de gezell igheid. Tot volgend jaar!

72es73 de Robert, PA3BHK
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Figuur 2 Montage op eilandiesprint

Gerard gaf ons nog een waarschuwing mee: bij 'prutsen' eerst de

voedingsspanning eraf haten om beschadiging van de FET's te vermljden

Succes met eventuele nabouw!
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VPR 30
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GEZIEN OP'HETHAASJE'
door PA3BHK en PAZWDW

Een paddle zonder

bewegende delen

Martin PA3EPI maakte van

twee stukjes printPlaat uit de

afvalbak een perfect

werkende paddle voor zijn

electronische seinsleutel.

Om u alvast een idee te
geven van het geheel ziet u

hierbii een foto van dit

kleinood. ln de volgende Nieuwsbrief hopen we hierop terug te komen. U zult dan

het schema aantreffen van het'aanraakgedeelte', alsmede een schema van een
goed werkende elbug met lC's,

Een zelfbouw antieke sleutel

Lambert PAABWA toonde ons vol

trots dit glanzende produkt.

Zo te zien zijn er heel wat uurtjes

aan besteed, maar het resultaat

mag er dan ook zijn.

Waar bli jven de andere foto's?

Heeft u ook iels wat de moeite van

het bekijken waard is? Stuur ons

dan eens een foto! We hebben
hier al eens eerder om gevraagd,

maar helaas bleef onze

brievenbus wat dat betreft geheel

leeg... We zullen maar aannemen

dat de vakantie ertussen is gekomen en we herhalen ons (vriendeltlke!) verzoek

nog maar eens. 't ls niet dat we om kopij verlegen zouden zitten, maar ons lijÍblad

fleurt er zo van op... U heeft vast wel een prentje van een leuk apparaatje, kleur of

zwart/wit, het maakt ons niet uit. Kijkt u even in uw fotoalbum?
TNX!
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EIN DSTAND BQC-MARATHON

call preÍixen landen

door PAAATG

antenne

't PA3FFZ 55 22

2 PA3FSC 126 42

3 PA3FLV 80 34

4 PAOTA 297 80

5 PA3BHH 83 28

6 PAOATG 151 36

7 PA3CLO 66 23

8 PA3EXS 56 30

Terugblik op de marathon 1994'1995

En weer is er een marathonjaar voorbij. Het deelnemersveld was niet groot, maar

gelukkig kwam er op de valreep Jan Pieter PA3CLQ nog bij. Het was een prima

log met alle informatie die ik nodig had.

Tengevolge van de micÍowatt-escapades van Bastiaan PA3FFZ was de stand

behoorlijk scheef getrokken. De andere deelnemers hadden daar geen weerwoord

op. En wie niet meedeed heeft die frustratie gemist. Maar niet getreurd, we

beginnen opnieuw met een kersverse marathon 1995-1996'

De nieuwe marathon 1995'1996

Voor de nieuwe maralhon gelden weer dezelfde regels. Hopel'tjk zijn er wat meer

deelnemers. De ras-experimenteerders moeten bij AM-mode er wel op letten de

bewuste QSO's duidelijk te markeren en ook vermelden of het uitgangsvermogen

wel al of niet reeds door 4 is gedeeld.

Kees PA@TA, die dit jaar de top drie net niet haalde, is niet van plan het er bij te

laten zitten. Hij is nu goed thuis op zijn nieuwe set en kan dus aan *'

vermogensverlaging gaan doen om zijn score weer omhoog te brengen. Dit jaar

was het verschil tussen de nummers drie en vier niet zo groot, dus dat moet

zonder meer kunnen.

De deelnemrslijst moet eigenlijk bij zo'n 500 leden toch wel wal langer kunnen zijn.

lk kan me niet voorstellen dat slechts 1,5% van de oRP-club actieÍ is met het doen

van experimenlen d.m.v. verbindingen. we zijn niet allemaal eendeÍ en hebben

niet allemaal dezelfde hoeveelheid vrije tijd beschikbaar, maat zo nu en dan een

log insturen voor de marathon kan altijd. lk kan mij wel voorstellen dat er leden zijn

die slechts een enkele keer per jaar actief zijn, op de camping of tijdens een

223289
9486
5635
4282
1652
1 087
1075
168

long wire
long wire
helix
long wire
long wire
long wire

long wire
ground plane
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contest. Maar juist die logs zijn uitermate geschikt voor deelname aan de
marathon. Gewoon een kopie van het logboek of van het contestlog is voldoende,
mits leesbaar geschreven en aangevuld met het gebruikte uitgangsvermogen, de
mode en de antenne-installatie.
Als nu het marathonlijstje zou groeien naar een '1O{al deelnemers (optimist) dan
zou het theoretisch mogelijk moeten zijn dat een'non-member' het BQC-award
zou kunnen aanvragen. Maar dan moeten wij er wel reclame voor maken!
Vermeld dus op de QSL-kaarten van two-way QRP QSO's dat deze geldig zijn
voor het award. Vermeld op deze QSL-kaart naast de standaardgegevens ook het
gebruikte uitgangsvermogen en de mode. Venrijs voor award-inÍo naar PAOATG
of het club-adres. Maak desnoods een extra sticker met award-info en plak deze
op de QSL-kaart. Voor de amaleurs die de BQC-award regels ontschoten zijn treft
u op bladzijde 33 in deze Nieuwsbrief het reglement ter herinnering aan.

73 Adriaan PAOATG

VERZOEK VAN ALBERT WILDIERS

Onze vriend uit Anlwerpen heeíl een oude Commodore CBM64/128 gevonden en
heeft via de Engelse CBM Radio Amaleurclub wat programma's gekregen Hij is
echter benieuwd of er binnen de BQC mensen zijn die met een soortgelijke
computer (of volgens PAOZR:'kantoormachine') werken en hun ervaringen cq.
programma's met hem willen uitwisselen. Het adres is:

Albert Wildiers
Vliegenstraat 47
2060 Antwerpen

Belgie.
Ook stuurde Albert mij kopieên van enkele artikelen uit 'Maplin Magazine' van juni,

september en november 1994 over een packetradio-modem, te gebruiken met
IBM-machines en -klonen, een breedbandversterker met een MAR-6 en een
eenvoudige 2 m FM-ontvanger. Deze beschrijvingen hebben een commercieel
tintje, ze zijn allen gebaseerd op bouwpaketten van Maplin. Interesse? Neem even
contact met me op, dan kan ik kopietjes regelen.

Namens Albert bedankt,T2 es 73 de PA3BHK

t t t r t
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OPERATIE 209 . VOLGENDE PATIENT .

door PA3FFZ

Na de transptantaties waarover ík in de /aafsÍe Nieuws bief verslag deed ziin de

restanten van de tweede R209 btiiven liggen. wat ik hiermee deed kunt u in

onderstaand verhaal leze n.

Een hoopje onderdelen ;

Misschien kent U dat wel... een hoopje onderdelen waar we'ooit nog eens iets :

leuks mee gaan doen'. Vaak komt zoiets nooit meer uil de doos waar we het
'zolang' in hebben opgeborgen. Soms ook groeien er uil allerlei andere proiekten

steeds meer stukjes bij die ook bruikbaar zijn. En als we dan eens door onze

schatkamer lopen kan het moment gekomen zijn dat we inderdaad'iets leuks'

gaan doen.

Laten we de doos eerst maar eens open maken. Een sloop-209 zonder de

karakteristieke luidspreker met het waterdichte deurtje. Vrijwel alle buizen zijn eruit

verdwenen om andere bezitters van een 209 verder te helpen. In zo'n ding is

natuurlijk lekker gespit en ook de triller voor de hoogspanning voor de buisjes (bij

portabel gebruik) is niet meer aanwezig.

Naar een idee van wim PA@WDW is er een zakje met keramische filters ter

verhoging van de selectiviteit van de middenfrequent versterker, een MF-

versterker uit een draagbaar radio'tje en een laagfrequent versterker met een

uitgekiende LF-doodaat, ooit gemaakt voor een DC-ontvanger'

Het'Íront end', met schaal en spoelen, laten we voorlopig maar met rusl en voor

de rest van de ontvanger hebben we nu eigenli jk alles wel klaar l iggen... behalve

de BFO, de produktdetektor en een Íatsoenlijke AVR' Aangezien de

oorspronkelijke MF-verslerker te breed was, niet goed regelbaar en zonder

buizen, ben ik begonnen deze ie vervangen door de versterker uit het

t ransis torradio. t je . . .gewoonbui tenommet|angedraden.A|sdi tgoedgaatkande
oorspronkelijke MF-versterker worden verwijderd'

Geen lC?
Misschien is het wel 'achterlijk'om in deze tijd niet meteen naar een lc te grijpen

voor een MF-versterker of desnoods de hele ontvanger. Met lc's heb ik al heel wat

afgestoeid, zoveel dat ik ze niet meer zo positief beoordeel als in het begln en

toch meer vertrouwen neb in de oudenvetse technologie, als \ /e aspekten als

eneÍgiegebruik,kostprusenÍUimtebes|agbuitenbeschouwing|aten,Discrete
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komponenten nemen beslist meer Íuimte in maar kunnen door ons gemodelleerd

worden. Probeer maar eens om een lC op een andere voedingspanning te laten

werken oÍ er een andere weerstand in te monteren. Trek de pootjes van een

TCA440 maar eens zover uit elkaar dat de in- en uitgang van het met zorg

opgebouwde MF-filter elkaar niet meer zien.

Een oude transistonadio
Het is niet eens zo eenvoudig om schema's uit de oude doos te pakken te krijgen.

Daarom hier het schema van dat deel van het transislorradio'tje dat ik interessant

vond en met de figuurzaag uit de print gezaagd heb. De'snel klaar-niet fraai'

methodê.

Figuur 1 Oorspronkelijke ontvanger

Voordat ik het printje had uitgetekend leek het er even op dat het een wel zeer

oude germaniumtorren-constructie betrof, zo met de plus aan massa. Na het

uitspitten was duidelijk waarom: de tÍafo's aan de collectors liggen aan massa... dit

wordt een enkele keeÍ wel eens meer gedaan om minder problemen met de

ontkoppeling te krijgen. Aangezien alle schakelingen die we tegenwoordig
gebruiken de min aan massa hebben is het in ieder geval niet handig, bovendien

heeft de 209 een 6 volts gloeidraadcircuit met ook de min aan massa. lk heb de

torren vervangen door PNP's en de diode en de elco omgedraaid. Nu kan de

massa aan min gelegd worden. Gebruikt zijn gewone Si-torren met voor Tl een

ruisarm type (8C559) en twee maal 8C258. Waarschijnlijk was ook de basis van

T'l op de AVR{ijn aangesloten (heb ik ook gedaan).

Gebruiken we dit printle uitsluitend als MF-versterker dan kan de zelf-oscillerende

mengtrap verdwijnen. lk heb de oscillatorspoel verwijderd (collector weer

T3

e.  A .v .R.



doorverbinden) en een extra MF-trafo op de plaats van de ferrietstaaf

geïnstalleerd. Zo ontstond een zeer gevoelige MF-versterker. Die extra trap

Figuur 2 Gewiizigde ingang

verslerking leek mij noodzakelijk om

de demping van het toe te passen

keramische ladderfilteÍ te

kompenseren. De AVR regelt over

tenminste 80 dB door bij de sterkere

signalen de transistoren af te knijpen.

Meestal wordt bij dit soort eenvoudige

ontvangertjes een germaniumdiode als

detector gebruikt. In dit schema zien

we een sil iciumdiode onder

voorspanning. De sPanning over de

diode zonder signaal is 0,47 V en die

daalt bij max. signaal tot -0,12 V. Op

de AVRJijn staat met de spanningsval over de 7 kQ weerstand een spanning van

ruim .l volt voor de bases van T1 en T2, die aÍneemt met het stijgen van de

signaalsterkte.

Figuur 3 Keramisch lílter

Eerst maar eens kijken

hoe het nu gaat. Het

demPende Íi l ter is nog

niet aangebracht,
maar de AM-ontvangst

is in orde, behalve bij

de zeer sterke lokale
ul7

slations. LateÍ zou

bliiken dat dit tYPe

AVR niet goed werkt

biJ SSB De oorzaak is

waarschilnli ik de'vette

draaggolÍ die bij SSB

ontbreekt.

MF-fi lter met keramische resonatoren

De gebruikte keramische resonatoren zijn wat anders dan de door wim gebruikte

t ypen ' zehebben3poo t j esenz i j ngee |me the topsch r i Í t :SFU465B,z ie f i guu r3
Met opzet is voor 465 kHz gekozen i.p.v. de gebruikelijke 455 kHz omdat de 4e

harmonische van de BFO dan net buiten de 160 meterband valt (1860 kHz) in

*6
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plaats van er midden in. Aan de hand van melingen is gekozen voor C's van

1000 pF die ik gelukkig niet al te vasl heb gezel... het oor was echter niet tevreden

met de metingen en zo werd uiteindelijk een prettige waarde van 470 pF

verkregen. Het goed beoordelen op het gehoor is echter pas mogelijk als er een

8FO is gemaakt en deze op frequentie is gezet. Voor AM-ontvangst is het Íilter

veel te smal en dat leidt tot een ernstig verlies aan lage tonen. Voor AM wordt een

gedeelte van het filter daarom met een miniatuur (reed)relais overbrugd, figuur 3.

3ee[-T1i
"T1i

rFdI

BFO en productdetector

Voor de BFO is een MF-trafo als

oscillatorspoel gebruik met verder een

zeer klassieke schakeling. Hier voldoet

een lC ook prima. De SO42P kan

mengen en ook nog oscil leren... BFO

en productdetector in één, zie figuur 4.

Russische mixer

Wat mij al een tijdje Íascineerde was cle

zgn. 'Russische mixer', zie figuur 5.
Het eigenaardige van deze schakeling

is het signaal van de BFO dat via een C

wordt ingebracht, waardoor de stroom

door de beide diodes niet'rond' kan

lopen. Als eenvoudige amateur denk ik

dan: 'dit kan niet werken' en toch duikt

de schakeling regelmatig oP in de

literatuur. Als we er aan gaan meten

dan mengt de Russische mixer wel,

maar niet best. Een weerstand naar het knooppunt van de lwee diodes brengt

veÍbetering en wie weet berust de werking wel op het gebruik van 'lekkende'

germaniumdiodes. Als ik zo naar die twee tegengestelde diodes kijk dan denk ik:

die zitten toch ook in een transistor... en die kan ook nog versteÍken.

Bastiaan-mixer

De nu ontstane'Bastiaan mixer' is niet echt nieuw, maar wel effectief, zie figuur 6.

Bij een goede dimensionering krijgt men een prima produktdetecloÍ met een

versterking van ca.10x (basisweerstand naar massa is sterk afhankelijk van de

voedingspanning). De exlra verslerking bij de detectie van SSB- en CW-signalen

Figuur 4 BFO en productdetector

Ml<--r+FLF
l_

I
BFO
(osc)

Figuur 5 Russische mxer

T '̂ P N P
geel Í2

s o l r 2  p

t r ? o  P F
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heft aardig de grotere demping door het ladderÍilter voor deze modes op en zo

kl inken AM en ssB ongeveer even luid uit  de luidspreker. Let op: de mel een

sterrelje aangeduide onderdelen hebben een kritische waaÍde'

* ( t

q loP

m í x e f  B F O

Figuur 6 'Bastiaan-mixer'en BFO

l"1F

Front-end
Of de 'Bast iaan-

mixer' ook geschikt

is voor in een front-

end heb ik niet
geprobeerd. In het

front-end van cle

209 zijn wel
proeven met

halfgeleiders
genomen, want het

zou mooi zijn als die

Z ia  = l t oO Í \

laatste dÍie buisjes er ook uit konden en dan zonder een drastische wijziging van

het spoelenblok en de bijbehorende schaal Een FET i p v de oscil latorbuis

werkte uitstekend zonder een merkbare Írequentieverschuiving! Breng de 90 V

hoogspanning terug tot 6 oÍ 12V! ook de HF-versterkeÍ liet zich vervangen door

eenFET.maarhadwa tne ig ing to tgene re ren .Me tdemeng t rapkwamenech te rde
problemen. Met een dual gate FET (40673) of een lC (SO42P en NE602) ontstond

er een brei van intermodulatie. lk heb er heel wal experimenteertijd ingestoken

maar mij lukte het niet om met halfgeleiders zelfs maar in de buurt van de

resultaten met buizen te komen. Mogeli jk lukt dit wel met de nodige veranderingen

aan de spoelen en dan is ook een andere schaal noodzakeli jk oÍ u moet wel een

zeergeduld igtypezi jndat instaat isdeoorspronke| i jkegel i jk |oopteherv inden
met andere spoelen en schakelingen. Gaan we deze weg bewandelen dan is het

misschien te overwegen om te stÍeven naaÍ ontvangst op alleen de

amateurbanden omdat daar niet veel ruimte voor is op de bestaande schaal. ln

ieder geval heb ik de buisjes in het front-end laten zitten; dat werkt uiteindelijk

orima. Nadeel is wel dat er dan 90 V moet zijn, wat bij netvoeding niet zo'n

bezwaar is. Echter niet alle 209's zijn voorzien van een netvoeding en ik wilde de

209 ook in het veld kunnen gebruiken. Voor de opwekking van die 90 volt is een

transis toromvormertJegebouwd,maardaaroverennogmeer209ineenvolgende
aflevering van de Nieuwsbrief.

Bastiaan. PA3FFZ

qlo
t, ll
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MXM INDUSTRIES BOUWPAKKET
'S i m pl e SupeRX' O NTVANG ER

-  - , , :  i
''\:niif"

dOOr PA3ASU

MXM lndustries ls een

klein bednÍ in Texas (VS)

wat een voorraad

bouwpakketten voor
(zend-)ontvangers

ontwikkelt en verkoopt.

Kort geleden kreeg ik een

bouwpakket voor een

onlvanger voor de 20-
meter band en miin

waa rnemi ng e n betreffe nde

de montage en
proef nemi ng e n be sch rijf ik

hieronder.
Bouwpakket
De ontvanger wordt geleverd als'deelpakket' - d.w.z. het bevat een print (91 x

46 mm) en bijbehorende onderdelen, doch in de 12 volt voeding, de behuizing,
een 10 kíl volumeregelaar en de contacten voor de antenne- en audiosignalen
moel men zelf voorzien. Een Engelstalige folder, bestaande uit 6 bladzijden, geeft

het schema weer en heldere aanwijzingen voor de opbouw en het afregelen van
de ontvanger. Tegen meerprijs is er een variabele afstemcondensator te koop. Dit

bouwpakket is ook in enkelbandsuitvoeringen voor de 80, 40 en 30 m te koop,

alsmede met bijbehorende QRP-zenders.

Schema
De ontvanger is een enkelsuper die uit slechts vijf geïntegreerde schakelingen

wordt opgebouwd (fig. 1). De antenne-ingang wordt door twee anti-
parallelgeschakelde diodes tegen spanningsoverlast beschermd. Het inkomende

hoogfrequentsignaal wordt door een miniatuur 10 mm traío gestuurd naar een

Signetics NE602 - een zgn. Gilbertcel - die als gecombineerde mengtrap en lokale

oscil lator íunclioneert, De NE602, die oorspronkeli jk voor UKW cellulaire

radiotoestellen is ontworpen, heeft een lage ruisvloer en eist wein,g externe

hulponderdelen. De lokale oscil lalor wordt door een varco aÍgestemd Het 455 kHz

middenfrequentsignaal gaal direct naar een miniatuur keramisch fi l ter en daarna

naar een MC3340 MF-versterker. Het volume wordt bij de MF geregeld d.m.v. een
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spanningsgestuurde verzlvakker in de MC3340; een potmeter op het
bedieningspaneel voorziet de spanning.

23

print en de afstemcondensalor in een dichte behuizing (van b.v. blik) te monteren.
Als dit gedaan wordt blijkt dat de stabililert op de korte rermijn - subjectieÍ gezien -
acceptabel is.

Meetresultaten
Met behulp van een Hewlett-packard meetverzwakker en een meetzender wordt
een ruisvloer van ongeveer 0,2 pV eff. gemeten; met de volumeregelaar op
maximum stand kan men een cw-signaar van eveneens 0,2 pv met behurp van
oortelefoontjes juist waarnemen. De -3dB bandbreecÍle van cíe MF-versterker is
ongeveer 1,6 kHz, maeÍ de steirheid van de MF-firter brrjkt onvordoende om de
LSB volledig te kunnen onderdrukken. De onderdrukking van de spiegelfrequentie
(4dB) is een beetje onder de maat, maar dit zou verbererd kunnen worden met
een zeer selectief extern filler. Met behulp van een lweede signaalbron wordt een
interceptpunt van derde-orde intermodulatie van -20 dB en een dynamisch bereik
van 69 dB gemetên. Deze raatsre meting was niet makkerijk te doen, maar de
resultaten kwamen redehlk overeen met hel door de fabrikant gespecificeerde
interceplpunt van -13 dB (een dynamisch bereik van 71 dB). Het aansruiren van
een -20d8 verzwakker voor de antenne_ingang laat grotendeels de
intermodulatieprodukten verdwijnen en laat de gevoelígheid nog steeds staan op
2 pV, die voor gebruik bij sterke eRM voldoende is. Deze intermodulatieprestatie
is te vergelijken met die van rigs uit de zeventiger jaren, zoals de Kenwood rs52o.

Prijzen
In de VS kost de SupeRX $49,50; dit woÍdt voor geschatte verzendkosten,
invoerrechten en BTW met ongeveer $25 vermeerderd, afhankelijk van de
wisselkoers een totaal bedrag van ruim /1 15 (BFR 2130).
Voor $29,95 (in de VS) kan een compatibere 4 watt eRp-zender meegereverd
worden.
In de Íolder staat een garantie vermeld dat, wanneer de ontvanger het niet doet,
MXM Industries deze voor $10 aan de praat krijgt.
Als je de kale Amerikaanse prijs van de supeRX vergerukt met de aankoopprijs
van de onderdelen uit de 'SnuÍfelkatalogus,, dan merk je dat ze vrijwel
overeenkomen.
Zoals alt i jd, is de betasting de boel..
De leverancier, MXM Industries, kan men bereiken op Rt í, Box 156C,
Smithsville, TX 78957, USA, Tet: +1 512-237-3906.

Mike Perry PA3ASC, Oegstgeesl

Jr
l i l

l + _ |
l + l
|  7810s I__r_

l ,H4 f  +5v

I

455  kHz

Figuur 1 Blokschema Simple SupeRX

Er is geen automatisch volumeregeling (AVR). Het (verzwakte) MF-signaal wordt
geleid naar een tweede NE602, die als BFO en productdeteclor vooÍ CW en SSB

functioneert. Het audiosignaal gaat, via een RC-laagdoorlaatfilter, naar een

LM380 eindtrap, die voldoende vermogen voor een kleine luidspreker levert. De

vijfde lC is een gewone 78L05 spanningsregelaar, die oscillatoren en verzwakker

voorziet van een stabiele voeding.

Opbouw en afregeling
De opbouw en het afregelen van de ontvanger is niet moeilijk. De normale
gereedschappen en een omroepradio om de MF-versterker af te stemmen zijn

slechts vereist; maar met behulp een frequentieleller wordt het een stuk
gemakkelijker. De hoogfrekwent kringen zijn zeer gevoelig voor kleine
veranderingen van de paÍasitaire capaciteiten en het is dus aan le bevelen om de

\-/
NE 6O

Benelux ORP Club - Nieuwsbrief nr.75 - seotember 1995 Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr.7S - september 1995



24

QRP.CONTESTKALENDER

datum GMT contesl

door PAAATG

mode band

2 sept. 1300-1600

16-17 sept. 1500-1800

23-24sept. í500-1800

23 sept. 1600-1900

23 sept. 1900-2100

29 sept.-'l okt. 1600-2359

14 okt. 1600-2400

15 okt. 0000-0500

15 okt. 1300-2200

14-15 okt. 2000-2000
15 okt. 0700-1900

21-22okt� 1200-2400

21-22okt. 1500-1500

28-29 okt. 0000-2400

1-7 nov. 0000-2400

4-5 nov. 1200-1200

4-5 nov. 1400-1400

5 nov. 0900-1 100

5 nov. 1500-1700
'10-12 nov. 2300-2300

11 nov.  0900-1130

11-12 nov. 1200-1200

12 nov. 0900-'1 130

18 nov. 1500-1700

18 nov. 1800-2000

19 nov. 0700-0900

19 nov. 1000-1200

19 nov. 1300-1500

19 nov. 1500-1700

25-26nov. 0000-2400

AGCW HTPartY

SSA Scan. Act. contest
' SSA Scan. Act. contest

AGCW VHF/UHF contest

vervolg
EU for ORP weekend

Pennsylvania QSO PartY

vervolg
vervolg

URE lbero Americano

RSGB 21 MHz QRP

ARCIQRP Fall PartY

DARC WAG conlest

CQ WW-DX conlest

HA QRP week

Ukrainian DX contesl
VERON telegrafiecontesl

HSC contest

vervolg
59 JA Int. DX contesl

VERON PA Beker

Ol(OM contest

VERON PA Beker

EUCW Frat. QSO PartY

vervolg

vervolg
vervolg

AGCW HB/OT PartY

vervolg

CQ \ /W-DX contest '

CW
CW
SSB
CW
cw
CW
CW/SSB
CWSSB
CWSSB
SSB
CW
CW
CW/SSB
SSB
CW
CWSSB
CW
CW
CW
SSB
CW
CW/SSB
SSB
cw
CW
CW
CW
CW
CW
CW

4 0 m
80-'10 m

80-10 m
2 m

70 cm
80-10 m

' t60-10 m

160-10 m

160-10 m

160-10 m
1 5 m

160-10 m

80-10 m
'160-10 m

8 0 m

80-10 m
2 m

80-10 m
80-10 m
80-10 m

80-40 m

160-10 m

80-40 m
40-20 m

80-40 m

80-40 m

40-20 m
4 0 m
8 0 m

160-10 m

AGCW-DL HANDTASTEN PARTY (HTP}

Werken met: elke amateur.
Roepen: CO HTP.
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Uitwisselen: RST + yelgllTklasse/naam/leeÍtijd.

Deelnameklassen;  A= max.  5W ui t ,  B = max.  50 W ui t ,  C = max.  150Wuit ,  D =

SWL.

Puntentell ing: A-A = 9 punten, A- B = 7 punten, A- C = 5 punten, B - B = 4
punlen, B - C = 3 punten, C - C = 2 punten.
Multiplier. geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: Leeftijd (X)YL = XX. Alleen handsleutels zijn toegestaan. Op de
summary-sheet een verklaring aanbrengen dat men alleen een handsleutel heeÍt
gebruikt.

Aanbevolen frequentieband: 701 0 - 7 O4O kHz.
Log + surnmsry: vóór 30 september zenden aan Friedrich Fabri DFl OY,
Wolkenveg 11, D-8000 MÉnchen 70, Deutschland.

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST
Werken met: elke Scandinavische amateur (incl. TF).
Uitwisselen: RS(T) + yslgnl.

Deelnameklassen: single op. single TX, single op. QRP TX (max. 10 W input),
multr op. single TX, SWL.
Puntentell ing: Scandinavië - EU 1 punt, Scandinavië - DX 1 punt op 20-10 m en 3
punten op 80-40 m.
Multiplier: Scand. call areas (LA1 = LB1 = LJ1 en OY).
Score: som van de QSO-punten maal de som van multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Geen cross-mode QSO's.
Multi op. stations minimaal 10 minuten op de band.
Landenli jst Scandinavië: LA = LB = LG = LJ, JW, JX, OF = OG = OH = Ol, OH@,
oHoM = oJA, ox, oy, oZ, sl = sJ = sK = S L= SM =7S = 8S, TF. Oy/pAAQRp
= OY@ etc.
Logs: per band + summary vóór 31 oktober zenden naar: SSA Contest Manager,
E.J, Korhonen OH4NRC, P.O. Box 44, SF 004441 Helsinki, Finland.

AGCW-DL VH F/UHF CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ AGCW TEST.
Uitwisselen: RST + ye1g11./klasse/locator.

Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = max. 25W uit, C = meerdan 25Wuit.
Puntentell ing: 1 punt per overbrugde km.
Multiplier: geen.
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Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet veranderen.
Alleen single op. slations, geldt ook voor clubstations. Niet-complete eSo's tellen
niet maar staan wel in het log.
Aanbevolen Írequentiebanden: 144,010 - 144,150 MHz en 4g2,O2S :
432,150 MHz.

Logs: per band + summary vóór 31 oktober zenden aan Oliver Thye DJ2QZ,
Postfach 7811 . D44O0 Munster.'Deutschland.

EUROPE FOR QRP WEEKEND
Werken met: elke QRP-amateur.
Roepen: CQ EU ORP.
Uitwisselen: RST/pwr output/naam.
Deelnameklassen: geen.
Puntentell ing: PA-QSO's 0 punten, EU-QSO's 1 punt en DX-eSO,s 3 punten.
Stations buiten EU 5 punten voor een QSO met EU.
Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten op elke band.
Bijzonderheden: max. 5 W uit. Alleen two-way QRP QSO's tellen mee. per

continenl onlvangen de nummers 1 ,2 en 3 een certiíicaat. Bij protesten is de
beslissíng van de organisator bindend.
Te gebrui ken frequentiebanden: 3550-357 0, 7 O2O-7 O4O, 1 4OSO-1 4Ot O, 21 OSO-
2107O en 2805Q-28070 kïz.
Logs: met QSO, datum, tld, call, verzonden en ontvangen rst/pwr/naam per band
+ summary vóór 12 november zenden aan P. Doudera OK1 CZ, Ul Baterie 1,
16200 Praha 6. Czech Reoublic.

PENNSYLVANIA QSO PARTY
Werken met: Pennsylvania QRP clubleden.
Uitwisselen: RS(T) + QTH (county voor Penna-stations en ARRl-sections voor de
rest).
Deelnameklassen: single op. QRP (max. 5 watt output), single op. medium power
(max. 150 watt output), single op. QRO (>150 watt output), multi op. single TX,
multi op. multi TX, verder nog Novice/Technician, poíable of mobiel klasse.
Puntentell ing: CW QSO op í60-80 m 2 punten, CW OSO op overige banden jTz
punt ,  SSB QSO' l  punt
Multiplier; Penna-counties (max. 67). Station op een county-grens telt voor 1
QSO-punt, maar verhoogt de multiplierpunten.
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score: de som van de QSo-punten maar de murtiplierpunten. eRp-score is
eindscore maal 2.
Bijzonderheden: elk station 1x per band en mode. Geen repeater-eso,s. Bij meer
dan 100 QSo's een dupe sheet meesturen. cw-oSo's alleen in de cw-band.
/lVl-slations mogen opnieuw gewerkt worden bij county wissel.
Aanbevolen frequenties: 'r810 (niet voor Ned.), 3s60, 7030, 7040, 14060, 21060,
21110,28060 en 28110 kHz.
Logs: per band + summary vóór 15 november zenden aan Dougras Maddox
W3HDH, Nittany Arc., p.O. Box 614, State Coltege, pA 16804-0614, USA.

IBERO AMERICANO CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS + volgnr
Deelnameklassen: A = singre op. Lalijns-Amerika, B = murti op. resr van de
wereld, c = multi op. Latijns-Amerika, D = multi op. rest van de wereld, E = single
op. Spaanse Novice (EC), F = single op eRp multi band.
Puntentelling: Latijns-Amerikaanse landen (volgens lijst) 3 punten en de rest van
de wereld 1 punt per QSO.
MultiplieÍ: DXCC-landen (volgens l i jst).
Bijzonderheden: elk station Íx per band. Multi op slechts 1 TX. Latijns-
Amerikaanse landen votgens DXCC: CE, CO, Cp, CT, CU, CX, C3,C9, DU, D2,
EA, HC, HI, HK, HP, HR, KP4, LU, OA, PY. TG, TI. XE, YN, YS, W, ZP,3C.
SWL's 3 punten per QSO met min. 1 station uit de Lati jns-Amerikaanse
landenlijst. Na 5 QSo's mag hetzelfde slation weer gelogd worden (echter max.
15% van alle QSO's).
Logs: per band + summary vóór 30 november zenden aan concurso lbero
Americano, Gran Via de las corts catalanes 594, E-ogoo7 Barcelona, spain.

RSGB 21 MHz QRP CONTEST
Werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen: RST + yslgnp G's geven RST + seunly (3 letters).
Deelnameklassen: single op., single op./eRp, multi op., multi op./eRp, SWL.
Puntentell ing: 3 punten per eSO.
Multiplier: elke G-county.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: te gebruiken Írequenties buiten 2100o-21oozs.2122s-21149H2.
Dupe sheet bij meer dan 80 eSO,s.
Logs: met summary voor 17 december zenden aan HF-contest committee RSGB,
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c/o G3UFY, 77 Bensham Manor Road, Thornton Heath, Surrey, England.

QRP ARCI FALL PARTY
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ ORP.
Uitwisselen: voor ARCI-leden RST + sPC + ARCI-membernr., niet-leden geven
RST + SPC + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-i0 m) of lo-band (16040 m)
Voor team competition vraag inÍo bij PAOAïG.
Puntentelling: 5 punten per QRP ARCI-QSO, 4 punten per DX-QSO en 2 punten
per EU-QSO.
Multiplier: som van alle SpC's.
score: de som van de QSo-punten maal de spc's maal de vermogensmultiplier.
Bijzonderheden: SPC = state/Province/country/DXOC-land. Hetzelfde station
mag op meerdere banden geweÍkt worden. Niet langer dan 24 uur in de contest.
ln de summary-sheet een uitvoerige beschrijving geven van de gebruikte
apparatuur en van de totale tijd gebruikt voor zenden en luisteren.
Vermogensmultiplier: x10 bij minder dan 1 W uit, x7 bij 1 tot 5 W uit. Boven 5 W
uit geldt als checklog. UitgangsvermoQ€o = 0,5 x ingangsvermogen. Het hoogste
uitgangsvermogen gebruikt tijdens de conlesl wordt gebruikt voor de bepaling van
de vermogensmultiplier.
Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Ned.), 3560,7040, 21050 en 2g060 kHz.
Logs. per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Cam Hartford N6GA,
1959 Bridgeport Ave., Ctaremont CA 91 71 1. USA.

DARC WORKED ALL GERMANY CONTEST
Werken met: DL-amateurs.
Uitwisselen: RS(T) + DOK voor DL en RS(T) + volgnr. voor alle anderen.
Deelnameklassen: A = single op./all band/CW, B = single op./all band/CW+SSB,
C = single op./all band/QRP, D = multi op./all band/1 TX, E = SWL.
Puntentell ing; DL-QSO's 3 punten.
Multiplier. elke DOK = 1 punt per band, onaÍhankelijk van mode.
score: de som van de QSo-punlen maal de som van de multiplierpunlen op alle
banden.
Bijzonderheden: elk station op elke band in elke mode 1x werken. eRp is max. 5
w uitgangsvermogen. Klasse D slechts 1 signaal tegeli jk in de lucht. Hulp van
DX-clusters is toegestaan. Dupe sheets bij meer dan 100 eSO,s.
Logs: per band + summary vóór 18 november sturen naar Klaus Voigt DLlDTL,

rài:

#sÍs

P.O. Box 427,O-8O72 Dresden, Deutschland.

CQ WORLD WIDE DX CONTEST

Werken met: elke amateur.

Uitwisselen: RS(T) + CQ-zone (Nederland is zone 14).
Deelnameklassen: single op./all band, single op./single band, single
op./QRP (max. 100 W uit), single op./QRPp, single op./assisted class (DX-cluster
hulp), multi op. all band/single TX,, multi op./all band/multi TX, team.
Puntentell ing: EU-DX 3 punten, EU-EU 1 punt, PA geen punten (wel multiplier).
Multiplier: zones band (max. 40 per), DXCC- en WAE-landen per band.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: team = 5 operators uit minimum 2 continenten als single op.
Team vóór 15 oktober aanmelden. Teamscore is de som van de teamleden. Multi
op. 1 TX minimaal '10 minuten op de band. Alleen als een OSO een nieuwe
multiplier oplevert mag van band gewisseld worden binnen deze í 0 minuten.
Single op. minimum 12 uur en multi op. minimum 24 uvr in de conlest voor awaro.
Multi op. multi TX max. 'l signaal per band. Multi op. multi TX aparte volgnummers
per band. Alle TX'n binnen een straal van 250 m. Alle antennes d.m.v. kabels aan
de TX.
Logs: per band + summary inzenden binnnen 1 maand naar CQ Magazine,
WWDX Contest, 76 North Broadway, Hicksvil le, NY 11801, USA. Dupe sheets
voor meer dan 200 QSO's. Op de enveloppe vermelden SSB- resp. CW-log.

HA QRP CW WEEK
Werken met: elke amaleur.
Roepen: CO TEST QRP.
Uitwisselen: RST/QTH/naam.
Deelnameklassen: geen.

Punlentell ing: QSO's met eigen land 1 punt, overige landen 2 punten.
Multiplier: DXCC-landen.
Score: de som van de QSO-punten maal de multiplierpunten.
Bijzonderheden: Elk statron slechts 1x werken. QRP is max. 5 W uit.
Frequentieband: 3500 - 3600 kHz.
Alle deelnmers onlvangen een certificaat. Bovendien ontvangen de winnaars per
land een gratis jaarabonnement op het maandblad Radiotechnika (weliswaar in de
Hongaarse taal, doch met begrijpelijke schema's).
Logs: mel summary vóór 21 november zenden aan Radiotechnika Szerkestosege,
Budapest PF 603, H-1374 Hungary.
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UKRAINIAN DX CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(ï) + volgnummer. Ukrainsche amaleurs geven RS(T) + regio-
afkorting (twee letters).
Deelnameklassen: single op. all band, single op. i ingle band, single op. all band
QRP, multi op. multi band single TX, multi op. multi band multi TX, SWL singte op.
single band.
Puntentelling: 1 punt voor QSO met eigen land, 2 punten voor QSO met Europa, 3
punten voor QSO builen Europa, 10 punten voor QSO met Ukraine.
Multiplier: de som van de afzonderlijke per band gewerkte:
a) DXCC-landen (+ WAE-landen),
b) Ukrainsche regio's (27 stuks).
Score: de som van de Qso-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: Hetzelfde station mag op een band met zowel CW als SSB
gewerkt worden, maar de OSO-tijd moet minimaal 10 minuten verschillen. Klasse
multi op. multi band single TX 10 min. regel aanhouden.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen versturen aan: Ukranian Contest
Club HQ., P.O. Box 4850, Zaporozhye, 330 1 18, Ukraine.

VERON TELEGRAFIECONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./locator.
Deelnameklassen: A = QRP (max. 1O W input), B = QRO.
Puntentelling: 1 punt per overbrugde km.
Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: vooÍ de AR|-contest ook de AR|-secties vermelden. A = single
op. en B = multi op. De logs worden dan doorgestuurd naar ltaliê.
Aanbevolen frequentieband', 144,010 - 144,150 MHz.
Logs: met summary vóór 24 november zenden aan A. van Tilborg PAOADT,
Schepenenveld 1 41, 7 327 DB Apeldoorn, Nederland.

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSCJeden).
Deelnameklassen: 1 = HSC-leden (max. 150 W uit), 2 = niet-leden (max. 150 W
uit), 3 = QRP-stations (max. 5Wuit), 4 = SWL's.
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Puntentell ing: 1 punt per QSO en 3 punten per DX-QSO.
Multiplier: elk DXCC-land per band

Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: elk station 1x per band en ti jdblok. SWL's moeten beide
Íapporten vermelden. Frequentiebanden: de eerste 30 kHz van elke band.

Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Frank Steinke DL8WM,
Trachenberger Str. 49, 01 129 Dresden, Deutschland.

FIVE.NlNE JA-DX CONTEST

Werken met: JA-stations.

Uitwisselen: RS + CQ-zone nummer (PA = 14). JA-stations geven RS + prefecture

nummer.

Deelnameklassen: single op , single op. single band, single op. QRP, multi op.
single TX.
Puntentell ing: 4 punten voor een OSO op 160 m, 2 punlen voor een QSO op 80
en í0 m, 1 punt voor een QSO op 40,20 en 1 5 m.
Multiplier: elke nieuwe JA-prefecture + Ogasawara lsl., Miniami Torishima lsl. en
Okino Jorihima lsl.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: single op. stations max. 30 uur in de contest. Rusltrjden van
minimaal 60 min. duideli jk in het log aangeven. Multi op. stations moeten, na
bandwisseling, 10 min. op de band bli jven, tenzij het een nieuwe multiplier
opleveí.
Logs: per band + summary voor 31 december zenden aan: Five-Nine Magazine,
P.O. Box 59, Kamata, Tokyo 144, Japan.

VERON PA BEKERWEDSTRIJD
Werken met: alleen PA
Uitwisselen: RS(T) + regionummer.
Deelnameklassen QRO, QRP, alles single op. 1 TX, SWL
Puntentell ing: ' l  punt per QSO.
Multiplier: elke regio per band.

Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: elk station 1x per band. Eigen regio telt niet voor multiplier. QRP
= max. 5 W uii voor CW en max '10 W uit voor SSB.
Frequentiebanden: CW 3510 - 3560 en 7005 - 7035 kHz, SSB 3600 - 3650, 3700
- 3775 en 7050 - 7100 kHz.
Logs: per band + summary vóór 14 december zenden aan A. de Jong PA@XAW,
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C.R. Waiboerstr.  í5, .1761 

CKAnna paulowna.
';,

OK/OM CONTEST
Werken met: elke OlíOl/OM_amateur

,:lÏ:;"'""' 
RS(T) + volsnummer, otíoM-srarions seven RS(T) + oK-disrricr (3

Deelnameklassen: I
op cw en ,rr, JinJ::'; ;ï iïlï ï;ïrB, 

sinsre op cw en ssB, mu,,i
Puntentelling: eSO,s met,OlíOf_tOfvf_sraiions = I punt.Multiplier: de per ba
mogen de provincie 

nd€Ízondeíiik gewerkte provincies. Mixed mode stations
score: som """ .;;l :ïï"#;.;:"ïïï::ï
Brjzonderheden: elk star;a^ I ;^^:':_-ï.'eÍn 

van de multiplierpunten.

een band in cw en ,ï3|iï Ïff::"::,i:J""0 
mode caresorie een srarion op

op de band btrjven, renzij het u"n niuu*" ililï:ïllbandwisselins, 
10 min.

Logs: per ban( + suÍl
GEn Svobooyo.;:#ïïï:ïf ;::.".ïiïsturen 

naar: K Karmasin oreFD,

EU CW QSO PARTY
Werken met: elke amaleur.
Roepen: Ce EUCW.
Uilwisselen: RST/eTH/naeml^t,,hr^r..L_-,... -
Deernameklasr"n, o =t'n""t/club/clubnr' 

(NM = no member)

w un, c = geen fid, D =ï;l-lid 
meer dan 5 w uit, I = Eucw-tid minderdan 5

::ïïfni"Qso 
met eisen rand 1 punt, EU-eso's 3 punren, DX-

Multiplier: elk OSO per dag en band.
score: de som van de QSo-punten maal de som ven no _,,,,,^,,^-_. .-.,band. 

,,,qqr qe som van de multiplierpunlen per

:[Ë:ïHïË:['Jï:" 
íx per das en band EUcw-crubs: scAG, AGcw,

SHSC, cpCW, eRp AF 
eRp Ctub), HSC, VHSC,.!NORC, nCC, aró, Ur_rAanbevo,en,,"o,"",,"iï'rii jï"riJ-ï:;iirï;i?ïl?:ni*:;;;_".Logs; per band + summary voor 2'december."no"n aan G'nther NierbauerDJ2XP, f llingerstr. 74, D_6682Ottweiter/Saar, DeurschÍand.

AGCW-DL H(omebrew) O(ld) T(imer) pARTy
vverxen met: elke amateur.

Roepen: CQ HOT.
Uitwisselen: RSï + yelgnp + klasse.
Deelnamekrassen: A = zerÍbouw TX en RX enrof 25 jaaroud, B = zerfbouw TX ofRX of 25 jaar oud, C = eRp TX (max. 5 W uit).
Punlentell ing: A -A, A- C en C _ C = 3 punten, A_ B, B _C = 2 punten, B _ B = 1

Multiplier: geen
Score: de som van de eso_punten.
Bijzonderheden: a'een zerfbouw of 25 laaroude apparatuur. Erk sration 1x perband. Volgnrs. per band.
Aanbevolen Írequentiebanden: 3510 _ 3560 en 701O -7040kHz.
Logs: per band + summary vóór 15 dec. zenden aan Dr. Hartmut Weber DJ7ST,Schlesierueg 13, D-3320 Salzgitter 1, Deutschland.
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BENELUX QRP CLUB AWARD door PAZATG
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Voonraarden
werk oÍ hoor 10 reden van de Benerux QRp crub (BQC) na 1 januari .rgg3. Vande voor het award gecraimde reden moet er minirnaar 1 uit een tweede randkomen. De BeC heeÍt immers teden in pA, ON, LX, G, DL, SM en EA.Het voor het QSo gebruikte uitgangsvermogen mag met cw niet hoger zijn dan5 wa* en met SSB niet hoger dan 1o watt. Voor zendamareurs moeten deverbindingen gemaakt zijn via'two-way QRp'. De in- of uitgangsvermogens

moeten op de eSL_kaart vermeld zijn.
De kosten voor her award zijnl 5,00 0f g rRc's. Hêt award is aan te vragen doorzowel leden als niet_leden.

Aanvraag

Maak een rijst met minimaar de vorgende gegevens: datum - roepretters - mode -urtgangsvermogen. Laat deze rijst controreren en ondeÍrekenen door tweegelicenseerde amateurs of een afdelings_ of BeC_secretaris (GCR_lijst).
Sluur de awardaanvraag met de vergoeding naar:
A.T.G. Willeboordse 7A@ATG
Wilgenlaan 86
4871VE Etten-Leur
Nederland.
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Een andere mogelijkheid is om op de jaarlijkse BeC_brjeenkomst de
awardaanvraag te overhandigen aan de awardmanager, tezamen met de
verzamelde QSL,s ter controle.

t a a t r

NIEUWE LEDEN - HARTELIJK WELKOM .
De navorgende nieuwe reden hebben zich in de raatste maanden bij de BQc
aangemeld:

752 R.J. Vilfschitd, K. Lingersweg 83, 3972 AC W,jk bij Duurstede.

753 GBABLO J. Verduyn, Ragteth Grove, Trowbridge, Witrs, BA14 7LÊ
England.

754 R. Carmoy, Rue St. Chaques 4, B 6032 Charlerois.

755 GMOCSZ Fr. Dinger, .Score Acre,, Inver by Tain, lV20 1RX Scotland UK.

756 PElKRF K. Wilmink, Dr. W. Dreesweg 65, .t í8g KB Amstelveen.

757 PDONSC G. Koster, D.H. v.d. Scheerstr. g, 7gi5 XR Emmen.
Werkt met Telefunken/Zodiac/Gemini_apparatuuÍ.

J.C. pot, Verl. Oosterdiep OZ i09, 7884 RE Barger_
Compascuum.

PElNZA P.D.J. v.d. plaat, pretudeweg 246, 2402HKAtphen a/d Rrjn.

QRP BOVEN 30 MHZ
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door PA3BHK

't ls weer voorbij,
die af en toe best
wel mooie zomer.
Hoewel

september en
zelfs oktober nog
regelmatig mooie
warme dagen
kunnen brengen
worden de

avonden weer langer en komen we allemaal weer meer toe aan binnenactiviteiten.
Misschien kom ik zelf ook weer wal meer aan mijn hobbies toe, want die tiggen de
laatste tijd zo goed als stil. zelfs de 2 m / 7o cm antenne, díe ik op het dak dacht te
zetten, ligt nog altijd in de garage. Geen nood, mede door tJw hutp is er ook dit
keer weer een rubriekje over'Het wel en wee van QRP boven 30 Mc,!

Propagatie

De tijd van interessanle propagatie via sporadische-E loopt weer op een eind.
6 Meter zal tot in oktober nog regelmatig even 'open' zijn via Es maar op 2 is er
hooguit in september nog een kleine kans op Es ofwel verbindingen tussen 1000
en 2000 km mel vaak loeiharde signalen.
Het najaar betekent enkele meteorenzwermen, vanaÍ halÍ oktober is het weeÍ
regelmatig 'raak'.

Ook voor Aurora liggen de kansen in de herÍst relatief hoog maar met de lage
zonneactiviteit zullen de openingen niet zo spektaculair zijn als in 1989 en 1990.
Boven 144 MHz (en soms zelfs op 50 MHz) is de voornaamste vorm van DX-
propagatie weer de gebruikeli lke'tropo'. Stabiel weer, maar ook lange, diepe
Íronten, veroorzaken temperatuurinversies die op hun beurl weer zorgen voor
terugbuiging van VHF/UHFiSHF-signalen waardoor QRP-signalen van 144 MHz
tot hoog in de gigahertzen QRO-sterkten kunnen veroorzaken tot over 1000 km.
De VHF/UHF/SHF-DX'er houdt dus goed de weerkaarten in de gaten!

Aktiviteiten

Dit keer is er volop dope! Harteli jk dank aan Rins PEl NLl, Robert PA3FXW en
Jan PA3FOP/OZ9QV. Deze bijdragen zijn eigenlijk artikelen op zich dus laat ik ze
graag zelÍ aan hel woord:
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Heel hartelijk welkom bij de BQCI wij hopen dat het tidmaatschap van onze club
zal bijdragen tot verrijking van de hobby.

73, Cees PA3DNN

QRP-BIJEENKOMST OP 2 SEPTEMBER
IN APELDOORN - KOMT ALLEN! .

'Combi'voor 2 m en 70 cm van PA3BHK op'Het Haasje,
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Zes meter en de zelfbouw bij pEÍNLl
Zo'n goeie 2 jaar geleden was ik begonnen met de bouw van een universele MF
naar het ontweÍp van pElAoE en beschreven in Erectron van aprir 1gg2. zijn
beschrijving van deze MF-unit sprak mij erg aan en mede door ondersteunrng van
PAaDKo die deze MF eens had doorgericht ben ik met dit bouwproject begonnen.
Dit betekende zerf een print maken vorgens bíjgereverde tekening en dan maar
volbouwen.

om naar de 6 meterband te g'aan was he|t bestê om dit vanuit 10 meter te gaan
doen en dus werd besroten om mer diverse ontwerpen dit re kunnen gaan
venrezenlijken. In Nieuwsbrief no. 65 op pagina s9 heb ik ar eens beschreven hoe
ik dit heb gedaan. Het resurraat was een heuse 10 meter sSB zend-ontvanger met
een uitgangsvermogen van ongeveer zo'n g mW. lk dacht dat een C-
gelicenseerde dit vermogen in zijn bezit mocht hebben. op 10 uitkomen mag
natuurri jk niet en daar was het ook niet om te doen. (cw doen, Rinsr sommigen
werken met dat vermogen op 10 al echte DXI _red.)
Maar toen dit eenmaar werkte was het zoeken naar een eenvoudig ontwerp voor
een transverter naar 6 niet helemaal zonder problemen. Gelukkig kwam ik in
contact met PA@VRE, die in 19gg een transverter had ontworpen, gebouwd en
werkend kon tonen. Dit ontwerp was de eenvoud zelve en zeer nabouwvriendelijk.
om een lang verhaar korr te maken, sinds januari werkr her ailemaar perÍect maar
er waren op het moment van oplevering totaal geen condities op 6 meter. Eerst
maar eens een proefverbinding gemaakt met de onrwerper pAovRE, die hier
hemelsbreed 10 km vandaan woont en die bevestigde een goed signaar. En dàn
maar wachten tot de Sporadische-E komt. En ja hoor, lang gewacht en stil
gezwegen, nooit venvacht en toch verbinding gekregen! op 26 mei hoorde ik een
baken uit Finrand, oHgsrx in Kp36or. ook oH6KG in Kp13pr was met een
daverend s9+++ sign3"r te horen. Die trachtte ik aan te roepen met mijn eRp
ZYzwalt, maar heraas.,. er waren stations mer een veelvoud van mijn vermogen en
ik kon jammer genoeg geen doorgang krrlgen naar Finrand. Niet getreurd, een
andere keer dan maar, het eRL had ook ner geberd en er moest weer gerd
verdiend worden. De volgende dag 27 mei was er weer een sporacrasche-E
opening, maar dan richting poren en spanje. Uit poren kwam sp4MpB (Koo3GS)
hier in Axel mer sg+++ binnen. Het eRL kon nog even wachten, wanr dit moest
het zijn. Na enige keren 'Lima India' geroepen te hebben hoorde ik prorsering dit
uit mijn luidspreker als een soort van echo en was zo ontzettend verbouwereerct,
dat hij nog een keer'Lima rndia' moest roepen om m'j uit mijn droom te herpen.
wat geeft zoiets een kick om met eigengebouwde radiospuilen ineens zó'n
verbinding te makenr Jammer genoeg moest het een kort eSo zrln daar de ether
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behoorlijk gevuld was voor hem door aanroepende Nederlanders. Door tijdgebrek
kon ik de dagen erna niet QRV zijn maar op 6 juni j l . waren er weer grandioze

openingen naar diverse uithoeken van Europa. Op deze dag werkte ik ltalie,
Schotland en Malta. Op 10 juni waren er zeer veel stations te horen in de IARU 6
meter conlest. Hierdoor kon ik verbinding krijgen met Oostenrijk, Vaticaanstad,
Majorca, Polen en voormalig Joegoslavië. De 1 1e juni was de opening naar het
Zuid-Oosten en het Noord-Weslen zodat ik op deze dag zelfs de Faeróer-
eilanden, Schotland, Engeland en Malta kon werken.
Dat met QRP-vermogen toch nog leuke verbindingen te maken zijn op 6 meter
bewiist het bovenstaande en ik zal in de toekomst proberen dit te blijven
volhouden. Overigens zal volgend jaar waarschijnlijk een zeer speciaal 6 meter
QRP-station worden bemand en met een heel speciale call maar daarover zult u
tegen de tijd dat dat gaat gebeuren zeker worden geiníormeerd.
Eenieder veel succes op zes.

73 de Rins Wijngaarden, PEI NLl

Twee meter tropo bij PA3FXW
Een rug van hogedruk veroozaakle maandag 26 juni een prachtig pad overde
Noordzee. De duct, die hierbij ontstond, maakte het mogeli jk op2,7O en 23 met
OY (Faeróer-eilanden) te werken over afstanden van meer dan 1300 km. Het
baken GB3LER op de Shetland-eilanden (1P90) was knetterhard; op alle standen
van mijn 12 elements yagi was het signaal 59+9 en met de sprietantenne van de
lC202S was hel nog steeds goed hoorbaar. Zelf werkte ik op 2 meter met 3 watt
op 26 juni de volgende leuke DX (ik kwam na 21.00 UTC op de band): GMBLFB
(59/59, lO88), OY9JD (57i55, 1P62, 1317 km, nieuw land en persoonli jk tropo
record) en GM4ZRR (559/539, 1087, de GM werkte met een verticale rondstraler).
Bij de verbinding met OY9JD heb ik voor de zekerheid een 60 watt eindtrap
gebruikt, maar achteraÍ gezien was dat niet nodig geweest, OY9JD hoorde
namelijk de aanroepende Duitsers niet, gniffel..gniffel....

Op 27 , 28 en 29 juni waren er elke avond goede mogelijkheden om een boom op
te zetten met een Engelsman oí Schot. De vakken waren voor mij niet interessanl,
maar dit zijn wel leuke verbindingen voor newcomers. Eén van deze newcomers
was GTNPP (1093), die had net die dag een FT290R gekocht (2,5 W
SSB/CWFM) en die maakte ik blï met zijn eerste QSO mel PA'on sideband', want
via repeaters had'ie al een stelletje Nederlanders gewerkt. Gedurende dit tweeweg
QRP-QSO waren de signalen stabiel 55 over en weer. Na dit half uur stortten de
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condities niet in, maar de kelen werden een beetje droog, dus gingen we ailebei
QRT om een pilsje uit de koelkast te halen. (Eén die ,ptop, zegt bij het
openmaken? -red.)

Het QRP werken op 2 meter is erg reuk maar je moet wer de truckendoos open
trekken: iets lager afstemmen (aleen voor oM's! dan krinkt je stem wat hoger en
dus opvallender), ' tair-enden' (meteen na het vorige eso er achteraan roepen) en
na je cail 'QRP- station!' roepen. 'who's the QRp station?, Hebbes!

Succes met de DX, 73 de Robert. PA3FXW

Zes meter Es en 70 centimeter tropo bij pA3FOp
50 MHz
ondanks weinig activiteit heb ik een paar here reuke verbindingen gemaakt,
allernaar met 5 watt cw of 10 watt ssB. Eerst in een opening naar oztoen ik op 6
juni werkte met oZ6oL en ozlrEp (oude kennissen) en een nieuwe oZ voor mrj,
ozSABE. Dat is voor mij bijzonder reuk vanwege mijn afkomsr, ik kan thuis oox
nog mrjn oude cail ozgev gebruiken! op 10 juni was er een bijzonder goeoe
opening in de contest met verbindingen naar lSO, l, EH (EA op 6), 9H, 55, 9A, OE
en tensrotte HV3SJ en HV4NAC (een nieuw land voor mii). op 2 juri was het weer
vuurwerk met UXOFF (Motdavië?), UT6X, 9A2OM en EH7KW. tk werk op 6 met
hele eenvoudige antennes op mijn balkon (wel op de 1 1e verdieping, -red.), twee
2 m 518 À antennes, de ene horizontaar aan het barkonhek en de andere vertikaal
op een schuifmast waarmee ik de antenne boven het dak kan'smokkeren'. dus
geen enoÍm station bij mij.

432MHz
ln de hitte waÍen er een paar goede tropo-openingen en met mijn antennes op het
balkon naar het westen heb ik een paar reuke verbindingen met Engerand etc.
gemaakt. Met mijn 'collinear vertical' achter het barkonhek werkte ik op 29 juni met
5 watt FM John GSSTy uit Gillingham, die een portofoon (4 waft) en een
binnenhuis-antenne gebruikte. Tijdens dit eso hoorde ik op mijn 9 er. Tonna (voor
70 cm!) met sSB GWrpAaï'rvrp. eso met John onderbreken en Henk werken!
Het ging keurig met 5s/54 rapporten tussen Zoetermeer en zrln portabere starion
35 km ZW van Aberdeen, beiden met ,|0 wart en Henk met een g er. yagi. Later
die avond nog een FM verbinding op 70 cm. lk riep ,Ce,mel de vertical op
433'500 en 2E1BMU kwam terug, mijn eerste simprex verbinding met een Engerse
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'Novice' op 70 cm. Hij was eigenlijk te zacht om goed te horen, dus vroeg ik of hij
ook met een horizontale antenne kon werken. Ja. dat kon en na omschakelen naar
mijn 9 el. en zijn í9 el. ging het keurig met constante 57 rapporten in een drie
kwartier lang QSOI Een paar dagen later, in de juli-contest, was de band weer
goed richting West en werkte ik B G-stations.
Het is duideli jk dat 70 cm een heleboel leuke propagatie biedt voor QRp-verkeer.
lk ben van plan om een paar binnenhuisantennes voor 70 cm en later 23 cm te
monteren om ook naar het Oosten te kunnen werken en om een FM{ransceiver
voor 70 cm te bouwen, maar daar moet wel tijd voor zijn.

72&73deJan .  PA3FOP

Zo ziel U wat er op onze hogere banden mogelijk is, zelfs met een paar watt!
Misschien horen we ook eens van QRP'ers, die zich op nog hogere banden
beoeven?

Zelf heb ik eigenli jk alleen op 6 gewerkt. Eén keer heb ik een VE1 gehoord, maar
met 10 watt lukte het me niet er mee te werken. De kraan opdraaien naar QRO
doe ik soms met stations, die ik al eerder heb gewerkt (bedanken voor de QSL en
zo). Maar dan gauw weer lerug naar '10 W PEP oÍ minder. Het maakt overigens

PEl PUE vanaf 'Het Haasie'
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haast niets uit of je in een goede Es-opening op 6 met 10 of 100 watt roept,
wanneer de 'volle mep' van het signaal op je dak valt werk je ze toch wel en als de
volle mep ergens anders neerkomt heb je zelfs aan een kilowatt niet genoeg.
Eigenli jk is 6 meter een leuke band. Het is vaak net een HF-band, maar één
waarvoor je tenminste nog met enig fatsoen een yagi op je dak kan zetten zonder
direct buren en/oÍ schoonheidscommissies op je stoep te krijgen. Es op 6 heeft me
de laatste tijd, met vermogen téruggeschroeÍd naar 10 W pEp SSB, weer wat
nieuwe landen opgeleveÍd en wel GW (Wales), HV (Valicaanstad), T9 (Bosnië) en
OHO (Afand). OHAIDJ2PJ bevestigde'per kerende post', GW4BZD zatwetvia
het bureau komen en bij HV3SJ en HV4NAC moet ik maar aÍwachten of de
Italiaanse QSl-managers het verschijnsel IRC kennen en ik uiteindelijk toch de
kaarten in de bus krijg.

En verder
kreeg ik een brief van Ben SRBDS en zijn vrouw Marian SRBDY uit Madagaskar.
Hij is daar sinds een paar jaar de technische baas van het relaisstation van Radio
Nederland Wereldomroep. Hi vertelde me dat ZS6WB in het kader van een Zuid-
AÍrikaans bakenproject voor ondezoek naar Es een baken wil plaatsen op het
eiland. Het ligt in de bedoeling om een dertigtal bakens allen op dezelfde
Írequentie en op onderlinge afstand van ca. 800 km le plaatsen. De bakens
worden FM zenders (F1 ,2 of 3? lk weet het niet) met een vermogen van 'l(!) watt
en een'eenvoudige'antenne en zenden per minuut gedurende 10 seconden hun
'identificatie' uit. Ook vertelde Ben dat in Madagaskar de 6 meterband nog niet is
vríjgegeven voor de Amateurdienst, dus vermeende verbindingen met SRBDG
betreffen verbindingen met een piraat. Ben is druk bezig om voor het eRp-
bakenlje een vergunning te regelen en hoopt in een later stadium een bijzondere
toestemming te kunnen regelen voor QRP-experimenten door zendamateurs,
ongeveer zoals het (nog) bij ons is. lk hoop dat'ie het goed genoeg met de
plaatselijke PTT kan vinden en dat hij inderdaad 5RB ook op 6 kan krijgen.
Succes Ben, 'Bon Courage'!

Tenslotte
Met al deze activiteiten en het interessante nieuws uit Madagaskar dit keer geen
knutseltip. Er is echter een portofoonlje dat ik onder Uw aandacht wil brengen en
wel de C501 van Standard. Zo groot als uw bankpas, maar zonder pincode en wat
dikker. Goed voor (volgens de specificaties) 280 miiliwatt FM op 2 m en 70 cm met
een enorm ontvangstbereik en mogelijkheid tot AM-ontvangst (luchtvaartband en
VOSSEJACHTEN!). Gevoed uit: twee'pentight'- batteri jt jes of NiCads! Twee

41

Duracelletjes waren pas na 3 weken leeg. Dit bij redelijk intensief gebruik,

waaronder 5 dagen bijna continu op Het Haasje (het is bij de konijnen af....)! lk

sleep tegenwoordig het ding bijna overal mee naar toe. VHT in Heiloo verkoopt ze,

kijk de advertenties in Electron er maar eens op na. ln een volgende Nieuwsbrief

houdt U een foto van het dingetje tegoed.

lk wens u een goede herfst, hopelijk met de beroemde najaarscondities, en hoop

weer bij enkelen van u in het log te mogen meekijken! lk zie uw'dope' voor het

Winternummer graag halverwege oktober verschijnen.

72 es73 de Robert PA3BHK

DEELNEMERS BQC-GEZINSDAGEN'95
BEDANKT! door PA3BUo

Bedankt voor het deelnemen met jull ie inzet! Men kan stellen, dat het eerste

lustrum op alle punlen goed geslaagd is.

Neem nu bijv. het weer... géén druppel regenl Dat was al een groot wonder en is

toch wel het vermelden waard. Ook de grote hulp van mijn vrouw, die mij op

geweldige wijze heeft bijgestaan, moel worden genoemd. Zoals bekend was ik net

14 dagen uit het ziekenhuis en behoorli ik geremd in mijn activiteit.

Het is niet de bedoeling een compleet verslag te maken, dit laten we over aan

onze Robert PA3BHK, die de nodige plaatjes wel zal bijvoegen.

Voorts wens ik niet onvermeld te lalen de medewerking van personeel en

beheerder van camping'Het Haasje'. Een woord van dank gaat tevens uit naar de

firma's Dolstra uit Bergum en CQ International uit Winsum en naar boekhandel

Korten uit olst vanwege het schenken van enkele prijsjes voor de diverse

activiteiten.
Tot slot wil ik vast doorgeven dat de data voor het volgende jaar alweer bekend

zijn, zodat u vroeg genoeg op de hoogte bent, mocht u soms wat moeten 'regelen':

'19 - 20 ' 2' l - 22 - 23 juni 1996

Bedankt voor jull ie hulp en medeleven in de voor mij ' lastige periode',

73 de Wim PA3BUO en XYL Ria
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Dit signaalwordt versterkt m.b.v. een MC1350, een bekend middenfrequent lC

met regelbare versterking. Vervolgens gaat dat signaal naar een NE602 mixer

waar het met de eerder genoemde 9 MHz wordt gemengd. Resultaat is een

audiosignaal dat verder wordt versterkt door een NE5534 en een aktief CW-filter

m.b.v. een TlL082. Na dit f i l ter volgt een LM380 die het audiosignaal op niveau

brengt voor een koptelefoon. Tijdens'sleutel neer' wordt nog een, in niveau

instelbare, sleuteltoon opgewekt in een LM358 en ook aan de LM380

aangeboden. Een deel van het audio signaal uit de NE602 wordt in een aparte

NE5534 versterkt en gelijkgericht. Deze gelijkspanning wordt, na versterking,

gebruikt om de versterking van de MC1350 te bepalen.

De'ClassiC is al met al niet zo'n eenvoudig apparaat en dat komt ook omdat bijna

overal diodeschakelaars worden gebruikt bij de omschakeling van ontvanger en

zender en de omschakeling van 20 naar 40 meter. Alleen de eindfilters worden

met relais omgeschakeld. Gebruik van diodeschakelaars zorgen er wel voor dat

enerzijds QSK mogelijk is en dat anderzijds geen mechanische schakelaars in de

HF circuits hoeven te worden toegepast en dat vereenvoudigt de nabouw weer.

Hoe ging de bouw ?

Het heeft mij heel wat uurtjes gekost om de'Classic' in elkaar te zetten. lk heb

daarbij precies de aanwijzingen in de handleiding gevolgd, Die gaven aan dat ik bij

alle prints eerst alle onderdelen moest monteren, vervolgens de printen van

bedrading moest voorzien, dan alles in de kast inbouwen, bedrading aansluiten

en: apparaat aanzetten en het werkt! lk had er een hard hoofd in dat het zo zou

gaan, maar goed, ik heb de aanwijzingen opgevolgd. Componenten monteren en

solderen was geen probleem. De printen waren alle dubbelzijdig met

doorgemetalliseerde gaten en voorzien van soldeermasker met

componentenopdruk. De handleiding waarschuwde dat het uitsolderen van

verkeerd geplaatste componenten niet eenvoudig zou ziin. Bij eén print was het

soldeermasker niet helemaal goed uitgelijnd geweest waardoor sommige

sgtdeereilandjes wat klein uitvielen. Als laatste montagehandeling moest een

bijgeleverd kabeltje aan de voedingssteker worden gemonteerd en daar vond ik in

de handleiding de enige fout: als ik de aanwijzingen letterlijk had opgevolgd dan

was de voedingsspanning verkeerd om aangesloten! Gelukkig is de +12 V

aansluit ing binnen in de kast van een forse'idioten'diode voorzien...

Afregeling

Afregelen van de'Classic' ging zonder problemen'

Het meeste werk was het bereik van de VFO precies op 5,0 - 5,1 MHz instellen.

q ï +

Figuur I Blokschema vande'Classic'
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Bij het afregeren van de eindtrap kon ik mooi de eerder gebouwde wM-1 i
gebruiken. j
Aanvankelijk leek de eindtrap niet te werken en het duurde een here trld voor ik .
merkte dat de stroombegrenzing van mijn voeding op een te rage.waarde stond
ingesteld!

De'Classic' in de prakti jk
De zendlontvangst schakering m.b.v. diodeschakeraars werkt zo sner dat Ie tusssn
de geseinde tekens steeds even de ontvanger hoort. Dit wordt wel fulr break-in of
QSK genoemd. Ars je daar éénmaar aan gewend bent wirje niet anders meer.
Soms roep je een starion aan, maar nog tijdens je aanroep hoor je dat station
terugkomen voor iemand anders. Je kunt dan direkt ophouden met seinen. of, je
bent in verbinding met iemand en je bent aan het seinen, dan kan het andere
station even 'inbreken'. De fuil break-in schakering werkt heer soeper, zonder
hinderli jke klikken.
lk heb met de'crassic'aileen gewerkt op 20 m in combinatie met een magneric-
loop antenne. Dat gaat uitstekend, de ontvanger is heerri.ik rustig. De kombinatie
van kristalfilter en audioíilter is zo scherp dat je wel heel langzaam over de band
moel draaien om niets re missen. De afstemming zou voor mij nog wer iets trager
mogen.
Het uitgangssignaar zag er op een osciiloscoop goed uit, aileen met í4 tot 16 vort
voedingsspanning en output op maximum ging het mis. lk heb daarom de outDut
iets lager afgeregeld. Een speclrumanalyser zou daar handig zijnl
fk heb de'classic' ook nog even geprobeerd in combinatie mer een 42m windom
antenne. Dat was geen succes. Zower op 40 m ars op 20 m produceerde de
ontvanger alleen maar intermodulatie'brij'. De HF-voorversterker zou in dat geval
zeker uitgeschakerd moeten worden en een extra verzwakker rijkt, zeker op 40 m,
op zijn plaats.

De AGC bleek, in eerste instantie, heremaar niet te werken. Na wat meten breek
dat de NE5534 direktachter de Mc135o geen signaar procÍuceerde. Aile
componenten b,j dit lc reken in orde. Na lang aarzeren heb ik de lc-voet van oe
NE5534 verwijderd. Dat breek, zoars de handreiding beroofde, geen pretje. onder
het fc-voetje zat een druppertje sordeer dat pen 2 naar aarde kortsroot. Nadat dit
in orde was gemaakt werkte de AGC nog steeds nrer naar behoren. rk denk dat ik
de schakeling door een handregeling vervang.
De'classic' heb ik voorzien van een keyer op basis van de curtis 4044 chio dte
als optie bij de kit bijbesterd kon worden. De snerheid van de keyer is op het
Írontpaneel instelbaar.

-. Ir

Na de bouw heb ik met de 'Classic' nog niet veel kunnen doen omdat zich
onverwachls een ander bouwprojekt aandiende. lk was dan ook bh1 dat Bert
PA3FSC zich bereid toonde het apparaatje nader aan de tand te voelen. Zie
hiervoor onderstaand artikel van Bert.

Hoe komje eraan?

lk heb gezien dat OHR kits inmiddels door Duitse en Engelse handelaren worden
aangeboden, zie o.a. advertenties in bladen als Radcom, practical Wireless en
Funk. Toch loont het de moeite, zeker met de huidige dollarkoers, Íechtstreeks bij
OHR in de USA te bestellen. Toen ik dat deed was de prijs ca. $250, inclusieÍ
veÍzendkosten. Reken dat om naar guldens en dan bhjkt dat, mijns inziens, je heet
veel waar voor je geld krijgt.
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DE'CLASSIC' IN DE LUCHT

Charlos PA3CKR

door PA3FSC
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&
È
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Vaak neemt Charlos PA3CKR op de clubavond van de aldeling Nieuwegein het
bouwproject mee waar hij mee bezig is. Dit was enige maanden geteden ook het
geval met de 'Classic'. Toen Charlos m| vroeg om de transceiver eens uit te
proberen om te ktjken hoe hrj werkt was ik zeer verguld.

De transceiver
De Oak Hills Research QRP-'Classic' is een twee banden zendontvanger voor
laag vermogen. Het apparaal wordt als bouwdoos geleverd en ziet er van binnen
en van buiten schitterend uit.
De afmetingen zijn bescheiden nl. 16 x12 cm en een diepte van 20 cm.
De banden zijn 7 en 14 MHz Dit zijn twee banden waaÍop altijd wel iets te doen is
en waarop rnet een bescheiden antenne (2 x 1O m) goed te werken is.
De aÍstemming geschiedt op beide banden over een segment van 100 kHz.

Vermogen en antenne
Op 7 MHz gebruik ik altijd een zelÍgebouwde QRP-transceiver met een vermogen
van slechls 500 mW. Vandaar dat ak met de'ClassiC ook alle verbindingen op
7 MHz (op één na) met dat vermogen tot stand heb gebracht.

Op 14 MHz heb ik steeds 1 W gebruikt. De antenne is ook de antenne die ik altijd
gebruik, namelijk een gecombineerde inverted-V voor 7 en 14 MHz. Dit zijn 2
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inverted-V's met een gemeenschappelijk voedingspunt. t

Op de band
De ontvanger van de'classic' is gevoeriger dan die in mijn eigengebouwde
transceiver voor 7 MHz (die noem ik de HM7, zie 'Sorid stare Design' . pag 214
e.v.). Dat is vooral van berang bij het werken met andere eRp-stations. De'Classic' heeít een goede selecliviteit. Deze wordl verkregen door een kristalÍilter
met 4 kristallen. De bandbreedte bedraagt 250 Hz. ook hier kon ik duidelijk het
verschil tussen het f i l ter in de'classic'en het f i l ter in de HMZ horen. De
bandbreedte van de HM7 is 400 Hz. De'classic' heeft iets minder lasr van
signalen naast de werkÍrequentie. De smalle bandbreedte maakt het echter
noodzakelijk om na een opÍoep even met de Rlr te verstemmen om een
antwoordend station, dat net naast de frequentie zit, toch te kunnen horen. De'classic heeft geen s-meter. Dat betekent dat je het rappoí op het oor moet
geven. lk bepaal het rapport aan de hand van de sland van de volumeregelaar. Na
enige tijd luisteren en sterkte vergelijken was ik in staat om te bepalen welke stand
van de volumeregelaar met s9 overeenkomt. Dit is voor mij een markant punt,
want een station dat met een vermogen van 100 w bij mij met s9 binnenkomt,
hoort mijn í w signaal met ss en kan ik dus rustig aanroepen. De'classic heeft'full break in'. Dat was voor mij nieuw om mee te werken. Fantastisch. Vooral in
een conlest is de mogelijkheid van 'full break-in' heel prettig. Als je de oproep van
een station beantwoordt maar niet het enige station bent, dan hoor je tussen de
tekens door het station al antwoorden voordat je klaar ben met je oproep. Dat
betekent dat je nog even geduld moet hebben, want je bent dan niet gehoord. ook
tijdens een lang QSo is 'full break-in' zinvol want je hoort op elk momenl wat er op
de frequentie gebeurt, zodat je in staat bent om optredende storing te omzeilen.
Het enige minpuntje dat ik aan de'classic' heb kunnen ontdekken, is dat bij goede
condities intermodulatie t.g.v. zeer sterke omroepstations ontstaal. Hierdoor
verdrinkt het signaal in een brij van intermodulatiesignalen. Dit is een kwaal die
mijn HM7 oorspronkelijk ook vertoonde Door het wijzigen van een condensaror
aan de ingang heb ik de gevoeligheid van de ontvanger verminderd. Daarmee was
het probleem geheel verdwenen.
Verder blijkt de AVR niet te werken zoals deze bedoeld is. Door het meten van cÍe
regelspanning van de AVR kwam ik er achter dat de AVR pas bij een hoge
signaalsterkte in werking treedt. lk denk dat voor de goede werking een extra
AVR-versterker toegevoegd zou moelen worden. persoonlijk vind ik een AVR niet
noodzakelijk voor een cw{ransceiver. Bij morse werk ik het liefst met een
sterkteregeling met de hand.
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Resultaten
In de twee maanden dat ik de 'Classic' ter beschikking had heb ik er ongeveer 40

verbindingen mee gemaakt. Op beide banden ongeveer 20. lk heb niet elke dag
zitten seinen. De perioden van activiteit waren beperkt tot de weekends en de
avonduren. Soms kroop ik 's avonds laat nog even een kwartiertje achter de
'Classic' Op 7 MHz maakte ik vlot coniact met de ons omringende landen zoals:
DL, F, G, GW en GM. Wat verder weg met: SM, EA, OK en OH. De grootste

afslanclen werden gerealiseerd met: UA1 , UA2 en UT (steeds met 0,5 watt). Dit is
het zelfde repertoire als ik gewend ben met mijn HM7. Alleen UA6AUtuMM in de
buurt van Tunis heb ik met 4 watt gewerkt. Op 14 MHz zijn de overbrugde
afstanden groter dan op 7 MHz. Op 14 MHz maakle ik met een vermogen van
1 watt contact met EA, OH, EA6, LA, YU, HA, RZ1 , UT en U6. De rapporten die ik
ontving varieerden hierb[ van 449 van uit Minsk tot 599 uit Moskou. Deze
rapporten lagen meestal tussen 559 en 579. Dus mijn signalen werden prima

ontvangen, al moeten sommige stations wel even wennen aan het idee dat een
station niet mel een oorverdovende 599 hoeft binnen te komen voor een
geslaagde verbinding. Maar dal is nog niet alles want op 18 en 19 februari 1995
heb ik met de 'Classic' meegedaan in de ARRL-conlesl omdal deze een QRP-
sectie heeft. Het leuke van deze contest is dat je in het rapport ook het gebruikte
vermogen moet vermelden. De eerste dag maakte ik 2 QSO's met New Jersey
(NJ) op 14 MHz met de inverted-V. De tweede dag heb ik een verticale dipool (2 x
5 m) opgehangen en daarmee's avond nog eens 8 QSO's gemaakt. Nu met
andere Amerikanen: NY, MA en NH. Uiteraard nu ook weer met 1 W. Het is een
zeer bijzondere ervaring als zo'n'grote snelle Amerikaan', die in een contest
normaal gesproken geen letter te veel seint, nog even extra voor je terug komt om
te seinen. '1 W FB'.

Tot slot
lk heb de'Classic' leren kennen als een zeer prettig werkende zendontvanger van
geringe aÍmetingen, die beschikt over twee banden, waarbij de 7 MHz band
meestal open is en de 14 MHz band mogeli jkheid geefl voor DX. De'ClassiC is
door zijn geringe afmetingen zeer geschikt als vakantiestaiion, maar ook zeker
geschikt als QRP-homestation. Met de uitgebreide bouwbeschrijving is het
bouwen van de'Classic'voor een amateur met enige bouwervaring goed te doen.

Je zull aan de'ClassiC zowel brj het bouwen als aan het verbindingen maken veel
plezier beleven.

Bert, PA3FSC
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SPOELEN BEREKENEN EN ZELF MAKEN

door PAOWDW

van Piet PA3AIJD ontving de redactie het verzoe,k om in de Nieuwsbrief aandacht
te besfeden aan het berekene.n van spoelen. piet stoot hiervoor een aftikel uit een
oude ?Q-PA bij. Gaarne voldoen we aan de wens. Dit stuit mooi aan bij het artiket
van PEINLl over het zetf maken van spoeten, zie Nieuwsbrief nr. 73.

Formules of vuistregets?
Het lilkt aantrekkelUk om zonder ingewikkelde formules m.b.v. simpele vuistregers
een spoeltje te fabriceren. De eenvoudigste vuistregel die ik ken is:

t t = ) ; f l
hierin is:
tt = aantal windingen
f, = golflengte in m
d = diameler in cm

Deze simpele regel gaat op zolang de bewikkelde tengÍe gelijk is aan de
spoeldiameter en waarbij bovendien een condensator van g2 pF wordl gebruikt
vooÍ de afstemming.

Een voorbeeld:
Stel dat u een spoel moet maken voor g0 m, terwrjl de beschikbare spoelkoker een
diameter heeft van 2 cm. Volgens de simpele vuistregel komt u dan op een spoel
van 40 windingen mel een draaddikte van 0,5 mm en uiteraard een c van g2 pF.

simpel, nietwaar? Maar klopt dit wel? Het lijkt wel héél erg eenvoudig en het is
haast te mooi om waar te zijn! Toch heb ik heel wat spoertjes gemaakt volgens
deze vuistregel en ben maar zelden bedrogen uitgekomen. lk ving deze vuistregel
via de ether op in het begin van de jaren vijftig, toen ik ars jong broekie met rode
oortjes en een éénlampertje (A415) de 'Haagse Gang' op g0 m afruisterde. De
technische gesprekken van deze Haagse zendamateurs zijn bepalend geworden
voor mijn latere carrière, maar dat is een ander verhaal. Terug naar de spoelen.
Eerdergenoemde vuisrregel geeft geen oprossing ars het aantal windingen wordt
gevraagd tenrvijl alleen de zelÍinductie (dus niet de golírengte) wordt gegeven. ln
dat geval kan echler met succes de volgende Íormule worden toegepast:

I" -.

{  L  (  45,7 d + 101,6 t  )

d

hierin is:

tt = aantal windingen

l, = zelfinductie in pH

6l = diameter in cm
I = bewikkelde lengte in cm

Een soortgelijke formule zie je steeds weer in de diverse handboeken opduiken,
doch met andere getallen. Men hanteert dan lnches in plaats van millimeters en
veelal gaat men uit van de halve diameter om de venvarring nog groteÍ te maken!

Natuurlijk kan de zaak ook worden omgekeerd, als van een bestaande spoel de
zelfinductie moet worden berekend. De formule gaat dan over in:

d 2 .  n 2

l , =
45,7 , l  +  101,6 I

De zelfinductie van de spoel uit ons voorbeeld kan hiermee worden uitgerekend.
Voorl = 40 windingen, d = 2 cm en I = 2cm is de zelfinductie I. = 22 ttH.

Zullen we eens even controleren of dit klopt met die simpele vuistregel aan het
begin van dit artikel voor de 80 m spoel? Daar gaat-ie dan!
De resonantieÍrequentie van een spoel van 22 pH met een parallel-C van 82 pF is:

f = = 3741 kHz
2 r t " 1 1 . . t : 1

Inderdaad komt dit héel dicht in de buurt van 80 m (= 3750 kHz)! Valt mee, hè?

Concfusie: de simpele vuistregel n = ). : I is zo gek nog niet!

Tip: Gebruikt u een ijzerkeÍn in de spoel dan wordt de zelfinductie uiieÍaard groler, minder bekend

is dat mel een kopeÍkern de zelíinductie kleiner wordt. Doe uw voordeel met deze tip!
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UITSLAG AGCW QRP.WINTERCONTEST 1 994

VLP = minder dan I watt
nr call punten QSO's banden (80-1O=a-e)

1
20
22
31

QRP=minder5wat t
nr cell punten eSO,s banden (g0_10=a_e)

DK5MP
PA3BHH
PA3FSC
ssTNcc

PAOTA
PAAYF
PAAADZ
SPsNOG

17199

2016
1826
144

570
231
144

I

80
27
23
7

abc

abc
bc
a

1
30
32
92

101
't06

108

UTTQF 115843
oNTCC 14094
PAAATG 11766

329 a-e
8í abc
69 abc
15  ab
1 2 b
6 c
1 c

Zoals gebruikelijk heb ik de hoogste en de laagste plaatsen ook opgenomen,
zodar u kunt vergerijken met uw eigen score. A[e oeernemers proficiat gewenst
mel hun persoonlijke resultaat.
Het valt me op dat in de categorie ,minder dan s watt, spsNoc de moeite heefr
genomen om zijn log in te sturen, hoewel hij slechts eén(l) eSO maakte.
Sportief hè?
Doet É dat ook ars u srechrs enkere verbindingen maakt tijdens een contest?

Deze jaarrijkse echfe QRp-contest mag zich in toenemende berangstelring
veÍheugen. Na een dieptepunt rond eind gO-erjaren (ca. Todeernemers) noteerde
de AGCW-DL thans bijna 200 deernemende stations. Dit is erg veer voor een
QRP-contest. Degenen die tegen middernaót naar bed zijn gegaan hebben een
waar spectaker gemist: De here g0 meter cw-band zat op een gegeven moment
tjokvol QRP-stations en dat duurde tot zo'n uurtje of drie. U hebt dat gemist?
Volgende keer wat langer opbhjvenl

. r t r r  
7 2 1 7 3 d e W i m p A O W D W
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Kent Eleclronics
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G reatief in elektnonica
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