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DOELSTELLING
Het bevorderen van Expeimentee| Laag Vennogen (QRP) Radiozendamatewisme'
Als QRP zal gelden tijdens wedírijden en andere evenementen: het werken met vermogens van
max. 5 watt output. óe club zal zijn doel trachten te bereiken door het gev€n van vooÍlichting, hel
uitwisselen van gegevens, het veGtrekken van schema's en bouwaanw'tjzingen van QRP zenders
en al het oveÍige, wat bevoídeÍlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geefi hieÍtoe een
dÍiemaandelïks clubblad uit: de'Nieuwsbrief. De club zal bestaan uit zendamaleurs zowel els ont'
vangamateuÍs, die inzien dat het weÍten met laag vermogen veel kan budragen tot meer genoe-
gen met de radiohobby, vooral wat betren het expeÍimentele karakter daarvan. Het werken met
niet meer vermogen dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het doel van alle
leden zín, om zo de ondeÍlingê storing op de amateurbanden tot een minimum te bepeÍken. De
leden zulten regelmatig aktieÍ met de hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden
van aktiviteitsráppoÍten, het veÍmelden van bouweNaÍingen e.d., zulks ter bevordering van de
clubaktiviteilen. De leden zijn eÍop bedacht de aRP hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzii
in woord, geschriff oÍ met de daad. In de club is plaats voor alle geihteresseeÍden in QRP' ook
voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!

INTERNATIONALE ORP FREOUENTIES
CW Í843 3560 7030 10106 í4060 18096 21060 24906 28060 50060 144060kH2
SSB - 3690 7O9O - 14285 - 21285 - 28360 50285 144285 kHz
FM 144585 kHz

BENÉLUX QRP NET
CW zondag 11:00ned.tÏd 3560kHz netleiden PA3AIX
SSB zateÍdag lO:30 ned. tijd 3795 kHz netleideÍs: PA3CVS' PA3CZA' PAaDML' PAoWNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief woÍdt ter post bezorgd op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 decemb€r.
Kopij met tekeningen uiterlUk 2 maanden tevoÍen inleveren.
Kopij zondeÍ tekeningen uiteÍliik I maand tevoren inleveren.
Redàctie-adres: postbus 1 5, 2í00 AA Heemstede' teleÍoon 023'286075.

CONTRIBUTIE
De contribulie bedraagt voor Nederland Í 

'15,- peí jaar. Betalingen op postgiro í994925 len name
van Penningmeester Benelux QRP Club te Haarlem.
Belgische léden betalen BFR.3OO op postÍekeningnummer 000-0789637-57 ten name van Eddy
Smékens oN4AsE, Mercalodaan 46, B 3150 Haacht' België'

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Benelux QRP Club is ingeschÍeven bij de K. v. K. te HaaÍlem ondeí nummer v 596390.

BESTE QRP-VRIENgEN

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer twée maanden oud en het went al aardig om
1996 in het logboek te schrijven. We hebben het oude jaar allemaal kunnen
uitluiden en het nieuwe jaar kunnen binnenhalen in de Activiteitenweek. vele oude
bekenden in heel Europa konden elkaar weer met vermogens zo klein als van een
fietslampje begroeten en vele nieuwe QRP-vrienden maakten kennis met elkaar.
Voorwaar een prachtevenement dat, zeker nu het volledig samenvalt met de
'Wintersports' van de G-QRP Club, een waardevolle bijdrage levert aan de
jaarlijkse welhaast wereldwijde re0nie van het eRp-Gilde. De Bec-vossejacht (of
is het Vossenjacht?) werd geplaagd door zeer teleurstellende condities maar werd
door de deelnemers toch leuk gevonden. Houd de NiewsbrieÍ goed in de gaten
want we gaan het zeer zeker weer proberen!
Een ander evenement dat niet meer is weg te denken uit onze ac,tiviteiten is het
QRP-Íeest op't Haasje. Wim PA3BUO en zijn XYL Ria zijn ongetwijfeld al weer
druk bezig met de voorbereidingen voor de BeC-Familiedagen.
René oN4l(AR maakte zich zorgen over zijn Nederlands en vroeg of een artikel in
het Frans een probleem zou zr1n. Met Nederlands, Frans, Luxemburgs, Fries en
Duits af s ofÍicieel erkende talen is de Benelux een vijftalig gebied waarin
Nederlands veruit de meest gesproken taal is. Maar de vaste medewerkers van de
Nieuwsbrief kunnen ongetwijfeld verhalen uit de kleinere taalgebieden vertalen
dus René hoeft zich geen zorgen meer te maken. Misschien moeten we zelfs gaan
denken aan samenvattingen in het Frans?

- lees verder op bladzijde 2

35.... HarskemsoldeeÍtoevoeóus

36.... Mijmeringen

38.... Het SSB-net op 80 meter

39.... Twee meter minizender

42.... BQc-gezinsdagen í 996

44.... AanmeldingsÍoÍmulier BQC-gezinsdagen

45.... Kopie- en printseruice

46.... De'ZOD 80 meter peilontvangeÍ'

49.... De dÍiepoten of: hoe zat het ook alweeí

50.... OSK mini trcvr Pixie 2

53.... Uitslag Boo-activiteitenweêk

54.... Jaarverslag penningmeester over í995

55.... Ledenlijsl per 3í-í-96

INHOUD
í .... Beste QRP-vrienden

2.... Nieuwe leden - hartelijk welkom

3.... EP-2 portable E0 m SsB-transceiver

í 1 .... Verstem die doorlopende oscillatorl

12.... QRP boven 30 MHz

14.... RectiÍicatie spoelen berekenen

15.... Het is niet altijd QRP wat de ktok slaat

16.... Ervaringen met de Squareloop anlenno

21 .... QRP-contestkalender

27.... Voorlopige uitslag BOC-vossejacht

28.... Stand BQC-maÍathon

29.... De NoÍcal Siena

Benefux ORP Club - Nieuwsbrief nr. 77 . maaÍt l996



NIEUWE LEDEN . HARTELIJK

768

769 PAOCHS

72 es73 de Robert PA3BHK

WELKOM.

ln het afgelopen kwartaal hebben wij onderstaande nieuwe leden kunnen

inschrijven.
ln de laatste Nieuwsbrief is een lid met een verkeerd nummer vermeld: lidnummer

767 moet zijn 769, zoals hieronder is gecorrigeerd.

767 PElPXW H. Kormelink, Albertlaan 27,8072 CH Nunspeet.

Heeft interesse en ervaring in zelÍbouw voor VHF/UHF.

E. Roet, Scheldestraat 6 G, 2515 TA Den Haag.

J.D. Rijnders, Schoolbrink 9 B, 9333 ei Langelo.

?

- vorwlg van blaclzijde I

1 996, het jaar waarin de BQC mel21 jaar volwassen wordt. Ook deze
Nieuwsbrief laat u zien wat dat in de praktijk betekenl.

Hierbij wil ik alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun bijdragen en allen veel
leesplezier toewensen met deze eersle NieuwsbrieÍ van 1996.

DE EP.2 PORTABLE 80 METER SSB
TRANSCEIVER door VETQK

Dit aftikel is overgenomen uit nummer gg van 'spRAT, het kwaftaalblad van de G-
QRP club- wij hebben met onze zustervereniging een afspraak om wedezijds
elkaars aftikelen te mogen overnemen. Meestat wordt er slechfs scàaars van cteze
mogelijkheid gebruik gemaaW. onderstaand ontwerp bevat echter een aantal
leuke 'features', die de (vetel) zetfbouwers onder onze leden mogelijk op ideeën
kunnen brengen. En uiteraard staat het u vij om deze transceiver na te maken!

Epiphyte

De EP-2 is de tweede versie van het ontwerp dat als'Epiphyte,werd gepubliceerd
in de tijdschriften QRPp en spMT. De Ep-2 verschilt enigszins met de originele
'Epiphyte'. Zo is er thans een 5 watt versterker aan toegevoegd, arsmede een
VFo. voorts zijn er op enkele punten wijzigingen in het schema aangebracht.
Het volledige schema van de Ep-2 vindt u op de volgende bladzijden. Hierna
zullen enige essentiële delen van het schema beknopt worden toegelicht. Het
betreft alleen die delen van het schema, waarin de Ep-2 van de oorspronkelijke
Epiphyte verschilt. Indien u de volledige beschrijving van de Epiphyte wenst dan
kunt u contact opnemen met onze Bec-kopieservice. De beschrijving in deze
Nieuwsbrief levert echter voldoende gegevens voor een succesvolle nabouw.

Stuurtrap
De stuurtrap bestaat uit een cA3020A difíerential ampliÍier (U5). Deze schakeling
levert een vermogensversterking van 60 dB bij gebruik van een voedingsspanning
van 9 volt. In rust dissipeert de stuurtrap 200 mw, tenvijl hrj een output van
500 mw kan leveren. De uitgangsimpedantie van de stuurtrap wordt m.b.v. een
breedband trafo (T1) aangepast op de ingangsimpedantie van de pA (e4), welke
faagohmig is gemaakt m.b.v. een 47 ohmweerstand (R23). In figuur 1 is
aangegeven hoe T1 0p de print wordt gemonteerd, op de onderdelenzijde gezien.

Eindtrap
In de eindtrap is een lRF510 MosFET (e4) toegepast die een output kan leveren
van 5 watt PEP. De uitgangsimpedantie van e4 wordt aangepast op een belasting
van 50 ohm met behulp het netwerk L7-c37-c38. De belaste e is tien. De lage
ohmse weerstand aan de gate (R23) zorgt ervoor dat de eindtrap stabiel werkt.
Eventueel kan een laagdoorlaatfilter in de antenneleiding worden opgenomen. Dit
verbetert de onderdrukking van de harmonischen.

77O PAQMAP M. Apon, Gen. Winkelmanstraat 133,3769 EC Soesterberg.
ls al sinds 1934 bezig met zelfbouw!! Werkt o.a. met TS-120V
en uiteraard met zelfbouwapparatuur.

771 PA3CKX J.M.A. van Oosterhout, Smaragdweg 4,38'17 GM Amersfoort.

ls actief op HF en 2 meter met zelfbouw, TS-830, GRC-9,

GRC-3030 en GRC-3035.

Hartelijk welkom bij de BQC!
73, Cees PA3DNN

t t a a a

- Alweer zo'n gekleurd boekie! Ze oo('Miimeingen'op bladziide 36'
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Onderdelenlijst
C1 100 pF (elco)

C2 0,1 pF (mon. ker.)
C3 1 pF (tant.)

C4 1 pF (tant.)

C5 2a pF (NPo)

c6 2a pF (NPO)

C7 330 pF (schijf cer.)

CB 0,1 pF (mon. ker.)

C9 330 pF (schijf ker.)

C10 100 pF ( t r im.)

C11 50 pF (NPO)

C12 1,2 nF (ker.)

C13 100 pF (NPO)

c14 24 pF (NPo)

C15 2,2 nF (ax. poly)

C16 820 pF (ax poly)

C17 1 nF (ax. poly)

C18 0,1 pF (mon. ker.)

C19 0,1 pF (mon. ker.)
C2O 10 nF (mon. ker.)
C2'l 10 nF (mon. ker.)

C22 O,1pF (mon. ker.)

C23 O,1pF (mon. ker.)
C24 O,l pF (mon. ker.)
C25 4,7 pF (elco)

C26 100 pF (elco)

C27 10 pF (tant.)

C28 2,2 nF (ax. poly)

C29 470 pF (ax. poly)

C30 5,6 nF (ax. poly)

C31 2,2 nF (ax. poly)

C32 47O pF (NPO)

C33 470 pF (ax. poly)

C34 2,2 nF (ax. poly)

C35 15 pF (NPO)

C36 0,1 pF (mon. ker.)
C37 150 pF (ax. poly)

C38 150 pF (ax. poly)

C39 0,'1 pF (mon. ker.)

C40 0,1 pF (mon. ker.)

C41 0,1 pF (mon. ker.)

C42 0,1pF (mon. ker.)

C43 0,1 pF (mon. ker.)

C44 1 pF (tant.)

C45 10 nF (mon. ker.)
C46 10 nF (mon. ker.)

C47 1 ,2 nF (schijf ker.)

C48 0,'t pF (mon. ker.)

C49 1 pF (tant.)

C50 1 pF (bipolair ker.)

C51 150 pF (schijf ker.)

C52 'l pF (tant.)

C53 1 trF (bipolair ker.)

R1 4,7 kO
R2 4,7 I<{'
R3 10 kO (10 sl. tr im.)

R4 47o.
R5 2.2kr)
R 6  1 M O
R7 100cl
R8 100 ko
R9 22kO

R10 10 ko
R11 22 kO
R12 2,2kO

R13 10 kO
R14 100 rl
R15 100 O (10 s lag t r im.)
R 1 6  1 k O
R17 33 kO
R 1 8  1 0 k A
R19 4,7 kO
R20 400cl

R21 10 kO

R22 10o.
R23 47 0
R24 4,7 kQ
R25 10 kO (10 sl. prec.)

R26 10 kO (volume)

vR1 78109

vR2 78105

U1
U2
U3
U4
U5
U6

Q1
Q2
Q3
Q4

MC4066
NE6O2A
NE6O2A
LM386-4
cA3020A
LM741

MPF102
MPF102
2N3904
tRFs10

L1 1 mH smoorsp.
L2 't mH smoorsp.
L3 3,3 pH var. TOKO

BTKAN39445
L4 1 mH smoorsp. L7 6 pH (33 wnd. op T50-2)
L5 4,71tHvar. TOKO 154AN-T1005 L8 4,71tHvar. TOKO 154AN-T1005
LO 4,7 pHvar. TOKO 154AN-T1005 L9 50 pH (7 wnd. op FB43-801)
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vervolg onderdelenlijst
T1 5 trifil. wnd op FB-43-2401
T2 2 wnd. op FB43-24O1

F1 455 kHz SSB-Íitter (MuRata 455J1)

silicium (b.v. 1N4007)
1N914
1N914
MVAMIOS varicap

D1
D2
D3
D4

EP-2

T1 BRORD BÊND TRÊNSFORNER

DEte i  le  oF tc  i f  i  lar  r , r  ind ing

Connect ione ae v ieued fnom top of m P l I t o t t S

Figuur I

VFO

De vFo een Vackar-schakeling, die wordt afgestemd met een varicap (in de
oorspronkelijke schakeling werd een keramische resonator als \D(o gebruikt). Als
zelfinductie dient een variabele ToKo spoel van 3,3 pH. De vFo loopt van 4053
tot 4253 kHz.

RF bandfilter
In het RF bandfilter worden worden TOKO spoelen van 4,7 pH (variabel)
toegepast. Deze schakeling is geoptimaliseerd m.b.v. het computerprogramma
GPLA van w7zol. Het Íilter heeft een vlakke doorlaat van 3600 - 3g00 kHz met
extra steile ílanken aan de kant van de hoge Írequenties. Dit verbetert de
spiegelonderdrukking van de somfrequentie van vFo en LFo (4506 - 4706 kHz).
De verschilfrequentie van VFo en LFo (3600 - 3800 kHz) wordt ongehinderd
doorgelaten. De ingangsimpedantie van het bandíilter bedraagt 1500 ohm zodat
de tweede mixer (U3) goed wordt aígesloten. De uitgang van het bandÍilter is
afgesloten met een weerstand van 100 ohm, teneinde een goede stabilteit van de
stuurtrap te verzekeren. In het bandfilter worden uitsluitend condensatoren
gebruikt met een standaardwaarde.

m P t x ? Í x l r
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Microfooningang
De weerstand R19 verzorgt de polarisatiespanning voor een electret microfoon
(type met twee aansluitpunten). Deze weerstand vervalt bij toepassing van een
dynamische microfoon. De waarde van R20 moet overeenkomen met de
impedantie van de microfoon.
De versterking van de microÍoonversterker (U6) kan eventueel worden gewrlzigd
met R17.

Montage
De montage is tamelijk rechttoe rechtaan, maar hier volgen enkele suggesties.
' Sommige polystereen condensator hebben een behoorlijk grote capaciteit. Het

verdient dan ook aanbeveling om tijdens de bestelling de afmetingen hiervan
op te geven aan de leverancier, zodalze in de print passen.

. Let er op dat de TOKO spoelen (L3, 5, 6 en g), het Í i l ter (F1), de keramiscne
resonator (X1 ) en de trimmer (c10) goed in de print passen. Vergroot zonodig
de gaatjes.

. Monteer eerst de cA3020A (U5). Het is gemakkelijker om de twaalf pennen
precies in de gaatjes te krijgen zonder dat er andere componenenten omneen
staan.

. Vergeet niet eerst de twee doorverbindingsdraden te solderen, voordat u het
voetje van U1 monteert.
Knip de middelste aansluit ing van de lRFS10 (ea) af en monteer deze
transistor met een koellichaam met boutje, moertje en veerringetje op de
printplaat.

Venruijder alle ongebruikte aansluitingen van het relaisvoetje.
soldeer de drie niet-verbonden aansluitpennen van de ToKo spoelen niet in
de print vast; stel dat u op een zekere dag de spoelen eruit moet halenl

Afregeling en test
De aÍregeling moet worden uitgevoerd tenrvijl de print m.b.v. vier metalen
afstandbusjes op een metalen grondvlak is bevestigd.
1. Venvijder de beide doorverbindingen t.b.v. het meten (con7 en cong). plaats

het relais (K1 ) en de PTT-schakelaar, indien deze zich niet in de microfoon
bevindt. Verwijder alle lc's en sluit een voeding aan van 12 tot 14 volt (met
zekering). controleer of VR2 een gestabiliseerde spanning van 5 volt aÍgeeft
en controleer of VR1 tijdens zenden een gestabilisserde spanning van g volt
afgeeft. Controleer (b.v. met een HF-probe) of beide oscillatoren werken.

2. Zelde LFO m.b.v. trimmer C'10 op 453kHz. Wijzig zonodig C11.

EP-z Pants Lagout and
e x t e n n ê l  c o n n e c t i o n s

f t : f f i r l j  l l  l l l
ff i;: l l l I

nzs <*wlJ | |
|!tE (uipr)J 

I'&l.l (gnd)-

Let op: de printlayout is in spiegelbeeld afgedrukt! Afmetingen: 74 x 121 mm

EíTíH

ffilffi
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1 0

Stef het frequentiegebied van de VFO (4053 - 4253 kHz) in m.b.v. L3 enR24.

Let erop dat de bandspreiding van de tienslagpotmeter (R25) niet groter wordt

dan 20 kHz per omwenteling, anders wordt de afstemming te critisch. Zet dE

kern van L3 daarna vast met was.
Plaats alle lC's. Verbind de antenne, de luidspreker en de volumeregelaar.
Test de ontvanger en regel L8 af op maximum gevoeligheid in het midden van

de band (3700 kHz).
De HF-spanning op pin 6 van beide mixers moet 140 mV t25% bedragen.

Wijzig zonodig de waarde van C5 en/of C6.

Zet de sturing (R15) op minimum. Meet de stroom van de stuurtrap (U5) tussen

de aansluitpunten van con7. Indien de stroom geen 25 mA t107o is dan is

wellicht de trifilair gewonden trafo (T1) of de stuurtrap (U5) verkeerd

gemonteerd.

Meet de ruststroom van de eindtrap (Q1) tussen de aansluitpunten van con8.

Stel deze stroom met R3 in oP 10 mA

Hiema mogen op conT en conS doorverbindingen worden geplaatsl

Niet eerderl

8. Draai de sturing op met R15 totdat er een HF-spanning wordt gemeten over

een 50 ohm dummy load, tenrrrijl er met een toon wordt gemoduleerd (Íluiten!).

Regel het bandfilter (L5 en L6) af op maximum output. Draai de sturing nog

verder op totdat de output piekt tot circa 16 volt. De stroom door de stuurtrap

moet toenemen tot 60 of 70 mA en moet zonder modulatie terugvallen tot ciÍca

25 mA. De stroom door de eindtrap moet tijdens modulatie oplopen tot 300 of

400 mA en moet zonder modulatie terugvallen to circa 10 mA. Beluister het

signaal op een ontvanger of controleer het signaal m.b.v. een oscilloscoop. De
'gemiddelde' stroom zal bij normale spraak uiteraard aanzienlijk lager zijn. De

aÍregeling is nu klaart

Veel plezier. Reacties zijn altijd welkom.

72Derry VETQK

1) QRPp sept. 1994 en SPRAT nr. 81
2) aRPp dec. 1994 en SPRAT nr. 82

Vertaling PAOWDW

1 1

VERSTEM DIE DOORLOPENDE OSCILLATOR!
door PAOWFS

In mijn QRP CW-zender heeft de oscillator (met keramische resonator) een
weerstandje aan de aardkant van de varicap aÍstempotmeter. Over dit weerstandje
staat een torretje, dat in geleiding komt bij zenden.
Bij ontvangst blijft de oscillator doorgaan, zij het 20 à 30 kHz hoger in frequentie.
Tijdens luisteren heb ik dan geen last meer van mijn eigen piepertje en geen tjoep
of ander ongerieÍ bij zenden.
Het eindtrapje krijgt bij ontvangen geen spanning, dus de'verkeerde' frequentie
wordt niet uitgezonden.

BC1  07 8 C 1 0 7

+ bfj

3500 5600 kc

De aístempotmeter is een meerslagspotmeter, gesloopt uit het
afstemmingsgedeelte van een W-kanalenkiezer. Oude TVs zijn bronnen van
bruikbare componenten! Wel even een asje Íabrieken op zo'n potmeter.

Wellicht is dit idee alweer jáááren bij iedereen bekend. Enfin, zoiets overkomt mij
regelmatig!

73 van Wim PAUWFS
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QRP BOVEN 30 MHz door PA3BHK

Lente! Zou maart ook nog aan de koude kant btijven? Of
kunnen we genieten van een paar mooie lentedagen? lk kan
ze best gebruiken want mijn antennepark verkeert voor VHF
en UHF nog altijd in een zeer slechfe sÍaat

Propagatie ,,,*ir
Hoewel zonnecyclus 23 is begonnen, klimmen we maar heel
langzaam uit het minimum. Voor de fraaie F2-propagatie op
50 MHz moeten we nog een paarjaar geduld hebben. Eén
troost: deze cyclus schijnt aanzienlijk korter te zijn dan het
gemiddelde (zo'n negen jaar in plaats van de gemiddelde elf
jaar). Laatst las ik dat koudere perioden op aarde gepaard
gaan met langere cycli en warmere perioden met kortere
cycli. Als dat inderdaad zo is kunnen we dus nog een paar

relatieÍ warme jaren tegemoet zien die worden veroozaakt
door... Moedertje Natuurl Op de banden boven 30 MHz
hebben we daar niet zo veel aan. De lente is, zeker in de
eerste paar maanden, wat stil.

Aurora
Er is een wat grotere kans op Aurora, maar gezien de nog lage zonne-aktiviteit zal
het verschijnsel niet echt uitbundig zijn. Toch, wanneer de HF-banden plotseling
'dood' lijken is het zaak om de volgende dag vooral zes en twee meter in de gaten
te houden, want de kans op verbindingen met van die vreemde'hisserige' CW-
signalen tot aÍstanden boven 1000 km is aanwezig!

Sporadische-E
Halverwege april begint op zes het Sporadische-E seizoen weer. Wat op twintig
'Short Skip' heet met loeiharde signalen uit Zuid- en Oost-Europa biedt op zes
regelmatig de kans om al die leuke dwergstaatjes en DXCC-landjes te werken.
JutsÍ met QRP! op twee komen de eerste (korte) Es-openingen meest halverwege
mei.

Tropo
Tropo is sterk afhankelijk van het weer. Temperatuurinversies, waarbij warmere
lucht boven koudere komt te liggen, zorgen voor terugbuigen van signalen op

1 3

freguenties voorar boven ca. 100 MHz. Maar óók op zes ben ik ar een paar maal
getrakteerd op tropo-DX en zelfs op tien wordt tropo geconstateerd.
Temperatuurinversies gaan meest gepaard met rustig, 'stabiel,weer maar treden
ook op langs'fronten'. Een serieus vHF/uHF/sHF-amateur moet dus eigenlijk ook
een halve meteoroloog zijn!

Regenreflectie, ducting en.,. fata morganat
Op 10 GHz wordt, naast via tropo, ook DX gewerkt (tot meer dan 500 km) via
reflecterende regen.Yerder verterde het tijdschriÍt van de Britse ATV-vereniging'co-TV van experimenten tussen Nederland en Engeland, die lieten zíen cÍat een
propagatíepad vlak boven het zeeoppervlak 10 GHz ATV-signalen van enkele
tientalfen milliwatts, zelfs met alleen een hoornstraler als antenne, mel ruisvrije
kleurenplaatjes de Noordzee raat overstekenr op de stranden ging het prima maar
op duintoppen werd het al minder. Ook experimenten op 23 cm waren
teleurstellend. Alleen zorgden schepen tussen de stations voor complete demping
van de 10 GHz signalen!
overigens maakt /rbàÍ ook wel eens van dit soort bokkesprongen. vanaÍ de
Afsluitdijk zie je soms tientallen boorplatÍorms (en dan hoeft het nog niet eens
helder te zijn, want dan zie je er normaal hooguit een paar). Vanaf de Engelse
oostkust heb ik zelf in 1988 een platÍorm gezien dat achter de horizon ligt en als
kind van een jaar of acht zag ik ooit eens vanaf het Noordwijkse strand iets in
westelijke richting dat op eilanden leek. lk dacht toen dat dat niet kon, want
Engeland was'te ved en Zandvoort en Scheveningen waren in heel andere
richtingen. Achteraf is het dus tèch Engerand geweest, dat door een soort
ducting/superrefractie/Íata morgana te zien was! Jammer dat ik zelf tussen 23 cm
en licht nog niets kan waarnemen, want ars ik de diverse braden mag geroven
hebben de microgolfbanden ons nog erg veel te bieden!

Aktiviteiten

Jan PA3FOP/OZ9QV zag bij mij het'tweelingzusje'van de mini portofoon voor 2 m
en 70 cm, de c601 van standard voor 70 cm (2s0 mw) en 23 cm (100 mw). Net
als bij de c501 werd Jan wildenthousiast en een paar weken later konden we een
QSo maken op 23 cm! Met dat dingetje in de hand hoorde hij vanuit zijn flat in
Zoetermeer (op de 1 1e verdieping) op 23 cm begin januari al een Duitse repeater!
Zelf heb ik momenteel alleen voor 6 m en 23 cm goede horizontaal gepolariseerde
antennes. Maar op 23 heb ik (nog) geen ssB en op 6 ben ik de winter Es (die een
paar keer behoorlijk goede DX+ondities gaÍ) misgelopen. lk zit dan ook niet
continu in de shack...
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Voor 2 en 70 heb ik alleen een vertical die wordt gebruikt voor lokaal verkeer.

En verder

Geen knutseltip dit keer. Wie elders in deze NieuwsbrieÍ het verhaal van Gerrit
PA3DDH leest zal een beetje begrijpen waarom zijn experimenten leidden tot
leuke resultaten in de vorm van mini QRP-apparaatjes voor twee meter FM. Laat u

me weer weten van uw bevindingen boven 30 MHz? lk zie Uw'dope' graag

halvenrvege april tegemoetl 
*

72es73 de Robert, PA3BHK

rectificatie SPOELEN BEREKENEN EN ZELF MAKEN

Er zijn enkele fouten geslopen in het artikel van Nieuwsbief nummer 75 op de

btadzijden 50 en 51. Een aftente lezer sloeg aan het rekenen en maakte ons op de

fouten opmerkzaam, waavoor onze haftelijke dank!

.  Deformule moetalsvolgt lu iden:  n=I :  f t ' (dusnietn = 2u:d) .

. De bijbehorende condensator moet 429F zrln (dus nieÍ 82 pF).

Als gevolg hiervan moeten de getallen in het voorbeeld worden aangepast:
Het aantal windingen moet 56 bedragen (dus niet 40), de draaddikte moet 0,35

mm zijn (dus nief 0,5 mm) en de zelÍinductie moet 43 pH z'rjn (dus nief 22 p{l.

Mijn excuses voor de misser, Wim PAOWDW
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HET IS NIET ALTIJD
SLAAT...

QRP WAT DE KLOK

Voorwie Kest u?

Om te beginnen moet u
goed begrijpen dat QRP
slaat op het ZEND-
vermogen en niet op hel
DENK-vermogen. Je
zou kunnen redeneren:
die QRP-ers zijn
geschift. Gaan ze hun
uiterste best doen om
antennes,
voedingslijnen e.d. zo
optimaal mogelijk te
maken om dan met een
minimum aan vermogen

te proberen toch nog wat te bereiken. Man schroeÍ dat vêÍmogen toch wat op, da's
gemakkelijk en dan ben je er tochl
Wel, we weten allemaal dat het zo niet werkt.
De ontvanger is in dit verhaal helemaal buiten schot gebleven en we weten maar
al te goed dat die ontvanger met alles erop en eraan (en dan bedoel ik het
antennesysteem) erg belangrijk is. Dat antennesysteem nu levert nogal eens wat
problemen op. Zo schreef ik een aantal jaren geleden een stel artikelen voor
Electron. Die worden dan'bewerkt' noemen ze dat. Dat wilde zeggen dat ze jouw
bewering omkeren en onder jouw naam publiceren. lk heb de redactie toen
verzocht om èÍ mijn beweringen te publiceren, èí te stoppen met de reeks. Men
heeÍt voor dat laatste gekozen, helaas.
lk kom weer terug op het antennesysteem. In diverse Nieuwsbrieven kun je lezen
hoe moeilijk je moet doen om kleine vermogens te meten. Bij het aÍregelen van
een antenne moet de teruggekaatste energie zo klein mogelijk zijn. stop dus maar
flink veel vermogen in je antenne, dan kun je tenminste dat kleine beetje dat
terugkomt meten. Ga je met klein vermogen meten, wat vaak gesuggereerd wordt,
dan kun je dat minuscule beetje dat gereflecteerd wordt onmogelijk meten en je
systeem'lijkt' dan perfect, maar hoeft dat beslist niet te zijn. Hoe tegenstrijdig het
ook klinkt, om je antenne te meten moet je QRo gebruiken, stomweg omdat je niet
eenvoudig'kunt' meten.

7273 Jan PAONDS. nr. 25
Tekening:PAOWFS
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ERVARINGEN MET DE SQUARELOOP.
ANTENNE 80.40 door pAoJvP

Deze antenne was voig jaar in bedrijl te zien op'Het Haasje'!

Opzet
Hoewel ik nooit grote venrrachtlngen heb gehad van magnetische loop-antennes
werd toch besloten een poging te wagen zo'n antenne te maken. Mijn opzet was
een antenne te maken die gemakkelijk te verplaatsen was, dus hij moest
démontabel zijn. Bovendien moest hÍ op elke camping geplaatst kunnen worden,
want lang niet elke campingbeheerder geeft toestemming voor het uitspannen van
een langdraadantenne. Mel deze antenne heb ik nergens problemen gehad.

Geplaatst achter de caravan valt zo'n antênne nauwelijks op. De richling is niet
belangrijk draaien geeft nagenoeg geen verbetering. Soms werd mijn antenne
gezien als een wasdroogrek, waar mijn XYL dan ook gebruik van maakte (behalve

als er HF op stond).

Vergelijkende proeven

Zo'n raamantenne is natuurlijk niet te vergelijken met een halve golÍ dipool. Een
dipoolantenne voldoet vooral wat aÍstraling betreft beter, maar voor ontvangst
wordt het anders! lk heb op 80 en 40 m proeven genomen over een afstand van
t1200 km met een dipool en een raamantenne op hetzelÍde moment
omschakelbaar d.m.v. een coaxrelais.
Elke ervaren zendamateur weet dat na zonsondergang de storing door diverse
signalen enorm toeneemt. Je moet dan wel over een goed gefilterde ontvanger
met verzlvakkers beschikken om nog redelrjk te kunnen ontvangen bij dit
stoorniveau. Het komt vaak voor dat het stoorniveau 59 is waardoor alleen de
sterke stations goed te ontvangen zijn, dus boven 59.
Tot mijn verbazing gaf deze raamantenne een enorme verbetering in de
ontvangst. Op de dipool was het stoorniveau Sg en zwakke signalen nauwelijks
neembaar. Bij de raamantenne was het stoorniveau op hetzelÍde moment 52.
Zwakke signalen kwamen veel beter door met SO tot 57. De ontvangst met het
raam was duidelijk beter, zowel op 80 als op 40 m. Waarschijnlijk komt dit omdat
het raam niet alleen als antenne werkt maar tevens als een selectieve kring. Dit is
het grote voordeel van de raamantenne, dus ideaal voor luisteramateurs met
weinig ruimte! De afstraling bij zenden met het raam was minder dan met de dipool
(volgens sterkterapporten). Toch heb ik op 80 m diverse verbindingen gemaakt

over afstanden tot 1800 km met 59 rapporten en met een vermogen van 50 W. i

1 7

eeas /7 /a?/F 2r/'7

,$
\
i
N

\

r . l
".$$

\\s
'è

{
*s

{
\.
\
\
,\

$

ê
$.
a
\

$

d

s f i

r$
è

$
\
tfl

i$
\\
{

_À
I
I

t
I
i

. - . J

q
-ï

e
\

\

$

s
R
\

s
\'t
I
\

coeS á7 P?ttF ztjtr/,

Figuur t De Squareloop van PAetVp
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Constructie van het raam

,4/'a. p1p

W-/-_n
ffi

|  ' to I

l /o

Er zijn natuurlijk diversa .
mogelijkheden om zo'n antenne
op te bouwen. Mijn idee was dat
hij gemakkelijk te vervoeren
moest zijn, vandaar deze
constructiê, zie fig. 1. Het
bovenste deel bestaat uit twee
aluminium pijpen van 10 mm A.
Efke tak is 1/z m lang. De
uiteinden heb ik over een lengte
van 10 mm platgeknepen in de
bankschroef en in het platte
gedeelte een gat in geboord van
4 mm, zie fig.2. Ook het

onderste deel is op dezelfde
manier gemaakt. Tussen de
twee uiteinden heb ik een draad
gespannen met een lengte van
2 m. Dit zou ook aluminium

lijmen met hard PVCJijm. In het bovenste kastje zit een aístemcondensator van
200 pF met grote plaatafstand, want hier ontstaat bij resonantie een zeer hoge
spanning. Eerst had ik het kastje volledig waterdicht gemaakt, maar dat ging íout.
Bij afkoeling's nachts condenseert de vochtige lucht in het kastje en dat water
moet weg kunnen, anders krijg je overslag door de hoge spanning. Later heb ik
vier gaatjes geboord aan de ondezijde van het kastje, zodat het vocht eruit kan
lopen. Nadat ik de gaatjes had geboord heb ik geen vochtproblemen meer gehad.
De beide kastjes heb ik vastgezet d.m.v. twee aluminium beugels op een pVC-pup
van 40 mm @, ziefig. 4.

ptP
é l o

nlom plp
l/o

Plc PtPl/oot t 112€
Figuur 2 De einden van de alu. pijpen

kunnen zijn, maar dat geeft meer montagewerk en is utaarder. De beide draden
kan ik nu tijdens transport laten zitten.
Voor de afstemcondensator en de aanpassing heb ik twee kastjes gemaakt van
PVC-plaat van 5 mm dikte, zie figuur 3. Dit materiaal is gemakkelijk te zagen en te

é40

,l

Figuur 4 Bevestiging van de kastjes

Deze PVC-pijp heeft geen invloed op het raam. Het tweede voordeel is dat zo,n
pijp enigszins buigbaar is en hiermee wordt een nylon koordje op spanning
gehouden voor de aístemcondensator. want hier mag geen speling op zitten voor
een soepele aístemming
ln de onderzíjde van de PVC-pijp heb ik een stalen pijp gemaakt die op het eind in
elkaar gedrukt is. Dit is een pijp van een opbouw-antennemast (in de handel) met
een lengte van2/, m. Van deze pijp komt 50 cm in de grond, zodat het ondersre
deel van het raam 2 m boven de begane grond komt.

/n/rê/'JP/2€

'ÏÊ/PJÈ5 Pr'<

Figuur 3 Bovenaanzicht van het ondersfe kasf.le
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Motorafstemming

Voor de aÍstemming gebruik ik een motortje voor 24 V DC met vertraging. Dit
laatste is persé nodig want het resonantiepunt is zeer kritisch. Dat motortje draait
bij mij op 12Y en wordt omgeschakeld voor links en rechts. Het kán eventueel ook

doorlopen, maar dan duurt het langer voorje het afstempunt gevonden hebt.

Aanpassingsspoel
Voor de aanpassingsspoel heb ik een paarse ringkern gebruikt. De spoel heb ik
op een epoxy plaat zonder koperlaag gezet. De draden zijn vastgezet op

holnietjes, zie Íig. 5.

\

í

QRP-CONTESTKALENDER door PAOATG

datum UTC contest band

2-3 mrt.
8-10 mrt.

10 mrt.
16 mrt.
16 mrt.

16-17 mrt.
30-31 ÍrTt.

0000-2400
2300-2300
2000-2400
1600-1900
1900-2'100
0000-2400
0000-2400

30-31 mrt. 0000O200

30-31 mrt. 1200-1200
12-14 apr. 2300-2300
13-14apr. 12OO-24OO

21 apr. 0700-1100
21 apr. 1300-1700

1 mei 1300-1900
25-26 mei 0000-2400

26mei 1500-í900

ARRL Int. DX
59 JA INt. DX
ARCI Classic Sprint
AGCW-DLVHF
AGCW-DL UHF
l-QRP Spring
CQ\MA/WPX

Zomertijd: UTC = Ned. tijd - 2

SSB
CW
CW/SSB
CW
CW
CW
ssB

160-10 m
80-10 m

160-10 m
2 m

70 cm
80-10 m

160-10 m

{*

Somerset HB CW-SSB 160-10 m
Japan Int. DX CW 160_10 m
ARCISpring QRp CW j60_10 m
RSGBQRP CW 8040m
RSGB QRP CW 80-40 m
AGCW-DL QRP cW 8O4O m
CQ WW-WPX CW 160-10 m
ARCIQRP Hoot Owtsprint CW 160-10 m

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: elke WA/E amateur.
Uitwisselen: RS + output, WA/E-stations geven RS + state/prov.
Deelnameklassen: A1 = singre op. aile banden, A2 = singre op. 1 band, B = singre
op. alle banden QRP (max. s w uit), c = singre op. aile banden met DX-net hurp,
D1 = multi op. 1 TX, D2 = multi op.2TX (= op verschillende banden), D3 = multi
op. onbegrensd (gescheiden logs voor elke band).
Puntentelling: 3 punten per eSO met WruE.
Multiplier: 1 punt per band per USA-state, VE-provincie, VO en Wí.
Score: de som van de eSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: KH6 en KL7 tellen niet, VE-provincies zíjn vE1 um g, USA-states
dus 48 + DC. Elk station 1x per band. Dupe sheet blj t SOO eSO,s. Multi op.
stations minimaal 10 minuten op de band. Geen crossmode eSO,s.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan ARRL DX contest, 22s
Main Street, Newington, CT 06111, USA.

Fpar1, p/oal zaaler *.f*/"g

la/ Ue /ca

t v v v

| \=_\--\ a."r, nea/eer
,oorr/er7

Aill-/ lraa/ y' /, srn /Van, )L .

Figuur 5 Constructie van de aanpassingsspoel

Hoe de spoel is aangesloten tussen de antenne en de coaxkabel kunt u
terugvinden in Íiguur 1.

Conclusies

Dit is een antenne die vooral voor mensen-met-weinig-ruimte mogelijkheden biedt.

Bovendien levert deze antenne een veel betere ontvangst op dan met een dipool.

Groeten van Jo PAOJVP
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ARCICLASSIC SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + output, (+ State/prov. voor WA/E).
Deelnameklassen: A) tot 1 W CW oÍtot 2 W SSB

B )  t o t 5 W C W o f t o t l 0 W S S B
C )  ' S W C W o f > 1 0 W S S B .

Puntentelling: 5 punten per QSO.
Multiplier: state, prov. oí land.
Bonuspunten: 200 punten bij een TX van meer dan 15 jr. oud, 300 punten bij een
RX van meer dan 15 jr. oud en 500 punten bij een trcvr van meer dan 1S jr. oud.
Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal = QSo-punten maal de
multiplierpunten plus bonuspunten.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Buck Switzer N8CQA,
654 Georgia, Marysville, Ml 48040, USA.

AGCW-DL VHF/UHF CONTEST
Werken met: elke amateuÍ.
Roepen: CQ AGCW TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen: A) max. 3,5 W uit

B) max. 25 W uit
C )  > 2 5 W u i t .

Puntentelling: 1 punt per kilometer.
Score: som van de QSO-ounten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet veranderen.
Alleen single op., ook voor clubstations. Niet-complete QSO,s tellen niet, maar
staan wel in het log.
Aanbevolen frequenties: 144,O1O - 144,150 en 432,025 - 432,150 MHz.
Logs: per band + summary vóór eind maart zenden aan: Oliver Thye DJ2QZ,
Friedenstr. 38, W-4400 Mtinster, Deutschland.

I-QRP SPRING CONTEST
Werken met; elke amateur,
Uitwisselen: RST + volgnr., I-QRP Clubleden geven RST + Clublidnr.
Deelnameklassen: SO = single op., MOST = multi op 1 QRP TX, SWL = luisterst.
Puntentelling: 1 punt per QRP-QRO QSO, 2 punten per QRP-QRP eSO.
Multiplier: 1 - eigen land,2 - eigen continent, 3 - overige continenten.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: QRp is <5 watt uitgangsvermogen, diproma's voor #1 r-eRp-
Club, #1 van de contest, #1 van Europa.
Logs: per band + summary vóór31 maart zenden aan contest Manager, rKTHrN,
Marcelfo Surace, Via Dante 23g,70122BarÍ, ttaly.

CQ WORLD WIDE WPX CONTEST
Werken met elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + volgnummer.
Deelnameklassen: 'ra1 = singre op. 1 band, 1a2 = singre op. aile banden, 1 b =
single op. QRp (max. 100 w uit), 1c = singre op. QRpp (max. 5 w uit), 2a = murti
op. alle banden/i TX, 2b = multi op. alle banden/multi TX.
Puntentelling: EU-DX 3 punten op 20, 1S en 10, EU_DX 6 punten op 160, B0 en
40, EU-EU 1 punt op 20, 15 en 10, EU-EU 2 punten op 160, 80 en 40, pA geen
punten (wel multiplier).
Multiplier: elke prefix is ,l multiplier.
Score: de som van de eSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden; klasse 2a: minimaar 10 minuten op cte band. ook ars een eso
een nieuwe multiplier oplevert mag niet van band worden gewisserd binnen deze
10 minuten. singre operator max. 30 uren in de contest, pauzes in max. s cÍelen en
minimaal í uur aangeven in rog. Krasse 1b en 2b: max. 1 signaar per band. Murti
op./multi rX aparte volgnummers per band. Alle TX binnen een straal van soo m.
Alle antennes d.m.v. draden aan de TX. Een station in een zone met cail uit
andere zone werkt /p. Dus AA1rí3 tert voor AA3. preÍixen 1 x teilen tijdens de
contest, dus niet per band. Dupe sheets voor meer dan 200 eSO,s.
Logs: per band + summary inzenden binnen 1 maand naar ce Magazine, wpX
contest, 76 North Broadway, Hicksviile, Ny 11g01, USA. op enveroppe vermerden
SSB- resp CW-log.

SOMERSET HOMEBREW CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ HBC.
Uitwisselen: RS(T) + volgnummer en uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: 1a1 = singre op. singre band, 1a2= singre op. murti band, 1b =
single op. QRP (max. i00 W uit), 1c = single op. eRpp (max. 5 W uit), 2a = mutti
op. multi band / single ïX,2b = multi op. multi band / multi TX.
Puntentelling: QRP/QRP QRP/QRO
Op het eigen continent S punten í punt
Buiten het eigen continent 10 punten 2 punten.
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Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: Uitgangsvermogen niet hoger dan 5 W CW en 10 W SSB.
Deelname alleen voor single op. QRP-stations met eigenbouw, magr die hoef je

niet zelí gebouwd te hebben.
Elk station 1x per band, ongeacht de gewerkte mode.
Summary sheet met stationsbeschrijving, gebruikte uitgangsvermogen en
antenne-installatie, scoreberekening per band en een verklaring dat het station is
gebruikt volgens de regels van de contest.
Logs: moeten bevatten datum, tijd (UTC), band , call gewerkt, rprt send, rprt rec.,
QSO-pnts.
Alle goede inzendingen krijgen een tweede prijs als de volgende vragen worden

beantwoord:
1. Welke banden en modes heeft uw gebruikte apparatuur?

2. Geef een korte omschrijving van het ont\ryerp oÍ, als het een commerciële

bouwdoos is, type en model.
3. Welke andere banden en/of modes zou u graag op een zelÍbouw trcvr willen

hebben?
4. Wat vindt u een redelijke prijs voor een bouwdoos volgens vraag 3?
5. Wat is het meest complexe meetapparaat dat u tot uw beschikking hebt?

Eerste prijs; een Taunton ontvangerbouwdoos voor een band naar keuze. De TX
en de andere banden kunnen later toegevoegd worden.
Tweede prijs: getrokken uit alle inzenders met de 5 beantwoorde vragen, een
bouwpakket voor een afstembaar CW-Íilter.
Een kopie van uw log wordt doorgestuurd aan Walford Electronics.
Aanbevolen frequenties tQ RM:
GW: 1843 3560 7030 14060 21060 28060 kHz
SSB: 3690 7090 14285 21285 2836OkHz
Logs per band + summary inzenden voor 30 april naar G.P. Stancey G3MCK, 14
Cherry Orchard, Staines TW18 2DF, England.

JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: JA-stations.
Roepen: CQ TEST call/QRP.
Uitwisselen: RST en CQ zone-nr, JA-stations geven RST en Prefecture nr.
Deelnameklassen: SO = single op., SOSB = single op. single band, SO/QRP =

single op. QRP, MOST = multi op. 1 TX

Puntentelling: 1 punt per QSO op 14 MHz en 21 MHz.
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Multiplier: totaal aantal JA-prefectures plus ogasawara lsl. plus Minami-Torishima
lsl. en Okino-Torishima lsl.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: so-stations max 30 uur in de contest. Mo-stations moeten, na
bandwisseling, 10 minuten op de band blijven, tenzij het een nieuwe murtiplier
oplevert. Op 20 -10 m IARU bandplan aanhouden.
Logs: per band met summary voor 31 mei zenden aan Five Nine Magazine, p.O.
Box 59, Kamata Tokyo i44, Japan.

ARCI SPRINGQRPCONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: ARCI-leden RST + state, prov. oÍ land + ARCI membernr.; niet_leden
RST + state, prov. of land + output.
Deelnameklassen: single band, all band.
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten, DX-stations 4 punten.
Multiplier: USA-states, VE-prov. en DXCC-landen.
Score: som van QSO-punten x multipliers x vermogensmultiplier x
energiemultiplier + bonuspunten.
Bijzonderheden: Elk station 1 x per band. Max. 24 uur in de contest.
Vermogensmultiplier: bij max. 1 w uit de score vermenigvuldigen met 10, bij max.
5 W uit de score vermenigvuldigen met 7.
Voedingsmultiplier: bij 100% 'natural' energie mag de eindscore met 1,s worden
vermenigvuldigd.
Bonus: punten voor homebrew apparatuur: 2000 punten extra voor HB-TX per
band, 3000 punten voor HB-RX per band en 5000 punten extra voor HB-TRCVR
per band.
Aanbevolen Írequenties: 1 81 0, 3560, 7040, 14060,21O60,28060 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: cam Hartford N6GA,
1959 Bridgeport Ave., Claremont, CA 91711, USA.

RSGB QRP CONTEST
Werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. + input.
Deelnameklassen: A = UK-stations < 5W B = overige landen < 5 W.
Puntentelling: 15 punten per QRP-QSO en 5 punte per eRO-eSO.
Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: alleen single op.

Benelux ORP Club - Nieuwsbrief nr. 77 - maart 1996 Benefux ORP Club - NleuwsbrieÍ nr, 77 - maart 1996



Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan HF-Contest Committee
RSGB, c/o Mr D.S. Booty, 139 Petersfield Avenue, Staines Middlesex TW18 1DH,
England.

AGCW-DL QRP PARTY
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnummer + klasse.
Deelnameklassen: A= max. 5 W, B = max. 10 W uit, C = SWL.
Puntentelling: QSO's met eigen land 1 punt, overige landen 2 punten. Elk QSO
met klasse A-station QSO-punten x 2.
Multrpliec DXeG-hnden per band.
Score: som van bandtotalen. Bandtotaal = som van QSO-punten maal som
multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1 x per band.
Frequenties: 351 0-3560 en 701 0-7040 kHz.
Logs: per band + summary voor 31 mei sturen naarAntonius Recker DLIYEX,
Hegerskamp 33, 48155 M0nster, F.R. Germany.

ARCI QRP HOOTOWL SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uítwisselen: ARCI-leden RST + state, prov. of land + ARCI membernr.; nietJeden
RST + state, prov. of land + output.
Deelnameklassen: single band, all band.
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten, Dx-stations 4 punten.
Multiplier: USA-states, VE-prov. en DXCC-landen.
Score: som van QSO-punten x multipliers x vermogensmultiplier x
energiemultiplier + bonuspunten.
Bijzonderheden: Elk station 1 x per band. Max. 24 uur in de contêst.
Vermogensmultiplier: 10 x bij < 1 W, 7 x bij < 5 W.
Voedingsmultiplier: bij 100% 'natural' energie mag de eindscore met 1 ,5 worden
vermenigvuldigd.

Bonus: punten voor homebrew apparatuur: 2000 punten extra voor HB-TX per
band, 3000 punten voor HB-RX per band en 5000 punten extra voor HB-TRCVR
per band.
Aanbevolen frequenties: 1810, 3560, 7O4O,14060,21060, 28060 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: Cam Hartford N6GA,
1959 Bridgeport Ave., Claremont, CA 91711, USA.

VOORLOPIGE UITSLAG BQC-VOSSEJACHT
door PAAATG

uit de logs blijkt dat er niet veel deetnemers zijn geweesf (10 stuks). Maar zij die er
waren zijn enÍhousr'asÍ over het evenement. Het verdient in elk geval een vevotg
te kijgen in het komende jaar.

Vooral de eerste avond was een succes. De tweede avond blonk uit door de bar
slechte condities. Velen hoorden vossen ver in de eRM/eRN, maar dat was dan
alles. Het signaal was te anak voor een redelijk eSO.

lk mis de logs van PA3czA, PA3EKK, pAoDML en pA@wNN. Erzijn eso's
gemaakt volgens de inzenders.

Hoewel nog niet (!!!) alle logs binnen zijn volgt hier de voorlopige stand.

Honden 29-12-95
call vossen QSO punten km km per wortel watt

PA3BHK 3
PA3AFF 2
PAAATG 3
ON4KAR 2

Honden 30-12-95
call vossen

144 83,1
119 ,1  68 ,8
236,4 118,2
2%,4 132,6 r-

0
1
1
0

'15

1 1
16
1 0

QSO punten km km per wortel watt

PAAWDW 2 O
PA3ASC 2 O

1 0
í 0

17,7
7,O

17 ,7

22,1 e

Vossen 29-12-95
call uitgangsvermogen km km per wortel watt

PA3FSC 5 watt
PA3FFZ 2 watt
PA3ASC 5 watt
PA3CZA
PA3EKK

175,1
296,4
195,0

78,3
209,6
87-,2
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DE NORCAL SIERRA
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door PA3CKRVossen 30-12-95
call uitgangsvermogen km per wortel watt

PA3BHK 3 watt
ON4KAR 5 watt
PAADML
PAURBC
PAUWNN

17,7

STAND BQC-MARATHON
Bijgewerkt Um 8-2-96

cal l preÍixen landen

10.2
De Norcal Sierra is een bijzondere transceiver. Dat vindt ook de ARRL, die een
foto van het apparaat op de cover van het ARRL handboek van 1996 plaatste. tn
datzelfde handboek vindt u ook een complete beschijving en het schema van de
ontwerper, N6KR.

Foto 1 Sierra front

Norcal 
'

Norcal is een Noord-Californische QRP club, die zich sindsdeoprichting in 1993
in een steeds toenemende populariteit onder een internationale groep QRP'ers
mag verheugen. Dat komt niet in het minst door een aantál opvallende
bouwprojecten die deze club met succes heeft uigwoerd. Een belangrijk Íiguur
daarbij is Wayne Burdick NOKR. Hij ontwierp de lbrcal 40, een eenvoudige
40 meter CW QRP transceiver. Samen mel ar{glg andere leden van Norcal werd
dit ontwerp geschikt gemaakt om als bcnnrkit onder de leden te worden verspreid.

Dat is geen geringe prestatie als je nagaat dat niet alleen het ontwerp

nabouwzeker moet zijn, maar ook dat alle onderdelen aangeschaft en gesorteerd

moeten worden en dat er een duidelijke en zoveel mogelijk foutloze

bouwhandleiding moet worden gemaakt. Daar komt nog bij dat de prijs van de

bouwkit een van te voren vastgesteld maximum niet mag overschrijden.

De Norcal 40 was een groot succes, binnen korte tijd waren alle 100 kits verkocht.
Dat de transceiver ook goed was bewees Stan Goldstein N6ULU, die er het DXCC

mee behaalde! Later werden van een enigszins verbeterde versie, de Norcal 40A,

nog eens 50 bouwkits gemaakt.

door PAZ.ATG

antenne

t
t

Í

I

1 PA3FSC
2 PAATA
3 PA3FFZ
4 PA3CLQ
5 PA@ATG
6 PA3GMV
7 PA3GBK

60 23
1 1 8  4 2
30 16
79 31
60 24
8 6

1 4 7

2760 long wire
1369 long wire
1143 long wire

1135 long wire
338 long wire
64 dipool
30 inverted V

PA3CLQ: Wat 'delen door twee', omdat je een leuke 55+ regsllnt hebt. Gebruik je

dan nu ineens meer power of hebje opeens een betere ontvanger of staatje

antenne hoger als je in de VUT bent? Gewoon proÍiteren van de mogel'rjkheden en
genieten van de hobby, lucky boy.

PAAïA: Jammer, ik hoop niet dat het QRT dreigt. Maar er zijn nu eenmaal

belangrijkere zaken in het leven. We zullen je missen. Voorlopig zo lang mogelijk

doorgaan!

Fijn dat er v/eer zoveel deelnemers zijn. Maar er kunnen er altijd nog meer bij!

Uw volgende opgave zie ik graag uiterlijk 1 mei in mijn brievenbus.

Adriaan PA@ATG
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De bouw van de Norcal 40 en uiteraard de onvermijdelijke modificaties werden
uitgebreid besproken in de Internet eRp-L email groep en dat is ook de manier
waarop ik met Norcal in contact kwam.
Na de 40 en 40A ontwierp N6KR de sierra, genoemd naar een bergketen in
Noord-caliÍornië. De sierra is een cw eRp-transceiver voor alle HF-banden
waarin een oud radioprincipe weer nieuw leven is ingeblazen: verwisselbare
bandmodulen. op die manier kon de opbouw van de transceiver simpel worden
gehouden. Geen kabelbossen die naar ontelbare schakeldekken gaan, geen relais
of schakeldioden die veel stroom gebruiken.

Foto 2 Enkele Síerra bandmodulen

Norcal maakte van déËè transceiver 120 bouwkits die zeer compleet waren: alle
onderdelen, een doorgemetalliseerde dubbelzijdige print met soldeermasker en
componentenopdruk, kasfknoppen en alle montagemateriaal.

SPeciÍicaties -1i '

Afmet ingen.  hx bxd:7 i . ibx 18 cm
stroomverbruik: brj 12 v ca. 3s mA (kopteleÍoon), 3s à 70 mA (luidspreker),

275 à 400 mA bij zenden (2 W)
VFO: 2,935 - 3,085 MHz
Drift: minder dan 100 Hz in eerste 30 minuten na inschakelen
Vermogen :  1 ,5à3W
Gevoeligheid: beter dan 0,5 pV bij 1O dB (S+N/N
AGC bereik: 60 à B0 dB
RfT: +Ê2k{z
QSK: solid-state
Prijs: $29S incl. 3 bandmodulen

Foto 3 Het inwendige van de Sierra,j !16,
'1í.tre:-,1{icr-

Zie Íoto's 1,2 en 3 voor een overzicht van de frontplqat, de bandmodulen en de

print. De foto's zijn aÍkomstig uit de eerder genoemde QRP-L groep.

De bovenste helft van de kast van de Sierra is voozien van handige kunststof
'klik'-bevestigingen en dat is ook wel nodig uppt.de kast moet natuurlijk regelmatig

open om de modules te venvisselen... Am ;
' 1 r  :  I i ' r

Blokschema

Het blokschema is in fig. 1 gegeven; zoals gezegd kunt u het volledige schema in

het ARRL handboek van 1996 vinden. In het blokschema zijn de írequenties

aangegeven zoals ze zouden gelden voor een 7 MHz bandmodule. De VFO, die

een prettig lage frequentie heeÍt van ca. 3 MHz, wordt gemengd (NE602) met een

kristaffrequentie van 15,0 MHz en dat levert ca. 12MHz en 18 MHz op. Na een

banddoorlaatÍilter blijft daar de 12MHz component van over en die wordt

gemengd (NE602) met een kristalfrequentie van 4,915 MHz. Dat resulteert

(afgerond) in 7 MHz en 17 MHz, waarna een banddoorlaatfilter de 7 MHz doorlaat.

Dit signaal gaat via een bufferversterker (J310) naar de driver (2N2222).

3 1

, ' l
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Figuur 1 Blokschema
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In de driver vindt het sleutelen plaats. De eindversterker is de welbekende
2N3553. Het signaal wordt opgeschoond in een 5 elementen laagdoorlaatfilter.
Aan de ontvangstzijde is de gang van zaken als volgt het antennesignaal gaat
door het laagdoorlaatÍilter van de eindversterker en een banddoorlaatfilter, wordt
gemengd (NE602) met 12 MHz, dat leverl voor 7 MHzc.a. 19 MHz en de bedoelde
middenfrequent van 4,915 MHz op. Dat gaat door een Íilter bestaande uit vier
kristallen van 4,915 MH4 gevolgd door de welbekende MC1350, nog een
enkelvoudig 4,915 kristalfilter en wordt dan gemengd (NE602) met een
kristalfrequentie van 4,915 MHz. Audio wordt versterkt door een LM386, het AGC
signaal wordt uit het audio afgeleid en versterkt door een LM358, gelijkgericht en
als regelspanning naar de MC1350 gestuurd.

De Sierra is ontworpen met als belangrijkste doel: een klein aantal componenten
en een faag stroomverbruik bij ontvangst zodat deze transceiver gemakkelijk uit
een kleine accu is te voeden en zodoende op vakanties meegenomen kan
worden.

De bouw

Opmerkelijk is de mechanische opbouw. Alle bedieningsoÍganen zoals potmeters,

schakelaars en aÍstemcondensator zijn op de print gemonteerd. De losse voor- en
achterpanelen worden aan deze bedieningsorganen bevestigd! Als je de twee
schroeven waar de print mee aan de bodemplaat vastzit loshaalt, dan til je de
printplaat, inclusieÍ voor- en aóterplaat uit de bodemplaat. ï

De bouw van de Sierra was nagenoeg probleemloos. De transceiver werkte direkt
nadat ik had ontdekt dat ik, ondanks de duidelijke instructies, er in was geslaagd

een FET verkeerd om in de aansluitingen te solderen!
De afregeling behelst het in bereik brengen van de VFO, het pieken van de
verschillende banddoorlaatfilters en het aÍregelen van het laagdoorlaatfilter. De
bouwhandleiding bevat zeer duidelijke instructies voor de aÍregeling en apart is

aangegeven hoe je te werk moet gaan als je beschikt over resp. een voltmeter met

RF-probe, een andere transceiver, oÍ een RF-signaalgenerator en counter. Je

moet niet een hekel aan het wikkelen van ringkern spoeltjes hebben, want de

Sierra zelf heeft er zeven, en daar komen er per bandmodule nog eens acht bij.
lk heb modulen voor resp. de 80, 30, 17 en 15 meter gemaakt. De bandmodulen

bevatten het laagdoorlaatÍilter van de eindtrap, de banddoorlaatfilters van de

zendmixer pre-mixer en ontvangeringang en het kristal van de pre-mixer. Handig
is dat alle trimmers op de bandmodulen haaks zijn gemonteerd zodat een

ingestoken bandmodule eenvoudig van bovenaf aÍgeregeld kan worden.

b
=

o è= o
E O
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De sie'a is standaard niet voozien van een s+neter, in de print is echter
voorzien in een aansluiting daarvoor zodat in mijn geval de inbouw van een krein
meterlje heel eenvoudig was.

Wildemess Radio.
Nadat van de sie'a een groot aantar kits met succes was gebouwd stond dE
Norcal club voor een moeirijke keus: een tweede en eventueer cteÍde serie kils
produceren? Zij hebben ervoor gekozen geen kiileverancier te worden, men
realiseerde zich maar ar te goed dat het steeds weer een enorme inspanning van
een grote groep vrijwilligers vergt, om over de Íinanciële perikelen maar te
zwijgen. Men koos voor een typisch Amerikaanse oplossing: één van de Norcar-
leden richtte een bedrii{e op en produceeÍt nu de Norcar 4oA en siera kits in
licentie. op die manier houdt zo'n vereniging de handen vrij voor het uitvoeren van
weer nieuwe projecten zonder achtervolgd te worden door eíenissen uit her
verleden. Dat bedrijlje heet'Wilderness Radio,.
'wilderness 

Radio' revert sinds kort ook een ander door N6KR ontwikkeld produkt:
de KC1. Dat is een oorspronkerijk voor de siena ontwikkerde keyer/counter. Dit
bijzondere accessoire is een microcontroller op basis van de plc16cg4 processor.
Het Íunktioneert ars keyer met een krein berichtengeheugen, kan iambic A- en B-
mode emuleren en heeÍt een m.b.v. een potmeter insterbare snerheid. Met een
drukknop kan een bericht in de keyer worden geseind of worden 'aÍgespeerd'.
De microcontrorrer doet ook nog iets wat je in eenvoudige eRp-transceivers niet
zo vaak tegenkomt: hij kan de frequentie van de VFo meten, die corrigeren voor
de gebruikte bandmodure en omrekenen naar de afgestemde Írequentie. De
laatste 3 cijfers van die Írequentie worden dan geseind. Uiteraard is dat dan alleen
als meeluistertoon te horen. Je kunt ook een frequentie zoeken door eerst oe
laatste 3 cijfers te seinen met je keyer en dan aan de afstemknop te draaien tot de
KC1 een signaar geefl dat je op de juiste prek zit. zo zou jede sierra zerfs in het
donker kunnen bedienen... De KC1 kan in de'command-mode'worden gezet en
met de keyer kunnen dan allerlei opdrachten worden gegeven, zoars het aan/uit
zetten van de meeruistertoon, het specificeren van co'ectiefactoren e.d.
Eventuele probremen door storing van de microcontrofier zijn eregant opgerost: ars
de KC1 even niets doet schakelt de processor zichzerf uit. Bij het seinen wordt
gedurende de lengte van een punt of streep de ontvanger diótgedrukt en een
door de KCl gegenereerde meeruistertoon aan de audioversterker aangeboden.
Een heel veerzijdig dingetje en nog gemakkerijk in te bouwen want het is piepkrein:
het printje meet 6,5 x 2 cm en het'hangt' aan de drukknoppen en potmeteÍ die op
bijvoorbeeld het Írontpaneel worden gemonfeerd.
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Resultaten
Al met al vindt ik de Sierra een buitengewoon geslaagd apparaat, ik heb er al vele
verbindingen mee gemaakt, voorlopig nog op 80 en 30 meter, de andere banden
wil ik gaan gebruiken zodra ik daar een geschikte antenne voor kan ophangen.
QSK en AGC werken voortreffelijk en van'overload' versóijnselen heb ik nog
niets gemerkt. Uiteraard moet je er als QRP-er wat harder aan trekken met een
vermogen van 1 à 2 watt, maaÍ iedere gemaakte verbinding ervaar ik dan ook als
bijzonder!

Adressen en prijzen

De contactpersoon van Norcal is Jim Cates, WAOGER, 3241 Eastwood Rd.,
Sacramento, CA 95821 USA. (tel-nr: 00-1-916487-3580). Het lidmaatschap van
Norcal kost $20 per jaar voor leden buiten Noord-Amerika.
Wildemess Radio is te bereiken via Bob Dyer, KDOVIO, P.O.Box 734, Los Attos,
CA94023-0734 USA (tel-nr: 00-1-415494-3806). Hijvraagt voor een Sierra kit
met 3 bandmodulen $295 en voor de KC1 $44.50 en daar komen nog
verzendkosten bij.

Charlos Potma, PA3CKR, email: charlos@rivm.nl

a t t a t

HARSKERNSOLDEERTO EVOERBUS
door GMACSZ KNGWH

Bij gebruik van een rol harskernsoldeer (vooral het dunne spul van 0,7 mm) is
toevoer tijdens hef solderen vaak ongemakkelijk. De draad komt radiaal van de
klos en knikt nogal eens in de praffiijk. De auteur heeft hieruoor een simpele
oplosslng gevonden, welke hierna wordt beschreven.

Probeer eens een co-axiale toevoerbusl

Men neme een cilindrische strooibus, de gebruiksverpakking van nootmuskaat oÍ
kruiden zoals die van'Knorr- Aromat'. De bus, met een diameter van 35 - 45 mm,
heeft één vast einde met strooigaatjes; het andere einde heeÍt een aÍneembare
plastic dop.
Neem nu een cilindervormig plastic doosje, gebruikt als verpakking van een
35 mm (kleinbeeld) fotorol. Wikkel een stuk harskernsoldeer om het doosje nadat
een uiteinde is vastgeklemd tussen dat doosje en het eigen deksel. Twee lagen is
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wel het maximum, hoewer één laag vaak ar een flinke werkvoo'aad geeft. om tevoorkomen dat de sordeerdraad van het doosje scrruift, kan iedere raag mer eensmalle strook cellotape worden vastgezet zonder dat dit het afiryikkelen belemmert.
Voer nu het vrije uiteinde door het centrare strooigaatje. schuif het fotorordoosje
met harskernsordeer in de strooibus en wer zodanig dat het dekser ars raatste destrooibus in gaat- sruit de strooibus met eigen dop. De toevoeóus is nu gereed
voor gebruik!

Succes ermee! 73 de Frank, GMACSZ KN6WH

(Packet: GMACSZ @ GBZNOS.#Z6GBR.EU)
( f nternet 1 01 331 .21 S@compuserve. com)
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ínhoudt voor een beperkt groepje mensen, zowel redactie als schrijvers, nee dat
zag ik nu pas.

Eendagsvllegen en stotteraars
En al mijmerend en peinzend bladerde ik door de stapel boekjes heen en vond
steeds weerkerende namen, eendagsvliegen en stotteraars, die zo af en toe eens
schreven. Zelfs mijn eigen naam kwam ik tegen, al moet ik bekennen dat ik
volgens bovenstaande slechts behoor tot de eendagsvliegen.
Ook kwam ik de door mij nagebouwde projectjes weer tegen, zoals dat kleine
éénbuis zendertje met een 6L6 en voor je het weet zit je achter een stofÍig
geworden zendertje, schakelt voorzichtig de voedingsspanning in en .... o wonder,
het gekke ding werkt nog steeds. Even later vond ik mijzelf weer wat onwenning
terug achter de seinsleutel en voor het eerst sinds tijden wordt er weer ge-CWd.

Ook dat kan je dankzij dit blad dus overkomen.

Onze Nieuwsbrief
Maar goed, even terug naar mijn eigenlijke doel, namelijk het volgende.
lk wist het natuurlijk al lang, maar op dat moment troí het mij echter bijzonder: het
vele werk dat velen zich, belangeloos, willen getroosten om voor de amateur in
den lande iets neer te zetten dat er zijn mag.
De eerste nummers welke ik bezit zijn nog op formaat A-4, maar al spoedig wordt
dit gehalveerd. De inhoud blijft tot het Septembernummer van 1991 blijkbaar even
veel, gelet op de dikte van de boekjes, maar daarna stijgt plotseling de
hoeveelheid gebruikt papier per nummer. De boekjes worden dikker en dikker en
als ik dan kijk naar het laatst verschenen nummer, nr. 75, dan moet ik toegeven
dat het nog steeds dik is, leuke stukjes bevat en de moeite van het bewaren waard
is, als is het maar voor die VPK-30, zodat die in de'toekomst' nog eens kan
worden nagebouwd.
Vanwege dit plezier dat ik, maar vermoedelijk met mij nog vele anderen, eraan

beleef, wil ik de schrijvers en vooral de redactie van de'NieuwsbrieÍ, orgaan van
de Benelux QRP club' heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat er is verzet.

En ik hoop dat dit blad nog vele jaren kan verschijnen.

Verder voor affen die dit lezen natuurlijk de oproep om speciaal voor mij eens een
mooi ontwerpje in te sturen, dan heb ik weer wat te bewaren oÍ te bouwen, Hl.

Met vriendelijke amateurgroeten: Piet PA3EAD

MIJMERINGEN door PA3EAD

Hobbyzolder

ls het u wer eens opgevailen dat je zo af en toe ineens cte neiging krijgt om flink tegaan opruimen op de hobbyzolder? En is het toen ook opgevallen dat er
uiteinderijk vere uren van nostargisch staren en peinzen uit voortkomen, maar datde vuílcontainer vrijwel geen elítra werk krijgt aangeboden? Ook is dan
vermoederijk weer een groot aantar componenten door de handen gegaan, waarbijsteeds weer de terugkerende gedachte'Hé, was dat ding hier? Daar wirde ik nogalttjd ..... mee doen'.

Gekleurde boekjes
In zo een stemming verkeerde ik onrangs ook en ik brunderde tegen een enormdikke hangmap op, gevuld met een vezameling boekies. Natuurlijk bewaart ookdeze amateur alre mogerijk nog te gebruiken informatie en de door mij gevonden
inÍormatie was ook nog eens reuk verpakt. rk heb het namerijk over een srordige
twaalf jaargangen van de NieuwsbrieÍ.
Pas toen vier het mij op dat de gekreurde omsrag steeds, ar jaren rang, dezerÍde
kleur heeft voor het in een bepaarde tijd uitgekomen nummer. stom, dat geef iktoe' maar je ret er zo srecht op, het vart niet eens meer op. Ja natuurrijk zie je weldiverse kleuren, maar echt doorhebben, nee, nu pas.
Eigenlijk geldt dit ook voor de gigantische hoeveerheid artikelen werke in die paar
iaar zijn gepubriceerd. Natuurlijk wist ik dat wer, ik had niet voor niets ailes zqnetjes opgeborgen, maar ècht doorhebben werke immense hoeveerheid werk dit
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HET SSB.NET OP 80 METER

ledere zaterdagmorgen, vanaf 10:30 uur rokare tijd, proberen we een eRp-ronqe
te houden. En wel rond 3,7gS MHz.
waarom in de DX-band? wernu, rond de officiëre eRp-frequentie is het houden
van wat voor QRP-QSO dan ook moeirijk door... eRo-stations, die vaak ailes
onder honderd watt al QRp vinden. Gelukkig (voor onsl) is rond halÍ elf, zelfs in de
winter, het DX-verkeer op tachtig meter verdwenen.
De ronde wordt de raatste tijd bij toerbeurt gereid door pAaDML, pAowNN,
PA3cvs en PA3CZA. wanneer de reider is verhinderd ontstaat er meestar
spontaan een interessant eRp-eso. Hoewel ik me realiseer dat het tijdstip niet
voor iedereen even gunstig is kunt u misschien, wanneer de vrije zaterdagmorgen
niet in beslag wordt genomen door boodschappen, familie of andere (amateur)
evenementen, óók eens meedoen!

De Íoto, die ik ín september nam tijdens de bijeenkomst in Apeldoorn, laat een
onderling QSo tussen twee vaste deernemers zien. Links ziet u Jaap pA3cVS en
rechts daarvan zit Jil PAOHS. Beiden bespreken regelmatig technische
onoerwerpen en ik hoop dat Jil eens tijd vindt zijn bevindingen op papier te zetten
voor een volgende Nieuwsbriefl

t * a t t
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door PA3DDH

De door PA3DHH beschreven schakelingen zijn het resultaat van uren plezierig

experimenteren met en rond lC's met vrijwel complete zenders en ontvangers. We

beginnen in deze Nieuwsbríef met een zendertie. ln de volgende Nieuwsbrief kunt

u de onfuangedjes aantreffen.

Inleiding
Het schema is een verzameling die is ontstaan na snufíelwerk in verschillende

bladen. Het zendertje is opgebouwd rond het SMDIC MC2833. Door gebruik te

maken van miniatuur weerstanden en condensatoren (bijvoorbeeld sloop uit

computeÍs en autoradio's) kan de schakeling erg klein gemaakt worden, vooral als

er slechts één kristal voor een vast kanaal wordt gebruikt. In het schema is dit met

een stippellijn getekend. Volgens tegenstations klinkt de modulatie erg goed en

met een goede antenne overbrug je met 10 mW uitgangsvermogen van het

zendertje gemakkelijk 20 km.

Schema

De kristallen X1 en )CI zijn derde-boventoon kristallen voor de frequenties 36,430

en 36,250 MHz. In een VXO-schakeling met een BB1 12 varicap en een 10 pH

spoeltje met verstelbare kern wordt de írequentie ver genoeg naar beneden

getrokken om op twee meter twee bereiken van 600 kHz te maken. Op deze wijze

worden de FM-kanalen èn het'all mode' gedeelte bestreken.

Met de kern wordt het kristal grof op de grondfrequentie rond 12 MHz gezel.

Let op! De instelling van het'10 pH spoeltje is behoorlijk kritisch!
Dit soort VXO-schakelingen komen we overigens wel vaker tegen in QRP-bladen.
Zo is deze schakeling bijvoorbeeld beschreven door Bastiaan PA3FFZ in
Nieuwsbrief no. 69 (maart'94).

Een probleem bij modulatie direct via de'aÍstemvaricap' is dat de zwaai bij het
naar beneden vertrekken van de VXO steeds groter wordt. Een oplossing zou

kunnen zijn om voor lagere Írequenties steeds verder van de microfoon te
spreken. Het is echter handiger om voor afstemming een tandempotmeter van 2x
ca. 200 kft te gebruiken, zodat de zuaai tegelijkertijd met het naar beneden

afstemmen automatisch wordt verminderd!
Tenslotte kan het zendertje natuurlijk worden uitgebreid met eên HF-versterker en

betere Íilters.
Aan het eind van dit artikel is een tabelletje vermeld waaruit de samenhang blijkt

van de waarden van enkele componenten en de uitgangsÍrequentie van de TX.

door PA3BHK
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componenl

Voor de zesde maar hopen we op eên goede start van de Becaezinsdagen. Het
is zeer verheugend dit evenement weer op zijn pootjes re mogen en kunnen
zetten, met de grote medewerking van mijn XyL Ria. we hopen dat iedereen die
gaat deelnemen, dit met plezier en inzet zal doen. Natuurlijk blijft onze leus ook
voor dit jaar gelden: ALLES MAG - ALLES r(AN - NIETS MoETr Voor degene(n)
die voor de eerste maal komen: VEEL PLEZIER. En dit geldt natuurlijk ook voor de
bekenden!

Data

De volgende data zult u al wel gereserveerd hebben:
wo-19 do-20 vr-21 za-22 zo-23juni1995.

De prijzen van HET HAASJE
Zoals u kunt vaststellen zijn deze iets verhoogd. Gratis zijn echter nog steeds:

43

Autoparkeerplaatsdouches-centrifugegroot arembad-kinderavembad-babyroom-

ruimte voor minder validen. De prijs voor de KLEINE TENT houdt Judo (de

beheerder) alleen nog aan voor de BQCI

Aanmddlngsprocedure

U mefdt zich aan door storting van het door u berekende bedrag op giro 4171962

t.n.v. W. Lubbers te Brummen, t.g.v. BQC-1996en gelijktijdige inzending van uw

aanmeldingsformulier (elders in dit blad). De sluitingsdatum is: 1 mei 1996. Uw

inschrijving is pas deÍinitieí wanneer het verschuldigde bedrag EN het

aanmeldingsformulier VÓÓR DE SLUITINGSDATUM is binnengekomen. Twee

maanden bedenktijd is toch voldoende om op tijd te zijn! Venrrerking van de

aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.

Diegenen die iets gehuurd hebben op Het Haasje WEL GRAAG UW

AANMELDINGSFORMULIER OPZENDEN.... DANK U!

ZelÍbouwproject 1996

Albert PA@ABE is weer zo vernuftig bezig geweest om een bouwpakketje samen

te stellen. Het betreft een ontvanger voor de HF-banden. Het zal de meest kleine

en simpel te bouwen RX worden met hoogwaardige kwaliteiten en zeer weinig

onderdelen. Aldus onze technische medewerker! !

De kosten van het pakketje zullen bedragen t 25. Interesse gewekt? Geef dit aan

op het aanmeldingsformulier. Nadere mededelingen in de REST-INFO. AÍrekenen

met OM Albert op Het Haasje.

Rest-info

Wordt dus ongeveer 2-3 weken voor de aanvang van het evenement

toegezonden, inclusief de eventuele aangevraagde routebeschrijving voor

diegenen die voor de eerste maal komen.

Slot
Mocht u besluiten deze BQC-dagen door te brengen in een chalet oÍ caravan, dan

gelieve u met spoed de beheerder te bellen: 0570-561226. Wij, ondergetekende

en XYL Ria, wensen alle deelnemers geweldige dagen toe. Nog vragen? Bel

0575-563210 (tussen 2en30 maart NIET BEREIKBMR).
lk wens u veel plezier met en in de radiohobby. GO DX en vooral een GOEDE

GEZONDHEID!
73 de Wim PA3BUO en XYL Ria

waarde voor 49,7 MHz waarde voor 144MHz

X1
L1
L1
L2
Re1
Rb1
Cc1

Cc2
c1
c2
c3
c4
c5

16,5667 MHz
3,3 - 4,7 pH
A,221tH
O,221tH
330 f)
390 ko
33 pF

33 pF

33 pF

47O pF

33 pF

47 pF

220 pF

36,05 MHz
5,6 pH
0 ,15  pH

0,1 pH

150 c)
22Ol.Sl
47 pF

10 pF

68 pF

1 n F
18 pF

12 pF

33 pF

Lit. :CQ-DL 9/1991, RadCom april 1993, NieuwsbrieÍ nr. 61.

BQC.GEZINSDAGEN í996

73 Gerrit PA3DHH

door PA3BUO
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AANMELDINGSFORMULIER Bec-cEzINsDAcEN l 9 T/tu 23 juni le96

Ja' ik/wij doe(n) ook mee! ! ! Hel rigt in de bedocring te arrivcrcn op camping ,Ha Haasje' d.d. ..... juni 19%
om ongeveer..... uur.

lUwij ben/zijn van plan aanrvezig te zijn met ..... personen op de volgende data:
wo-l9"do-20..vÍ-2 l..za'22..2o'23 juni r99ó (s.v.p. data werkc van toepassing zijn omcirkeren).

BEREKENING

..... kindeÍcn tot 2jaar

..... personen àrf5 per dag

caÍavan/gÍote lent à/7,50 peÍ dag

kleine tent à/5,50 per dag

camper à/10 per dag

aulo/motoÍ op terÍcin à13 per dag

electra àf 3,50 pr dag

..... hond(en) à/4 per dag

..... toer.-/milieubelasting à/0,E0 per dag

TOTAALPERDAG

Totaal perdag/........... x..... dagen =f ...........

Het totaal bedrag vanr-.......... is heden overgemaakt op giro 4t 7l 962 r.n.v. w. Lubbcrs te Brummeq
ondcr vermelding van 'BQC-1996', terwijr dit aanmeldingsformulier gelijktijdig gepost wordt.

O rou(ebeschrijving gerven$ O ik doe mee met het ttr-project 1996 (aankruisen)

Handtekening:

Datum:

Opsruren aan: W. Lubbers pA3BUO, Becke/s Sonsstnat3l,697l GS Brumnren

KOPIE-EN PRINTSERVICE

Tijdschriftartikelen

45

door PAOGHS

postz. 80 ct

482 Tha Single Coil 'Z' Match ASTU............ ..............2

483 TheAmazing 1-T-1 Receiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
484 Phased Vertical LF Band Antênnas [part 1].......... ....................3

485 Five Bands,  No Tuner. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .2

486 Build a Super-Simple SWR Indicator........ ..........2

487 Build the Stealth Antenna Tuning Indicator ..............................2

488 The ZL2BMI DSB Transceiver................ ............2
zt89 A Wideband 8O-meter Dipolê............ ..................2
490 The NIPPER 80-meter Transmitter... ..................2
491 The PINEHAM 8O-meter Receiver....... -..............2
492 Breitbandige Vertikalantenne von Karl H. Hil le, DLlVU ...........3
493 Kompakte Magnetische Reiseloop fteil1+2]....... .....................5

494 Transverter von 14 MHz auÍ 50 MH2......... .........2

495 A K6STI Low-Noise Receiving Antenna for 80 and 160 meters......................3
496 Buifd Your Own 2-meter 8eam............. ...............2

Gatalogus
Cat 01 Inhoudsopgave van alle beschikbare kopieën (* 495) ..........5

Cat02 lnhoudsopgave van alle in de NBR verschenen technische artikelen..........5

Bouwprinten, inclusief beschrijving en portokosten

801 DC-Ontvanger voor 80, 40 of 20 meler ............ .............. / 19,50

B02 Electronische Keyer...... ......Í 16,50
806 X-Tal CW zender voor 40 meter, max. 5 wa1t............ .....í 10,50
807 VFO voor de 806................ Í 10,50

811 QRPCW-Transceivervoor40,30,20of15meter . . . .  . . . . . Í  20,50

Bl3HetPA3ANG-Mini -Wielvoor80,40of  20meter inc lspoelen. . . . . . . . . . . . . . t  25,00
814 Losse TOKO-spoelen voor 801 en 813 per stuk..................................Í 3,95

Nieuw

815 Floppy 3%" l.4r' iMb met velê HAJvl-Programma's.................................Í 12,50

Hebt u belangstelling, dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op giro

3806184 t.n.v. G.H. Sibum te Emmen of met een Eurocheque in guldens, of postz.

7273 de Henk PAOGHS
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DE'ZOD 80 m PETLONTVANGER'
door PAAABÊIPA3DCP

PA3DCP en PA@ABE hebben de ontvanger DC_g}.tl van Wim pA@VDW
gebruikt als voorbeerd om een direct-anve*on peitdoos voor tachtig meter te
ontwerpen. De gevoefigheid is goed te noemen en de terugregering is vordoende
om de zenderlokatie exact te peilen.

Montage

De FET wordt direct op de aansruiting van de sense gesordeerd, tezamen met p4
en  C21 .
R4 komt rechtop op de print en zo dicht mogerijk bij D3 en wordt met een draadje
met de loperaansluiting van p2 verbonden.

Afregeling

Zoals gebruikerijk bij DC-ontvangers is de aÍregering eenvouctÍg uit te voeren.
Met L1, C4 en p3 wordt het Írequentiebereik ingesteld.
Het aantar windingen op de ferriet-antenne (22wdgen 6 wdg) is enigszins
aÍhankelqk van de gebruikte ÍerrietstaaÍ. Door een beetje te schuiven met de grote
spoel op de fenietstaaÍ en m.b.v. cg wordt de ingang aÍgeregerd. op de rage
írequentie wordt het bereik met de spoer afgeregerd, tenrvijr op de hoge frequentie
het bereik met de condensator wordt ingesterd. Herhaar deze procedure enkere
malen. Met P4 wordt de gevoeligheid van de sense_antenne ingesteld.
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*r
&,,dr'

{dr
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ffi

Stuklijst
R 1  1 k o
R2  1kc !
R3 220kQ
R4 220kíJ
R5 3,3 kc)
R6 3,3 kí.l
R7 8,2 kfi
R8 220k(t
R 9  1 k o
R10 100 ko

C3 *) ca. 47OpF
C4 40 pF
C 5  1 0 n F
C6  10nF
C 7  l n F
GB')  40 pF
C9 68 pF
C10 ' l1 tF 12V
C11  11$  12V
C12 ' l1tF 12V
C 1 3  1 0 n F
C14 0,1 pF
C15  10  nF

*
TL

N
C'

CI

É

c1
c2

10 nF
1 n F

C16 22 pF 12V
C17 O,27 ytF
C18 0,1 pF

C19  10  nF
C2O 1001tF 12y
C21 10nF

L1 1 TOKO'to,7 MHz
L2 *) Ferriet-antenne

22wdg.  (ant . ) '
6 wds (lC)
2 wdg. (sense)

L3') 100 mH (of 1 kO weerstand)

1 o Ë i

Figuur I Schema van'ZOD 80 m peilontvangef
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Vervolg stuklijst
L4 ) 100 mH (of 1 ke weerstand)

P1 22kQtin.
P2 22ketin.
P3 1 kQ lin.
P4 1 kQ tin.

lCl Low drop regelaar g V

') Opmerkingen:
' soms is het nodig om parailer aan cg nog een c'tje te praatsen als je per

ongeluk te weinig windingen op de ferrietstaaf hebt gewikkeld.
. C3 hangt afvan de gebruikte spoel voor Ll.
' Als je niet over de juiste spoel voor L1 beschikt dan kun je deze eenvoudig zerÍ

wikkelen op een oud TOKO kerntje (3 x 9 wdg.).
. Het aantal windingen op L2 kan iets afrrvijken, aÍhankelijk van de gebruikte

Íerrietstaaf.
' Voor L3 en L4 kan een 1 ko weerstand gebruikt worden. Het LF-filter wordt

dan echter minder steil.

Afstemcondensator in plaats van varicap
De varicapafstemming kan worden veÍvangen door een kleine tweevoudige plastic
aÍstemcondensator. Dit vereenvoudigt de schakering, omdat je dan Di, D2, D3,
R1, R2, R3, R4, P2 en p3 kunt weglaten. De waarde vanC2en C7 worden dan
anders, in verband met de gelijkloop. In het proeÍmodel waren deze
condensatoren 270 pF, maar dit hangt sterk af van de gebruikte waarde van de
aístemcondensator. Je mist in dat gevar dan wer de mooie Íijnafstemming van de
tienslagen-potmeter, maar dit blijkt in de praktijk niet écht een handicap te zrjn.

De print van deze peirdoos is binnenkoí te verkrijgen bij de printservice van de
BQC. Neem hierover zonodig contact op met Henk pAOGHS.
Veel succes met de bouwl
Heb je vragen en problemen: Je weet ons wel te vinden, hi.

Jannus PA3DCP en Atbert PAOABE
1) CQ-PA Kerstnummer 1990

DE DRIEPOTEN of: hoe zat het ook alweer?
door PA3BHK

Moet U ook altijd weer even opzoeken hoe het ook atweer zat? lk wel en dan ben

ik tot overmaat van ramp nog hêt kladje met daarop de geheugensteun kwijt ook!

Wat ligt er dan meer voor de hand dan alles in onze NieuwsbrieÍ nog even op een

rijtje te zetten?

. 78-serie: min aan massa

. 79-serie: plus aan massa

. L-serie: maximum stroom ca. 100 mA

. TO22o-behuizing: meest maximaalzo'n2 A

. Cffers achter 78 of 79 (L): de gestabiliseerde uitgangsspanning

. Minimale verschil tussen ruyve ingangsspanning en gestabiliseerde

uitgangsspanning: ca. 2 V

fn- en uitgang goed ontkoppelen met bij voorkeur tantaal-elco's.

Richtwaarden bij de L-series: 10 pF aan de ingang en 1 pF aan de uitgang.

Bij de'alare' uitvoeringen: 100 pF aan de ingang en 10 pF aan de uitgang.
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lC2 TCA440 ot P€44D
lC3 LM380 mini-DlL

Q1 8F245 o.i.d.

. Dí zener 5,6 V
D2 BB112o.i.d.
D3 BBí12 o. i .d.

78L

rfligt Pr/tL'2Èríz/4/ry
l - r  I+ ii'' ,.ï,t

79L

'  a a a t a
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QSK MINI TRCVR PIXIE 2
Ontwerp:RV3GM / WAGBOY

door PAAWDW

5 1

Een oude bekende
In OK QRp tNFo nr. 23 trofÍen we een zeer simper transceivertje aan, dat isafgeleid van de'Micro€0', ontworpen door RV3GM. De ,Micro-8' 

is ar in diversebladen gepubriceerd. Zo kunt.u het schema van de,Micro-gO,o.a. terugvinden inNieuwsbrief nr.71 0p bradzijde 5g. Dave wA.BOy stortte zich op de ,Micro€', 
enverving de twee torren van de LF-versterker door een LM3g6. Tevens voorzag hijPA van een raagdoorraatÍilter en ontwierp hij een printje voor het apparaatje.

Schema

Onderdelenlijst
C 1 , 2  1 0 0  p F
C3 82pF
C4 0,05 pF
C5 0,01 pF
G6,7 820 pF
C8 0,1 pF

C9, 10,  11 10 pF 25 V
D1  1N914
L1 15 -221tH

L2 100 pH

L 3  4 0 m :  1 p H
80 m: 2,2 pH

R1 47 kO
R2 1,5 kcl
R3 33 kO
R4 10 kf)
R 5  l K Q
U1 1M386

Figuur 1 The pixie 2 minitransceivervan WAilBOy

Benefux ORp Club - Nieuwsbrief nr,77 _ maart l996

ln het oorspronkelijke artikel is niet vermeld welke transistoren voor Q1 en Q2 zijn
toegepast. Met een 8C108 voor Q1 en een 2N3866 voor Q2 zal het echter wel
goed werken. Maar natuurlijk staat het u vrij om met andere transistoren te
experimenteren, zoals 2N2222 voor Q1 en2N2219 voor Q2. Gaarne verneemt de
redactie van de Nieuwsbrief uw bevindingen!

Werking

Hoewel er in de oorspronkelijke publicaties met geen woord over de werking van
het apparaatje wordt gerept, waag ik me toch maar aan een mogelijke verklaring.
T'rjdens ontvangst (sleutel op) staat er een positieve spanning op de emitter van
Q2, zodat deze nauwelijks stroom trekt. De collector-basis overgang alsmede de
basis-emitter overgang fungeren echter als diodes en vormen wellicht een
'productdetectoi! Op het knooppunt van deze diodes (de basis van Q2) staat
immers het oscillatorsignaal, tenrijl op de kathode van één der diodes (de
collector van Q2) het antennesignaal wordt toegevoerd. Op de andere kathode (de
emitter van Q2) ontstaat het mengproduct. De somfrequentie wordt weggefilterd
met C4 en alleen de verschilfrequentie (LF-signaal) blijft over. Het aldus verkregen
LF-signaal gaat naar de ingang (pin 2) van de LF-versterker LM386.
Tijdens zenden (sleutel neer) wordt de emitteniveerstand van Q2 kortgesloten,
zodat Q2 het oscillatorsignaal Ílink versterkt aan de antenne toevoert.
Tegelijkert'rjd wordt de ingang van de LF-versterker kortgesloten, zodat er geen
ontvangst meer is.
lk geeÍ toe dat het'productdetector-verhaal' aanvechtbaar is en geeÍ mijn mening
graag voor een betere. Temeer daar het lijkt alsof de collector-basisovergang van
Q2 tijdens ontvangst volledig gesperd staat. De lezers mogen in de pen klimmen
en dan zien we wel weer verder. Hopenlijk kunnen we hierop in de volgende
Nieuwsbrief terugkomen!

Print

Op de volgende bladzijde is de printlayout op ware gÍootte aangegeven.

r,T
/r7
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De printlayout is op ware grootte
afgedrukt. U ziet het: het
apparaatje is werkelijk piepkleint
lÍijgen eindelijk de lieden hun zin
die menen dat QRp betekent:
'een-lransceiver-in-een-

luciÍersdoosje'. Frans pAOGG kon
dit altijd zo smakelijk brengen als
hij het over QRp had.
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een goecl

afgestemd
tegenstation
eigenlijk niet
hoorbaar zal
zijn (er is
immers geen

verschiltoon).

Onze
inventieve
lezers
vezinnen
daar natuurlijk
wel iets op
(b.v. een C'tje

in serie met het kristal, dat tijdens zenden m.b.v. een diode wordt kortgesloten).
Raadpleeg voorts NieuwsbrieÍ nr. 71 nog eens.

Nabouwers veel succes gewenst! Wim pAOWDW

l a a a a

UITS LAG BQC-ACTIVITEITENWEEK
door PAOATG

Ind QRP-QSO's QSO's score

De onderdelenopsteting ziet u in Íiguur 3. U ziet dat eÍ nog genoeg ruimte
overblijft om er een schakeringetje voor het verstemmen van de osciilator tídens
ontvangst (RlT = receiver incremental tuning) bij te ,plakken,.

Figuur 2 Pint tayout 34 x 34 mm
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1
2
3
4
5

PA3AFF

PA3BHK
PA@ATG
PA3ASC
PA3BXC

HF 27
ALL 31
HF 24
ALL 22
HF ,I8

1 1
23
1 4
1 9
1 3

24
37
1 4
1 3
2

42 2508
46 1316
25 976
27 642
35 471

Figu ur 3 Onderdetenopstetting

Gebruik in de praktijk
Hoewel deze transceiver geen echte sidetone heeft, geven de krikken duidelijk het
begin van de punten en de strepen aan. Na enige oefening is hiermee
waarschijnlljk best te leven.
Let op; de oscillator staat tijdens ontvan.gst zero-beat op de zendfrequentie, zodat t r a t t
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PA3BXC: Een contest-QSO is ook activiteit. Met normale QSO's werden de
QRO/QRP-QSO's aangeduid, denk ik. De activiteitenweek loopt van tweede
Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag. Indien je lid wordt van de QRP-club: welkom.

lnventieve lezers?
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JAARVERSLAG VAN DE
OVER HET JAAR 1995

PENNINGMEESTER
door PAADEF

Druk Niewsbrief Í 4706,40
Kamerv. Koophandel | 61,OO

Í 77,30

/ 81,30
I 203,30
/ 60,00

Í 112,05
! 34,50
Í 12OO,34

LEDENLIJST BENELUX QRP CLUB
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Verkoop Nieuwsbrief
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660 PÀoCKV
2L PÀOCL
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68 PÀ0E.IM
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502 PÀOEPT
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QRP-kamp
Marathon
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Telefoonkosten
Batig saldo
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oN4ÀSW
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ON4BV
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ON4KÀR
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PAOÀBU
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Í 8122,78 Í 8122,78

DrOm

Met dit overzicht hoop ik u een inziót te hebben gegeven over de financiën die
betrekking heb6en op de Benelux eRp club. we hebben met elkaar het zuiníge
beleid voort kunnen zetten. Toch is het niet de bedoering om te gaan potten,
maar de grote toeloop van nieuwe leden maakt dat de inkomsten wat ruimer
worden, teruijl de onkosten wat achterblijven.
Het doet mij plezier dat er voor 1996 weer veren spontaan hun penningen
hebben voldaan. zerÍs zyn er enkeren die voor twee à drie jaren vooruitbetaard
hebben.
Aan de girotellers heb ik een vezoek om ook hun ridnummer, zoars dat op de
adressticker staat, mee te sturen. want ik krijg aileen uw naam door; het wordt
dan weer even puzzelen om achter het lidnummer te komen.
wilt u ook even letten op'(96)' indien u betaald heeft; zoniet dan uw acceptgiro
uit de vorige NieuwsbrieÍ opzoeken en even ondertekenen.
Bij voorbaat mijn dank.
Mocht u nog iets willen weten, maak het mij bekend. Misschien heb ik het
antwoord kant-en-klaar bij de hand.

Veel succes met de hobby en tot werkens.

Yy 72 es 73, Frits PAADEF
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*PIN dioden
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*I{F IC's
*LF IC's
*OP-Amps
tSpanningsregelaars
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Kent Electronics
Koudepolderstraat 26
4542 AL Hoek.
Tel/Fax 0115-442450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen
russen 1700 en 2000 uur
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