PORTBETAALD
PORTPAYE
HEEMSTEDE

SVTEITWSBR]IEtr
77
s
ic
ddffi#ffïrn

24 maandengarantie!
ALLEENVEffTEGFNWOORDIGING
IN NEDEHLAND

&.s@ffiaamw
ELECTRONICAB.V.
8leljn

DuinpLel.n

6-8

2224 Ax KaturJk (ZHJ,

$

Telefoon 017'i8-15708
Telex 34004 HamÍa NL
P o s t g i r o1 0 9 8 3 1

Bank: A|semene"??lHï'.ïls
t1ïrt;

R;g. K.v.K.023180

corr,adres:Postbus.15,2.lOO
AA, Hoemsiêdê

ovtrnamsvan arlik€lênmot bronvgÍmelding
toegestaan-

Ë;

BENELUXQRPGLUB
OpÍichter

PAaGG FÍansPÍlem t

0252-21í090
Vootzitter
PA3BHKRobertvan deÍZaal,Pa*laan 89,2171ED Sassenheim,
2, 21E2BR Hillegom,0252-51821E
SecretaÍis
PA3DNNCeesBons,MaÍgÍletenlean
9, 2011HW Haarlem,023'5321604
Penn.meesleÍPAaDEFFritsFaber,Schagchelstr.
\/Z Groenlo
Besluurslid PA3EKKGeÍaÍdNieboeÍ,van Speycks{Íaat18,714'l
023-5286075
PA3DWAVeronicaPrlem,Postbus15,2100AA Heemstede,
2a,7811KD Emmen,0591'612552
PAaGHSHenkSibum,Pr.HendÍikweg
076'50139EE
Wlgenlaan86,4871VE Etten-Leur,
PAoATGAdÍiaanWilleboordse,
tekenweÍk
070-3275242.
PAaWDWWim Wtt, ValkhoÍ53,226í HS Leidschendam,
eindred./layout
Redaclio

Kopi6-en pÍinlseruico
Awardsen certiíicaten

PAOGHS
PAoATG

DOELSTELLING
Hetbevorderenvan Expeimentee| LaagVennogen(QRP)Radiozendamatewisme'
het werkenmet vermogensvan
Als QRP zal geldentijdenswedírijdenen andereevenementen:
max.5 watt output. óe clubzal zijn doeltrachtente bereikendoorhet gev€nvan vooÍlichting,hel
van QRP zenders
uitwisselen
van gegevens,het veGtrekkenvan schema'sen bouwaanw'tjzingen
en al het oveÍige,wat bevoídeÍlijkis om het gesteldedoelte bereiken.De club geefi hieÍtoeeen
zowelels ont'
clubbladuit: de'Nieuwsbrief.De clubzal bestaanuit zendamaleurs
dÍiemaandelïks
die inziendat het weÍten met laagvermogenveel kan budragentot meer genoevangamateuÍs,
karakterdaarvan.Het werkenmet
gen met de radiohobby,
vooralwat betrenhet expeÍimentele
niet meervermogendan nodigis voor het makenvan eengoedeverbindingzal het doelvan alle
tot een minimumte bepeÍken.De
ledenzín, om zo de ondeÍlingêstoringop de amateurbanden
ledenzultenregelmatigaktieÍmet de hobbybezigzijn en gevenhiervanblijk door het inzenden
e.d., zulks ter bevorderingvan de
het veÍmeldenvan bouweNaÍingen
van aktiviteitsráppoÍten,
De ledenzijn eÍop bedachtde aRP hobbysteedsnaarbuitenuit te dragen,hetzii
clubaktiviteilen.
in QRP' ook
in woord,geschriffoÍ met de daad.In de club is plaatsvoor alle geihteresseeÍden
voordegenendie slechtszo nu en dan met laagvermogenwerken!
INTERNATIONALE
ORPFREOUENTIES
CW Í843 3560 7030 10106 í4060 18096 21060 24906 28060 50060 144060kH2
28360 50285 144285kHz
21285 14285 3690 7O9O SSB 144585kHz
FM
BENÉLUXQRPNET
CW zondag 11:00ned.tÏd3560kHz netleidenPA3AIX
SSB zateÍdaglO:30ned.tijd 3795kHz netleideÍs:PA3CVS'PA3CZA'PAaDML'PAoWNN
NIEUWSBRIEF
woÍdtter postbezorgdop 1 maart,1 juni,1 septemberen 1 decemb€r.
De Nieuwsbrief
tevoÍeninleveren.
2 maanden
uiterlUk
Kopijmettekeningen
uiteÍliikI maandtevoreninleveren.
KopijzondeÍtekeningen
teleÍoon023'286075.
postbus15, 2í00 AA Heemstede'
Redàctie-adres:
CONTRIBUTIE
'15,-peí jaar.Betalingenop postgiroí994925len name
Í
De contribuliebedraagtvoor Nederland
BeneluxQRPClubte Haarlem.
van Penningmeester
ten namevan Eddy
000-0789637-57
op postÍekeningnummer
lédenbetalenBFR.3OO
Belgische
46,B 3150Haacht'België'
oN4AsE,Mercalodaan
Smékens
KAMERVANKOOPHANDEL
bijde K. v. K. te HaaÍlemondeínummerv 596390.
De BeneluxQRPClubis ingeschÍeven

BESTEQRP-VRIENgEN
Het nieuwejaar is inmiddelsal weertwéemaandenoud en het went al aardigom
1996in het logboekte schrijven.We hebbenhet oudejaar allemaalkunnen
uitluidenen het nieuwejaar kunnenbinnenhalenin de Activiteitenweek.
vele oude
bekendenin heel Europakondenelkaarweermetvermogenszo kleinals van een
fietslampjebegroetenen vele nieuweQRP-vriendenmaaktenkennismet elkaar.
Voorwaareen prachtevenementdat, zeker nu het volledigsamenvaltmet de
'Wintersports'
van de G-QRPClub,een waardevollebijdragelevertaan de
jaarlijksewelhaastwereldwijde
re0nievan het eRp-Gilde.De Bec-vossejacht(of
is het Vossenjacht?)
werdgeplaagddoorzeer teleurstellende
conditiesmaarwerd
door de deelnemerstoch leukgevonden.Houdde NiewsbrieÍgoed in de gaten
wantwe gaan het zeerzekerweer proberen!
Een anderevenementdat niet meeris weg te denkenuit onzeac,tiviteiten
is het
QRP-Íeestop't Haasje.Wim PA3BUOen zijnXYL Riazijn ongetwijfeld
al weer
druk bezigmet de voorbereidingen
voorde BeC-Familiedagen.
RenéoN4l(AR maaktezichzorgenoverzijn Nederlandsen vroegof een artikelin
het Franseen probleemzou zr1n.
Met Nederlands,Frans,Luxemburgs,
Friesen
Duits afs ofÍicieelerkendetalen is de Beneluxeen vijftaliggebiedwaarin
Nederlandsveruitde meestgesprokentaal is. Maarde vastemedewerkers
van de
Nieuwsbriefkunnenongetwijfeld
verhalenuit de kleineretaalgebieden
vertalen
dus René hoeftzich geenzorgenmeerte maken.Misschienmoetenwe zelfsgaan
denken aan samenvattingenin het Frans?
- lees verderop bladzijde2
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DE EP.2 PORTABLE80 METERSSB

- vorwlg van blaclzijdeI

1 996, het jaar waarinde BQC mel21 jaarvolwassenwordt. Ook deze
Nieuwsbrieflaatu zienwat dat in de praktijkbetekenl.
Hierbijwil ik alle medewerkershartelijkbedankenvoor hun bijdragenen allen veel
leespleziertoewensenmet deze eersle NieuwsbrieÍvan 1996.
72 es73 de RobertPA3BHK

WELKOM.
NIEUWELEDEN. HARTELIJK
ln het afgelopenkwartaalhebbenwij onderstaandenieuweleden kunnen
inschrijven.
is een lid meteen verkeerdnummervermeld:lidnummer
ln de laatsteNieuwsbrief
767 moetzijn769,zoalshieronderis gecorrigeerd.
767 PElPXW

Albertlaan27,8072 CH Nunspeet.
H. Kormelink,
Heeft interesseen ervaringin zelÍbouwvoor VHF/UHF.

768

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

769 PAOCHS

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

77O PAQMAP

133,3769EC Soesterberg.
M. Apon,Gen.Winkelmanstraat
ls al sinds1934bezigmetzelfbouw!!Werkto.a. met TS-120V
en uiteraardmet zelfbouwapparatuur.

771 PA3CKX

4,38'17GM Amersfoort.
Smaragdweg
J.M.A.van Oosterhout,
ls actiefop HF en 2 metermetzelfbouw,TS-830,GRC-9,
GRC-3030en GRC-3035.

Hartelijkwelkombij de BQC!
73, CeesPA3DNN
t t a a a

- Alweerzo'ngekleurdboekie!
Ze oo('Miimeingen'opbladziide36'
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TRANSCEIVER

door VETQK

Dit aftikelis overgenomenuit nummergg van 'spRAT, het kwaftaalbladvan de GQRP club- wij hebbenmet onze zustervereniging een afspraakom wedezijds
elkaars aftikelen te mogen overnemen. Meestatwordt er slechfsscàaars van cteze
mogelijkheidgebruik gemaaW. onderstaand ontwerp bevat echter een aantal
leuke 'features', die de (vetel) zetfbouwersonder onze leden mogelijk op ideeën
kunnen brengen. En uiteraard staat het u vij om deze transceiverna te maken!
Epiphyte
De EP-2is de tweedeversievan het ontwerpdat als'Epiphyte,werdgepubliceerd
in de tijdschriftenQRPpen spMT. De Ep-2 verschiltenigszinsmet de originele
'Epiphyte'.
Zo is er thanseen 5 watt versterkeraan toegevoegd,
arsmedeeen
VFo. voorts zijn er op enkelepuntenwijzigingenin het schemaaangebracht.
Het volledigeschemavan de Ep-2 vindtu op de volgendebladzijden.Hierna
zullenenige essentiëledelenvan het schemabeknoptwordentoegelicht.Het
betreftalleendie delenvan het schema,waarinde Ep-2 vande oorspronkelijke
Epiphyteverschilt.Indienu de volledigebeschrijving
van de Epiphytewenstdan
kunt u contactopnemenmetonze Bec-kopieservice.
De beschrijving
in deze
Nieuwsbrieflevert echtervoldoendegegevensvoor een succesvollenabouw.
Stuurtrap
De stuurtrapbestaatuit een cA3020A difíerentialampliÍier(U5). Deze schakeling
leverteen vermogensversterking
van 60 dB bij gebruikvan een voedingsspanning
van 9 volt. In rust dissipeertde stuurtrap200 mw, tenvijlhrj een output van
500 mw kan leveren.De uitgangsimpedantie
van de stuurtrapwordtm.b.v.een
breedbandtrafo(T1) aangepastop de ingangsimpedantie
van de pA (e4), welke
faagohmigis gemaaktm.b.v.een 47 ohmweerstand
(R23).In figuur1 is
aangegevenhoe T1 0p de printwordt gemonteerd,op de onderdelenzijdegezien.
Eindtrap
In de eindtrapis een lRF510MosFET(e4) toegepastdie een outputkan leveren
van 5 watt PEP. De uitgangsimpedantie
van e4 wordtaangepastop een belasting
van 50 ohm met behulphet netwerkL7-c37-c38.De belastee is tien. De lage
ohmseweerstandaan de gate(R23)zorgtervoordat de eindtrapstabielwerkt.
Eventueelkan een laagdoorlaatfilter
in de antenneleiding
wordenopgenomen.Dit
verbetertde onderdrukking
van de harmonischen.
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Onderdelenlijst
C1 100pF (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 (schijfcer.)
CB 0,1 pF (mon.ker.)
C9 330 pF (schijfker.)
C 1 0 1 0 0p F ( t r i m . )
C11 50 pF(NPO)
C12 1,2nF (ker.)
C 1 3 1 0 0p F ( N P O )
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 100pF (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 47OpF (NPO)
C33 470 pF (ax.poly)

C34 2,2 nF (ax.poly)
C35 15 pF (NPO)
C36 0,1 pF (mon.ker.)
C37 150pF (ax.poly)
C38 150pF (ax.poly)
C39 0,'1pF (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 (schijfker.)
C48 0,'t pF (mon.ker.)
C49 1 pF (tant.)
C50 1 pF (bipolairker.)
C51 150 pF (schijfker.)
C52 'l pF (tant.)
C53 1 trF (bipolairker.)

R13 10kO
R14 100rl
R 1 5 1 0 0O ( 1 0s l a gt r i m . )
R 1 61 k O
R17 33 kO
R1810kA
R194,7 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

D1
D2
D3
F1 455 kHz SSB-Íitter(MuRata455J1) D4

silicium(b.v.1N4007)
1N914
1N914
MVAMIOSvaricap

mPtx?Íxlr

EP-2
T1 BRORDBÊNDTRÊNSFORNER
D E t e i l e o F t c i f i l a r r , irn d i n g
Connectione ae vieued fnom top of

mPlItottS

Figuur I

U1
U2
U3
R1 4,7 kO
U4
U5
R2 4,7 I<{'
R3 10 kO (10sl. trim.) U6
R4 47o.
R5 2.2kr)
R6 1MO
R7 100cl
R8 100ko
R9 22kO
R 1 0 1 0k o
R11 22kO
R12 2,2kO

vervolg onderdelenlijst
T1 5 trifil.wnd op FB-43-2401
T2 2 wnd. op FB43-24O1

Q1
Q2
Q3
Q4

MC4066
NE6O2A
NE6O2A
LM386-4
cA3020A
LM741
MPF102
MPF102
2N3904
tRFs10

L1 1 mHsmoorsp.
L2 't mHsmoorsp.
L3 3,3pHvar.TOKO
BTKAN39445
pH
L4 1 mHsmoorsp.
(33
L7 6
wnd.opT50-2)
TOKO154AN-T1005L8 4,71tHvar.
L5 4,71tHvar.
TOKO154AN-T1005
LO 4,7 pHvar.TOKO154AN-T1005 L9 50 pH(7wnd.op FB43-801)
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VFO
De vFo een Vackar-schakeling,
die wordt afgestemdmet een varicap (in de
oorspronkelijke
schakelingwerdeen keramischeresonatorals \D(o gebruikt).Als
zelfinductiedienteen variabeleToKo spoelvan 3,3 pH. De vFo looptvan 4053
tot 4253 kHz.
RF bandfilter
In het RF bandfilterwordenwordenTOKOspoelenvan4,7 pH (variabel)
toegepast.Dezeschakelingis geoptimaliseerd
m.b.v.het computerprogramma
GPLAvan w7zol. Het Íilterheefteen vlakkedoorlaatvan 3600- 3g00 kHz met
extrasteileílankenaan de kantvan de hogeÍrequenties.
Dit verbetertde
spiegelonderdrukking
van de somfrequentie
van vFo en LFo (4506- 4706 kHz).
De verschilfrequentie
van VFo en LFo (3600- 3800kHz)wordtongehinderd
doorgelaten.De ingangsimpedantie
van het bandíilterbedraagt1500ohm zodat
de tweedemixer(U3)goedwordtaígesloten.De uitgangvan het bandÍilteris
afgeslotenmet een weerstandvan 100ohm,teneindeeen goedestabilteitvan de
stuurtrapte verzekeren.In het bandfilterwordenuitsluitendcondensatoren
gebruiktmet een standaardwaarde.
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Microfooningang
De weerstandR19 verzorgtde polarisatiespanning
vooreen electretmicrofoon
(typemet twee aansluitpunten).
Dezeweerstandvervaltbij toepassingvan een
dynamischemicrofoon.De waardevan R20 moetovereenkomen
met de
impedantievan de microfoon.
De versterkingvan de microÍoonversterker
(U6)kan eventueelwordengewrlzigd
m e tR 1 7 .

Montage
De montageis tamelijkrechttoerechtaan,maarhier volgenenkelesuggesties.
' Sommigepolystereencondensator
hebbeneen behoorlijkgrotecapaciteit.Het
verdientdan ook aanbeveling
om tijdensde bestellingde afmetingenhiervan
op te gevenaan de leverancier,
zodalze in de printpassen.
. Leter op dat de TOKOspoelen(L3,5, 6 en g), hetÍilter(F1),de keramiscne
resonator(X1) en de trimmer(c10) goed in de printpassen.Vergrootzonodig
de gaatjes.
. Monteereerstde cA3020A(U5).Het is gemakkelijker
om de twaalfpennen
preciesin de gaatjeste krijgenzonderdat er anderecomponenenten
omneen
staan.
. Vergeetniet eerstde tweedoorverbindingsdraden
te solderen,voordatu het
voetjevan U1 monteert.
Knipde middelste
aansluiting
van de lRFS10(ea) af en monteerdeze
transistormet een koellichaam
met boutje,moertjeen veerringetje
op de
printplaat.

+V'EtrHtrHÉdËEl*MB-#*
EP - z P a n ts L a g o u t a n d
extennêl connections

ft:ffirljll lll
ffi;:l ll I
nzs <*wlJ
|!tE (uipr)J
'&l.l
(gnd)-

| |
I

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

EíTíH

ffi
lffi

Venruijder
alle ongebruikteaansluitingen
van het relaisvoetje.
soldeerde drieniet-verbonden
aansluitpennen
vande ToKo spoelennietin
de printvast;stel dat u op een zekeredag de spoeleneruitmoethalenl
Afregeling en test
De aÍregelingmoetwordenuitgevoerdtenrvijl
de printm.b.v.vier metalen
afstandbusjes
op een metalengrondvlakis bevestigd.
1. Venvijderde beidedoorverbindingen
t.b.v.het meten(con7en cong).plaats
het relais(K1) en de PTT-schakelaar,
indiendezezich niet in de microfoon
bevindt.Verwijderallelc's en sluiteenvoedingaanvan 12 tot 14 volt(met
zekering).controleerof VR2 een gestabiliseerde
spanningvan 5 volt aÍgeeft
en controleerof VR1 tijdenszendeneen gestabilisserde
spanningvan g volt
afgeeft.Controleer(b.v.met een HF-probe)of beideoscillatoren
werken.
2. Zelde LFOm.b.v.trimmerC'10op 453kHz.WijzigzonodigC11.

B e n e l u xO R PC l u b- N i e u w s b r i enfr , 7 7 - m a a r t1 9 9 6

11

10

Stefhet frequentiegebied
van de VFO (4053- 4253 kHz)in m.b.v.L3 enR24.
(R25)niet groterwordt
Let eropdat de bandspreiding
van de tienslagpotmeter
dan 20 kHz per omwenteling,
te critisch.Zet dE
anderswordtde afstemming
kern van L3 daarnavast met was.
en de volumeregelaar.
Plaatsalle lC's.Verbindde antenne,de luidspreker
Test de ontvangeren regelL8 af op maximumgevoeligheidin het middenvan
de band(3700kHz).
op pin 6 van beidemixersmoet140 mV t25% bedragen.
De HF-spanning
de
waardevan C5 en/of C6.
zonodig
Wijzig
6. Zet de sturing(R15)op minimum.Meetde stroomvan de stuurtrap(U5)tussen
van con7.Indiende stroomgeen25 mA t107o is dan is
de aansluitpunten
wellichtde trifilairgewondentrafo (T1) of de stuurtrap(U5) verkeerd

VERSTEMDIE DOORLOPENDE
OSCILLATOR!
door PAOWFS
In mijn QRP CW-zenderheeft de oscillator(met keramischeresonator)een
weerstandjeaan de aardkantvan de varicapaÍstempotmeter.
Over dit weerstandje
staat een torretje,dat in geleidingkomtbij zenden.
Bij ontvangstblijftde oscillatordoorgaan,zij het 20 à 30 kHz hogerin frequentie.
Tijdensluisterenheb ik dan geenlastmeervan mijneigenpiepertjeen geentjoep
of anderongerieÍbij zenden.
Het eindtrapjekrijgtbij ontvangengeenspanning,dus de'verkeerde'frequentie
wordtniet uitgezonden.

gemonteerd.
van con8.
7 . Meetde ruststroomvan de eindtrap(Q1)tussende aansluitpunten
Stel deze stroommet R3 in oP 10 mA
Hiema mogen op conT en conS doorverbindingenworden geplaatsl
Niet eerderl
wordtgemetenover
8. Draaide sturingop met R15 totdater een HF-spanning
er meteentoonwordtgemoduleerd(Íluiten!).
een 50 ohm dummyload,tenrrrijl
Regelhet bandfilter(L5 en L6) af op maximumoutput.Draaide sturingnog
verder op totdat de outputpiekt tot circa 16 volt. De stroomdoor de stuurtrap
moet toenementot 60 of 70 mA en moetzondermodulatieterugvallentot ciÍca
25 mA. De stroomdoorde eindtrapmoettijdensmodulatieoplopentot 300 of
to circa10 mA. Beluisterhet
400 mA en moetzondermodulatieterugvallen
signaalop een ontvangerof controleerhet signaalm.b.v.een oscilloscoop.De
'gemiddelde'
stroomzal bij normalespraakuiteraardaanzienlijklagerzijn. De
aÍregelingis nu klaart
Veel plezier.Reactieszijn altijdwelkom.
72DerryVETQK
1) QRPpsept.1994en SPRATnr. 81
2) aRPp dec. 1994en SPRATnr. 82
VertalingPAOWDW
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De aístempotmeteris een meerslagspotmeter,
geslooptuit het
afstemmingsgedeelte
van een W-kanalenkiezer.
OudeTVs zijn bronnenvan
bruikbarecomponenten!Wel even een asje Íabriekenop zo'n potmeter.
Wellichtis dit idee alweerjááárenbij iedereenbekend.Enfin,zoietsoverkomtmij
regelmatig!
73 van Wim PAUWFS
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QRP BOVEN30 MHz

door PA3BHK

Lente!Zou maart ook nog aande koude kantbtijven?Of
kunnen we genieten van eenpaar mooie lentedagen? lk kan
ze best gebruiken want mijn antennepark verkeert voor VHF

freguentiesvoorarbovenca. 100 MHz.Maaróók op zes ben ik ar een paar
maal
getrakteerdop tropo-DXen zelfs op tien wordt tropo geconstateerd.
Temperatuurinversies
gaanmeestgepaardmetrustig,'stabiel,weermaartreden
ook op langs'fronten'.Een serieusvHF/uHF/sHF-amateur
moetdus eigenlijkook
een halvemeteoroloogzijn!

en UHF nog altijd in een zeer slechfesÍaat
Propagatie
,,,*ir
Hoewelzonnecyclus
23 is begonnen,klimmenwe maarheel
langzaamuit het minimum.Voorde fraaieF2-propagatie
op
paarjaar
geduld
50 MHzmoetenwe nog een
hebben.Eén
troost:deze cyclusschijntaanzienlijkkorter te zijn dan het
gemiddelde(zo'nnegenjaar in plaatsvan de gemiddeldeelf
jaar).Laatstlas ik dat koudereperiodenop aardegepaard
gaan met langerecycli en warmereperiodenmet kortere
cycli.Als dat inderdaadzo is kunnenwe dus nog een paar
relatieÍwarmejarentegemoetzien die wordenveroozaakt
door...MoedertjeNatuurlOp de bandenboven30 MHz
hebbenwe daarnietzo veelaan. De lenteis, zeker in de
eerstepaar maanden,wat stil.
Aurora
Er is een wat groterekans op Aurora,maargeziende nog lage zonne-aktiviteitzal
het verschijnsel
niet echt uitbundigzijn.Toch,wanneerde HF-bandenplotseling
'dood'lijkenis het zaakom de volgendedag
vooralzes en twee meterin de gaten
te houden,wantde kansop verbindingen
metvan die vreemde'hisserige'
CWsignalentot aÍstandenboven1000km is aanwezig!
Sporadische-E
Halverwegeapril begintop zes het Sporadische-E
seizoenweer.Wat op twintig
'ShortSkip'heetmet loeiharde
signalenuit Zuid-en Oost-Europabiedtop zes
regelmatigde kansom al die leukedwergstaatjes
en DXCC-landjes
te werken.
JutsÍmet QRP! op twee komende eerste(korte)Es-openingenmeesthalverwege
mei.
Tropo
Tropois sterkafhankelijk
van het weer.Temperatuurinversies,
waarbijwarmere
luchtbovenkouderekomtte liggen,zorgenvoorterugbuigen
van signalenop
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Regenreflectie,ducting en.,.fata morganat
Op 10 GHz wordt,naastvia tropo,ook DX gewerkt(totmeerdan 500 km) via
reflecterenderegen.Yerderverterdehet tijdschriÍtvan de BritseATV-vereniging
'co-TV
van experimenten
tussenNederlanden Engeland,die lietenzíen cÍateen
propagatíepad
vlakbovenhet zeeoppervlak10 GHzATV-signalen
van enkele
tientalfen milliwatts,zelfs met alleeneen hoornstralerals antenne, mel
ruisvrije
kleurenplaatjes
de Noordzeeraatoverstekenr
op de strandenging het primamaar
op duintoppenwerd het al minder.Ook experimentenop 23 cm waren
teleurstellend.
Alleenzorgdenschepentussende stationsvoorcompletedemping
van de 10 GHz signalen!
overigens maakt /rbàÍook wel eens van dit soort bokkesprongen.vanaÍ de
Afsluitdijkzie je somstientallenboorplatÍorms
(en dan hoefthet nog niet eens
helderte zijn,want dan zieje er normaalhooguiteen paar).Vanafde Engelse
oostkustheb ik zelf in 1988een platÍormgeziendat achterde horizonligt en als
kind van een jaar of achtzag ik ooit eensvanafhet Noordwijkse
strandiets in
westelijkerichtingdat op eilandenleek.lk dachttoendat dat niet kon,want
Engelandwas'te ved en Zandvoorten Scheveningen
warenin heelandere
richtingen.Achterafis het dus tèch Engerandgeweest,dat dooreen soort
ducting/superrefractie/Íata
morganate zien was! Jammerdat ik zelf tussen 23 cm
en lichtnog nietskan waarnemen,
wantars ik de diversebradenmag geroven
hebbende microgolfbanden
ons nog erg veel te bieden!
Aktiviteiten
Jan PA3FOP/OZ9QV
zag bij mijhet'tweelingzusje'van
de miniportofoonvoor 2 m
en 70 cm, de c601 van standardvoor70 cm (2s0 mw) en 23 cm (100 mw). Net
als bij de c501 werd Jan wildenthousiast
en een paarwekenlaterkondenwe een
QSo makenop 23 cm! Met dat dingetjein de handhoordehij vanuitzijn flat in
Zoetermeer(op de 11e verdieping)op 23 cm beginjanuarial een Duitserepeater!
Zelf heb ik momenteelalleenvoor6 m en 23 cm goedehorizontaalgepolariseerde
antennes.Maar op 23 heb ik (nog)geenssB en op 6 ben ik de winterEs (die een
paar keer behoorlijkgoedeDX+onditiesgaÍ) misgelopen.lk zit dan
ook niet
continuin de shack...
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Voor 2 en 70 heb ik alleeneen verticaldie wordtgebruiktvoor lokaalverkeer.
En verder
Geen knutseltipdit keer.Wie elders in deze NieuwsbrieÍhet verhaalvan Gerrit
PA3DDHleestzal een beetjebegrijpenwaaromzijn experimenten
leiddentot
voortwee meterFM. Laatu
leukeresultatenin de vormvan mini QRP-apparaatjes
me weer wetenvan uw bevindingenboven30 MHz?lk zie Uw'dope'graag
halvenrvegeapril tegemoetl

*
72es73 de Robert,PA3BHK

rectificatieSPOELENBEREKENENEN ZELF MAKEN
Er zijn enkelefouten geslopenin het artikelvan Nieuwsbiefnummer 75 op de
btadzijden50 en 51.Een aftentelezer sloegaan het rekenenen maakte ons op de
fouten opmerkzaam,waavoor onze haftelijke dank!
. Deformule
m o e t a l s v o l g t l u i d enn=: I : f t ' ( d u s n i e t n = 2 u : d ) .
. De bijbehorendecondensatormoet 429F zrln(dus nieÍ 82 pF).
Als gevolghiervanmoetende getallenin het voorbeeldwordenaangepast:
Het aantalwindingenmoet56 bedragen(dusniet40), de draaddiktemoet0,35
moet43 pH z'rjn(dusnief 22 p{l.
mm zijn (dusnief0,5 mm)en de zelÍinductie
Mijn excusesvoor de misser,Wim PAOWDW

HET IS NIETALTIJDQRP WAT DE KLOK
SLAAT...
Om te beginnenmoetu
goedbegrijpendat QRP
slaatop het ZENDvermogenen niet op hel
DENK-vermogen.
Je
zou kunnenredeneren:
die QRP-erszijn
geschift.Gaanze hun
uiterstebestdoen om
antennes,
voedingslijnen
e.d. zo
optimaalmogelijkte
VoorwieKestu?
makenom dan met een
minimumaan vermogen
te proberentoch nog wat te bereiken.Man schroeÍdat vêÍmogentoch wat op, da's
gemakkelijken dan benje er tochl
Wel, we weten allemaaldat het zo niet werkt.
De ontvangeris in dit verhaalhelemaalbuitenschotgeblevenen we wetenmaar
al te goed dat die ontvangermetalleseropen eraan(en dan bedoelik het
antennesysteem)
erg belangrijkis. Dat antennesysteem
nu levertnogaleens wat
problemenop. Zo schreefik een aantaljaren geledeneen stel artikelenvoor
Electron.Die wordendan'bewerkt'noemenze dat. Datwildezeggendat ze jouw
beweringomkerenen onderjouwnaampubliceren.lk heb de redactietoen
verzochtom èÍ mijn beweringente publiceren,èí te stoppenmet de reeks. Men
heeÍt voor dat laatstegekozen,helaas.
lk kom weer terug op het antennesysteem.In diverseNieuwsbrievenkun je lezen
hoe moeilijkje moetdoenom kleinevermogenste meten.Bij het aÍregelenvan
een antennemoetde teruggekaatste
energiezo kleinmogelijkzijn. stop dus maar
flink veel vermogenin je antenne,dan kunje tenminstedat kleinebeetjedat
terugkomtmeten.Ga je metkleinvermogenmeten,wat vaakgesuggereerd
wordt,
dan kun je dat minusculebeetjedat gereflecteerdwordt onmogelijkmetenen je
systeem'lijkt'dan perfect,maarhoeftdat beslistniette zijn.Hoe tegenstrijdig
het
ook klinkt,om je antennete metenmoetje QRo gebruiken,stomwegomdatje niet
eenvoudig'kunt'meten.
7273 JanPAONDS.nr. 25
Tekening:PAOWFS
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ERVARINGEN
MET DE SQUARELOOP.
ANTENNE80.40
doorpAoJvP

\

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

eeas /7

Opzet
Hoewelik nooit grote venrrachtlngen
heb gehadvan magnetischeloop-antennes
werd toch besloteneen pogingte wagenzo'n antennete maken.Mijnopzetwas
een antennete makendie gemakkelijk
te verplaatsen
was,dus hij moest
démontabelzijn.BovendienmoesthÍ op elkecampinggeplaatstkunnenworden,
geefttoestemming
want lang nietelke campingbeheerder
voor het uitspannenvan
een langdraadantenne.
Mel dezeantenneheb ik nergensproblemengehad.
Geplaatstachterde caravanvalt zo'n antênnenauwelijksop. De richlingis niet
belangrijkdraaiengeeftnagenoeggeenverbetering.
Somswerd mijnantenne
gezienals een wasdroogrek,
waar mijnXYL dan ook gebruikvan maakte(behalve
als er HF op stond).

\
i

2r/'7

/a?/F
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Vergelijkendeproeven
Zo'n raamantenne
is natuurlijkniet te vergelijken
met een halvegolÍ dipool.Een
dipoolantennevoldoetvooralwat aÍstralingbetreftbeter,maar voor ontvangst
wordthet anders!lk heb op 80 en 40 m proevengenomenover een afstandvan
op hetzelÍdemoment
t1200 km met een dipoolen een raamantenne
omschakelbaar
d.m.v.een coaxrelais.
Elke ervarenzendamateurweet dat na zonsondergangde storingdoor diverse
signalenenormtoeneemt.Je moetdan wel overeen goedgefilterdeontvanger
met verzlvakkers
beschikkenom nog redelrjkte kunnenontvangenbij dit
stoorniveau.Het komtvaakvoordat het stoorniveau
59 is waardooralleende
sterkestationsgoedte ontvangenzijn,dus boven59.
Tot mijnverbazinggaf dezeraamantenne
een enormeverbeteringin de
ontvangst.Op de dipoolwas het stoorniveau
Sg en zwakkesignalennauwelijks
neembaar.Bij de raamantenne
was het stoorniveau
op hetzelÍdemoment52.
Zwakkesignalenkwamenveel beterdoormet SOtot 57. De ontvangstmet het
raamwas duidelijkbeter,zowelop 80 als op 40 m. Waarschijnlijk
komtdit omdat
het raamniet alleenals antennewerktmaartevensals een selectievekring.Dit is
dus ideaalvoor luisteramateurs
het grotevoordeelvan de raamantenne,
met
weinigruimte!De afstralingbij zendenmethet raamwas minderdan met de dipool
Toch heb ik op 80 m diverseverbindingengemaakt
(volgenssterkterapporten).
met 59 rapportenen meteen vermogenvan 50 W. i
km
tot
1800
afstanden
over

r.l

,$

$

Figuurt De Squareloop
vanPAetVp
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Constructie van het raam
Er zijn natuurlijkdiversa
.
mogelijkheden
om zo'n antenne
,4/'a. p1p l / o
op te bouwen.Mijn ideewas dat
hij gemakkelijk
te vervoeren
moestzijn, vandaardeze
constructiê,
zie fig. 1. Het
bovenstedeel bestaatuit twee
pijpenvan 10 mm A.
aluminium
'to
|
I
Efketak is 1/z m lang.De
uiteindenheb ik over een lengte
van 10 mm platgeknepenin de
bankschroefen in het platte
gedeelteeen gat in geboordvan
4 mm,zie fig.2.Ook het
onderstedeel is op dezelfde
maniergemaakt.Tussende
tweeuiteindenheb ik een draad
Figuur 2 De einden van de alu. pijpen
gespannenmet een lengtevan
2 m. Dit zou ook aluminium
kunnenzijn, maar dat geeft meer montagewerken is utaarder. De beide draden
kan ik nu tijdenstransportlatenzitten.
en de aanpassingheb ik tweekastjesgemaaktvan
Voor de afstemcondensator
te zagenen te
PVC-plaatvan 5 mm dikte,zie figuur3. Dit materiaalis gemakkelijk

W-/-_n

ffi

lijmenmet hard PVCJijm.In het bovenstekastjezit een aístemcondensator
van
200 pF met groteplaatafstand,
wanthier ontstaatbij resonantieeen zeer hoge
spanning.Eersthad ik het kastjevolledigwaterdichtgemaakt,maardat ging íout.
Bij afkoeling'snachtscondenseert
de vochtigeluchtin het kastjeen dat water
moetweg kunnen,anderskrijgje overslagdoorde hogespanning.Laterheb ik
vier gaatjesgeboordaan de ondezijdevan het kastje,zodathet vochteruit kan
lopen.Nadatik de gaatjeshad geboordheb ik geenvochtproblemen
meergehad.
De beidekastjesheb ik vastgezetd.m.v.tweealuminiumbeugelsop een pVC-pup
van 40 mm @, ziefig. 4.

ptP

nlom plp
l/o

élo
l/oot t 112€

Plc

PtP é40

,l

Plc. p/aa/
Figuur 4 Bevestigingvan de kastjes
ÈPaxv PlrlP/Me-r

/n/rê/'JP/2€
'ÏÊ/PJÈ5 Pr'<

van hetondersfekasf.le
Figuur3 Bovenaanzicht
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Deze PVC-pijpheeft geen invloedop het raam. Het tweedevoordeelis dat zo,n
pijp enigszinsbuigbaaris en hiermeewordteen nylonkoordjeop spanning
gehoudenvoor de aístemcondensator.
want hier maggeenspelingop zittenvoor
een soepeleaístemming
ln de onderzíjdevan de PVC-pijpheb ik een stalenpijpgemaaktdie op het eind in
elkaargedruktis. Dit is een pijpvan een opbouw-antennemast
(in de handel)met
een lengtevan2/, m. Van dezepijpkomt50 cm in de grond,zodathet ondersre
deel van het raam2 m bovende beganegrondkomt.

Benelux
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Motorafstemming
gebruikik een motortjevoor24 V DC met vertraging.Dit
Voor de aÍstemming
laatsteis persénodigwanthet resonantiepunt
is zeerkritisch.Dat motortjedraait
voorlinksen rechts.Het kán eventueelook
bij mij op 12Y en wordtomgeschakeld
doorlopen,maardan duurthet langervoorje het afstempuntgevondenhebt.
Aanpassingsspoel
Voor de aanpassingsspoel
heb ik een paarseringkerngebruikt.De spoelheb ik
op een epoxyplaat zonderkoperlaaggezet.De dradenzijn vastgezetop
holnietjes,zie Íig. 5.

Fpar1, p/oal

zaaler
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QRP-CONTESTKALENDER door PAOATG
datum
2-3mrt.
8-10mrt.
10mrt.
16mrt.
16mrt.
16-17mrt.
30-31 ÍrTt.

UTC

contest

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

ARRLInt. DX
59 JA INt.DX
ARCIClassicSprint
AGCW-DLVHF
AGCW-DLUHF
l-QRPSpring
CQ\MA/WPX

30-31mrt. 0000O200

\

la/

Ue /ca

í
t

v

v

v

| \=_\--\
Aill-/

lraa/

y' /, srn

a."r,

nea/eer
,oorr/er7
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L
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Figuur 5 Constructievan de aanpassingsspoel
tussende antenneen de coaxkabelkuntu
Hoe de spoelis aangesloten
terugvindenin Íiguur1.
Conclusies
mogelijkheden
biedt.
Dit is een antennedie vooralvoormensen-met-weinig-ruimte
Bovendienlevertdezeantenneeen veel betereontvangstop dan met een dipool.
Groetenvan Jo PAOJVP
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30-31mrt.
12-14apr.
13-14apr.
21 apr.
21 apr.
1 mei
25-26mei
26mei

band

SSB
160-10
m
CW
80-10m
CW/SSB 160-10
m
CW
2m
CW
70 cm
CW
80-10m
ssB
160-10
m

Zomertijd:UTC = Ned.tijd - 2

1200-1200 SomersetHB
CW-SSB
2300-2300 JapanInt. DX
CW
12OO-24OOARCISpringQRp
CW
0700-1100 R S G B Q R P
CW
1300-1700 RSGBQRP
CW
1300-1900 AGCW-DLQRP
cW
0000-2400 CQ WW-WPX
CW
1500-í900 ARCIQRPHootOwtsprint CW

{*
160-10m
160_10m
j60_10m
8040m
80-40m
8O4Om
160-10m
160-10m

ARRL INTERNATIONAL
DX CONTEST
Werkenmet:elke WA/Eamateur.
Uitwisselen:RS + output,WA/E-stationsgeven RS + state/prov.
Deelnameklassen:
A1 = singreop. aile banden,A2 = singreop. 1 band,B = singre
op. alle bandenQRP(max.s w uit),c = singreop. aile bandenmet
DX-nethurp,
D1 = multiop. 1 TX, D2 = multi op.2TX (= op verschillende
banden),D3 = multi
op. onbegrensd(gescheiden
logsvoorelke band).
Puntentelling:
3 puntenper eSO metWruE.
Multiplier:1 puntper bandper USA-state,
VE-provincie,
VO en Wí.
Score:de som van de eSO-puntenx de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
KH6en KL7tellenniet,VE-provincies
zíjnvE1 um g, USA-states
dus 48 + DC. Elk station1x per band.Dupesheetblj t SOOeSO,s.
Multiop.
stationsminimaal10 minutenop de band.Geencrossmode
eSO,s.
Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan ARRLDX
contest,22s
MainStreet,Newington,CT 06111,USA.

Benelux
QRPClub- Nieuwsbrief
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ARCICLASSIC
SPRINT
Werkenmet:elkeamateur.
Uitwisselen:RS(T)+ output,(+ State/prov.voor WA/E).
Deelnameklassen:
A) tot 1 W CW oÍtot 2 W SSB
B) tot5WCWoftotl0WSSB
C) 'SWCWof>10WSSB.
Puntentelling:
5 puntenper QSO.
Multiplier:state,prov.oí land.
Bonuspunten:
200 puntenbij een TX van meerdan 15 jr. oud,300 puntenbij een
RX van meerdan 15jr. oud en 500 puntenbij een trcvrvan meerdan 1Sjr. oud.
Score:somvan de bandtotalen.
Bandtotaal= QSo-puntenmaalde
plus bonuspunten.
multiplierpunten
Logs: per band + summarybinnen30 dagenzendenaan Buck SwitzerN8CQA,
654 Georgia,Marysville,Ml 48040,USA.
AGCW-DLVHF/UHFCONTEST
Werkenmet:elkeamateuÍ.
Roepen:CQ AGCWTEST.
Uitwisselen:
RST+ volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen:
A) max.3,5 W uit
B) max.25 W uit
C) >25Wuit.
Puntentelling:
1 puntper kilometer.
Score:somvan de QSO-ounten.
Bijzonderheden:
klasseen locatiemogentijdensde contestniet veranderen.
Alleensingleop.,ook voorclubstations.
Niet-complete
QSO,stellenniet,maar
staanwel in het log.
- 144,150en 432,025- 432,150MHz.
Aanbevolenfrequenties:144,O1O
Logs:per band+ summaryvóóreind maartzendenaan:OliverThye DJ2QZ,
Friedenstr.38, W-4400Mtinster,Deutschland.
I-QRPSPRINGCONTEST
Werken met;elke amateur,
Uitwisselen:
RST+ volgnr.,I-QRPClubledengevenRST+ Clublidnr.
Deelnameklassen:
SO = singleop., MOST= multiop 1 QRPTX, SWL = luisterst.
Puntentelling:
1 puntper QRP-QROQSO,2 puntenper QRP-QRPeSO.
Multiplier:1 - eigenland,2 - eigencontinent,3 - overigecontinenten.
Score:de somvan de QSO-punten
x de somvan de multiplierpunten.

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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Bijzonderheden:QRp is <5 watt uitgangsvermogen,
diproma'svoor #1 r-eRpClub,#1 van de contest,#1 van Europa.
Logs:per band + summaryvóór31 maartzendenaan
contestManager,rKTHrN,
MarcelfoSurace,Via Dante23g,70122BarÍ,ttaly.
CQ WORLDWIDEWPXCONTEST
Werken met elke amateur.
Uitwisselen:RS(T)+ volgnummer.
'ra1=
Deelnameklassen:
singreop. 1 band,1a2 = singreop. aile banden,1b =
singleop. QRp (max.100w uit), 1c = singreop.
QRpp (max.5 w uit),2a = murti
op. alle banden/i TX, 2b = multiop. alle banden/multi
TX.
Puntentelling:
EU-DX3 puntenop 20, 1Sen 10, EU_DX6 puntenop 160,B0 en
40, EU-EU1 punt op 20, 15 en 10, EU-EU2 puntenop
160,80 en 40, pA geen
punten(wel multiplier).
Multiplier:elke prefixis ,l multiplier.
Score:de som van de eSO-puntenx de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden;
klasse2a: minimaar10 minutenop cteband.ook arseen eso
een nieuwemultiplieroplevertmagniet van bandwordengewisserd
binnendeze
10 minuten.singreoperatormax.30 uren in de contest,pauzes
in max.s cÍelenen
minimaalí uur aangevenin rog.Krasse1b en 2b: max.1 signaarper
band.Murti
op./multirX apartevolgnummers
per band.Alle TX binneneen straalvan soo m.
Alle antennesd.m.v.dradenaan de TX. Een stationin een zone
met cail uit
anderezone werkt /p. Dus AA1rí3 tertvoor AA3. preÍixen1 x
teilen tijdens de
contest,dus niet per band.Dupesheetsvoor meerdan 200
eSO,s.
Logs:per band + summaryinzendenbinnen1 maandnaarce
Magazine,wpX
contest,76 NorthBroadway,Hicksviile,Ny 11g01,USA.op enveroppe
vermerden
SSB-resp CW-log.
SOMERSETHOMEBREWCONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ HBC.
Uitwisselen:RS(T)+ volgnummer
en uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
1a1 = singreop. singreband, 1a2= singreop. murtiband, 1b =
singleop. QRP (max.i00 W uit), 1c = singleop. eRpp (max.5 W uit), =
2a mutti
op. multiband/ singleïX,2b = multiop. multiband/ multiTX.
Puntentelling:
QRP/QRP QRP/QRO

Opheteigencontinent S punten í punt
Buitenheteigencontinent
10punten 2 punten.
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Multiplier:geen.
Score:de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden:
Uitgangsvermogen
niet hogerdan 5 W CW en 10 W SSB.
Deelnamealleenvoorsingleop. QRP-stations
meteigenbouw,magrdie hoefje
niet zelí gebouwdte hebben.
Elk station1x per band,ongeachtde gewerktemode.
gebruikteuitgangsvermogen
Summarysheetmet stationsbeschrijving,
en
per banden een verklaringdat het stationis
antenne-installatie,
scoreberekening
gebruiktvolgensde regelsvan de contest.
Logs: moetenbevattendatum,tijd (UTC),band , call gewerkt,rprt send, rprt rec.,
QSO-pnts.
Alle goedeinzendingen
krijgeneen tweedeprijsals de volgendevragenworden
beantwoord:
1. Welke bandenen modesheeft uw gebruikteapparatuur?
oÍ, als het een commerciële
2. Geef een korte omschrijvingvan het ont\ryerp
bouwdoosis, type en model.
3. Welke anderebandenen/of modeszou u graagop een zelÍbouwtrcvr willen
hebben?
4. Wat vindt u een redelijkeprijs voor een bouwdoosvolgensvraag 3?
5. Wat is het meestcomplexemeetapparaat
dat u tot uw beschikkinghebt?
Eersteprijs;een Tauntonontvangerbouwdoos
vooreen bandnaar keuze.De TX
en de anderebandenkunnenlatertoegevoegd
worden.
Tweede prijs:getrokkenuit alle inzendersmet de 5 beantwoordevragen,een
bouwpakketvoor een afstembaarCW-Íilter.
Een kopievan uw log wordtdoorgestuurd
aan WalfordElectronics.
AanbevolenfrequentiestQ RM:
GW: 1843 3560 7030 14060 21060 28060kHz
SSB:
3690 7090 14285 21285 2836OkHz
Logsper band + summaryinzendenvoor30 aprilnaarG.P.StanceyG3MCK,14
CherryOrchard,StainesTW182DF, England.
DX CONTEST
JAPAN INTERNATIONAL
Werkenmet:JA-stations.
Roepen:CQ TESTcall/QRP.
gevenRSTen Prefecturenr.
Uitwisselen:RSTen CQ zone-nr,JA-stations
=
Deelnameklassen:
SO = singleop., SOSB singleop. singleband,SO/QRP=
singleop. QRP,MOST= multiop. 1 TX
Puntentelling:
1 puntper QSOop 14 MHzen 21 MHz.

nr. 77 - maart 1996
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Multiplier:totaal aantal JA-prefecturesplus ogasawaralsl. plus Minami-Torishima
lsl. en Okino-Torishima
lsl.
Score:de som van de QSO-punten
x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
so-stationsmax 30 uur in de contest.Mo-stationsmoeten,na
bandwisseling,
10 minutenop de bandblijven,tenzijhet een nieuwemurtiplier
oplevert.Op 20 -10 m IARUbandplanaanhouden.
Logs:per band met summaryvoor31 mei zendenaan FiveNineMagazine,p.O.
Box 59, KamataTokyoi44, Japan.
ARCI SPRINGQRPCONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
ARCI-ledenRST+ state,prov.oÍ land+ ARCImembernr.;niet_leden
RST + state,prov.of land+ output.
Deelnameklassen:
singleband,all band.
Puntentelling:
ARCI-leden5 punten,EU-stations
2 punten,DX-stations
4 punten.
Multiplier:USA-states,
VE-prov.en DXCC-landen.
Score:som van QSO-punten
x multipliersx vermogensmultiplier
x
energiemultiplier
+ bonuspunten.
Bijzonderheden:
Elk station1 x per band.Max.24 uurin de contest.
Vermogensmultiplier:
bij max.1 w uit de scorevermenigvuldigen
met 10, bij max.
5 W uit de scorevermenigvuldigen
met 7.
Voedingsmultiplier:
bij 100%'natural'energiemagde eindscoremet 1,s worden
vermenigvuldigd.
Bonus:punten voor homebrewapparatuur:2000 puntenextravoor HB-TX per
band, 3000 punten voor HB-RXper band en 5000 puntenextra voor HB-TRCVR
per band.
AanbevolenÍrequenties:1810, 3560,7040, 14060,21O60,28060
kHz.
Logs:per band + summarybinnen30 dagenzendenaan:cam HartfordN6GA,
1959Bridgeport
Ave.,Claremont,
CA 91711,USA.
RSGBQRP CONTEST
Werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen:RST + volgnr.+ input.
Deelnameklassen:
< 5W B = overigelanden< 5 W.
A = UK-stations
Puntentelling:
15 puntenper QRP-QSOen 5 punteper eRO-eSO.
Multiplier:geen.
Score:de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden:alleen singleop.

BenefuxORPClub- NleuwsbrieÍnr, 77 - maart 1996

Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan HF-ContestCommittee
RSGB,c/o Mr D.S.Booty,139 Petersfield
Avenue,StainesMiddlesexTW18 1DH,
England.
AGCW-DLQRP PARTY
Werkenmet:elkeamateur.
+ klasse.
Uitwisselen:
RST+ volgnummer
Deelnameklassen:
A= max.5 W, B = max.10 W uit, C = SWL.
Puntentelling:
QSO'smet eigenland 1 punt,overigelanden2 punten.Elk QSO
met klasseA-stationQSO-punten
x 2.
MultrpliecDXeG-hndenper band.
Score:somvan bandtotalen.
Bandtotaal= somvan QSO-puntenmaalsom
multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk station1 x per band.
Frequenties:
3510-3560en 7010-7040kHz.
Logs:per band+ summaryvoor31 mei sturennaarAntoniusReckerDLIYEX,
Hegerskamp
33, 48155M0nster,F.R.Germany.
ARCIQRP HOOTOWLSPRINT
Werkenmet:elkeamateur.
Uítwisselen:
ARCI-ledenRST+ state,prov.of land+ ARCImembernr.;nietJeden
RST + state,prov.of land+ output.
Deelnameklassen:
singleband,all band.
Puntentelling:
ARCI-leden5 punten,EU-stations
2 punten,Dx-stations4 punten.
Multiplier:USA-states,
VE-prov.en DXCC-landen.
Score:somvan QSO-punten
x multipliers
x vermogensmultiplier
x
+ bonuspunten.
energiemultiplier
Bijzonderheden:
Elk station1 x per band.Max.24 uur in de contêst.
Vermogensmultiplier:
10 x bij < 1 W, 7 x bij < 5 W.
Voedingsmultiplier:
bij 100%'natural'energiemagde eindscoremet 1,5 worden
vermenigvuldigd.
Bonus:puntenvoorhomebrewapparatuur:
2000puntenextravoor HB-TXper
band, 3000 puntenvoor HB-RXper band en 5000 puntenextra voor HB-TRCVR
per band.
Aanbevolenfrequenties:
1810,3560,7O4O,14060,21060,
28060kHz.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan:Cam HartfordN6GA,
1959Bridgeport
Ave.,Claremont,CA 91711,USA.
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VOORLOPIGEUITSLAGBQC-VOSSEJACHT
door PAAATG
uit de logs blijktdat er nietveel deetnemerszijngeweesf(10 stuks).Maar zij die
er
waren zijn enÍhousr'asÍover het evenement. Het verdientin elk geval een vevotg
te kijgen in het komendejaar.
Vooral de eerste avondwas een succes.De tweedeavondblonk uit door de bar
slechtecondities.Velenhoordenvossenver in de eRM/eRN,maardat was dan
alles.Het signaalwas te anak vooreen redelijkeSO.
lk mis de logs van PA3czA, PA3EKK,pAoDML en pA@wNN.Erzijn eso's
gemaaktvolgensde inzenders.
Hoewelnog niet (!!!) alle logsbinnenzijn volgthier de voorlopigestand.
Honden 29-12-95
call
vossen
PA3BHK
PA3AFF
PAAATG
ON4KAR

3
2
3
2

Honden 30-12-95
call
vossen

PAAWDW
PA3ASC

2
2

QSO

punten

0
1
1
0

'15

QSO

O
O

11
16
10

punten

10
í0

Vossen 29-12-95
call
uitgangsvermogenkm

PA3FSC 5 watt
PA3FFZ 2 watt
PA3ASC 5 watt
PA3CZA
PA3EKK

175,1
296,4
195,0

km per wortelwatt

km
144
119,1
236,4
2%,4

83,1
68,8
118,2
132,6

r-

km per wortelwatt

km
17,7
7,O

17,7
22,1 e

km per wortelwatt

78,3
209,6
87-,2

BeneluxORPClub - Nieuwsbriefnr. 7l - maart I 996

29

DE NORCALSIERRA

Vossen 30-12-95
call
uitgangsvermogen
PA3BHK 3 watt
ON4KAR 5 watt
PAADML
PAURBC
PAUWNN

door PA3CKR

kmperwortelwatt
17,7

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

10.2

t
STANDBQC-MARATHON
Bijgewerkt Um 8-2-96
preÍixen

call

1
2
3
4
5
6
7

PA3FSC
PAATA
PA3FFZ
PA3CLQ
PA@ATG
PA3GMV
PA3GBK

door PAZ.ATG
landen

23
60
118
42
30
16
79
31
60
24
8
6
1
4
7

t

antenne
2760
1369
1143
1135
338
64
30

long wire
longwire
longwire
longwire
longwire
dipool
invertedV

PA3CLQ:Wat 'delendoortwee',omdatje een leuke55+ regsllnt hebt.Gebruikje
dan nu ineensmeerpowerof hebje opeenseen betereontvangerof staatje
antennehogeralsje in de VUT bent?GewoonproÍiterenvan de mogel'rjkheden
en
genietenvan de hobby,luckyboy.
PAAïA: Jammer,ik hoopnietdat het QRTdreigt.Maarer zijn nu eenmaal
belangrijkere
zakenin het leven.We zullenje missen.Voorlopigzo langmogelijk
doorgaan!
Fijndat er v/eerzoveeldeelnemers
zijn.Maarer kunnener altijdnog meerbij!
graag
uiterlijk1 mei in mijnbrievenbus.
Uw volgendeopgavezie ik
Adriaan PA@ATG
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Foto 1 Sierrafront

Í

I

'
Norcal
Norcalis een Noord-Californische
QRPclub,die zich sindsdeoprichtingin 1993
groepQRP'ers
in een steedstoenemendepopulariteit
ondereen internationale
magverheugen.Dat komtniet in het minstdooreen aantálopvallende
bouwprojectendie deze club met succesheeftuigwoerd. Een belangrijkÍiguur
daarbijis Wayne BurdickNOKR.Hij ontwierpde lbrcal 40, een eenvoudige
40 meter CW QRP transceiver.Samenmel ar{glg andere leden van Norcalwerd
dit ontwerpgeschiktgemaaktom als bcnnrkitonder de ledente wordenverspreid.
Dat is geen geringeprestatiealsje nagaatdat nietalleenhet ontwerp
en gesorteerd
nabouwzekermoetzijn,maarook dat alle onderdelenaangeschaft
moetenwordenen dat er een duidelijkeen zoveelmogelijkfoutloze
bouwhandleidingmoetwordengemaakt.Daar komt nog bij dat de prijs van de
bouwkiteen van te voren vastgesteldmaximumniet mag overschrijden.
De Norcal40 was een grootsucces,binnenkortetijdwarenalle 100 kits verkocht.
Dat de transceiverook goedwas beweesStanGoldsteinN6ULU,die er het DXCC
mee behaalde!Laterwerdenvan een enigszinsverbeterdeversie,de Norcal40A,
nog eens 50 bouwkitsgemaakt.
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De bouwvan de Norcal40 en uiteraardde onvermijdelijke
werden
modificaties
uitgebreidbesprokenin de InterneteRp-L emailgroepen dat is ook de manier
waaropik met Norcalin contactkwam.
Na de 40 en 40A ontwierpN6KRde sierra,genoemdnaareen bergketenin
Noord-caliÍornië.
De sierra is een cw eRp-transceiver
voor alle HF-banden
waarineen oud radioprincipe
weernieuwlevenis ingeblazen:verwisselbare
bandmodulen.
op die manierkon de opbouwvan de transceiversimpelworden
gehouden.Geenkabelbossendie naarontelbareschakeldekken
gaan,geenrelais
of schakeldioden
die veel stroomgebruiken.

, ' l

Foto 2 Enkele Síerrabandmodulen
Norcalmaaktevan déËètransceiver120bouwkitsdie zeer compleetwaren:alle
onderdelen,een doorgemetalliseerde
dubbelzijdige
printmet soldeermasker
en
componentenopdruk,
kasfknoppenen alle montagemateriaal.
-1i'
SPeciÍicaties
Afmetingen.
h x b x d : 7 i . i b x 1 8c m
stroomverbruik: brj 12 v ca. 3s mA (kopteleÍoon),
3s à 70 mA (luidspreker),
275 à 400 mA bij zenden(2 W)
VFO:
2,935- 3,085MHz
Drift:
minderdan 100 Hz in eerste30 minutenna inschakelen
Vermogen:
1,5à3W
Gevoeligheid:
beterdan 0,5 pV bij 1OdB (S+N/N
AGC bereik:
60 à B0 dB
RfT:
+Ê2k{z
QSK:
solid-state
Prijs:
$29Sincl.3 bandmodulen
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Foto 3 Het inwendigevan de Sierra,j !16,
'1í.tre:-,1{icr-

Zie Íoto's 1,2 en 3 voor een overzichtvan de frontplqat,de bandmodulenen de
print.De foto'szijn aÍkomstiguit de eerdergenoemdeQRP-Lgroep.
De bovenstehelftvan de kastvan de Sierrais voozien van handigekunststof
'klik'-bevestigingen
en dat is ookwel nodiguppt.dekastmoetnatuurlijkregelmatig
open om de moduleste venvisselen... Am ;
'1r

: Ii'r

Blokschema
Het blokschemais in fig. 1 gegeven;zoalsgezegdkuntu het volledigeschemain
zijn de írequenties
het ARRL handboekvan 1996vinden.In het blokschema
bandmodule.
De VFO, die
gelden
een
7
MHz
voor
zouden
zoals
ze
aangegeven
gemengd
(NE602)
wordt
met een
3
MHz,
ca.
een prettiglagefrequentieheeÍtvan
kristaffrequentie
van 15,0MHzen dat levertca. 12MHz en 18 MHzop. Na een
blijftdaarde 12MHz componentvan overen die wordt
banddoorlaatÍilter
van 4,915MHz.Dat resulteert
gemengd(NE602)met een kristalfrequentie
de 7 MHz doorlaat.
(afgerond)in 7 MHz en 17 MHz,waarnaeen banddoorlaatfilter
(J310)
driver
(2N2222).
naar
de
Dit signaalgaat via een bufferversterker

BeneluxORPClub- Nieuwsbriefnr.77 - maart 1996

I

I,

I"

^-"
33

b

=

oè
=o
EO

In de driver vindt het sleutelenplaats.De eindversterkeris de welbekende
2N3553.Het signaalwordtopgeschoond
in een 5 elementenlaagdoorlaatfilter.
gaat
Aan de ontvangstzijde
is de gangvan zakenals volgt het antennesignaal
door het laagdoorlaatÍiltervan de eindversterkeren een banddoorlaatfilter,
wordt
gemengd(NE602)met 12 MHz,dat leverlvoor7 MHzc.a.19 MHzen de bedoelde
middenfrequent
van 4,915MHzop. Dat gaatdooreen Íilterbestaandeuit vier
kristallenvan 4,915 MH4 gevolgddoorde welbekendeMC1350,nog een
enkelvoudig4,915kristalfilter
en wordtdan gemengd(NE602)met een
kristalfrequentie
van 4,915MHz.Audiowordtversterktdoor een LM386,het AGC
signaalwordt uit het audio afgeleiden versterktdoor een LM358,gelijkgerichten
als regelspanning
naarde MC1350gestuurd.
De Sierra is ontworpenmet als belangrijkstedoel: een klein aantalcomponenten
en een faag stroomverbruikbij ontvangstzodat dezetransceivergemakkelijkuit
een kleine accu is te voedenen zodoendeop vakantiesmeegenomenkan
worden.
De bouw
Opmerkelijkis de mechanische
opbouw.Alle bedieningsoÍganen
zoalspotmeters,
print
gemonteerd.
schakelaarsen aÍstemcondensator
De losse voor- en
zijn op de
achterpanelenworden aan dezebedieningsorganen
bevestigd!Als je de twee
schroevenwaar de printmeeaan de bodemplaat
vastzitloshaalt,dan til je de
printplaat,inclusieÍvoor-en aóterplaat uit de bodemplaat.ï
De bouwvan de Sierrawas nagenoegprobleemloos.
De transceiverwerktedirekt
nadatik had ontdektdat ik, ondanksde duidelijkeinstructies,
er in was geslaagd
een FET verkeerdom in de aansluitingente solderen!
De afregelingbehelsthet in bereikbrengenvan de VFO,het piekenvan de
en het aÍregelenvan het laagdoorlaatfilter.
verschillendebanddoorlaatfilters
De
bouwhandleiding
bevatzeerduidelijkeinstructiesvoorde aÍregelingen apart is
aangegevenhoe je te werk moetgaan als je beschiktover resp. een voltmetermet
oÍ een RF-signaalgenerator
en counter.Je
RF-probe,een anderetransceiver,
moetniet een hekelaan het wikkelenvan ringkernspoeltjeshebben,want de
nog eens acht bij.
Sierrazelf heefter zeven,en daarkomener per bandmodule
gemaakt.
en
meter
15
De bandmodulen
lk heb modulenvoor resp.de 80, 30, 17
van de
bevattenhet laagdoorlaatÍiltervan de eindtrap,de banddoorlaatfilters
en het kristalvan de pre-mixer.Handig
zendmixerpre-mixeren ontvangeringang
haakszijn gemonteerd
zodateen
is dat alle trimmersop de bandmodulen
aÍgeregeld
van
bovenaf
kan
worden.
ingestokenbandmoduleeenvoudig

Figuur1 Blokschema
Benefux
ORPClub. Nieuwsbrief
nr,77- maart19 9 6
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De sie'a is standaardniet voozien van een s+neter,in de print
is echter
voorzienin een aansluitingdaarvoorzodatin mijngevalde
inbouwvan een krein
meterljeheel eenvoudigwas.
Wildemess Radio.
Nadatvan de sie'a een groot aantarkits met succes
was gebouwdstond dE
Norcalclub voor een moeirijkekeus: een tweedeen
eventueercteÍdeserie kils
produceren?Zij hebbenervoor gekozengeen
kiileverancierte worden,men
realiseerdezich maarar te goed dat het steedsweer
een enormeinspanningvan
een grotegroepvrijwilligers
vergt,om overde Íinanciëleperikelenmaarte
zwijgen.Men koosvooreen typischAmerikaanse
oplossing:één van de Norcarleden richtteeen bedrii{e op en produceeÍtnu de Norcar
4oA en siera kits in
licentie.op die manierhoudtzo'n verenigingde handenvrij
voor het uitvoerenvan
weer nieuweprojectenzonder achtervolgdte wordendoor
eíenissen uit her
verleden.Dat bedrijljeheet'WildernessRadio,.
'wilderness
Radio' revertsinds kort ook een anderdoor N6KR ontwikkeldprodukt:
de KC1. Dat is een oorspronkerijkvoor de siena ontwikkerde
keyer/counter.Dit
bijzondereaccessoireis een microcontrollerop basis van
de plc16cg4 processor.
Het Íunktioneertarskeyermet een kreinberichtengeheugen,
kan iambicA- en Bmodeemulerenen heeÍteen m.b.v.een potmeterinsterbare
snerheid.Met een
drukknopkan een berichtin de keyerwordengeseindof worden'aÍgespeerd'.
De microcontrorrer
doetook nog ietswatje in eenvoudigeeRp-transceiversniet
zo vaak tegenkomt:hij kan de frequentievan de VFo meten,
die corrigerenvoor
de gebruiktebandmodure
en omrekenennaarde afgestemde
Írequentie.De
laatste3 cijfersvan die Írequentiewordendan geseind.
Uiteraardis dat dan alleen
als meeluistertoon
te horen.Je kuntook een frequentiezoekendoor eerstoe
laatste3 cijferste seinenmetje keyer en dan aan de afstemknop
te draaientot de
KC1 een signaargeefldatje op de juisteprekzit. zo
zou jede sierra zerfsin het
donkerkunnenbedienen...De KC1kan in de'command-mode'worden
gezeten
met de keyer kunnendan allerlei opdrachtenwordengegeven,
zoarshet aan/uit
zetten van de meeruistertoon,
het specificerenvan co'ectiefactoren e.d.
Eventueleprobremendoorstoringvan de microcontrofier
zijn eregantopgerost:ars
de KC1 evennietsdoetschakeltde processorzichzerfuit.
Bij het seinenwordt
gedurendede lengtevan een puntof streepde
ontvangerdiótgedrukt en een
door de KCl gegenereerde
meeruistertoon
aan de audioversterker
aangeboden.
Een heel veerzijdigdingetjeen nog gemakkerijk
in te bouwenwant het is piepkrein:
het printjemeet6,5 x 2 cm en het'hangt'aan de drukknoppen potmeteÍ
en
die op
bijvoorbeeldhet Írontpaneelwordengemonfeerd.
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Resultaten
Al met al vindt ik de Sierraeen buitengewoon
geslaagdapparaat,ik heb er al vele
verbindingenmee gemaakt,voorlopignog op 80 en 30 meter,de anderebanden
wil ik gaan gebruikenzodraik daareen geschikteantennevoorkan ophangen.
QSK en AGC werken voortreffelijken van'overload'versóijnselen heb ik nog
niets gemerkt.Uiteraardmoetje er als QRP-erwat harderaan trekkenmet een
vermogenvan 1 à 2 watt, maaÍ iederegemaakteverbindingervaar ik dan ook als
bijzonder!
Adressen en prijzen
De contactpersoon
van Norcalis Jim Cates,WAOGER,3241 EastwoodRd.,
Sacramento,CA 95821USA.(tel-nr:00-1-916487-3580).
Het lidmaatschap
van
Norcal kost $20 per jaar voor leden buiten Noord-Amerika.
WildemessRadiois te bereikenvia Bob Dyer,KDOVIO,P.O.Box734, Los Attos,
CA94023-0734USA(tel-nr:00-1-415494-3806).
Hijvraagtvooreen Sierrakit
met 3 bandmodulen$295en voorde KC1$44.50en daarkomennog
verzendkostenbij.
CharlosPotma,PA3CKR,email:charlos@rivm.nl
a t t a t

HARSKERNSOLDEERTO
EVOERBUS
door GMACSZ KNGWH
(vooralhet dunne spul van 0,7 mm) is
Bij gebruikvan een rol harskernsoldeer
toevoer tijdens hef solderen vaak ongemakkelijk.De draad komt radiaal van de
klosen knikt nogal eensin de praffiijk.De auteurheeft hieruooreen simpele
oplosslng gevonden, welke hierna wordt beschreven.
Probeereens een co-axialetoevoerbusl
van nootmuskaatoÍ
Men nemeeen cilindrischestrooibus,de gebruiksverpakking
kruidenzoals die van'Knorr-Aromat'.De bus,met een diametervan 35 - 45 mm,
heeft één vast einde met strooigaatjes;het andereeinde heeÍt een aÍneembare
plasticdop.
plasticdoosje,gebruiktals verpakkingvan een
Neemnu een cilindervormig
om het doosjenadat
35 mm (kleinbeeld)fotorol.Wikkeleen stuk harskernsoldeer
een uiteinde is vastgeklemdtussendat doosjeen het eigen deksel.Twee lagen is
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wel het maximum,hoeweréén laag vaak
ar een flinke werkvoo'aad geeft. om te
voorkomendat de sordeerdraadvan
het doosjescrruift,kan iedere raagmer een
smallestrookcellotapewordenvastgezet
zonderdat dit het afiryikkelenbelemmert.
Voer nu het vrije uiteindedoor het
centrarestrooigaatje.schuif het fotorordoosje
met harskernsordeer
in de strooibusen werzodanigdat het dekserars
raatstede
strooibusin gaat- sruit de strooibus
met eigen dop. De toevoeóus is nu gereed
voorgebruik!
Succesermee! 73 de Frank, GMACSZ KN6WH
(Packet:GMACSZ@ GBZNOS.#Z6GBR.EU)
(fnternet 101331.21S@compuserve.
com)

MIJMERINGEN

ínhoudtvoor een beperktgroepjemensen,zowel redactieals schrijvers,nee dat
zag ik nu pas.
Eendagsvllegen en stotteraars
En al mijmerenden peinzendbladerdeik doorde stapelboekjesheenen vond
steedsweerkerendenamen,eendagsvliegen
en stotteraars,
die zo af en toe eens
schreven.Zelfs mijneigennaamkwamik tegen,al moetik bekennendat ik
volgensbovenstaande
slechtsbehoortot de eendagsvliegen.
Ook kwam ik de door mij nagebouwdeprojectjesweer tegen,zoals dat kleine
éénbuiszendertjemet een 6L6 en voorje het weet zit je achtereen stofÍig
gewordenzendertje,schakeltvoorzichtigde voedingsspanning
in en .... o wonder,
het gekkeding werktnog steeds.Evenlatervondik mijzelfweerwat onwenning
terugachterde seinsleutelen voorhet eerstsindstijdenwordter weer ge-CWd.
Ook dat kan je dankzijdit bladdus overkomen.

door PA3EAD

Hobbyzolder
ls het u wer eensopgevailendatje zo af en
toe ineenscteneigingkrijgtom flink te
gaan opruimenop de hobbyzolder?
En is het toenook opgevallendat er
uiteinderijkvereuren van nostargischstaren peinzen
en
uit voortkomen,maar dat
de vuílcontainervrijwelgeen elítrawerk
krijgtaangeboden?Ook is dan
vermoederijk
weereen grootaantarcomponenten
doorde handengegaan,waarbij
steedsweer de terugkerende
gedachte'Hé,was dat ding hier?Daar
wirdeik nog
alttjd.....meedoen'.
Gekleurdeboekjes
In zo een stemmingverkeerdeik onrangs
ook en ik brunderdetegen een enorm
dikkehangmapop, gevuldmet een vezameling
boekies.Natuurlijkbewaartook
deze amateuralremogerijknog te gebruiken
informatieen de door mij gevonden
inÍormatiewas ook nog eensreukverpakt.
rk heb het namerijkover een srordige
twaalfjaargangenvan de NieuwsbrieÍ.
Pas toen vier het mij op dat de gekreurde
omsragsteeds,ar jaren rang,dezerÍde
kleurheeftvoor het in een bepaardetijd uitgekomen
nummer.stom, dat geef ik
toe' maarje reter zo srechtop, het vartniet
eensmeerop. Ja natuurrijkzie je wel
diversekleuren,maarechtdoorhebben,nee, pas.
nu
Eigenlijkgeldtdit ook voorde gigantische
hoeveerheid
artikelenwerkein die paar
iaar zijn gepubriceerd.Natuurlijkwist ik dat wer,ik had niet
voor niets ailes zq
netjesopgeborgen,maar ècht doorhebben
werkeimmensehoeveerheidwerk dit

Benelux
ORpCtub.Nieuwsbrief
nr,77- maart1996

Onze Nieuwsbrief
Maargoed,eventerugnaarmijneigenlijkedoel,namelijkhet volgende.
lk wist het natuurlijkal lang,maarop dat momenttroí het mijechterbijzonder:het
vele werk dat velenzich,belangeloos,
willengetroostenom voorde amateurin
den landeiets neerte zettendat er zijn mag.
De eerstenummerswelkeik bezitzijn nog op formaatA-4, maaral spoedigwordt
dit gehalveerd.De inhoudblijfttot het Septembernummer
van 1991blijkbaareven
veel,geletop de diktevan de boekjes,maardaarnastijgtplotselingde
hoeveelheidgebruiktpapierper nummer.De boekjeswordendikkeren dikkeren
als ik dan kijk naar het laatstverschenennummer,nr. 75, dan moetik toegeven
dat het nog steedsdik is, leukestukjesbevaten de moeitevan het bewarenwaard
is, als is het maarvoordie VPK-30,zodatdie in de'toekomst'nog eens kan
wordennagebouwd.
Vanwegedit plezierdat ik, maarvermoedelijk
met mij nog vele anderen,eraan
beleef,wil ik de schrijversen vooralde redactievan de'NieuwsbrieÍ,orgaanvan
de BeneluxQRP club'heel hartelijkbedankenvoorhet velewerkwat er is verzet.
En ik hoopdat dit bladnog velejarenkan verschijnen.
Verder voor affendie dit lezen natuurlijkde oproepom speciaalvoor mij eens een
mooi ontwerpjein te sturen,dan heb ik weer wat te bewarenoÍ te bouwen,Hl.
Met vriendelijkeamateurgroeten:Piet PA3EAD
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HETSSB.NETOP 80 METER

door PA3BHK

lederezaterdagmorgen,
vanaf10:30uur rokaretijd,proberenwe een eRp-ronqe
te houden.En wel rond3,7gSMHz.
waarom in de DX-band?wernu, rondde officiëreeRp-frequentieis het houden
van wat voor QRP-QSOdan ook moeirijkdoor...eRo-stations,
die vaakailes
onderhonderdwatt al QRp vinden.Gelukkig(vooronsl) is rond halÍ
elf,zelfs in de
winter,het DX-verkeerop tachtigmeterverdwenen.
De rondewordtde raatstetijd bij toerbeurtgereiddoor pAaDML, pAowNN,
PA3cvs en PA3CZA.wanneer de reideris verhinderdontstaater
meestar
spontaaneen interessanteRp-eso. Hoewelik me realiseerdat het
tijdstipniet
voor iedereenevengunstigis kunt u misschien,
wanneerde vrijezaterdagmorgen
niet in beslagwordtgenomendoor boodschappen,
familieof andere(amateur)
evenementen,
óók eensmeedoen!

De Íoto, die ik ín septembernamtijdensde bijeenkomst
in Apeldoorn,laat een
onderlingQSo tussentweevastedeernemers
zien.Linksziet u Jaap pA3cVS en
rechtsdaarvanzit Jil PAOHS.Beidenbesprekenregelmatigtechnische
onoerwerpenen ik hoopdat Jil eenstijd vindtzijn bevindingenop papier
te zetten
voor een volgendeNieuwsbriefl
t * a t t
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TWEEMETERMINIZENDER

door PA3DDH

zijn het resultaatvan uren plezierig
De door PA3DHH beschrevenschakelingen
experimenterenmet en rond lC's met vrijwel complete zenders en ontvangers. We
beginnenin deze Nieuwsbríefmet eenzendertie.ln de volgendeNieuwsbriefkunt
u de onfuangedjesaantreffen.
Inleiding
die is ontstaanna snufíelwerkin verschillende
Het schemais een verzameling
bladen.Het zendertjeis opgebouwdrondhet SMDIC MC2833.Doorgebruikte
(bijvoorbeeld
sloop uit
en condensatoren
makenvan miniatuurweerstanden
gemaakt
vooralals
worden,
kan
de
schakeling
erg
klein
autoradio's)
en
computeÍs
gebruikt.
schema
is dit met
In
het
er slechtséén kristalvooreen vast kanaalwordt
goed
en
klinktde modulatieerg
een stippellijngetekend.Volgenstegenstations
van het
met een goedeantenneoverbrugje met 10 mW uitgangsvermogen
zendertjegemakkelijk20 km.
Schema
kristallenvoorde frequenties36,430
De kristallenX1 en )CIzijnderde-boventoon
met een BB112 varicapen een 10 pH
en 36,250MHz. In een VXO-schakeling
spoeltjemet verstelbarekernwordtde írequentiever genoegnaar beneden
getrokkenom op twee metertwee bereikenvan 600 kHz te maken.Op deze wijze
wordende FM-kanalenèn het'all mode'gedeeltebestreken.
Met de kern wordt het kristalgrof op de grondfrequentierond 12 MHz gezel.
Let op! De instellingvan het'10pH spoeltjeis behoorlijkkritisch!
komenwe overigenswel vakertegenin QRP-bladen.
Dit soortVXO-schakelingen
beschrevendoor BastiaanPA3FFZin
Zo is deze schakelingbijvoorbeeld
(maart'94).
no.
69
Nieuwsbrief
is dat de zwaaibij het
Een probleembij modulatiedirectvia de'aÍstemvaricap'
naar benedenvertrekkenvan de VXO steedsgroterwordt. Een oplossingzou
kunnenzijn om voor lagereÍrequentiessteedsverdervan de microfoonte
een tandempotmeter
van 2x
spreken.Het is echterhandigerom voorafstemming
met
het
naar
beneden
gebruiken,
tegelijkertijd
ca. 200 kft te
zodat de zuaai
afstemmenautomatischwordt verminderd!
Tenslottekan het zendertjenatuurlijkwordenuitgebreidmet eên HF-versterkeren
betereÍilters.
Aan het eind van dit artikelis een tabelletjevermeldwaaruitde samenhangblijkt
en de uitgangsÍrequentie
van de TX.
van de waardenvan enkelecomponenten
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componenl

waardevoor 49,7 MHz

waarde voor 144MHz

arembad-kinderavembad-babyroomAutoparkeerplaatsdouches-centrifugegroot
ruimtevoor mindervaliden.De prijsvoorde KLEINETENThoudtJudo (de

X1
L1
L1
L2
Re1
Rb1
Cc1
Cc2

16,5667MHz
3,3 - 4,7 pH
A,221tH
O,221tH
330 f)
390 ko
33 pF
33 pF
33 pF
47OpF
33 pF
47 pF
220 pF

36,05MHz
5,6 pH
0 , 1 5p H
0 , 1p H
150c)
22Ol.Sl
47 pF
1 0p F
68 pF

beheerder)alleennog aan voorde BQCI

c1
c2
c3
c4
c5

1nF
1 8p F
1 2p F
33 pF

73 GerritPA3DHH
Lit. :CQ-DL9/1991,RadComapril 1993,NieuwsbrieÍ
nr. 61.

BQC.GEZINSDAGEN
í996

door PA3BUO

Aanmddlngsprocedure
U mefdtzich aan door stortingvan het door u berekendebedragop giro 4171962
inzendingvan uw
t.n.v.W. Lubberste Brummen,t.g.v.BQC-1996engelijktijdige
(elders
is:
1 mei 1996.Uw
in
dit
blad).
De
sluitingsdatum
aanmeldingsformulier
bedragEN het
inschrijvingis pas deÍinitieíwanneerhet verschuldigde
Twee
is binnengekomen.
VÓÓRDE SLUITINGSDATUM
aanmeldingsformulier
maandenbedenktijdis toch voldoendeom op tijd te zijn! Venrrerkingvan de
aanmeldingenin volgordevan binnenkomst.
Diegenendie iets gehuurdhebbenop Het HaasjeWEL GRAAGUW
DANKU!
AANMELDINGSFORMULIER
OPZENDEN....
ZelÍbouwproject 1996
Albert PA@ABEis weer zo vernuftigbezig geweestom een bouwpakketjesamen
te stellen.Het betrefteen ontvangervoorde HF-banden.Het zal de meestkleine
kwaliteitenen zeer weinig
en simpelte bouwenRX wordenmet hoogwaardige
onderdelen.Aldus onze technischemedewerker!!
De kostenvan het pakketjezullen bedragent 25. Interessegewekt?Geef dit aan
in de REST-INFO.AÍrekenen
Naderemededelingen
op het aanmeldingsformulier.
met OM Albertop Het Haasje.

Voor de zesde maarhopenwe op eên goedestartvan de Becaezinsdagen.
Het
is zeer verheugenddit evenementweer op zijn pootjesre mogen en kunnen
zetten,met de grotemedewerking
van mijnXyL Ria.we hopendat iedereendie
gaat deelnemen,dit met plezieren inzetzal doen. Natuurlijk
blijft onze leus ook
voor dit jaar gelden:ALLESMAG- ALLESr(AN- NIETSMoETr Voor degene(n)
die voor de eerstemaalkomen:VEELPLEZIER.En dit geldtnatuurlijkook voor
de
bekenden!
Data
De volgendedata zult u al wel gereserveerdhebben:
wo-19 do-20 vr-21 za-22 zo-23juni1995.
De prijzen van HET HAASJE
Zoals u kuntvaststellenzijndeze ietsverhoogd.Gratiszijn echternog steeds:
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Rest-info
Wordt dus ongeveer2-3 wekenvoor de aanvangvan het evenement
routebeschrijving
voor
toegezonden,inclusiefde eventueleaangevraagde
diegenendie voor de eerstemaalkomen.
Slot
Mochtu besluitendeze BQC-dagendoorte brengenin een chaletoÍ caravan,dan
gelieve u met spoed de beheerderte bellen: 0570-561226.Wij, ondergetekende
geweldigedagentoe. Nog vragen?Bel
en XYL Ria,wensenalle deelnemers
0575-563210(tussen2en30 maartNIETBEREIKBMR).
lk wens u veel pleziermet en in de radiohobby.
GO DX en vooraleen GOEDE
GEZONDHEID!
73 de Wim PA3BUOen XYL Ria
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AANMELDINGSFORMULIER
Bec-cEzINsDAcEN l 9 T/tu 23juni le96
Ja' ik/wij doe(n)ook mee!! ! Hel rigt in de bedocringte arrivcrcnop camping ,Ha
Haasje'd.d.

.....juni 19%

om ongeveer.....
uur.
lUwij ben/zijnvan plan aanrvezigte zijn met .....personen
op devolgendedata:
wo-l9"do-20..vÍ-2l..za'22..2o'23juni r99ó (s.v.p.data
werkcvan toepassing
zijn omcirkeren).
BEREKENING
.....kindeÍcntot 2jaar
.....personen
àrf5 perdag
caÍavan/gÍotelent à/7,50 peÍ dag
kleine tent à/5,50 per dag
camperà/10 perdag
aulo/motoÍop terÍcin à13 per dag
electraàf 3,50pr dag
.....hond(en)à/4 perdag
..... toer.-/milieubelasting
à/0,E0 per dag

TOTAALPERDAG
Totaalperdag/...........x..... dagen=f ...........
Het totaalbedragvanr-.......... is hedenovergemaakt
op giro 4t 7l 962 r.n.v. w. Lubbcrste Brummeq
ondcr vermeldingvan 'BQC-1996',terwijr dit aanmeldingsformulier
gelijktijdig gepostwordt.
O rou(ebeschrijving
gerven$

O ik doe meemet het ttr-project 1996

Handtekening:

(aankruisen)

KOPIE-ENPRINTSERVICE

door PAOGHS

postz.80 ct
Tijdschriftartikelen
'Z'
..............2
482 Tha SingleCoil MatchASTU............
..............................3
g - T - 1R e c e i v e r
4 8 3 T h e A m a z i n1
....................3
484 PhasedVerticalLF BandAntênnas[part1]..........
............2
, oT u n e r . . . . . . .
4 8 5 F i v eB a n d sN
..........2
486 Builda Super-Simple
SWRIndicator........
..............................2
487 Buildthe StealthAntennaTuningIndicator
............2
488 The ZL2BMIDSBTransceiver................
zt89A Wideband8O-meter
Dipolê............
..................2
490 The NIPPER80-meter
Transmitter...
..................2
491 The PINEHAM8O-meter
Receiver.......
-..............2
492 Breitbandige
Vertikalantenne
von KarlH. Hille,DLlVU
...........3
493 Kompakte
Magnetische
.....................5
Reiseloop
fteil1+2].......
von 14 MHzauÍ 50 MH2.........
.........2
494 Transverter
495 A K6STILow-Noise
Receiving
Antennafor 80 and 160meters......................3
496 BuifdYourOwn2-meter8eam.............
...............2
Gatalogus
..........5
van alle beschikbare
kopieën(* 495)
Cat 01 Inhoudsopgave
artikelen..........5
lnhoudsopgave
van
alle
in
de
NBR
verschenen
technische
Cat02
Bouwprinten, inclusief beschrijving en portokosten
..............
801 DC-Ontvanger
voor80,40 of 20 meler............
/ 19,50
......Í 16,50
B02Electronische
Keyer......
.....í 10,50
806 X-TalCW zendervoor40 meter,max.5 wa1t............
807 VFOvoorde 806................
Í 10,50
.....Í 20,50
8 1 1Q R P C W - T r a n s c e i v e r v o o r 4 0 , 3 0 , 2 0 o f 1 5 m e t e r . . . .
B l 3 H e t P A 3 A N G - M i n i - W i e l v o o r 8 0 , 4200omf e t e r i n c l s p o e l e n . . . . . . . . . .2.5. .,.0t 0
3,95
814 LosseTOKO-spoelen
voor801 en 813 per stuk..................................Í
Nieuw
815 Floppy3%"l.4r'iMbmetvelêHAJvl-Programma's.................................Í
12,50

Datum:

Opsrurenaan: W. LubberspA3BUO,Becke/sSonsstnat3l,697l GS Brumnren
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Hebtu belangstelling,
dan kuntu het verschuldigde
bedragovermakenop giro
3806184t.n.v.G.H.Sibumte Emmenof met een Eurocheque
in guldens,of postz.
7273 de HenkPAOGHS
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DE'ZOD 80 m PETLONTVANGER'
door PAAABÊIPA3DCP

*r

PA3DCPen PA@ABEhebbende ontvangerDC_g}.tl
van Wim pA@VDW
gebruikt als voorbeerdom een direct-anve*on peitdoos
voor tachtig meterte
ontwerpen. De gevoefigheidis goed te noemenen
de terugregeringis vordoende
om de zenderlokatie exactte peilen.
Montage
De FET wordtdirectop de aansruiting
van de sensegesordeerd,
tezamenmet p4
enC21.
R4 komt rechtopop de print en zo dicht mogerijkbij D3
en wordt met een draadje
met de loperaansluiting
van p2 verbonden.

&,
,dr'
{dr

#,

ffi

Afregeling
Zoals gebruikerijkbij DC-ontvangersis de aÍregeringeenvouctÍg
uit te voeren.
Met L1, C4 en p3 wordthet Írequentiebereik
ingesteld.
Het aantarwindingenop de ferriet-antenne
(22wdgen 6 wdg) is enigszins
aÍhankelqkvan de gebruikteÍerrietstaaÍ.Dooreen beetje
te schuivenmet de grote
spoelop de fenietstaaÍen m.b.v.cg wordtde ingang
aÍgeregerd.
op de rage
írequentiewordt het bereikmet de spoerafgeregerd,
tenrvijrop de hoge frequentie
het bereikmet de condensator
wordtingesterd.
Herhaardezeprocedureenkere
malen.Met P4 wordtde gevoeligheid
van de sense_antenne
ingesteld.
Stuklijst
R1 1ko
R2 1kc!
R3
220kQ
R4
220kíJ
R5 3,3 kc)
R6
3,3 kí.l
R7
8,2 kfi
R8
220k(t
R9 1ko
R10 100ko

c1
c2

10nF
1nF

*TL
C3 *) ca. 47OpF
C4 40 pF
C5 10nF
C6 10nF
C7 lnF
GB') 40pF
C9 68 pF
C 1 0 ' l 1 t F1 2 V
C11 11$ 12V
C12 'l1tF 12V
C13 10nF
C14 0,1 pF
C 1 5 1 0n F

C16
C17
C18
C19
C2O
C21

N
C'

22 pF 12V
O,27ytF
0 , 1p F

CI

É

1 0n F
1001tF 12y
10nF

L1 1 TOKO'to,7 MHz
L2 *) Ferriet-antenne
2 2 w d g .( a n t . ) '
6 wds (lC)
2 wdg. (sense)
L3') 100mH (of 1 kO weerstand)

BenefuxQRPClub - NieuwsbrieÍnr. 17 - maaÍt 1996

1 o Ë i
Figuur I Schemavan'ZOD 80 m peilontvangef
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Vervolg stuklijst
L4 ) 100 mH (of 1 ke weerstand)
P1
P2
P3
P4

22kQtin.
22ketin.
1 kQ lin.
1 kQ tin.

lCl

Low drop regelaarg V

.

lC2
lC3

TCA440 ot P€44D
LM380mini-DlL

Q1

8F245o.i.d.

Dí
D2
D3

zener5,6V
BB112o.i.d.
BBí12o.i.d.

') Opmerkingen:
' soms is het nodigom paraileraan cg nog een c'tje praatsen je
te
als per
ongelukte weinigwindingenop de ferrietstaaf
hebtgewikkeld.
. C3 hangtafvan de gebruiktespoelvoorLl.
' Als je niet overde juistespoelvoor L1 beschiktdan
kunje deze eenvoudigzerÍ
wikkelenop een oud TOKOkerntje(3 x 9 wdg.).
. Het aantalwindingenop L2 kan iets afrrvijken,
aÍhankelijkvan de gebruikte
Íerrietstaaf.
' Voor L3 en L4 kan een 1 ko weerstandgebruikt
worden. Het LF-filterwordt
dan echtermindersteil.
Afstemcondensator in plaats van varicap
De varicapafstemming
kan wordenveÍvangendooreen kleinetweevoudigeplastic
aÍstemcondensator.
Dit vereenvoudigt
de schakering,
omdatje dan Di, D2, D3,
R1, R2, R3, R4, P2 en p3 kuntweglaten.De waardevanC2en C7
wordendan
anders,in verbandmet de gelijkloop.In het proeÍmodel
warendeze
condensatoren
270 pF,maardit hangtsterkaf van de gebruiktewaardevan de
aístemcondensator.
Je mistin dat gevardan werde mooieÍijnafstemming
van de
tienslagen-potmeter,
maardit blijktin de praktijkniet échteen handicapte zrjn.
De printvan dezepeirdoosis binnenkoíte verkrijgenbij de printservice
van de
BQC. Neemhieroverzonodigcontactop met HenkpAOGHS.
Veel succesmet de bouwl
Hebje vragenen problemen:Je weet onswel te vinden,hi.

1) CQ-PAKerstnummer
1990

JannusPA3DCPen AtbertPAOABE

DE DRIEPOTENof: hoe zat het ook alweer?
door PA3BHK
Moet U ook altijd weer even opzoekenhoe het ook atweerzat? lk wel en dan ben
ik tot overmaatvan ramp nog hêt kladjemet daaropde geheugensteunkwijt ook!
nog even op een
Wat ligt er dan meervoorde handdan allesin onze NieuwsbrieÍ
rijtje te zetten?
.
.
.
.
.
.

78-serie:min aan massa
79-serie:plus aan massa
L-serie:maximumstroomca. 100 mA
meestmaximaalzo'n2A
TO22o-behuizing:
uitgangsspanning
Cffers achter78 of 79 (L): de gestabiliseerde
Minimaleverschiltussenruyveingangsspanning
en gestabiliseerde
uitgangsspanning:
ca. 2 V

78L
fn- en uitgang goed ontkoppelenmet bij voorkeurtantaal-elco's.
Richtwaarden
bij de L-series:10 pF aan de ingangen 1 pF aan de uitgang.
100 pF aan de ingangen 10 pF aan de uitgang.
Bij de'alare' uitvoeringen:

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

79

79L

'
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QSK MINITRCVRPIXIE2

Ontwerp:RV3GM/ WAGBOY

door PAAWDW

Een oude bekende

In OK QRp tNFo nr. 23 trofÍenwe een zeer
simpertransceivertjeaan, dat is
afgeleidvan de'Micro€0', ontworpendoor
RV3GM.De ,Micro-8'is ar in diverse
bladengepubriceerd.
Zo kunt.uhet schemavan de,Micro-gO,o.a.
terugvindenin
Nieuwsbriefnr.71 0p bradzijde5g. Dave
wA.BOy storttezich op de ,Micro€', en
verving de twee torren van de LF-versterker
door een LM3g6.Tevensvoorzaghij
PA van een raagdoorraatÍilter
en ontwierphij een printjevoor het apparaatje.
Schema

r,T
/r7

Figuur1 Thepixie2 minitransceivervan
WAilBOy

Benefux
ORpClub- Nieuwsbrief
nr,77_ maartl996

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

C 9 ,1 0 ,1 1 1 0 p F 2 5 V
D1
1N914
L1
15 -221tH
L2
100pH
4 0 m :1 p H
L3
80 m: 2,2 pH

R1
R2
R3
R4
R5
U1

47 kO
1,5 kcl
33 kO
10 kf)
lKQ
1M386

ln het oorspronkelijkeartikelis niet vermeldwelke transistorenvoor Q1 en Q2 zijn
toegepast.Met een 8C108voor Q1 en een 2N3866voorQ2 zal het echterwel
goed werken.Maar natuurlijkstaat het u vrij om met anderetransistorente
experimenteren,zoals 2N2222voor Q1 en2N2219 voor Q2. Gaarneverneemtde
redactievan de Nieuwsbriefuw bevindingen!
Werking
Hoeweler in de oorspronkelijkepublicatiesmet geen woordover de werking van
het apparaatjewordtgerept,waag ik me toch maaraan een mogelijkeverklaring.
T'rjdens
ontvangst(sleutelop) staater een positievespanningop de emittervan
Q2, zodat deze nauwelijksstroomtrekt. De collector-basisovergangalsmedede
basis-emitter
overgangfungerenechterals diodesen vormenwellichteen
'productdetectoi!Op het knooppuntvan
dezediodes(de basisvan Q2) staat
immershet oscillatorsignaal,
tenrijlop de kathodevan één der diodes(de
collectorvan Q2) het antennesignaal
wordttoegevoerd.Op de anderekathode(de
emittervan Q2) ontstaathet mengproduct.
De somfrequentie
wordtweggefilterd
met C4 en alleende verschilfrequentie
(LF-signaal)
blijftover.Het aldusverkregen
LF-signaalgaat naar de ingang(pin2) van de LF-versterker
LM386.
Tijdenszenden(sleutelneer)wordtde emitteniveerstand
van Q2 kortgesloten,
zodatQ2 het oscillatorsignaal
Ílinkversterktaan de antennetoevoert.
Tegelijkert'rjd
wordt de ingangvan de LF-versterkerkortgesloten,zodat er geen
ontvangstmeer is.
lk geeÍtoe dat het'productdetector-verhaal'
aanvechtbaar
is en geeÍ mijnmening
graagvoor een betere.Temeerdaarhet lijktalsofde collector-basisovergang
van
Q2 tijdensontvangstvollediggesperdstaat.De lezersmogenin de pen klimmen
en dan zien we wel weerverder.Hopenlijkkunnenwe hieropin de volgende
Nieuwsbriefterugkomen!
Print
Op de volgendebladzijdeis de printlayoutop waregÍootteaangegeven.
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De printlayoutis op ware grootte
afgedrukt.U ziet het: het
apparaatjeis werkelijkpiepkleint
lÍijgen eindelijkde liedenhun zin
die menendat QRp betekent:
'een-lransceiver-in-eenluciÍersdoosje'.Frans pAOGG kon
dit altijdzo smakelijkbrengenals
hij het over QRp had.

Figuur2 Pint tayout 34 x 34 mm
De onderdelenopsteting
ziet u in Íiguur3. U ziet dat eÍ nog genoegruimte
overblijftom er een schakeringetje
voorhet verstemmen
van de osciilatortídens
ontvangst(RlT = receiverincremental
tuning)bij te ,plakken,.

,B{

Y
o
J
l-

t<

o

{evDc F

Nabouwersveel succesgewenst!Wim pAOWDW

LI

? 9 IT 3 [ Ê [ ' ï
97ANï
Ai---g.- r ; - - - - c6

l a a a a

LJO

n \ l
U t'
-gl

r-l

een goecl
afgestemd
tegenstation
eigenlijkniet
hoorbaarzal
zijn (er is
immersgeen
verschiltoon).
Onze
inventieve
lezers
vezinnen
daar natuurlijk
wel iets op
lnventievelezers?
(b.v.een C'tje
in serie met het kristal,dat tijdenszendenm.b.v.een diodewordt kortgesloten).
Raadpleegvoorts NieuwsbrieÍnr. 71 nog eens.

1
\J
C

,u

u "ó
R2

l
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I
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0;

UITSLAG BQC-ACTIVITEITENWEEK

It tul

G
IJ t

door PAOATG

í+\-/
D1

n
U ó! L I
o

cc11 R4 C8
c8

l
l

+
Ind

@

cN8

Figuur 3 Onderdetenopstetting
Gebruik in de praktijk
Hoeweldezetransceivergeenechtesidetoneheeft,geven
de krikkenduidelijkhet
beginvan de puntenen de strepenaan. Na enigeoefening
is hiermee
waarschijnlljkbest te leven.
Let op; de oscillatorstaat tijdens ontvan.gstzero-beatop de zendfrequentie,
zodat
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1
2
3
4
5

PA3AFF
PA3BHK
PA@ATG
PA3ASC
PA3BXC

HF
ALL
HF
ALL
HF

27
31
24
22
,I8

11
23
14
19
13

QRP-QSO's QSO's

24
37
14
13
2

42
46
25
27
35

score
2508
1316
976
642
471

PA3BXC:Een contest-QSO
is ook activiteit.Met normaleQSO'swerdende
QRO/QRP-QSO's
aangeduid,denkik. De activiteitenweek
looptvan tweede
Kerstdagtot en met Nieuwjaarsdag.Indienje lid wordt van de QRP-club:welkom.
t r a t t
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JAARVERSLAGVAN DE PENNINGMEESTER
OVERHETJAAR1995
door PAADEF
Contributie1995
VerkoopNieuwsbrief
Verkooprest. QSL-krt.
Rentegirorekening
Advertenties
Nog te ontvangen

I 7664,00
48,00
Í
/
Í
Í
Í

3,OO
7,78
200,00
2O0,OO

Druk Niewsbrief
Í 4706,40
Kamerv.Koophandel |
61,OO
porto
1421,64
Í
Reiskostenvergoeding I 164,95
Vergaderingen
77,30
Í
PR
81,30
/
QRP-kamp
I 203,30
Marathon
60,00
/
Kantoorbehoeften
Í 112,05
Telefoonkosten
34,50
!
Batigsaldo
12OO,34
Í

Í 8122,78

Í 8122,78

DrOm
Met dit overzichthoop ik u een inziót te hebbengegevenover de financiëndie
betrekkingheb6enop de BeneluxeRp club. we hebbenmet elkaarhet zuiníge
beleidvoortkunnenzetten.Toch is het nietde bedoeringom te gaan potten,
maar de grote toeloopvan nieuweleden maaktdat de inkomstenwat ruimer
worden,teruijl de onkostenwat achterblijven.
Het doet mij plezierdat er voor 1996weerverenspontaanhun penningen
hebben voldaan.zerÍs zyner enkerendie voor tweeà drie jaren vooruitbetaard
hebben.
Aan de girotellersheb ik een vezoek om ook hun ridnummer,
zoarsdat op de
adresstickerstaat, mee te sturen.want ik krijg aileen uw naam door; het wordt
dan weer evenpuzzelenom achterhet lidnummerte komen.
wilt u ook even lettenop'(96)' indienu betaaldheeft;zonietdan uw acceptgiro
uit de vorigeNieuwsbrieÍ
opzoekenen evenondertekenen.
Bij voorbaatmijndank.
Mochtu nog ietswillenweten,maakhet mijbekend.Misschienheb ik het
antwoordkant-en-klaarbij de hand.
Veel succes met de hobbyen tot werkens.
Yy 72 es 73, Frits PAADEF
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BENELUXQRPCLUB
LEDENLIJST
336 -AMERSFOORT 661
253
341 -ÀpELDOORN
750
494 -AUSTRALIÀ
332
259 -DEN BoScH
503 -DEN HELDER 422
338 -DORDRECHT 23O
360
337 -GOUDÀ
754
330 -HEIMON9
22
49? -KENNE!4ERLÀND
49
288 .ROTTERDÀM
328 _vRzÀ yggpNg_p222
369
604 gLUB EZHE
734
665 HENDRIKSEN
420
?07 ,rÀNsEN
657
?45 KEMPEN
658
697 KORTES
687 KRÀNEND6NK 589
35
693 LENTEN
269
67A MEER
I49
635 NÀUTÀ
32
?68 ROET
187
610 ROTTIERS
581
4?3 SCHEFFERS
602
646 SIBIE
246
456 SMOLDERS
226
408 SpIiIKER
170
715 VERÀÀRT
577
?2? VERHOEKS,
603
669 VOSSEMÀ
705
308 vRrES
138
532 wItDrERg
612 ZVI NEDERLÀND ]-09
282
460 DÀ1Or't
6L5
264 DirgcD
244
527 DKTQB
198
?j.9 DLI6EF
23
260 DLBKÀZ
94
753 GOBBL
542
38? G4ZHK
39
?55 GMocsz
67
2?5 LxIBK
82
7'1,7 LX2L9
225
395 Lx2zÀ
594
633 NL 1263
524
239 NL 9OB3
629
3?6 NL 9255
27
?36 Nt1o968
418
580 ON1ÀDT
184
?51 oNtÀr.r
L31
2?9 oNlBÀK
769
656 6NICDM

3í-í-'96

ONl-LDV 660 PÀoCKV 24 PÀOLCD 452 PÀOUG
409 PÀOUGB
oN4ÀCL
2L PÀOCL 342 PÀotH
PÀOUHS
oN4ÀOL
33 PÀOCMP 3 1 5 P À O L P E 9
oN4ÀSE
762 PÀOCMU 770 PÀOMÀP 1 0 5 P À O U K
oN4ÀSW 6I.4 PAOCNR 722 PAol"lCV 1-99 PÀOUNT
oN4ÀUZ
54 PÀoCOR 663 PÀOMER 45 PÀOVG
oN4ÀVH 692 PÀoCvtS 702 PÀOMLC 3 6 2 P À o v o s
ON4BV
59 PÀOCYÀ 178 PÀOMMÀ 7 1 L P À o W À N
ON4iIH
3OO PÀODEF 605 PÀOMOL 66 PÀ0WDW
ON4KÀR 652 PÀODFN 317 PÀOMOP 682 PÀol|lEs
ON4QK
389 PÀODHN 135 PÀoMVW 4 5 1 P À O W F O
ON4TJ
3 2 9 P À O D I N 499 PÀoMtrU 6 4 0 P À o W F S
PÀOWTT
ON4US
699 PÀODKO 2 5 P À O N D S 5
oN5CÀ
2 0 5 P À O D M L 4 1 7 P À O N N O 746 PÀ014/iIT
PÀONRD 6 8 3 P À O W L M
ON5CB
450 PÀODRC 7
ON5GT
596 PÀODS 437 PÀONT 4 7 8 P À O W M B
140 PÀOWNN
ON5GK
68 PÀ0E.IM 3 8 P À 0 0 r
ON6MC
6 5 P À O E L 572 PÀOOKÀ 7 2 9 P À O W P D
oN6OB
6 3 0 P À O E N D 2 6 3 P À O O N H 62 PÀOI{PH
53 PÀOWRÀ
ON6QE
502 PÀOEPT 453 PÀ00s
ON6RL
570 PÀOFAW 5 2 2 P À O P E S 97 PÀoWWW
oN6wit
549 PÀOFEN 1O PÀOPHK 5 1 8 P À o W Y S
oNTCC
4 6 3 P À O F R X 704 PÀ0PIIE 4 3 4 P À o X C
ONTGO
PAOYF
566 PÀOGD 5 2 3 P À O P L N 2
oNTHit
1 3 6 P À O G F W 20]- PÀOPUR 6 1 6 P À O Y R
ONTKO
78 PÀOGHS 4 7 P À 0 P V Z 726 PAOZO
ONTMV
571 PÀOGQ 371 PÀOOHN 5 8 6 P À z À B V
ONTPX
34 PÀOGRU ?24 PÀORÀT 6 3 6 P À 2 B D V
o N L 3 2 0 2 538 PÀOHKM 3 9 7 P À O R B C 7 1 8 P À 2 E G N
o N L 4 5 0 9 709 PÀOHKR 3 9 3 P À O R B K 1 2 9 P À 2 F R À
P À 6 5 9 2 703 PÀOHPO 7 4 4 P À O R D T 624 PA2GHZ
PÀOÀBC 16], PÀOHRG 6 3 8 P À O R I C 1 8 5 P À 2 H D Y
593 PÀORLM 1 6 9 P À 2 J J B
PÀOÀBE 5 0 0 P À o H s
PAOÀBU 676 PÀOHVL 89 PÀORNO 3 6 8 P À 2 M P D
PÀOÀDÀ 515 PÀoHttE ? 0 8 P A O R P Ll-0 PA2oHH
PÀOÀDT 4 I
P À O I À 583 PÀORTW 249 PÈ2PHI
PÀOÀDZ 6 2 8 P À o r D Z 278 PÀORWT 1 8 9 P À 2 P W M
6
PÀOÀHO 3 2 4 P À O I J
PÀOSPÀ 2 3 8 P À 2 R H B
PÀOÀKN 2 6 ] - P A O I K E 3 O P À O S P L 224 PA2SAt'l
175 PÀOSPZ 679 PÀ2TSL
PÀOÀRE 5 5 3 P À o r Z
PÀOATG 7 1 0 P À O J À N 6 9 0 P À o S V D ] " 5 0 P À 2 W L E
PÀOÀTY
1,20 PÀOiIED 51.1 PÀOTÀ 1_21 PÀ3ÀÀc
PÀOBÀK 468 PÀO'IGH I.O4 PÀOTÀP 60 PÀ3ÀÀE
P À O B E L 69 PÀO'IHS 352 PÀOTÀX 1 8 2 P À 3 À B P
472 PÀOTHL ].39 PÀ3ÀBT
PÀOBUR 380 PÀ0.tL
PÀ0Bl,rÀ 1 1 5 P À O J O K 99 PÀOTJD 5 0 1 P À 3 À B U
PÀOCÀR 29 PÀOirSK 26 PAOTKM 1 9 3 P À 3 À C R
PÀOCB
654 PÀo.rVP 346 PÀOTVU 1 1 3 P À 3 À F F
PÀOCGB 559 PÀ0iIhrÀ 303 PÀoTWÀ 400 PÀ3ÀFX
PÀOCHL 650 PÀOiIXR 627 PAOTZE 206 PÀ3ÀHL
PÀOCHS 446 PÀOKCH 442 PÀOUF 3 9 9 P À 3 À I U
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81 PÀ3ÀJU
197 PÀ3ÀKO
180 PÀ3ÀLM
295 PÀ3ÀLX
350 PÀ3ÀNG
270 PÀ3ÀNU
642 PÀ3ÀOK
188 PÀ3À0L
r.33 PÀ3À0u
3].2 PÀ3ÀRG
737 PÀ3ÀSC
243 PÀ3ÀTG
677 PÀ3Àro
353 PÀ3ÀUD
148 PÀ3Àhrc
419 PÀ3ÀXP
648 PÀ3ÀYM
335 PÀ3ÀYN
155 PÀ3ÀYP
383 PÀ3ÀZJ
644 PÀ3BCB
154 PÀ3BDJ
688 PÀ3tsFÀ
508 PÀ3BFE
488 PÀ3BGE
oÈo petncp
517 PÀ3BGO
340 PÀ3BHG
548 PÀ3BHH
258 PÀ3BHK
204 PÀ3BHT
740 PÀ3B'IiI
77 PÀ3B,IO
611 PÀ3BKZ
127 PÀ3BLB
296 PÀ3BME
375 PÀ3BMM
]-45 PÀ3BNI
504 PÀ3BOC
229 PÀ3BOV
163 PÀ38PV
555 PÀ3BQF
21]- PÀ3BQP
431 PÀ3BRI
471 PÀ3BRW
763 PÀ3BSI
67]. PÀ3BSR
144 PÀ3BSX
2.12 PÀ3BTE
600 PÀ3BTT
190 PÀ3BUO
207 PÀ3BVB
1,57 PÀ3BVY
447 PÀ3BWX
525 PÀ3BXD
475 PA3BYR
192 PÀ3BYU

218 PÀ3BYW
24L PA3BZP
343 PÀ3CÀH
379 PÀ3CÀ.1
490 PÀ3CDE
414 PÀ3CFO
220 PÀ3CHM
684 PÀ3CKR
771 PÀ3CKX
313 PÀ3CLQ
539 PÀ3CMD
623 PÀ3coY
467 PÀ3CRE
685 PÀ3CRI
666 PÀ3CSO
466 PÀ3CSZ
264 PÀ3CUJ
234 PÀ3CVN
38L PÀ3CVR
285 PÀ3CVS
477 PÀ3CVT
316 PÀ3CWir
626 PÀ3CI{O
402 PÀ3CYE
331 PÀ3CZÀ
637 PÀ3CZV
1-56 PÀ3DÀO
31-9 PÀ3DÀR
357 PÀ3DÀT
355 PÀ3DÀU
235 PÀ3DBI.'
273 PÀ3DCS
390 PÀ3DDH
526 PÀ3DDN
479 PÀ3DDP
403 PÀ3DED
294 PÀ3DEU
398 PÀ3DGZ
257 PÀ3DHÀ
61.3 PÀ3DHB
256 PÀ3DIY
210 PÀ3DJJ
345 PÀ3DKN
272 PÀ3DLÀ
401 PÀ3DLL
237 PÀ3DLN
444 PÀ3DME
766 PÀ3DMO
277 PÀ3DNN
284 PÀ3DOO
289 PÀ3DS.t
476 PÀ3DSU
367 PÀ3DSV
372 PÀ3DTQ
88 PÀ3DWÀ
6O]. PÀ3DWT
391 PÀ3DtrtZ

7OO PÀ3DXI
347 PÀ3DXI/
250 PÀ38ÀD
361 PÀ3EÀL
716 PÀ3EBY
544 PÀ3EDS
44O PA3EDZ
219 PÀ3EEQ
618 PÀ3EFB
364 PÀ3EGF
760 PÀ3EHC
194 PÀ3ErX
378 PÀ3E,JP
365 PÀ3EKB
547 PÀ3EKK
410 PÀ3EKN
659 PÀ3EKS
384 PÀ3ELD
424 PÀ3ELi'
5O7 PÀ3ELP
415 PÀ3ELR
621 PÀ3EM{'
486 PÀ3EMY
653 PÀ3ENK
470 PÀ3ENT{
443 PÀ3EPÀ
396 PÀ3EPK
492 PÀ3EPQ
469 PÀ3EPV
675 PÀ3E0À
752 PÀ3EOB
441 PÀ380D
588 PÀ380K
459 PÀ3EOP
568 PÀ3ERÀ
392 PÀ3ERV
445 PÀ3ESE
428 PÀ3ESH
645 PÀ3ESS
484 PÀ3ETtrl
567 PÀ3EUE
528 PÀ3EWY
377 PÀ3EXB
354 PÀ3EXQ
458 PÀ3EXS
438 PÀ3EYB
495 PÀ3EZN
520 PÀ3FÀP
358 PÀ3FDP
631 PÀ3FEN
53]- PÀ3FFK
691 PÀ3FFL
505 PÀ3FFZ
735 PÀ3FID
519 PÀ3FIS
558 PÀ3F.'K
733 PÀ3FJU

52]. PÀ3FLV
557 PÀ3FMG
540 PÀ3FMW
556 PÀ3FNC
533 PÀ3FNK
585 PÀ3FOP
647 PÀ3FOY
578 PÀ3FOZ
535 PÀ3FPJ
565 PÀ3FPN
643 PÀ3FQN
366 PÀ3FQW
569 PÀ3FSC
574 PÀ3FTD
670 PÀ3FTJ
359 PÀ3FUB
632 PÀ3FUE
599 PÀ3FUN
575 PÀ3FUU
622 PA3FVM
6I-9 PÀ3FVP
607 PÀ3FXH
56]- PÀ3FXM
584 PÀ3FXS
562 PÀ3FXZ
643. PA3EZK
591, PÀ3FZV
595 PÀ3FZX
608 PÀ3GÀT
747 PÀ3GBK
609 PÀ3GCY
686 PÀ3GDE
668 PÀ3GEM
713 PÀ3GFH
673 PÀ3GFI4/
674 PÀ3GFX
655 PA3GGM
765 PÀ3GGN
425 PÀ3GGV
592 P^3ccz
651 PÀ3GHJ
625 PÀ3GiIH
649 PÀ3GJP
748 PÀ3G.JW
587 PÀ3GKE
590 PÀ3GMB
74]. PÀ3GMV
694 PÀ3GMh'
714 PÀ3GNY
461 PÀ3GNZ
598 PÀ3GOK
727 PA3GOZ
723 PÀ3GPS
483 PÀ3GTC
742 PÀ3GUF
761 PÀ3GUP
725 PÀ3cVx
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311 PBOÀHH
487 PBoÀrÀ
582 PBOÀJL
730 PBoÀLC
304 PBoÀMQ
70]. PDOEFS
152 PDoLOV
309 PDOMEN
757 PDoNSC
427 PDOPBQ
720 PDOPOU
563 PDoPZÀ
758 PDOR'IM
560 PE1ÀOE
327 PEIFZH
407 PE].GCE
I-67 PE1GRX
739 PEI.GVK
2l-6 PE1GXM
513 PElGZD
].76 PEI.HNB
374 PE1ILT
137 PEIrVX
255 PE1JOM
240 PEIiIRZ
639 PELirXr
413 PE1KME
7 56 PEI-KRF
436 PE1KTH
439 PEI.KWF
363 PE1LFH
620 PE]-LNM
?38 PEI.LXM
698 PE1NKT
530 PE1NLI
546 PE]-NOJ
545 PE1NOM
664 PE1NSC
667 PE1NSX
689 PE1NTQ
759 PE1NZÀ
7]-2 PE1OEF
516 PEI.OEH
552 PE1OPM
474 PE],OYR
73]. PE]-PDN
6 8 1 - P E TP H S
749 PEt-P.tI
732 PE]-PPE
743 PE1PUE
767 PElPXW
772 PJ2t"1r
274 SMTKWE

:=Kent

Electronics_=

Uw HF Onderdelenspecialist!

*Voedingstrafo's
*Amidon ringkernen
*Toko spoelenen trafo's
*Chip/SMDspoelen
*Snroorspoelen
*Neosidspoelsetjes
iLF spoelen
*Helicalfiltcrs
*HF I'ransistoren
*HF dioden
*Schottkydioden
*PIN dioden
'Zenerdioden
*Kristallen

*Kristalfiltcrs
tKeramisctre resonatoren

Kent Electronics
Koudepolderstraat
26
4542AL Hoek.
Tel/Fax 0115-442450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen
russen1700 en 2000 uur

,/2

*HF(Dummy)weerstandenà
*Koolweerstanden
*Ringkerlren
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*KeramischeÍilters
<<-*Radio-/Audio buizencn componentcn
?
*Keramischecondensatoren
*Styroflexjes
*Mica Condensatoren
*Tantaaltjcs
*Iilkootjes
*I'Ioogspan
ningscondenatoren
*Hoogspanningselko's
* Doorvoercondensa
toren
*Afstemcondensatoren
*Sky trimrners
iTeflon trimmers
*Filnr/keramische
trimmers
*I{F IC's
*LF IC's
*OP-Amps
tSpanningsregelaars
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