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Kopie- en printseÍvice PA@GHS
Awards en ceÍtiÍicaten PAOATG

DOELSTELLING
Het bevorderen van Experimenteel, Laag Vennogen /QRP) Radiozendamateurisme.
Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen: het werken met veÍmogens van
max. 5 watt oulput. De club zal zijn doel trachten le bereiken door het geven van voorlichting, het
uitwisselen van gegevens, het verslrekken van schema's en bouwaanwijzingen van QRP zenders
en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geeft hierloe een
driemaandelijks clubblad uit: de'Nieuwsbrief. De club zal bestaan uit zendamateurs zowel als ont-
vangamaleurs, die inzien dat het weÍken met laag vermogen veel kan bijdragen tol meeÍ genoe-
gen met de Íadiohobby, vooral wal betreft het experimentele karakteÍ daaÍvan. Het werken met
niel meer vermogen dan nodig is voor het maken van een goede veóinding zal het doel van alle
leden zijn, om zo de ondeÍlinge storing op de amaleuÍbanden tot een minimum te beperken. De
leden zullen regelmatig aktieÍ met de hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden
van aktiviteilsrapporten, het vermelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevordering van de
clubaktiviteiten. De leden zijn eíop bedacht de QRP hobby steeds naaÍ buiten uit te dragen, hetzij
in woord, geschrifl of met de daad. In de club is plaals voor alle geïnteresseeÍden in QRP, ook
voór degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!

INTERNATIONALE QRP FREOUENTIES
CW 1843 3560 7030 í0106 14060 í8096 21060 24906 28060 50060 144060kH2
SSB - 3690 7090 - 142E5 - 212E5 - 26360 50285 144285 kHz
FM 144585 kHz

BENELUX QRP NET
CW zondag í1:00ned.tijd 3560kHz netleideÍ: PA3ALX
SSB zateÍdag 10:30 ned. tijd 3795 kHz netleiders: PA3CVS, PA3CZA, PA@DML, PAOWNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief woÍdt ter posl bezoqd op 1 maart, 'l juni, 1 seplember en 1 december.
Kopij met tekeningen uitedijk 2 maanden levoren inleveren.
Kopij zondeÍ tekeningen uiterlijk 1 maand tevoren inleveren.
Redactie-adres: postbus í5,2Í00 AA Heemstede, leletoon 023-286075.

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt vooÍ Nederland Í 15,- per jaaÍ. Betalingen op poígiro 1994925 ten name
van Penningmeester Benelux QRP Club te Haarlem.
Belgische leden betalen BFR,3OO op postrekeningnummer 000-0789637-57 len name van Eddy
Smekens ON4ASE, MercatoÍlaan 46, B 3150 Haacht, België.

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Benelux QRP Club is ingeschreven bij de K. v. K. te Haarlem onder nummer V 596390.

BESTE QRP.VRIENDEN

#'í, Zomer! Zou het nog wat worden dit jaar? ln ieder geval is nu de tijd aangebroken
voor allerlei buitenevenementen, vakanties en experimenten met antennes. Ons
grote buitenevenement vindt weer plaats op Het Haasje en wel van woensdag 19
tot en met zondag 23 juni. De zaterdag was altijd de dag waarop we vele nieÍ
kamperende leden op bezoek kregen en dat zal ook nu wel niet anders zijn.
Misschien kunnen we dit jaar aan de zaterdag (22 junil een Íeestelijk tintje geven,

de BQC is immers in april 21 jaar oud geworden en we zijn nu dan ook'volwassen'.

Namens de BQC wil ik u een hele frjne zomer t@\i/ensen met mooi weer en voor
diegenen die op reis gaan een goede reis.
En u weet het, met de CEPT-machtiging kunt u vanuit de meeste E
zelfs enkele niet-Europese landen'portabel' werken. Wie weet

'q',l

een paar watt vanuit de meest exotische plekjes!

/^

Mgt .o ï ' * *

1 ... Beste QRP-vrienden
2... De 50 MHz transverter van PAoVRE

10 ... Eenvoudig montageprinlen maken
11 ... Wie helpt mij aan QSL?
12... Nieuwe leden - hartelÍk welkom -

13 ... Modificaties Epiphyte-2
14... Een vestzakzender voor' l 0 MHz
16... Gereflecteerd vermogen meten?
21. . .QRP-Awards
26... Afstemschaal van oud maieriaal
27... Nogmaals de QRP Plus
28... VFO met constante output

72 es 73 de

31 ...QRP boven 30 MHz
35 ... Hoogfrequent in de voeding?
37 ... Antennetuner-configuraties
40 ... Reglement BQC-Marathon
43 ... Mini-ontvanger voor 2 m
45 ... Stand BQC-Marathon
46. . .A47
47 .. . QRP-contestkalender
52. . .Ten minute TX
52 ...14-16 juni Slovaakse conventie
54 ... Uitslag SP-DX contest 1995 QRP
55 ... De BQC-vossejacht
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Nu de zonneactiviteit zijn laagste waarden heeft gehad is het weer tijd om eens ,e
gaan denken aan de bouw van eenó meter transverter, om klaar íe zijn als het r&
spektakel over enkelejarenweer gaat losbarsten. van pAovRE lveeg ik een heel t
Ieuk ontwerp dat van zijn telentafel was komen rollen in 19g9. nr, on*"rp iil 

tq

. zeer gemaklelijk te bouwen:

. er komen geen rare onderdelen in voor;
, de onderdelen zijn nog steeds verkriigbaar en te vinden in junkdozen.

De prini van do zondconvorlor
Ga volgens de tekening (figuur 'l) alle anvarte lijnen overbrengen op het
kopergedeelte d.m.v. een caóonpapiertje en frees de lijntjes uit. ook kan je alle
eilandjes op dezelÍde grootte maken van printplaat waama je ze met twee_
componentenlijm op het kopergedeelte plakt. Het maakt niet uit wat je doet, frezen
of eilandjes plakken.
ls dit gedaan dan gaan we de gaatjes boren voor de spoeltjes en de twee
transistoren BF115 (of een 8F173), dit zijn T4 en T5. De gaatjes hebben een
diameter van 5 mm. Eveneens moeten gaatjes geboord worden voor
dryrvoercondansatoren, dit met een diameter overeenkomstig de in voorraad
zijnde doorvoeren. voor de relais moet je zelf de maten nemen. lk heb hiervoor
relais genomen uit een videorecorder. wel even testen of ze goed schakelen en
hoe de contacten zijn aangesloten.

De opbouw van de zondconyorlor
Begin te bouwen vanaf de ingang. De dempingsweerstanden aan de ingang dienen
aangepast te worden aan het te gebruiken ingangsvermogen. De aangegeven
waarden gelden voor een aanstuurvermogen van 10 w. Daar ik de transverter
aanstuur met maar g mw zijn deze weerstanden bij mij overbodig, wel heb ik dan
nog een potmeter geplaatst aan de ingang om toch het toegevoerde vermogen nog
enigszins te kunnen regelen.
De trafo aan de ingang (T) is een zogenaamde VERoN-varkensneus. De primaire
wikkeling bestaat uit 2 windingen van 0,2 mm en de secundaire wikkeling wordt
gevormd door 2 x 3 windingen van 0,2 mm.

78 -.juni 1996

Fig. I Printlayout (eilandjesprint)
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wanneer deze wikkelingen aangebracht zijn prakt men de varkensneus met
dubbelzijdig plakband vast op de print. De draadjes worden vastgesoldeerd op de
desbetreffende eilandjes.
Begin nu de weerstanden, de condensatoren en de transistoren te plaatsen
volgens schema en onderdelenopstelling. De behuizing van de twee BF1 15
(8F173) transistoren wordt met een klein beetje soldeer op de print vastgezet.
Deze transistoren worden dus op h'un kop geplaatst in de print.

Pas op het laatste moment worden de spoelen vastgezet. Wanneer men deze als
eerste zou plaatsen bestaat de kans dat ze met de soldeerbout aangeraakt kunnen

worden en dat is dan een extra probleem op zich.

Bij de 8F900 o.i.d. (T6) dient de Gate1 middels een capaciteitsarme doorvoer door

de afscherming te worden vastgezet aan spoel L9 en de daarbij behorende 22 pF

condensator. De weerstand van I 00 O en de condensator van 22 nF aan de

source worden verticaal geplaatst en geaaÍd tegen de afscherming in de nabijheid

van deze twee onderdelen.
De spoelen LB en L9 zijn binnen de afscherming geplaatst. Op de tekening is de

afscherming middels een stippellijn weergegeven.

De spoelen L7, LB en L9 dienen op zekere afstand van elkaar geplaatst te uorden:
L7 <+ L8=15 mm en L8 <+ L9=12 mm.

Dit zijn eigenlijk de belangrijkste zaken waar rekening mee gehouden dient te
worden

De kristaloscillator
D*e wordt zowel voor het zenden als voor het ontvangen gebruikt en dient dan
ook permanent met de 12 V verbonden te zijn.
Het kan zijn dat bij opbouw de oscillator niet werkt, controleer dan even de werking
van het kristal of neem een ander wanneer de oscillator niet wil starten.
Wanneer alles tot en met de 2N4427 en de uitgangsspoel en condensator
geplaatst is, kan dit zendgedeelte in zijn geheel worden afgeregeld. Zorg er wel
voor dat de uitgang met een dummyJoad beveiligd is, dit ter bescherming van de
eindtransistor. Het uitgangsvermogen zal liggen tussen de 300 en 700 mW. Zie
verderop de afregeling.

Spoelgegevens van ds zendconverler
L1, L2, L3.....6 wdg 0,3 mm Cul, op 6 mm spoelvorm
L4. . . . . . . . . . . . . . . .14 wdg 0,3 mm Cul ,  op 6 mm spoelvorm
L5 . . . . . . . . . . . . . . . .18 wdg 0,3 mm Cul ,  op 6 mm spoelvorm
L6. . . . . . . . . . . . . . . . '14+4 wdg 0,3 mm Cul ,  op 6 mm spoelvorm
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Fig. 3 Onderdelenopste lling
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L7 ................2 x 3,S wdg 1 mm Cul, op 6 mm spoetvorm
L8, L9, L10...6 wdg 0,3 mm Cul, op 6 mm spoetvorm
L1 1 ..............fenietkraal met 5 wdg 0,3 mm
L12 .............. '10 wdg 0,3 mm Cul, diam. 4 mm vrijdragend, ctosewound
L13 ..............7 wdg ' l mm Cul, diam. 7 mm vrijdragend, closewound
Zorg ervoor dat de spoeltjes zorgvuldig gewonden worden; dit voorkomt narigheid
in de toekomst met afregelen.
Alle spoeltjes die met 0,3 mm draad werden bewikkeld heb ik gemaakt op de
manier zoals is beschreven in Nieuwsbrief no. 73. Voor de spoelen die van dikker
draad voozien moeten worden moet je de wikkelingen eerst even op een boortje
vóónrvikkelen .

Het low-pass filter
Dit Íilter is zowel voor ontvangst als voor zenden in gebruik

Alle spoelen hebbben een

L? soohn diameter van 7 mm, de

o

t

tÍ
o

#

SOOhn Ls L 6

Fig.3 Low-pass/ilter

draaddikte is 'l mm en het aantal
wíndingen is 7. De zelÍnductie is
om en nabij de 230 nH. Zorg
ervoor dal L5 haaks staat op L6
en dat L7 weer haaks staat op
L6. Zie hiervoor ook de

componentenopstelling van dit filter. Het -3dB punt van dit filter ligt op ongeveer
65 MHz en de in- en uitgangsimpedantie is 50 o. Het beste is om dit íilter apart af
te schermen.
N.B. De nummering van de spoelen L5 Um L7 is fictief.

Nog enkefe wefgnswaardighedan
De 2N4427 dient van een koelster te worden voozien .
De 8F900 (To) plaatst men met de beschrijving naar de printpraat toegekeerd
waarbij de aansluitingen coníorm de bouwtekening zijn.Voor de 8F900 kan men
ook de 8F961 o.i.d. gebruiken.

De onfvangsiconverler
Deze wordt eveneens gemaakt volgens het recept van de zendconverter. ook op
deze print eerst de weerstanden, de condensatoren en de transistoren plaatsen en
pas als laatste de spoelen.

ffi
* c r  = 5 c z  * c E  = 5 c e

L17êF I rooPF I  
low 

I47PF

Fig. 4 PÁoVRE 6 m lransverler
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De afregeling van d0 onlÍangstcorvorter
De afregeling is vrij eenvoudig. Eerst de 22 MHz oscillator op werking testen. Dit
signaal kan met een ontvanger beluisterd worden. Hij doet het of doet het niet.
Doet hij het niet dan eerst even de schakeling nakijken. ls de schakeling goed dan
kan het zijn dat het kristal niet goed is en zal je een nieuw kristal moeten kopen.
Overigens zijn die dingen niet al te duur. Op een radiomarkt kocht ik er één voor
slechts / 1,50.

Heb je geconstateerd dat de oscillator werkt dan sluit je de uitgang op een

ontvanger aan en wanneer je spanning op het geheel zet(12 volt) zal je een lichte

toename van de ruis kunnen waamemen. Dat is dan al een hele opluchting want

dan hoef je alleen nog maar een signaal toe te voeren en de converter op

maximum gevoeligheid af te regelen. Daar de zesmeteóand in ons land loopt van

50,OOO - 50,450 MHz is het afregelen van de converter heel makkelijk te doen op

50,225 MHz. De meeste activiteit bil hoogttjdagen zal je in het algemeen horen

rondom 50,100 MHz.

Heb je geen signaal voorradig dan kan je de achtezetontvanger 1 MHz lager

afstellen op 27 MHz om dan te kunnen waarnemen of het ding al of niet werkt. Je

zit dan namelijk in de band van verboden afstandstelefoons in jou buurt. Ook wel

eens aardig om te horen wat mensen durven te zeggen...

Afregeling van do zondconvsrtor
Aan de ingang zie je een weerstand van 47 O en een van 3 O. Deze veraryakker is
bij PAoVRE aanwezig om met een TS440 met ongeveer 10 W de transverterle
kurínen aansturen. Zelf heb ik een eigenbouw 1O meter transceiver gebouwd met
een uitgangsvermogen van ongeveer 9 mW. Hierdoor konden bij mij deze
weerstanden weggelaten worden; wel heb ik voor de zekerheid nog een variabele
weerstand van 100 ft aangebracht.
De instelweerstand van 47 kO in de gate van de BF900 zodanig instellen dat er
zonder signaal aan de ingang een drainstroom loopt van ongeveer 5 mA.
Met een griddipmeter worden de spoelen L7, L8, Lg en L10 op 50 MHz gezet.
Nu zet je op de ingang een FM-signaal en kan je het geheel op maximum output
gaan aÍregelen. Doe dit wel voozichtig en gebruik een HF-voltmeter om op de
diverse punten van voren aí aan aÍ te regelen. Begin met het meten van de
oscillatorspanning ter plaatse van de twee 33 pF Ctjes, deze moet ongeveer
100 mV zijn. Om het afregelen te vergemakkelijken bouw je nog even gauw een
Low Power Meter. Zodra je hierop signaal kan aflezen is de afregeling een f,uitje
van een cent geworden, n.l. alles op maximum op de powermeter.

Heb je een frequentieteller dan kan je gelijk zien of je goed op frequentie zit.

I

Natuurlijk is dit nog geen garantie dat er nog het één en ander aan rommel kan

meekomen en de antenne zal bereiken, maar misschien is dit dan weer eens iets

voor een aídelingsavond om op een professionele spectrum-analyzer te zien hoe je

eigen ontwikkelde signaal er uitziet.

Zelftouwers: aan de slagl
Bij deze beschrijving ben ik niet al te veel ingegaan op te technische details want

het schema zegt meer dan genoeg lijkt mij. Overigens is het toch nog een heel

epistel geworden. Nu nog hopen dat er zelfbouwers zijn die aan zo'n uitdaging

willen beginnen. Een ding kan ik jullie verzekeren; het ziet er moeilijker uit dan het

is. Tot nu toe heb ik er twee gebouwd en ik kan je verzekeren dat zowel de eerste

als de tweede direct werkten. Diegene die eraan begint kan mij altijd bellen indien

zich problemen voordoen. 1 Liefst's avonds tussen 18.00 en 19.00 uur, beslist niet

later. Mijn telefoonnummer is 0115-564238.
Na voltooiing van de transverter heb ik een verbinding gemaakt met de geestelijke

vader van dit ontwerp en het was de eerste keer dat hij een eigen ontwerp 6 meter

transverter had gehoord, dus laten het er meer worden. In Nieuwsbrief no. 76 op
pagina 40 zie je een foto van de kant en klare versie voor SSB met 2,5 W

uitgangsvermogen. Hiermee werd in de zomer van 1995 nagenoeg geheel Europa
gewerkt!

Natuurlijk is deze transverter zowel voor FM als SSB te gebruiken. Het verschil zit

hem alleen maar in de eindtrap die ik in een volgende Nieuwsbrief zal beschrijven.

Rest mij nog om PAoVRE te bedanken voor het afstaan van het schema en

PEl PRF voor het lekenen van alle schema's op de computer .

ln een volgende Nieuwsbrief zal een eindtrapje beschreven worden van ongeveêr

2,5 W. Dit is uitgevoerd met een BLY87 en instelbaar voor zowel FM als SSB.

Beste 73 en succes met de zelfbouw, Rins Wijngaarden PE'tNLl

QRP CLUB OP CAIUIPINC HEÏ HAASJE

Binnenkort is het weer zover! Ook ditmaal hebben Wim PA3BUO en XYL Ria weer

een aantrekkelijk programma samengesteld. Tot ziens op 19 Um 23 juni a.s.!

* * r a a
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veel amateurs zijn bezig met een eenvoudige schar<ering en vinden het vaak
(terecht) onnodig om voor de schqkeling een printlayout te maken. corin lratker
G3VTS kent dat probleem ook en heeft er eens goed over nagedacht. IJitgaande van
het veel toegepaste'eiland-montageboard, kwan hij tor een handig hulpmiddel om
deze'eilanden'op het board aan te brengen.

Echt iets voor do dos-hef-zefver
In Íiguur 'l ziet u wat de bedoeling is. De grijze vlakjes geven aan waar de
koperlaag is blijven staan. Daartussen is het koper weggehaald.

Fig. I Universele experimenteerprint

Het weghalen van het
koper kan plaatsvinden
met een etsmiddel, zoals
fenichloride. Maar véél
handiger is het om het
overtollige koper weg te
zagen! Hiervoor maakte
G3WS een zaagmal. De
zaagmal heeft dezelfde
functie als een zgn.
verstekbak. met dien
verstande dat alleen
volgens loodrechte lijnen
kan worden gezaagd, dus
niet onder een hoek. Op
de volgende bladzr.lde ziel
u een constructietekening
van deze zaagmal, zie
Íiguur 2.
De tekening van de

zaagmal spreekt verder voor zichzelf en behoeft mijns insziens geen toelichting.
Als uitbreiding heb ik zerf nog twee inkepingen gemaakt, 0,5 cm links en 1 cm
rechts van het midden. Zo kan ik twee standaardboards maken.

Fig. 2 Mal voor het maken van eilandjesprint

WIE HETPT IÍIIJ AAN QS['S?
rOED VAN PA3EKK

PAó
Gezocht voor mijn verzameling, QSL-kaarten van de volgende PA6-stations:
De eerste acht kaarten, nr. 11 en nr. 14 van PA6AA het VERON Radiokamp,
PA6AIR, PA6AIW, PA6AKW, PA6APA, PA6BAI, PA6BW, PA6CG.
PA6CIC, PA6CRL, PA6CSM, PA6CW, PA6CX, PA6DWD, PA6ECW
PA6EKR, PA6ELC, PA6EUR, PA6EVB, PA6KOH, PA6LDP, PA6LIB2,
PA4LIB4, PA6LIB7, PA6LIB9, PA6MB, PA6MLD, PA6NCV, PA6NHS,
PA6NHZ, PA6NOZ, PA6NSV, PA6RMD, PA6RR, PA6SAT, PA6SNJ,
PA6UV, PA6VDV, PA6VNW PA6WST, PA6VVW, PA6ZMY, qA6ZZ.

Elok wordt  in de bonkschroeí
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PAo, Pll
Voor mijn verzameling kaaÍen van PAo-stations kan ik nog vele kaarten gebruiken,
zeker van stations vóór 1940 en kort na 1946. ook kaarten van oude.prl_stations
zijn in mijn vezameling opgenomen. Dat deze kaarten zijn beschreven is geen
probleem, het gaat voor de verzameling om de call en niet om de achterkant.

lk hoop dat u de moeite neeml oà in de kaartenbak le gaan zoeken en mij uw
kaarten toestuurt. lk vergoed al uw onkosten van vezending per omgaande post.
Graag uw reacties aan PA3EKK, Gerard Nieboer, Van Speijkstraat 1A,7.t41 VZ
Groenlo.

MODIFICATIES EPIPHYTE-E
door VETQK

In de vorige Nieuwsbrief stond de bovwbeschrijving van de EP-2, een SSB-
transceiver voor tachtig meter. De ontwerper VETQK ondemond inmiddels dat de
eindlrap wat verbeterd kon,worden. In onderslaand artikel, overgenomen uit Sprat
nr. 86. worden de wijzigingen beschreven. Deze wijzigingen zijn eenvoudig uit te
voeren zonder het totale ontwerp drastisch aan te lasten.

Verbelering van ds stebilitoit var d0 eindtrap
ln de praktijk heb ik ondervonden dat het T-Íilter tussen eindtrap en antenne niet
goed werkt bij een inductieve belasting zoals een laagdoorlaatfilter of een
antennetuner. Het probleem heb echter kunnen oplossen door het T-Íilter te
vervangen door een doodgewone impedantietraÍo (T3).

NODIFIED DRIUER/PR

; EE'H
L9

c . r  PR

ÏO LP FILTER

oo'|Pol€tlTs ofiÍm oR Ê00E0
C37, GF, Ct2 3 L? ELININNÍEO
Í l  fmIF IEo (E  b l r l l . .  t .  +  2 t .  . .o , )
R23 R€ÍX,|CEII T0 22 o{t1s
f3 fi00Ë0 (2t. p.lr., 6t. ..o. m Rtldm E|l-43-2e2)
R27 (2?8 ohÁ!) 3 cEl (o.lrF) flÍDEtt

De gewijzigde driver/eindtrap van de EP-2

Voorls heb ik de ingangsimpedantie van de eindtrap verlaagd door een andere

wikkelverhouding voor T1 te kiezen. Tenslotte heb ik paralleltegenkoppeling

Hartelijk dank voor uw medewerking!

NIEUWE LEDEN . HARïELIJK WELKOIUI -

Toten met 22apfl hebben de navolgende nieuwe leden zich opgegeven:

772 PA3GYG C.J. Keesen, Karekietstraat 10, i431 WpAalsmeer.
ls actief op 20-80 m met Drake C-line.

773

I
774

775

776

777

PJ2NI J.M. Cyntje, Daphneweg 31, Curagao, N.A.

PAoKEY J.J. Smit, Doorzrlrin 1147,1788 KB Den Helder.

PA3BXC B. Witvliet, Jupiterburg 11,3437 GP Nieuwegein.

PA2KDR J.J. Dijker, Zandkamp 298, 3828 CV Hoogtand.
Actief op 20+80 m met QRP-SSB/CW monoband-TRX voor
20 m. Suggestie: W\A/W-pagina's op Intemet van de BQC?

PAoLMA/ T. Bakker. Ambachtslaan 49. 5506 AD Veldhoven.

Gt6

ot

Wij hopen dat u zich spoedig zult thuisvoelen bij de Benelux QRP Club en hopen u
te kunnen ontmoeten op onze jaarlijkse bijeenkomst te Apeldoorn!

3, Cees PA3DNN
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toegepast (R23 en R27)' In bijgaand schema ájn ar deze wijzigingen verwerkt.

Nieuwe print fayout
Degenen die de print ar hebben nagemaakt uit NieuwsbrieÍ nr. 77 kunnen deze opeenvoudige wijze aanpassen door wat eÍra gaatjes te boren en de bestaandEprintsporen srim te benutten. Eventueer kunt u een kopie van o" g.rooifÀ"r0"
printlayout verkrijgen bij G3RJV. ,
Stuur daartoe een zelf geadresseerde envelop met een IRC aan:
Rev. George Dobbs G3RJV
St. Aidan's Mcarage
Rochdale, Lancs.
OL11 3HE England.

De Epiphyte -2in de prakrijk
Met het apparaat zijn in de raatste ARC| eRp ssB contest reuke resurtaten
behaald. Ondanks slechte condities heb ik overdag op tachtig meter 45
verbindingen gemaakt met geheel BC (Canada), Washington en Oregon. Als
antenne gebruik ik een inverted-Vee met het voedingspunt op g meter hoogte-

Ref. : Sprat nr. 85, winter 199516

llie met vakantie gaat kent maar qr te goed her probreem van het meesjottwen van
loodzware zendapparatuur en dan wiilen we het nog niet hebben over de veet
gestelde vraag: ,Moel dat nou echt?,.

at
|10uflng
Wat door (bijna) elke keuring (van familieleden) komt is een kleine wereldontvanger
zoals de Sony ICF-SW7600 met o.a. de mode SSB/CW. Wanneer dan ook nog
enige kennis en vaardigheid in teregrafie aanwezig is, is er niets aan de hand. Met
deze kleine zender voor de 10 MHz-band mogen uw vtngers ook jeuken tijdens de
vakantie. Het kost nauwerijks gerd en neemt geen praats in. Géén commentaar

1 5

tijdens de inpakperiode en eenmaal op de plaats van bestemming hebben'ze'het u
inmiddels al vergeven. Met een vrij opgehangen dipooltje kunt u met deze eRp-TX
met z'n 300 mw uitgangsvermogen op de toch rustige 10 MHz-band snel een eso
maken. Het schema ziet u in figuur 1.

Fig. I I0 MHzvestzakzender

Aanwijzing:
0,8 pH = 12 wdg.
op kem T50-2.
De benodigde
spanning kan van
een separate
voeding worden
betrokken. De
voorkeur wordt
aan
batterijvoeding
gegeven omdat
bij ongunstige

omstandigheden van bijvooóeeld spanningsval men kans maakt op een
ongewenste chirpl
Het hart van de schakeling is de kristaloscillator van i0 MHz. De keramische
trimmer van 150 pF dient om de frequentie eventueel te kunnen vertrekken. De
frequentieverschuiving bedraagt r 1 kHz. pogingen om een groter bereik te krijgen
gingen steeds ten nadele van het uitgangsvermogen. Dit geringe vermogen kan
toch nog voor ongewenste harmonischen zorgen en vandaar het toegepaste
laagdoorlaat filter.
De benodigde componenten zijn niet kritisch en overal verkrijgbaar. Voor de beide
spoeltjes van resp. 100 pH en 15 pH kan men commerciêle typen gebruiken, maar
het zelf samenstellen is ook erg leuk. om een waarde te krijgen van 100 pH dienen
150 windingen op een T50-2 ringkem te worden gelegd en so windingen voor een
waarde van 15 pH.
De uitgangsimpedantie van de zender is niet precies 50 O, maar ligt iets hoger. ln
de praktijk werd hier geen nadeel van ondervonden. Het beste is om géén SGV-
meter in het circuit te plaatsen omdat ook hier geldt 'Meten is weten, maar maakt
lang niet altijd gelukkig!'.
Met dank aan Wolf DKlWC die als de geestelijke vader van dit ontwerp mag
worden beschouwd.

* 
Best 73es72, Henk PAoGHS
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Dit artikel is een reactie op hetgeen pAoNDS in de vorige Nieuwsbrief schreef over
dit onderwerp en bevat een primeyr op het gebied van vsrltR-meting op wi

]loeft Jan goliik?
Het is niet mogelijk om met QRP-vermogen een antenne aíte regelen, zo lezen wij
in Nieuwsbrief nr.77 in een artikeltje van Jan pAoNDS. Het kan niet omdat het
gereflecteerde vermogen zo klein is, dat je dat niet kan meten, schrijft Jan.
ls dat wel zo?
Laten we eens uitgaan van een vermogen van 5 w op 144 MHz. Met behulp van
de gegevens van de bekende Amerikaanse Íirma Bird maken we tabel 1.
Let op: dit zijn géén precisieberekeningen!

Tabel I

lJenclur Qlll'C.lub - Nieuu,shrief nr.

't7

Bij een VSWR van 1 : 1,2 wordt 0,86% van P1 gerefledeerd (P1 = P fonrvard). Bij
een P1 van 5 W is dus Pr= 0,860/o van 5 W = 0,043 W (P, = P reflected). Zelfs op
een Bird Thruline Wattmeter type 4304 (bereik van '100 MHz tot 1 GHz) is dit niet te
meten. Op het laagste bereik van 15 W volle schaal is één schaaldeel 0,5 W, dus
het aílezen van 0,043 W is nieÍ mogelijk.
Jan heeft - tot zover - gelijk!

Melen mst buisvoltmotor 0n directional couplor
Een buisvoltmeter meet meestal in V rms.

P = E' : 4-+ E' = P xZo-, g = {FxZo

P = vermogen in watt
E = spanning in V rms opgewekt over de belastingsweerstand Zs

Bij P1= 5 W en Zo = 50 O is E =.G; 50 = 15,8V rms.
Bij P1 = 0,043 W en Zo = 50 A is E1 = { gp4Jll[ = 1,47 V rms.
Deze spanningen zijn heel goed te meten met de buisvoltmeterl
Pg kan je meten bij de uitgang van de zender, maar waar meet je P1 en dan nog
over 50 A (dan heb je een VSWR van 1 : 1)?
Dat kan met een zogenaamde directional coupler. Zo'n ding kan men:
a) kopen
b) zelf maken.
We zullen eens zien wat de mogelijkheden zijn.

a) Kopen

a

Nieuw; maar is mij te duur!
Soms kan men directional couplers, al dan niet voozien van ingebouwde
diodes - meestal puntcontact radardiodes van het type 1N21 - op
vlooienmarkten of in dumpzaken kopen. Collins heeft ze gemaakt, die geschikt
zijn voor 2 m en 70 cm, met een N-plug aan de coupler en aan de andere kant
een stuk coaxkabel met daaraan een N-plug.
Bij Baco ín lJmuiden lagen - dit jaar nog! - complete watWSWR-meters type
JD-1003/ARC, uitgevoerd met een piepklein metertje met twee schalen van
resp. 0 - 5 W en 0 - 25 W en geschikt tot410 MHz De prijswas/ 39,95.
Op de Bossche vlooienmarkt zag ik een coupler type Monimatch zonder
diodes en zonder gegevens. Lage prijs: dus gekocht. Diodes gemonteerd,
ontkoppeld, 50 Cr behstingsweerstandje eraan en testen. Het bleek een

VSWR Refl. Power in o/o P = 5 W Power in
1 ,05
1 , 1 0
I , 1 5
1 ,20
1 ,25
1,3C,
1 , 4
1 , 5
1 , 6
1 , 7
1 , 8
í o

2,0
2,5

o,o7 0/o

o,22
0,48
0,86
1 ,23
1,70
2,65
4,0
5,4
6,6
8,0
9,6
11,1
17 ,5
25
36
44
52

0,0035 w
0 ,011
0,024
0,043
0,062
0,085
0,1 33
o,2
0,27
0,33
0,4
o,48
0,555
0,875
1,2s
1 ,8
2.2

3,0
4,0
5,0

0
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coupler met eên koppering van -30 dB en bruikbaar vanaf 120 MHz tot zeker
1300 MHz Leuk dus en eigenlijk zit ik nu at hatÍ in punt b).

b) Zelf mekon
. Monimatch-type

Het principe is getekend in Íiguur 1.

Sponnlng Refl. Pwr

Sponnlng Forv. Prr

De gevoeligheid is goed maar de schakeling is sterk frequentie-aftrankelijk.
Zie: ARRL Handbook 1972. blz. 531

CQ-PA 1996 nr. 2-

fichtingsgevoelige wattmeter volgens Bruene (È igss in collins apparatuur).
werkt m.b.v. één ringkem. werkt goed en is minder frequentie-afhankerijk dan
het Monimatch-type.
Zie'. ARRL Handbook 1972, blz 529

en voor de werking Electron 1994 nr. 3.
Tandem match dlrectional coupler van John Grebenkemper en daaryan
afgeleide types.
Het grote voordeel van dit type is dat afregeling overbodig is.
Zie'. Nieuwsbrief 1992 nr. 62

Nieuwsbrief 1993 nr.65
Electron 1994 nr. 3
Electron 1996 nr. 2.

Een goede watWSWR-meter voor HF vind ik A simple and accurate eRp
wattmeter for HF'. Bereik 5 mw tot 10 w. Deze meter staal beschreven in
QRP Classics en in het ARRL Handbook .t992.

Esn tandem match direcfional coupleÍ v00r VHFI
Yoor vHF heb ik over tandem match directional couplers nreÍs gevonden en
daarom heb ik zelf maar wat geèxperimenteerd. lk ben uitgegaan van de

t

schakeling die ik aantroí in Funk 1996 nr. 1. Het resultiaat ziet u in figuur 2.

Ant
G
e
rl
,,1

# l
r r l

# '
o
,4,
rl

BAT85

t l
l l  toux

or'
rD

8AT65

I I
1oux l l

Schokcloor
ï  

lnF

Flg.l

t nF  I

Í nF

L= 10 wlndlngcn
op T50-2 Fig.2.

50uA

V - S . W . R  - , / W c : f t r n e t e r  v o o r  d e

2  r n  b o n d  r n e f  Q R P  v e r r r t o g e n

Enkele opmerkingen:
Kernen T50-2; 10 windingen 0,4 mm @ geèmailleerd koperdraad. De kernen zitten
klemmend - met behulp van teflontape (loodgieter!) - over een stukje van 20 mm
semi-rigid kabel.
Weerstanden van 100 A - %W 0,5% uitgezocht met een meetbrug uit S% typen.
Geen draadgewonden typen gebruiken! De weerstanden van 330 O kan men ook
weglaten.

Condensatoren van 3,9 pF en 3,3 pF helpen bij het verminderen van de
impedantiesprong van en naar de 50 O BNC-plug en de aansluiting op het semi-
rigid kabelstukje.
In plaats van semi-rigid kabel kan men ook coaxkabel nemen of zelf wat knutselen
(hoeft geen 50 Q kabel te zrjn). Wèl de mantel aan één kant aarden!
Resuftaat:: Met een vermogen van ca. 1,5 W op 144MHz slaat de meter bij een
VSWR I : í ,1 in de stand V, één schaaldeel uit (volle schaal is 50 schaaldelen) en
bij een VSWR van 1 : '1,6 is de meteruitslag 6 schaaldelen. De meter is een redelijk

Benelur QIIP Club - Nieuwshriaf nr.78 - juni 1996 Benelux QILP (:luh - Nieuwshrief nr.7l) -juni 199(t
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goede 50 pA meter van krasse 1,5. De schaailengte is ca. g cm- Een vermogen van
1,5 W geeft bij mij in de stand V1 ruim volle schaaluitslag.

Evenlusls verbeleri ngen
wirt u dit ontwerpje nabouwen dan kunt u proberen om verbeteringen te krijgen
door eigen experimenten. Te denken vart dan aan de vorgende punten:
. Laat een kreine stroom ropen door de dioden; dit verraagt de dremperspanning

en de meler wordt gevoeliger voor kleine vermogens; ca. 3 nA is ar vordoenoe,
dus een aan/uitschakelaar naar de batterii (knoopceletje?) is niet echt nodig.

o '10 windingen geeft een uitkoppeling van -20 dB,
7 windingen geeft een uitkoppeling van ca. {Z dB.

' Kernen T37-2 voldoen ook wer; ik had ze echter niet in voorraad. dus...
. Versterk de meetspanning m.b.v. een lC.
. zet op zowel V1 als op V, elk een meter; zonder ijken kan men dan antennes

afregelen. Bij Vs maximaal en V, minimaal (= 91 verkrijgt men goede VSWR. Dit
doe ik al 18 jaar met een coilins couprer (type Monimatch) voor 2 m en 70 cm.

Berekening van ds koppeling tussen de hoofdlijn en de moetlijn
ondgr hoofdlijn verstaan we de semi-rigid kabel tussen de BNC-pluggen in figuur 2.
De meetlijn is het tweede stukje semi-rigid kabel.
sluit de hooídlijn af met s0 c) en meet m.b.v. een scope of buisvoltmeter de
spanning van het toegevoerde signaal op de hoofdlijn (= Epin) en de spanning op
de meetlijn (= Epfonvard). De koppeling tussen de hoofdlijn en de meeflijn is oan:
20 log (Ep;n : Ep1ep616) dB.
Bij een door mij gemaakte VSWR/wattmeter vorgens figuur 2 voor kreine
vermogens en voor HF was de wikkelverhouding van de trafo,s 1 : 10. Volgens
bovenstaande methode is met een scope gemeten op 3,5 MHz en was Epln =
22V pp en Ep16,.,,r"r6 = 2,2V pp. De koppeling was dus: 20 log (22:2,2\ dB =
20 log 10 dB = 20 dB. Het vermogen op de meeflijn is dan _20 dB t.o.v. het
vermogen op de hoofdlijn (-20 dB = 1/100 deel).
Daar de spanningsverhouding van de hoofdrijn t.o.v. de meetrijn recht evenredig is
met de wikkelverhouding van de trafo geldt bij meters als in Íiguur 2 bij een
wikkelverhouding van 1 : 'r0 dus een koppeling van 20 log (10 : 1) dB = 20 dB. wl
men nu met de gegevens uit dit voorbeerd het toegevoerde vermogen berekenen
dan kan dat als volgt:
Spanning berekenen inVrms,  dus22 Vpp = 0,3535x 22 Vrms =7,17v Íms en
daarP = E'� : R (E in voltrms en R = 50 a) geldt hierdus p = 7,772: 50 = 1,21 W.
opmerking: De berekening gerdt aileen voor sinusvormrge spanningen; daarom
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nam ik de osciloscope (i.p.v. de buisvoltmeter die direcl meet in V rms) ter controle
van het signaal en nu kon ik weer niet de beschreven meter voor .144 MHz
gebruiken daar mijn scope niet zo hoog kan meten!

Concfusie en nabeschouwing
Jan PAoNDS heeft gedeelfelr1k gelijk; lage VSWR-waarden meten met eRp-
vermogen is niet gemakkelijk, maar het kan dus wel; ook met eigenbouw spullen!
overigens gebruikt men professioneel voor het afregelen van antennes o.a. een
impedantiemeetbrug, veelal gestuurd door een ruisgenerator en men gebruikt een
gevoelige indicator, bijvoorbeeld een ontvanger. ook amateurs doen dit wel zol Zie
Electron 1988 nrs. 3 en 6, 1989 nr. 5, í990 nr. 7 en 1995 nr. i i. In ,wie is er bang
voor staande golven?'toont Dick pAosE aan dat'gereflecteerd vermogen,, dat
verondersteld wordt aanwezig te zijn bij een 'slechte'VSWR-waarde, niet erg
bedreigend hoeft te zijn voor de hoeveelheid uitgestraalde energie (zie Electron
1992 nr. 1). Een vswR van 1 : 1,3 geeft op de HF-banden maar kleine verliezen in
een coaxkabel - om over open voedingslijnen maar helemaal te zwijgen. wel zal
uw zendereindtrap - uitgerust met modeme transistoren - fors kunnen gaan
terugregelen tot veilige - QRp? - waarden brj een VSWR slechter dan 1 : 1,5. Met
een 'aanpasser'- ook wel 'antennetuner,genoemd - kan men zorgen, dat de
zendereindtraptoch 50 Q Ziet'tussen zenderuitgang en antennevoedingskabel. Uw
antenne-impedantie blijft gelijk - daar verandert u met de beste ,antennetuner' niets
aan - maar ook dat wist u waarsch'rjnlijk allang!
Veel plezier met de hobby en voor sommigen onder ons - mede namens XyL Bea -

73, Lambert pAoBWA

Íijne kampdagen op Het Haasje.

QRP AWARDS
door PAoATO

Plak een BQC-siicker op ur.l QSL-kaartt
In de contestuitslagen verschijnen telkens de calls van diverse Bec-leden en het
zijn gelukkig niet altijd dezelfde calls. we laten dus van ons horen en daar gaat het
om. Houden zo, zou ik zeggen, maar voor de club zou het leuk zijn als dit
resulteerde in een verhoogd aantal award aanvragen. Helaas... dat is niet zo,

&,
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lk denk dat men niet weet dat er een BQC-award bestaat. we moeten meer
reclame maken via de QSL-kaart. Vermeld op de eSL_kaart van een two-way eRp
QSO dat deze kaart gerdig is voor het BQC-award. Een sticker met awardinfo is
natuurrijk beter (computenrerk). wi[en we ons Benerux QRp Award uitgeven dan
moeten we wer verteilen waar en hoe men eraan kan komen. Doe er wat aanÍl

eCR-liisf
Voor arle onderstaande awards gerdt: een gewaarmerkte lrjst is een GCR-rijst.

Worked Bsnef ur-QRP-Club Certifi cate
Dit certificaat wordt uitgegeven door de Benelux eRp Club.
1. Alle QSO's moeten na l jan. 1983 zijn gemaakt.
2. Men moet '10 leden van de BeC werken of horen.

Zie wijziging in NieuwsbrieÍ nr. 54 - j990.

3. Minstens 1 lid moet uit een ander land dan eigen land komen.
4. De verbindingen moeten in two-way eRp gemaakt zijn.

Max. output met CW is 5 W en met SSB 10 W.
5. De kosten van het certiÍicaat ztln f S (8 lRC,s).
6. Maak een GCR-lijst en stuur $eze naar de Award Manager.
7. Award Manager:A.T.G. Willeboordse pAoATG

Wilgenlaan g6

4871VE Etten-Leur
Nederland.

Er zijn geen restricties omtrent band of mode. De esL-kaarten moeten uiteraard in
bezit zijn.

Benelux Award
Uitgegeven door de OSA (Antwerp CW DX Club)
1. EU-stationsmaken 7 pA-eSO,s+7ON_eSO,s+2 LX_eSO,s.

Dx-stationsmaken S pA-eSO's+ 5ON,eSO,s+2 LX-eSO,s.
2. Geen beperking in band, mode of tijd. eSO,s vanaf j 964.
3. Maak een GCRJijst en stuur deze naar de Award Manager.
4. Award Manager:Jan van derAuwera ON4NM

Dieseghemlei 87
2640 Mortsel
Belgiê.

5. De awardkosten ztn US$ 5 of 10 lRC,s.
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0-QRP-Club Certificate
Uitgegeven door de G-QRP-Club.
1. Werk 20 verschillende G-QRP-Club stations, werkend met QRP, na 1 jan.

1975. Elk lid telt slechts 1 x, ongeacht een callwijziging. :

2. Na ontvangst van de QSL-kaarten een loguittreksel maken, aangevuld met het.
G-QRP-C membernr., indien bekend. Maak een ondertekende verklaring dat
het uitgangsvermogen van de zender tijdens de QSO's niet boven de 3%\N
(CW)of  10 W PEP (SSB)ui tkwam.
De GCR-h1st laten ondertekenen door 2 amateurs oÍ een BQC-oÍficial en sturen
naar de Communications Manager.

3. Communications Manager: A.D. Taylor GSPG
37 Pickerill Road
Greasby
Merseyside L49 3ND
England.

4. De kosten voor het certificaat zijn 3 IRC's.
5. Stickers zijn aan te vragen voor nog eens 20 leden, een andere band, een

andere mode of two-way QRP voor dezelfde kosten.
De overige G-QRP-C awards zijn alleen te behalen voor G-QRP-C leden.

River Rhine Award
Uitgegeven door de DARC Ortsverband Kempen. Dit is geen QRP-award.
1. QSO's gemaakt na 1 jan. 1960 met landen langs de Rijn zijn geldig. l
2. Het award is verkrijgbaar in 4 klassen:

klasse 1= alle landen op 2 banden (12 verbindingen)
klasse 2 = alle landen op 'l band (6 verbindingen)
klasse 3 = 4 landen op 2 banden (8 verbindingen)
klasse 4 = 4 landen op 'l band (4 verbindingen).

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor klasse í en klasse 3 steeds dezelfde 2 banden gebruiken.

Op het award wordt, indien gewenst, vermeld de gebruikte band en mode.
4. River Rhine landen zijn: DA/DB/DCIDFIDGIDHIDJ/DIíDL, F, HB, HBo, OE,

PA/PB/PI.
5. Na de ontvangst van de QSl-kaarten de GCR-lijst laten ondertekenen door 2

mede-amateurs en sturen naar de Award Manager.
6. Award Manager: Harold Meijer DJoPR

P.O. Box 100560
D4152 Kempen 1
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4.

Deutschland.
7. Kosten van het award: DM 6 of 8 lRelp.

Northern Sea Award
Uitgegeven door de DARC Ortsverband p{empen. Dit is geen eRp_award.
1. QSo's gemaakt na 1 jan. 1960 met rglden rondom de Noorzee zijn gerdig
2. Het award is verkrijgbaar in 2 klasseq

klasse 1= alle landen op 2 banden (1 ; verbindingen)
klasse 2 = alle landen op 1 band (6 uryrrrbindingen)

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor klasse 1 steeds dezelfde 2 banqtn gebruiken.
Op het award wordt, indien gewenst, lrermeld de gebruikte band en mode.
Northern Sea landen zrjn: DA/DB/DC,rpF/DG/DH/DJ/DK/DL, G, LA, ON, OZ,
PfuPB/PI.
Na de ontvangst van de QSL-kaarten de GCR-lijst laten ondertekenen door 2
mede-amateurs en sturen naar de Avlprd Manager.

6. Award Manager:Harold Meijer DJope
P.O. Box 100560
D-4152 Kempen 1
Deutschland.

7. Kosten van het award: DM o o] g lRG,n

Baltic Sea Award
Uitgegeven door de DARC Ortsverband lpmpen. Dit is geen eRp_award.
1. QSO's gemaakt na 1 jan. 1960 met larden rondom de Oostzee zijn geldig.
2. Het award is verkrijgbaar in 2 klassen;

klasse 1= alle landen op 2 banden (i{,verbindingen)
klasse 2 = alle landen op 1 band (7 v^rtbindingen)

3. Geen beperkingen in band of mode.
Voor klasse 1 steeds dezelfde 2 bandflrp gebruiken.
Op het award wordt, indien gewenst, \&rmeld de gebruikte band en mode.
Baltic sea landen zijn: DtuDB/Dc/DFltïc/DH/DJ/Dt(DL, ES, Ly^/1, sM, sp.
oH. oz.
Na de ontvangst van de esl-kaarten le GCRlijst raten ondertekenen door 2
mede-amateurs en sturen naar de AwgLy6 ysn3gsp

6. Award Manager:Harold Meijer DJopR,
P.O. Box 100560
D-4152 Kempen 1

Deutschland.
7. Kosten van het award: DM 6 oÍ 8 lRC.s.

W-EUCW-Award
'l . werk 100 stations die lid zijn van één van de EUCW-clubs, op 3 verschillende

amateurbanden, met een min. van 20 stations per band. In het toaal van deze
'100 stations op 3 banden moeten minimaal 3 leden van 6 verschillenden
EUCW-clubs zitten.
Van QSo's gemaakt op 27 apnl 1991 mogen er 40 DUBBEL meetellen voor het
award. Alleen CW-QSO's tellen vanaf 27 april 1991 .

2. Het award is te behalen in 3 klassen:
a) Standard Award = 100 two-way eSO,s met eRO
b) ORP Award = 100 two-way QSO's met niet meer dan 5 W uitgangsvermogen
c) SWL Award = 100 stations gehoord (eRO en/of eRp).

3. Gebruik slechts 3 banden. Voor andere combinaties kan opnieuw een award
worden aangevraagd. Voor elke klasse is een apart award gedrukt.

4. Maak een GCR-lijst, aangevuld met de naam van de operator, eïH, EUCW_
club en lidnr. Deze gegevens moeten op de esL-kaarten staan. Deze GCR-lijst
laten ondertekenen door een lid van een EUCW-club, met vermelding van call
en lidmaatschapsnummer. Stuur deze lijst aan de Award Manager.

5. Award Manager:G0nther Nierbauer DJ2Xp
lllingerstrasse 74
D-6682 Ottweiler/Saar
Deutschland.

6. De awardkosten zijn DM 10 of US$ S of 12 lRC,s.
7. EUCW-clubs zijn (in 1995): 3A-GWG, AGCW-DL, Benetux eRp Ctub, BTC,

CTCW, FISTS, FOC, G.QRP-C, HA-CW-G, HCC, HSC, HTC,INORC, MCWG,
Morsum Magnificat, OHTC, OK-QRP-C, QRP-ARC|, SCAG, SHSC/EHSC. Sp-
CW-C, U.ORQ.C, UCWC, UFT. VHSC.

cluí-uo QRP Diploma
Oorkonde-achtig diploma van de AGCW-DL.
1. Maak binnen een kalenderjaar (vanaf 1971) 250 QSO's met CW (ook contest

CW-QSO's tellen mee). Hetzelfde station mag meerdere keren gewerkt worden.
Het minimum QSO{ijdsverschil is 12 minuten.

2. Maak een QRP-verklaring voor een zenderuitgangsvermogen van S W.
3. Er zijn geen beperkingen omtrent de te gebruiken banden.
4. Maak een label, waarin per maand het aantal CW-QSO's is aangegeven, voor

h
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het gehele jaar. Net als bij een GCR-lijst deze tabel laten ondertekenen en
sluren naar de Award Manager.

5. Award Manager:Tom Roll DL2NBY
Richard Wagnerstrasse 1 1
D-90513 Zirndorf
Deutschland.

6. Diplomakosten zÍn DM 10 oÍ US$ 8 of 5 IRC's.
Het CW-250 diploma is elk jaar opnieuw te behalen.
Het CW-500 diploma is ook voor 500 CQ-QSO's te behalen.

In het augustusnummer '95 van 'Practical Wireless' las ik hoe je oud
schoolmateriaal kunt gebruiken en hiermee een afstem- of indicatieschaal kunt
maken. !

A"fs I e nschaa I tj es ge nna k ! va n ou d e grad e n b oge n

Duideliik is in de tekening te zien hoe je met een gradenboog leuke dingen kunt
doen. wanneer twee bogen worden gebruikt kun je ook eenvoudig een windroos
samenstellen. Laat je fantasie werken want er zijn natuurlijk nog veel meer
mogelijkheden te bedenken! Succes... I I

.  
i t a l t

lJcnalur Qlll'('luh - Niauv.shricJ'rtr. 78 - juni t99ó

27

AFSTE]UISCHAAI VAN OUD IUIATE RIAAL
door PAo0HS
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NOOMAALS: DE QRP PLUS
door PA3BHK

U heeft me al weer een tijdje niet gehoord over dit mooie machientje. lnmiddels heb
ík de problemen onder de knie, de betere laagdoorlaatÍilters geven voldoende
harmonischen onderdrukking en de niet-harmonische mengprodukten zijn zo goed
als verdwenen waardoor ik mijn QRP Plus met een gerust hart ter keuring aan zou
kunnen bieden. Alleen is er per band een groot verschil in uitgangsvermogen, van
maximaal 3 W op 28 en 24 MHz tot zelÍs 9 W op 10 MHz. Op de andere banden ligt
het maximumvermogen tussen 4 en 6 W.
Ook heb ik eindelijk het SSB-signaal voor elkaar. Het draaggolfkristal stond
minstens 500 Hz naast de ftequentie waardoor het signaal dof klonk. Jammer
genoeg waren eerdere pogingen om het kristal bij te trekken mislukt doordat de
trimmer van buitenaf niet goed bereikbaar was: plat op de print met daarboven ca.
'l cm tot de volgende print. Dus zelÍs met een zelfgemaakt aangepast trimmertje
was het géén doen. Uiteindel'rjk heb ik het originele trimmertje vervangen door één
die ik verticaal kon monteren zodat ik in de werkende schakeling de BFO op
frequentie kon zetten. Het SSB-signaal klinkt nu helder maar smal; het filter is
bfijkbaar smaller dan de genoemde 2,4 kHz. Het blijft echter een genoegen om met
de ontvanger te werken.

Nieuws uit Amerika
Index levert een andere PROM. Bij terugsturen van de oude PROM en tegen
betaling van $ 6 (waar ook ter wereld!) krijgt u een nieuwe PROM die het mogelijk
maakt de telegraÍiesnelheden bij gebruik van de automatische seinsleutel te
regelen in stapjes van 'l wpm. U moet wel het serienummer van uw apparaat
vermelden. Inmiddels heb ik dit lC geïnstalleerd en het is een genot om het
apparaat naar mijn voorkeur in te stellen in plaats van omgekeerd.

Er is een nieuwe, verbeterde versie van de QRP Plus. Prijs nog steeds $ 695 maar
met een verbeterd frontend, goede filtering, een HF-spraakcompressor voor SSB,
een verbeterde ALC (ook voor CW) en de kleinere instelstapjes voor de
seinsnelheid bij gebruik van de elektronische sleutel.

72es73 de Robert PA3BHK
l l t a *
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VFO MET CONSTANTE OUTPUT
door PEtKIH

sons rs het handig om de beschikking te hebben over een eenvoudige signaalbron
voor het afregelenvan zenders, on\angers ofeen ladderfilrer. In deze schakeling is
gebruik gemaaktvan hel ontvanger-lC type TDAI072.

Schema
Het schema ziet u in figuur 1 (volgende bladzijde). De TDA1072 heeft intern een
stabílisatieschakeling die er voor zorgt dat het uitgangssignaal van de oscillator
constant blijft over het gehele frequentiebereik. De VFo is bruikbaar tot ca. 60 MHz
door de waarden van de frequentiecomponenten aan te passen. De twee vancaps
kunnen voor grof- en frjnregeling worden gebruikt. De in de schakeling aangegeven
waarden zijn voor 10,7 MHz. De spoel is een 10 mm ToKo middenfrequenttrafo.
op het printje kan eventueel c9 als externe condensator worden aangesloten. De
uitgang is ca. 50 O en het uitgangsvermogen is _1OdBm, ca. 75 mV. Alle
condensatoren zijn keramisch S mm.

Print
Er is een dubbelzrldige print ontworpen. Figuur 2 toont de ondezijde, terwijr in
figuur 3 de componentenzijde is getekend, op ware grootte"
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oFiguur 2 printlayout van de onderzijde

Zoals u ziet bestaat de componentenzijde uit één groot aardvlak, met uitsparrnoen
voor de aansluitpunten die nreÍ aan aarde komen.

l|cnclta QIII'()luh - Nicuwsbrief nr. TB - iuni 1996

Fig. I De Varicap-VFO van PEI KTI'|
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Fig. 3 printlayout componentenzijde (aardvlak)

In figuur 4 is aangegeven op werke wijze de componenten in de print worden
gesoldeerd. vergeet niet de doorverbinding aan te brengen bij aansruitpunt 2r

Volgens de nreteorologen is het inniddels zottrer. Voor de VHF/LIHF/SI-iF_
enlhousiaslen is veer een hee! nooie periocle aangebroken waní vooral irt de
:omenrnanden en het vroege najaar laten de banrren boven 30 rvíLIz zich van hun
beste kan! zien.

Propagatie
Het Es-seizoen (sporadische E) is weer aangebroken. wanneer deze Nieuwsbrief
bij u in de bus glijdt zijn zeker op 6 en misschien ook ar op 2 de eerste DX_

Í--È

verbindingen via deze
vorm van propagatie
gemaakt. Op zo'n 80 à
100 km hoogte worden
'wolken'tegen 

de
eigenli jke E-taag (die
normaal gesproken
verantwoordelijk is
voor'short skip'
verbindingen tussen
ca.  10 en 30 MHz)
dusdanig zwaar
'geïoniseerd' 

dat
signalen tot frequenties
van soms boven
200 MHz worden
gereflecteerd. Op
28 MHz betekent dit
dan loeiharde signalen
over afstanden van
minder dan 200 km, op
50 MHz kunnen zelfs
oagen achter elkaar
verbindingen worden
gemaakt over
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Onfvanger mst TDA|0TZ
De TDA''072 is ook zeer goed te gebruiken voor een kreine cw-ontvanger of RDF-peiler' Het rc is verkrijgbaar bij KENT Erectronics en staat voor ca | 4,- inde Kent
Gazette.

* * r * r
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afstranden tussen 500 en 2500 km en soms gaat plotseling 144 MHzopen enkunnen we ook op 2 afstanden tussen 1000 en 2000 km overbruggen. Deopeningen op 2 zijn echter met recht sporadisch en duren van mÍnder dan eenminuut tot soms enkere uren. Mocht u dus op 2 protsering een r, EA of zerÍs cN8 0f7X hOrEN: WISSEL ALLEEN DE MEEST ESSE/V]'/E'E GEGEYETVS IJITI AIIEENcall, rapport en eventueer rocator doorgeven, want er zitten meer kapers op de kusl

;:ïïJ,ff ::::l:i::lïtïï:i"ïïï;illïïi,,":if :,'#ff ïshe,nAtlantische verbindingen. wie een goede antenne heeft op grote hoogte (minimaaleen harve gorf boven het dak, bij voorkeur hoger) maakt ook met QRp kans omeen Amerikaan te werken. Heraas zijn de signaren via meerhops-Es meest nietextreem sterk' wie met QRp in een breinaard op 6 Íntercontinentaar wir werkenmoet nog een paarjaar gedurd hebben. Experts venrvachten dat over 2 à3 jaar dezonneactiviteit zodanig zar ztjn dat de MUF voor propagatie via de F2-raagweer afen roe boven 50 MHz zar komen. En dan is het Íeest want dan brijkt 6 een nogbetere DX-band te zijn dan 10.
Een aan Es verwante propagatie is Meteorscatter (Ms) waaóij door binnenvallendemeteoren gerbniseerde sporen ter hoogte van de E-raag signaren tot zerfs 432 MHzreflecteren. op 70 cm is veer vermogen nodig maar op 2 kan zerfs een QRp_stationar su@es hebben. Zeker wanneer tijdens de perseïden van 1.r tot 14 augustuszeer veervailende sterren'te zien zijn. op 6 veroozaakt Ms tijdens regens ars dePerseirden regelmatig lange 'bursts' (perioden van reflectie) tot enkele minulenwaarbij de ene burst de andere opvorgt en het net Es rijkt. op 2 zijn de reflectiesaanzienrijk korter. Een 'ping'duurt 

een fractie van een seconcÍe en een ,burst, ismeest enkere seconden tot soms 1 à 2 minuten. Voor Ms op 2 wordt dan ook eenaparte procedure gevolgd die in het Vademecum van de vERoN uitvoerig wordtbeschreven.
De laatste ionosferische reflectie die ik artijd weer even noem is Aurora. HoewelAurora in de zomer, zeker bij de rage zonneactiviteit van nu, niet veer voorkomt iser artijd een kansje op verbindingen met vreemde ruiserige cw- en ssB-signarendie uit de richting van het reflectiegebied komen, meest rond het noorden. DezeDX-propagatie op VHF wordt vooraf gegaan door dode, HF_banden.
Voora|voordebandenboven144MHzmaarsomsookop28en50MHzzorgen
temperatuurinversies in de troposÍeer (de atmosfeer tot ca. 10 km hoogte) voortropo' Deze inversies ontstaan regermatig b,j stabier weer in gebieden van hogeluchtdruk maar kunnen ook rangs diepe fronten ontstaan. wat jammer dat wetegenwoordig op TV maar zo'n beperkte weerkaart te zien krijgenr Bekend zijn depaden over de Noordzee, de'ducting'in'tunners'op een paar honderd meter

33

hoogte en de diepe frontensystemen van de spaanse noordkust tot het Kanaal
Tropo geeft QRP-signalen vaak eRO-sterktes!

Akliviteiten
Het was boven 30 MHz weer akerig stir binnen de Bec. Zerf zit ik nog artijd met
zeer beperkte antennes en andere leden hebben weinig van zich laten horen.

G/PÁ38IIK/p houdt t'anafThe [,i:ard tussen de
slorn,en door even 6 n. 2 nt en 70 cn in de

gaten. Ondanks lichte T'ropo slechls éëtt DX-
verbinding op 2 m net llretagne genaakt (59+

oter 180 kn!).

Wanneer u dit leest heb ik er
twee reisjes naar Engeland
opzítten, eerst eind april een
weekje naar The Lizard in
Cornwall waar ik eRV probeer te
zijn van 3,5 Um 432 MHz (ja, ook
legaal op 6l) en dan midden mei
voor modeltreintjes, de yeovit

QRP Convention en een
vakbeurs voor mijn werk waarbij
ik weer een groot deel van het
eiland afrijd. Buiten mobiel vanuit
de aulo zal ik echter tijdens de
tweede reis dit voorjaar weinig
radio-actief zijn. In het
herfstnummer hoop ik u te
kunnen vertellen van een
geslaagde DX-peditie naar het
lN79 vak.

En vsrder
De'Tiger Tail ' , zoals onlangs
beschreven door Rob pAoDRC,

vindt navolging. Frank GMoCSZ
schreef me dat er in zijn
omgeving diverse amateurs de
prestaties van hun portofoons
met deze tegencapaciteit

aanzienlijk verbeterden. lk sprak laatst via pl3HLM een amateur die in Heemstede
fietste met, jawel, een portoÍoon verrijkt met riger Tail. Zelf heb ik een stuk
tweelingsnoer van ca. 48 cm genomen en één helft ingekort tot ca. 17 cm om zó
een tweebands tegencapaciteit te maken voor 2 m en 70 cm. om te kunnen

Benelux QRp Ctub - Nieuwsbrief nr. 7g - juni 1996
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Herkent u deze vragen: ,l(anneer ik op I5 m werk doet mijn voeding zo raar.,
en/of:
'Weet u misschien ookwaarom mijn voeding zo warm wordl?,
Ja?..-dan is dit artir@r misschien speciaar voor u bedoerd. Natuurrijk zoudenwe
speciJiek naar de oorzaak in nv voeding kunnen gaan zoeken. Mijn ervaring is
echter dat we kunnen vorstaan met enkere argemene maatregeren, die bij mij in depraktijk goed voldoen.

Hoogfraquent ontkoppeling
Zoals u hieronder kunt zien deten we de voeding in twee herften: de gerijkrichter en
de stabilisatieschakeling.

De opstelling van G/pA3BHI(p

gebruiken met mijn standard miniportofoon heb ík het dubbere,uiteinde van hetsnoer vast gesoldeerd op een ringetje van een chassisdeel voor een ro.,"**",'(uit de HiFi-wererd). Het rijkt inderdaad ca. 2 s- punten te scheren met een kaar % ),-achtig sprietje.
Rins, pEl NLr uit Axer, Zeeuws Vraanderen, schreef me naar aanreiding van mijnverhaar in de vorige Níeuwsbrief over superrefractie en over de horizon kijken.Gebaseerd op zijn range ervaring in de zeevaart verterde Rins dat het vrijwelonmogerijk was om vanaf het Nederrandse strand Engerand te kunnen zien tiggen.De vermeende 'eilanden' 

verklaarde hij door schepen aan of net achter de horizondie over zo'n grote afstand stir rrjken te riggen en in een ,keten,op 
eíranden rijken.Eén van mijn universitaire docenten in Twente verterde echter dat hij in zijn Derftsetijd regermatig met zijn hond door de duinen en over het strand wandelde en heer afen toe Engerand kon zien! Dit ondanks de aÍstand van ar gauw zo'n 1g0 km. weuiteinderijk gerijk heeft zar voorropig wer in het midden brijven en misschien ziet éénvan ons tijdens een toevatig bezoek aan het strand eens dingen die areenverklaarbaar zijn door fata morgana's over afstanden van meer dan 1g0 km.De reactie van Rins deed me goed, de rubriek wordt niet alÍeen gelezen maarmensen denken er ook over na! Mocht u iets bijzonders meemaken dat met dehogere frequenties te maken heeft dan hoop ik van u te horen. Liefst harverwegejuli zodat ik vóór de sruitingstijd voor het herfstnummer nog een goede week de tijdheb om één en ander uit te werken.
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Gelijkrichter

F a) Aan de ingang monteren
we drie condensatoren:

UIT twee van 47 nF en één
van 0,1 pF. Ook is het

- mogelijk een in oe
handel verkrijgbare
'kant-en-klare'

ontstoringsset te
gebruiken.

72es73 de Robert PA3BHK
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;ib) Aan de secundaire kant van de trafo wordt een RC-schakering, bestaande uiteen weerstand van 2,2 kí) en een foliecondensator van r rrr g"pl;i"t. o"waarde is niet kritisch.

c) Bij de brugcer wordt parater aan erke diode een condensator van 47 nFgemonteerd.
d) Tussen basis en emitter van elk van de powertransisto(en) komt eencondensator van Í0 nF.
e) Zover de schakering discreet is opgebouwd wordt bij erke bereikbare transistoreen condensator van 1 nF geplaatst tussen basis en emitter; bij eengeïntegreerde spanningsregeraar komt tussen de uitgang hiervan en massaeveneens een condensator van i nF.
Í) Parater aan de uitgang wordt een condensator van 1oo0 pF, één van 10 pF enéén van 0' í pF gemonteerd. Bij a,e condensatoren dient rekening te wordengehouden met de ra
Ar re zo be hande rde ""J:il""ï,:"" ïï:I,ï r_""",,.

WarmÍe
Bij de meeste voedingen zijn de gebruíkte trafo,s van vordoende kwariteit envordoen deze aan de eisen die aan de betreffende voeding mogen worden gesterd.Dit in tegensteting tot de gebruikte koetichamen en andere warmtetechnischeetementen. ln de meeste gevallen waren deze te krap bemelen. Dat iswaarschijnrijk de prijs die betaard wordt voor de zo fer begeerde ,kreine 

aÍmetingen,,een item waarom de consument vaak besrist tot de aanschaf. rn de meestegevaten werden de in de forders genoemde waarden dan ook niet gehaard.Wat te doen, indien merbeste s om de s eh e e ;"ïïï:ï::ii Jï.,ï,i'Jï:il'#fi:iffi:a *:,, 
*,

::llïï*lïsrorere 
koeilichamen, ,rime," opsterring, enz. Dat is feitetijk her

Een oplossing die vaak -voeding 
en waarschijnlijk ziet u dat ook weer niet zitten.

kleine ventilator, zoals di:"nr"rk"luke 
verbetering geeft, is het inbouwen van een

aansebodenr_"toii""n"l[ï:ff ï#:t::,ïïr':ïï:ffi:,ï:i""
geproduceerde lawaai! De meest gebruikte voedingen kunnen 20 A leveren.Wanneer urentange RTTy_aSo,s ni", g";;;;; zijn, votdoen deze goed. Bu cW_en ssB-verbindingen is de.berasting kortstondig en zíjn 25 A-of zerfs 30 A_

;::ï::::iï:::H:ï," 
van prestise dan ioodzaak Nier reuk voor de hander,

r . * , .  
Succes,  T2esT3,HenkpAoGHS

Renelux Qlll'Ctub _ Nieuwshrief nr. 7g -iuni 1996

Het klassieke Pi-netwerk of het LC/cL twee-component aanpassingsnetwerk kan als
basis worden beschouwd van de ATU, de Ántenna Tuning unit. Met één van deze
conJiguraties laat zich (bijna) erke zender aan (bijna) etke antenne aanpassen. Dit
geldt zowel voor antennes met een resistieve y: ohmse) component als voor
antennes mer en een reactieve (= inductieve ofcapacirieve) conponent ofeen
combinotie van beide.

Variabele condsnsatoron
ln de praktijk brijkt dat het aanpassingsgebied mede wordt bepaard door o.a. de
juiste waarde en de opsteiling van de onderderen, zoars de variabere
condensatoren. Deze dienen geschikt te zijn voor een hoge spanning. Tevens
dienen ze een zo krein mogerijke minimum capaciteit en een zo groot mogetijke
maximum capaciteit te bezitten. En daar zit nu vandaag-de-dag de'kneep,r
ledereen die de laatste jaren wel eens gezocht heeft naar variabele condensatoren
weet hoe moeilijk het is om in het bezit te komen van de juiste spullen. De
ouderwetse dump, vroeger de onderderenreverancier voor de radioamateur bij
uitstek' laat het nu rerijk afireten. De tijden van vroeger komen (gerukkig?) nooit ..:
meer terug!

O0at in de na*l?
Enkele amateurs hebben de raatste tijd dit'gat in de markt'ontdekt en bieden nu
door hen zelfgebouwde variabere condensatoren aan. Eén van de eersten was de
Duitser Annecke uit Heidelberg. De prijzen zijn echter nogal stevig en de
Nederlandse vertegenwoordiger doet daar nog eens een flinke toesrag bovenop.
op de laatste DvdA kwam ik bij de stand van wily vervoort uit Vegher. H,j riet mij
diverse variabere condensatoren zien, in aile soorten en waarden. De prijzen waren
echt heel redelijk en het produkt is zeker de moeite waard (ter. 0413-367801).

Variabsfe condonsalor zelf bouwen
Uiteraard kan men variabere condensatoren ook zerÍ maken. Een voorbeerd
hiervan kunt u vinden in Nieuwsbrief nr. 62 van juni 1992. Op blz. 34 Um 39
beschrijft Piet PA3AYp op zeer gedetaiileerde wijze hoe hij een grote spritstator

#
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rn figuur 2 ziet u een T-tuner met de waarden van de componenten erbij vermerd.
Zoals u ziet worden hier twee variabere condensatoren gebruikt van erk 2o-24o pF.

Let op bij montage boven een metalen
grondplaat: hierdoor kunnen
ongewenste capaciteiten ontstaan. De
condensatoren dus niet te dicht bij de
bodemplaat plaatsen! Gebruik anders
liever een bodemplaat van perspex of
plastic.

Fig.2 T-tuner Rolspoel
Behalve naar variabele condensatoren

zult u vaak ook tevergeeÍs naar een rorspoer zoeken. ook voor rorspoeren gerdt,
dat de dump de grootste reverancier is geweest. Het Íijne van een rorspoer is dat
we elke gewenste aftakking kunnen maken. In de praktijk wil echter de
mechanische constructie van een rorspoer nogar eens probremen geven. Dit
merken we dan aan een srecht erectrisch of mechanisch mntact. opretten dus bij
de aanschaf!

lmitatis-rof spoal zelf makan
Het'probleem'van de verkrijgbaarheid van de rorspoer is met wat handigheio
absoluut op te lossen. Daarvoor moeten we wer enige handenarbeid verrichten,
maar het is dankbaar werkl we gaan een 'vaste, spoel' maken met aftakking per
winding. Gelukkig behoeven we niet aile windingen aí te takken, maar we maken
gebruik van een truukje. Daartoe leggen we 4 maal 10 windingen op een

Fig. 3 Universele spoel

spoellichaam en vervolgens
nogmaals 10 enkele
windingen. Door gebruik te
maken van twee
schakelaars, één die om de
10 windingen schakelt (5
standen) en één die schakelt
tussen de 0 en 10 (12
standen), kunnen we nu e/ke
afrakking maken die we
wensen! En dat wilden we
toch zo graag? Kijk naar
figuur 3 en het zal u duidelijk

maakte voor zijn magnetic loop. Het recept is echter ook voor anderetoepassingen, zoals antennetuners, uitstekend bruikbaarl

Veel gebruikÍe schakef ingen
Het fijkt mij nuttig u enkere veer gebruikte schakeringen te raten zien, ziefiguur í.

,nlff,n
b) HoocDooRrlAr

,n#lrF,,,
LÁAGDOORLAAT d) HoocDooRLAAT

UíT
ohm ull

Fig. I Veel gebruike schakelingen voor antennetuners

a) pi-netwerk als conventioneel laagdoorlaatfilter.
b) Pi-netwerkalshoogdoorlaatfilter.
c) Omschakelbaar LC_netwerk met naar keuze laagohmige of hoogohmigeuitgangsimpedantie. Dit is een laagdoorf""mft"r.
d) T-netwerk, een typisch hoogdoorraatfi*er, ecnte, met groot aanpassingsbereik.

Al deze ATU,s transÍornraasdoorraatÍ"",,";J;:;:,ï:ÏÏ"",""ffJ":ïft::iïï:ï;::iffliï:;y
eventuele uitgestraalde harmonischen onderdrukken.

Een universelo funer mot osr groot earpassingsbercilr .
Met een T-netwerk kan nrra nsformeren "";; ;; ;:il 

ï"i:ïJ'5ï:ï:ï::;:ïï:ïï:".::ï::kringstromen beperkt blijven. De verliezen zíjn hiercloor eveneens laag; eenbelangrijk punt voor eRp-ers. Het gaat er immers <enersie ín de antennerrilsen zonoer dat er wat ," il ff:lrïï:ï#i"*

{4

I

I
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worden hoe we deze spoel moeten maken en hoehoe éen en ander " o*"oor*o en ik verwach, ","ï::ï:ï[i::"J:Hil:i:f,zult ondervinden' Als diameter is uitgegaan van een pijp van 42 mmbuitenmaats.De windingen strak op de vorm wikkeren met een draaddikte ruirnte tussen dewindingen' De windingen kunnen worden ""{;;"; m.b.v. een rijmpistoor(tip vanPA3GHJ). De lijm van een dergetijk "pp"r""tiJJnagenoeg verliesvrij.

. ., .":' 

succes toegewenst, Henk pAoGHS

l. Doef
Het bevorderen van de activiteit der reden binnen de Benerux QRp crub.

2. Banden
Alle amateurbanden, vorgens de rARU-toewijzing, mogen worden gebruikt; echterwel binnen de grenzen van de door de HOfp veËtrekte machtiging.

3. Dssfnamc
Elke amateur, zower zend- ars ruisteramateur, kan deernemen aan de Marathon vande BQC; echter bínnen het kader van de verstrekte machtiging.Voor zendamateurs is dtmaximaars,""t*r"tg"l;ï-'"""1ïiiff:ï:,ïï::tri,:ï;ï"iïïlï"*

4. Prefir sn fandgn
HF De prelix- en landenlijst volgens de ARRL DXCC country rist wordtgehanteerd.
VHF Dezelfde lijst als voor HF echter met enkele algemeen aanvaardewijzigingen zoats GM = Shefland "ir. "n ri ] stcirie.Elke prefix en/of land wor

3 I l::'1"* ;;,;Ë,1[iff":#aa I sed u ren de de marathondu ur seterd.
EA3XYZPA = pAo 

F/pA3BDK = Fo

SM5/PAoATG
Y53AL
etc.

= SM5
= Y53

OHTXJ/Z|2 = OH2
Y61ZN = Y61

b)

&

s.
t i
!1:1,
4

/M, /MM, /P, /A telt niet apart.

5. log
De rogríjsten' die worden ingezonden ter deername aan de Marathon, ars vorgl
indelen:

a) De te craimen gewerkte cq. gehoorde cALL's (geen pX) arfabetisch, degebruikte mode, het gebruikte uitgangsvermogen en de gebruikte anrenne.
De gebruikte mode' uitgangsvermogen en antenne areen ars deze tijdens de
Marathon wijzigen.

Renelur QRp t:tub _ Nieuwshrie/.nr. 7g -1uni -t996

Achter de cat de preÍix van het rand vermerden indien die ars N'EUW rand
wordt gecraimd, en het gebruikte uitgangsvermogen en/of gebruikte antenne
indien dit airijkt van de algemene opgave.
Verder de rogs voozien van deernemerscat of naam, de periodedatum, het
gebruikte uitgangsvermogen van de zender en de toegepaste antenne.
Vervolgens het geheel voor,fair play' ondertekenen en inleveren.
Indien tijdens de Marathon gebruik wordt gemaakt van verschillende
antennes en/of uitgangsvermogens díent aangegeven te worden voor werk
deel van de logs deze gegevens gelden.

e) Ars een station of prefix voor de tweede maar wordt gewerkt met een rager
uitgangsvermogen, dan kan deze prefix nogmaals worden gecraimd. wer
duiderijk vermerden wat het gebruikte uitgangsvermogen en antenne was
van dat eSO.

ó. Score \
Zowel voor HF als voor VHF is de telling als volgt
Elke gewerkte cq gehoorde prefix tert voor 1 gedeerd door (uirgangsvermogen maalantennefactor). Elk gewerkt cq gehoord DXCC_land telt voor 1 punt.
De score is de som van de preÍixpunten maar de som van de randenpunten. Dus
score = prefixpunten maar landen. Hierdoor wordt een veóinding met minimum
power en/of antennefactor beloond.

7. Oufput porvor
Het uitgangsvermogen van de TX in watt of het opgenomen vermogen van de
eindtrap gedeeld door twee.

Renelux Qltl'(lluh - Nieuwshrief nr. 7l? -1uni t996
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Voor amplitudemodulatie uitgangsvermogen gedeeld door vier.Maximaal twee cijfers achter de komma o'n"ï"n,"n, het computerprogramrnevan de rnanager rekent niet met meer c4feÁ.

E. Antennsfaclor

ï#::*.cror 
is aÍhanketijk van de anrennewinsr in dB van de sebruikte

a) Antennebctor I gerdt voor 0,0 dB antennewnst eindgevoede draad
draaddipool

b) Antennefaclor 2 geldt voor 3,0 dB antennewinsl 
ground plane antenne

c) Antennefacto, g J"rJiuoo. +,s dB antennewinstj 
twee elements yagí

d) Antennefactor 4 geldt voor 6,0 dB antennewinst díe elements yagie) Antennefactor 5 geldt voor 7,5 dB antennewinst:
D Antennefactor 6 geldt voor g,O dB antennewinstr twee elements quad.

i::ai"r"en 
is de antennefactor gerijk aan de antennewinst in dB gedeerd door

9. Looprijd
De Marathon start op 1 juri en eindigt op 30 juni van het daarop vorgende jaar.

ffff;lï:: ff"ïï:stand 
te runnen o"o"i"" '*ren de raarstsdeernameross

kunnenn"t,";;;;;;:[;ffiïïi:rïïiiJï:irï:ï:"*;;";
september' Zower voor de manager ars voor de deernemers is het aan te beverende inzendingen regelmatig te doen plaatsvinden.

10. Algemeen
Deername aan de Marathon tijdens contesten is toegestaan binnen het kader van ftifi:ïJïi:ï:ï:il:".e","",.t;;;";;:),,,,0,,",w"r,"i"i"oso,,,.
Indien een eerder gecraimde prefix rater met een rager vermogen en/ofantennefactorweer gewerkt wordt mag d"*, ;;;;vermosen en antenÀfactor, nosmaars secraimd #:ïï:Ï 

van sebruikt
venverkingsprogramma 

v,
totaarteilir[ ffi;ffi:n 

de managerzorgt dan dat het puntenverschir bij de

r t t t t
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In de vorige Nieuwsbrief trof u het ontwerp oan van een minizendertje met een IC,
voor twee merer. In deze aflevering vindt u het bijbehorende onnangertje, óók ar
met een ICtAe.

Snuffelwerk
Net als bij de zender is de ontvanger onrstaan na snufferwerk in verschiflende
bladen. Het hart van de schakeling is een SMD-IC, type MC3363DW. Het
laagfrequent gedeerte ziet u in figuur 1, de rest vindt u in figuur 2. Door gebruik te
maken van miniatuur weerstanden en dito condensatoren (bijvoorbeerd gesroopt uit
computers en autoradio's) kan de schakering erg krern gemaakt worden.

De ontvanger heeft
een losse WO en kan
ook weer met twee
kristallen worden
uitgerust voor een
groter bereik.
Kristallen van
39,1 MHz (uit
draadloze telefoonsl)
zijn geschikt voor
bovenmenging en
kristallen van
22,941 MHz

Fig. I Het laagfrequent gedeelte van de ontvanger (computersloop) zijn
geschikt voor

ondermengíng. Net ars bij de zender geven de kristalren voor de derde boventoon
de beste resurtaten. Natuurrijk kan ook de in de MC3363DW ingebouwde oscilator
op 135 0Í 1 55 MHz worden gebruikt, maar dat is natuurrtk veel minder stabier.

Kruismodufatis
Een probleem waar ik in Neede mee zit is intermoduratie of kruismodulatie. op eenpaar honderd meter afstand staat een telefooncentrale.

E
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o
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?
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ï
t

tr{lNl-oNT\,ANoER V00R 2 m
door PA3DDH
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Tevens bevindt zich daar een hoge mast waarmee onder andere een
piepersysteem met een vermogen van 1 kw op een frequentie van 15g,gg0 MHz
wordt uitgezonden- Daar kan de eerste mixer van de MC3363DW niet tegenr

Plannen
voor 70 cm is ook nog iets in voorbereiding en wer met een zenderrc: de
MC13176 van Motorora. rk hoop een vorgend keer hier wat meer over te schrijven.

73, Genit PA3DDH

call Profiron landsn 3C0t0 ent0nn0nÍ
@
qt
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1 PA3FSC
2 PA3CLQ
3 PAoTA
4 PA3FFZ
5 PAoATG
6 PA3GMV
7 PA3GBK

60
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1 1 8
30
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2760 long wire
1517 long wire
1369 long wire
1143 long wire
933 long wire
469 long wire
46 inv. V
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Fig. 2 Schena van de nuni_RX voor 2 nr
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PA3GLQ Jan-Pieter, goed dat je de fout gevonden hebt. Je kunt er dan weer flink
tegenaan, Hl.
PA3GMV Jan, prima lijstje toch.

Nieuwe deelneners allijd rvslkom
we kunnen altrjd nog nieuwe deernemers gebruiken! Het voiledige regrement treft u
elders in deze Nieuwsbrief aan, zie blz. 40.
Uw volgende inzending zie ik graag uiterrijk 'r augustus in mijn brievenbus.

73, Adriaan pAoATG
t Í * * t
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Reeds vele jaren doe ik aan eRp,
kreeg er veel plezier en goecíe resultaten mee.

. 
Al vallen de rapporten nooit tegen,

stechts bij contesten krijg ik vijf negJn n"g"n.

0p ""n dag leek de band een dikke soep.
Nieuwsgierig beantwoordde ik een arak Ce geroep.Een verbinding kwam met veel ,o"it" tot "i*i.

lk was blij, al was het niet een DX hnd.

Zonder inspanningen is het echter niet gegaan.
We hadden het moeilijk mekaar te verstaan.

Met veet geduld seinde ik mijn gegevens door
en werd op mijn beurt helemaal oor.

Toen kwam de kat op het koord...
lk kreeg een rapport dat il

Ja mes sar," ."*::::Jïï l1'"::'*"Zijn soms mijn dhi,s en dha,s in de ruis gebleven?

QSa "n eRM betetten
we maakten ",0"" J;'J:t""'r:;ff"

Ja toen was het eSO,tje rond.
Krijg ik nu een eSL van James Bond?

dafum EMT conlosl modo band
t -
lr
.t:

ii

1-2 juni

8-9 juni

17 juni

22-23 juni

22 juni

22 juni

l juli

20-21 juli

21 juli

21juli
27-28 juli

17-18 aug.

1 500-1 500
1 500-1 500
0000-2400
1200-1200
1600-1900
1 900-21 00
0000-2400
I 500-1 500
0000-2400
2000-2400
1200-1200
1500-1500

IARU Region 1 Fietdday
\ÁM/ South America
IARU region 1 eRp Day
SP QRP contest
AGCWVHF contest
AGCW UHF contest
Canada Day contest
AGCW Summercontest
RSGB QRP Fietdday
ARCI Homebrew Sprint
Russian DX contest
Russian QRP contest

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

160-10 m
í60-10 m
160-10 m
80-10 m

2 m
70 cm

160-10 m
80-10 m
80-10 m

Í60-10 m
80-10 m
80-10 m

0vergenomen uit'NBT_er, nr. 25, februari 1996
Piet ONTHJ

IARU Region I Fieldday
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + y6lg6p.
Deelnameklassen: A = murti op. - murti mode - murti rX -cwssB, B = murti op. -
single mode - single TX - eRO/eRp - aleen CW.
Puntentelling: EU-QSO 2 punten, DX-QSO 3 punten, EU/p_ of EU/M_QSO 4
punten, D)UP- of D)UM-QSO 6 punten.
Multiplier: elk DXCC-land per mode per band.
Score: som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: logs per band en per mode. checkrist van gewerkte randen en
summary sheet' Erk station 1x per mode en per band, geen mix mode en/of
crossband. Let op volgnr. serie voor multi TX. eRp is max. .,10 W input.
Logs: plus summary vóór 1 juri zenden aan A. de Jong pAoMW, c.R. waiboerstr.
15, 1761 CKAnna paulowna.

WW SOUTH AMERICA CONTEST
Werken met: elke amateur.

Rutelux elll'Cluh _ Nieuw,-brief nr. 7g _ juni I9g6

TIEN METER IS NIEÏ DOODI
Luister maar eens op de 27 MHz_band Overdag is DX geen zeldzaamheid.
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QRP-CONTESTKATENDER
door PAoATO
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Uitwisselen: RST + yelgn;.
Deelnameklassen: sinolê ó^ ,ê;á^r^ L^_r
band/eRp, ,n,n, "oï;';"ï;í:;;,': ii:Hlt" 

op /arr band, sinsre op /a, 
;

;J;:ïti'S'*ï?,:::lt-": 
r"io o o'"i"" rwermu*ipr), eso met sthAmerica 8

Multiplier: oxcc-r"r'g"n 
continent 2 punten en de rest 4 punten.

score: som oso-J,ï ;:ï ff iffJi,jffi fj 
o"j

Logs: per band + sulp o Box r.r., roo#ï,:10""ï;j,i:],;:ïï1,;a����"n ** conrest commitee,

SP QRP COIIÏEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: Ce eRp TEST.
Uitwisseln: RST + yelgnp./klasse.
Deelnameklassen:  VLp= max.  í  W eRp=max.5W, Lp= max.  S0Wen eRO=meer dan 50 W uitgangsvermogen. 

'^' v rr' rr - mêX- b0 W
Puntentelling:VLp-Vlp 

eSO = á punten, VLp-eRp eSO = 6 punten, ïVLp-Lp eSo = s nunt11 y:1_9^o Oso = + Junt"n, eRp_eRp eSo = 4 punren, *QRP-LP eSo =. or":"1:lr:ORo oSó = olunren, Lp_Lp eso = 2 punten, I
.Lf:oRo eso = 1 punr, eRo_eno oió-= o-oin,"n.
i:iïlï, ;#ïiïi.:?i,,:::"i;;,-, ,ï:ten per DXccrand voor Qso,s
Score: de som van de eSO_punten maal de somBijzonderheden: alleen . .
Logs: per b"nd * "u,,.,oéénmansstations 

mogen 
t vanie multiPlierpunten'

Morcinka 2rr, 0 1 ;;; ;lJ"ï:,t J:','"ï"0* 
aan Karor cierpiar spsye, ur. G.

:Aect|/_Dr VHF/UHF ColtïEsr
Werken met: elke amateur.
Roepen; Ce AGCW TEST.
Uitwisselen: RST + yslgnp./klasse/locator.
ueehameklass€Íl: fl = rypunrellins: , or",o"r""jir,l;1"Ï,ïi'B 

=tot25 wen c = meerdan 2sw utt. IMultiplier: geen.
Score: som van de eSO_punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens deGebruik world wide to""tor"u"i_._-,;^^^.,^::T 

oe contest niet veranderen.
c,ubstarions il;#:ïïï::ïi::ï"1',ïïï:lï,ïï,:;-^""ïJ.,"" :

*s

&
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írequenties: 144,0'10-144,150 en 432,025-432, 1 SO MHz.
Logs: per band + summary voor eind juri zenden aan oriver Thye DJ2QZ.

i; Friedenstrasze 38, 48145 MUnster, Deutschland.

1:
j 0ANADA DAy C0ITTEST
$.l Werken met: Canadese amateurs.
' Roepen: CQ TEST.

, 
uitwisselen: RS(T) + vorgnr., canadese stations geven RS(T) + prov.aÍkorting.

g Deernamekrassen: singre op. cw of SSB, singre op. í band cw of SSB, singre op.
ffi One, multiop.
Ë Puntentelling: elk QSo met canada telt voor i 0 punten. Een canadees station met
{ o" sufÍix RAC, VAC oÍ eST telt voor 20 punten. canadese /mm-stations zijn 10
1 prnt"n waard. Elk station buiten Canada telt voor 2 punten.
' Multiplier: de gewerkte canadese provincies per band en per mode.

Score: som van de QSO-punten maal som van de multipliers.
Bijzonderheden: een station mag peÍ band zower in cw ars in ssB gewerkt
worden.
Logs: per band + summary en adres binnen 30 dagen na de contest sturen aan:
RAC, P.O. Box 356, Kingston, Ontario, K7L4W2, Canada.

AECW SUMMERCONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: Ce eRp TEST.
Uitwissen: RST + volgnr./klasse.
Deelnamekrassen: VLp = max. 1 w, eRp = max. 5 w Mp = max. 25 wen eRo =
meer dan 25 W uit.
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations en 2 punten voor DX-stations. De
contestmanager geeft 4 punten per eso met VLp-, eRp- oÍ Mp_stations mits hun
log is ingestuurd.
Multiplier: I punt per band per DXCC-rand. ook hier 2 punten per DXCc-rand voor
QSO's met VLP-, QRp- en Mp-stations mits hun tog is ingestuurd.
score: de som van de eso-punten maar de som van de murtiprierpunten..
Bijzonderheden: QSo's buiten de contest mogen óók geterd worden, RST opgave
is dan voldoende. Rustpauze van 9 uur in max. 2 perioden in het rog aan te geven.
Alleen singel operator stations mogen deelnemen. Slechts 1 T)URX oÍ TRCVR mag
in werking zijn tijdens de contest. Voor eRo-stations tellen alleen de eso,s met
VLP-, QRP- of Mp-stations.
Logs: per band + summary voor 31 augustus zenden aan Dr. Hartmut weber

. i
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DJ7ST, Schlezierweg i3, D_3322g Salzgifter i, Deutschland.

ARCI HOMEBREW SPRI}IT
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: voorARCl_lêítên. Dc? r êr^r ,
niet-reden ns, * slct-'eden: 

RST + state/prov. of rand + ARci-membernr., rroor
Deelnamektasr"" ;11,1t:] It 

n-no + uitganssvermosen'

40 m). 
;lngle band' of all band' Hi-band (20 - rcm) of Lo-band (í60 -

;iffiilïH"::31,i11": ?l,n*n, EU-stations 2 punten en DX-statíons 4 punten.score:de"",";;r:ï:"".ï"tj""j:*ff jjï;:n*i:-lU#ï,,:ii
vermogensmultiplier x voedingsmultipti", * fenrsprnl"n.Bijzonderheden: etk station f l< p". U"no. ruiJiiapparatuur moet zelfgemaakt of 25 jaar ouo" ntnn"t 

dan 24 uur in de contest. De

;:',ï1ïï ï'l?'il :r:' : its" "ó,"";;;1[1ï"'ï!3ïlïïl ïi:;en isvudisen
i00olo gebruik u"n ,o,t", 

7. Boven 5 w geldt als checklog. v""0,"g";,iplier: bij'natural'energie\iyoro,tn"*n"'nie' 
'natural'energíe 

of oatterilen ,"n"'r.0.".
vermenigvuldigo. gon;n 

opgeÍaden mag de eindscore met r,zi']|;;' 
'

trï::ï::,ï:;ïJ*ïiïil:':ïï,:ïïï'J;:í*::lit'g;;
time. 

,n H&TCVR sooo punten per band. o0s"9""";;lo i" to""t
Logs: per band + surnn
ísse Bridsepo. *"., :il"ï:ï?, #ff;ï,ïi" 

aan cam Hartrord N6GA,

RUSSIAN DX COilTESÍ
Werken met: Russische amateurs.
Roepen: Ce TEST.
Uitwisselen: RS(T) + ys1
Deernamekrassen: 

tgnr" Russische stations geven RSf) + obrast afkorting.
A = Single Op. alle band
e = singre "; ;;;;id 3ï; iifi llïixed 

(DX-crusrer hurp toesestaan)
C = MultiOp. 1 TX Mixeo
D = MuttiOp. MultiTX Mixed
E = S W L
Klasse A en B rrrorden ondervêrÍtêÁráH = uitg"ns";"ffiï ïiilfiteeld 

naar uitsanssvermosen:
L = uitgangsvermogen > 5 W

i
#

$
&

5'l

M = uitgangsvermogen max. 5 W.
Puntentelling: elk QSO telt voor 7 punten.
Multiplien elke Russische Oblast (88 per band).
Score: som van de QSO-punten maal som van de multipliers.
Bijzonderheden: voor soAB-stations zijn er geen beperkingen bij bandwisseringen.
Multi op. stations worden in de H-klasse geplaatst. Mosr-stations moeten
minimaal 10 minuten op een band brijven arvorens re mogen wisseren. Gebruik van
een DX- of luisternetwerk maakt het station tot een Multi op. station. Stations
gewerkt in de Mixed mode mogen op dezerfde band tweemaar gewerkt worden (1x
in cw en 1x in ssB), maar het verschir in eso-tijd moet dan groter dan 1o
minuten zijn. Gebruik een'dupe sheet'bij meer dan 200 eso,s. winnaars
ontvangen een certificaat.
Logs: per band + summary en adres binnen 30 dagen na de contest zenden aan:
Russian DX contest Director, Andy V. Melanyín uA3Dpx, p.o. Box 9, Himki_7.
141400, Russia.

RUSSIA}I QRP CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ R QRP TEST.
uitwisselen: RST + vorgnr./vermogen. Miiliwatt stations gebruiken 01 voor 0,1 w
02 voor 0.2 W etc.
Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: HQ-station RV3GM telt voor 1o punten, Russische stations in eigen
continent 'l punt, Russische stations in overige continenten 3 punten.
Multiplier: elke Russische prefix (RA1, RA3, RV1, RV3 etc.) op etke band.
Score: som van de QSO-punten maal de som van de multipliers.
Bijzonderheden: logs per band + summary met stationsbeschrijving en adres.
winnaars ontvangen een certificaat. Voor speciare prijs en uitslag 1 US doilar
meesturen. Te gebruiken frequenties: alle eRp-frequenties t eRM.
Logs: binnen 30 dagen na de contest zenden aan u-eRe-club, p.o. Box 229,
Lipetsck, 390043 Russia.

QRP.BIJ E E N KOIUIST 7 SE PTE ]UI BE R
Noteer deze datum! Nadere bijzonderheden vindt u in de volgende Nieuwsbrief.
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maken. ledere QRP'er en zelÍbouwer wordt uitgenodigd een beschnjving te maken
en praatje te houden over haar of àjn favoriete radio-ondenrrrerp of, wanneer men
niet in de gelegenheid is zelf te komen, een lezing op papier voor te bereiden en te
sturen naar G4FDC. Aangezien Alex als sluitingsdatum 1 juni aanhoudt komt dit
bericht te laat, maar wanneer u plannen had die kant op le gaan is een telefoonrje
naar Alex gauw gemaakt. Het idee is om de beschrijving op te nemen in het
bulletin van de conventie. Lezingen mogen niet langer zijn dan twintig minuten en
de beschrijving moet op één A4'tje kunnen. De werktalen zijn Slovaaks, Tjechisch
en Engels. ook zelÍbouwapparatuur is welkom voor een tentoonstelring en denk
eraan uw cEPT-machtiging mee te nemen want deze is ook in srovakije gerdig.

Raisdoel
Vrutky ligt in het noorden van slovakije en is per trein te bereiken via de
hoofdspoorlijnen van Bratislava en praag, beiden via Zilina, naar Kosice. Reistijd
uit Bratislava ca. drie uur, uit praag ca. acht uur. Vliegen kan naar Bratislava en
naar wenen (van waaruit een busdienst naar Bratislava, ca. 50 km). Met de auto
komt u er uiteraard ook.

0uernachlin!, oniree on progremma
U kunt in het gebouw van de conventie ovemachten (e s,sO per persoon voor
overnachting met ontbijt) te regelen vóór 1 juni b|j G4FDC. Maar ook in de stad zijn
hotelletjes. Entree voor de conventie bedraagt Ê 2,00. Betalen van overnachtingen
en Conventie gebeurt bij aanmelding ter plaatse.
Het programma is als volgt:
Vrijdag 14 juni 17.00-22.00: aanmelden en kennismaking
Zaterdag '15 juni 08.00-08.45: ontbijt

09.00-12.00: lezingen
12.00-13.30: lunch
13.30-16.00: lezingen
í6.00-16.30: thee
16.30-1 8.00: zelÍbouw tentoonstelling
18.00-19.30: diner
'19.30-22.00: vlooienmarkt en gezellig samanzijn

Zondag t6 juni 08.00-09.00: ontbijt
09.30-13.00: lezingen, clubstation OM9MV actief
13.00-14.30: lunch
14.30-16.00: sluit ing

Rcnelur Qlll, (:luh - Nieuwshrief nr. 7t -.iuni t9g6

montagevlak dient.

Voozover mij bekend, ligt het wereldrecord vaneen zender bouwen en daama een OSO matenop í0 minuten. Dit zou zijn gebeurd met debekende ,Oned 
waarmee, naclat de diverse

onderdelen waren gesolde"ro "n ""ng".L;"n,
met de sleutel binnen iS
ror stand wero seuracnt ,i#n.ï:,Ïii,ï*
kan worden gebroken met een ontwerpje vanG4MW en bestaande uit slechts,"u"n (,,)
componenten.
Het geheel kan op een klein stukje printplaat
worden gemonteerd, waarvan de kopezijde als

: $
F

f*
De 10OO pF condensator
Natuurrrlk mas j" ;;;; ;;."#ïi::ffiffiyf;orsens mij is erke verbindinsdie je met dit ontwerp maakt een ,ru"in,*0"r.'rll"r 

"u*" met uwrecordpogingen en laat het ons even weten of net is gefuft.

PIqaB: Vrurlcy, Stovakije (OM prefix)
Gebouw: Zeleznicneuciliste priekopa

Van Arex Korda G4FDC ontvingen we informatie over de srovaakse QRp-conventie' Verreden jaar kwam de merding te taat om te pubriceren, nu is hetmrsschien de moeite waard om ".' r,our"it"i oJ* nu *o* dag is, metding van te

{
f

t

qi:

I 00OpF

14 - lóJUNI: SI'V*ffi
ZEIFBOUWCONYENTIE

door PA3BHK
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Correspondenf ie-adres
Verdere inÍormatie kunt u krijgen bij Alex Korda G4FDC.
Adres: S Windmill Court

North Street

Tel.:

TUNBRIDGE WELLS
Kent, ïN2 4SU
England
(0044)(0)1s92 s417ss

call cal0gorio s0ors QS0's Punlon muftiPliof
PI5OALK MOMB

l ufTsHe sP_Dx c

109 327

PAoSOL SOMB
PA3EKIíQRP.)

PAzNJN SO-3,5
PA3ADJ )

PAoPLN -)

PA3ELD )
so-7 9720 92 270 30

2178 34 99 22

PAoATG/eRp ) SO_14
PAoADT )

83 243 33
25 75 20

Jii::r,iliÏ 
= deze amateurs eindisden als hoosste in hun caresorie en ontvansen

') = lid van de Benelux eRp Club.
, r t t t
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DE BQC-VOSSEJACHT
door PAoAT0

Wanneer is de volgends BQC-vossoiacht?
Hieronder treft u de data aan van de eerstvolgende wedstrijd. Zoals u wellicht weet
gaat het niei om een'normale'vossejacht met peildozen, etc., maar het is de
bedoeling dat u comfortabel vanuit uw leunstoel in de shack probeert om de vossen
op de band te ontdekken om vervolgens met hen een eSO,tje te maken. Hieóij
moeten enige essentiële gegevens worden uitgewisseld. lk ga niet weer opnieuw
de spelregels herhalen. Voor het volledige reglement wordt venrezen naar
Nieuwsbrief nr. 76.
De jachten nrs. 1 en 2 hebben reeds plaatsgehad op 29 en 30 december van het
vorige jaar. Vandaar dat we nu verdergaan met de jachten nrs. 3 en 4.

nr daium UTC v0339tl

3 29-06-96 0800-1000 PA3CZA, PA3AFF, PA3ASC, PA3FSC, pAoDML
4 30-06-96 1500-1700 ON4KAR, PA3BHK, PAoRBC, PA3FSC, PA3FFZ

Vragan en... enlwoordsn
Enige tijd geleden ontving ik een brief van Piet PA3AFF met dertien vragen en
suggesties betreffende de BQC-vossejacht. Aangezien de vragen ook die van de
leden kunnen zijn, wordt mijn antwoord aan Piet in de Nieuwsbrief gepubliceerd.
Uiteraard heeft Piet reeds persoonlijk een brief van mij gekregen.

I. Is'jager' geen minder bloeddorstigtvoord dan'jachthond'?
Wat is bloeddorstig. Een goede jachthond doet alleen het opjagen en de jager
wacht op het teken van de hond en schiet. Dus uit eerbetoon voor het
jachtwerk laten we het maar onveranderd.

2' Is het de bedoelingdat de vos eennaal per avond gewerktvotdt?
Neen, dat was niet de bedoeling. Elke vos mag eenmaal per band gewerkt
worden tijden de vossejacht-

3. Ilie bepaalt ofer gebrek is aan vo.gsen zodat de 'honden' onderling QSO
nogen beginnen?
Niemand, onderling QSO mag altijd, maar dan wel graag buiten het
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