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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 bouwaanwijzingenvan QRP zenders
en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geeft hierloe een
driemaandelijksclubbladuit: de'Nieuwsbrief.De club zal bestaanuit zendamateurszowel als ontvangamaleurs, die inzien dat het weÍken met laag vermogen veel kan bijdragen tol meeÍ genoegen met de Íadiohobby, vooral wal betreft het experimentele karakteÍ daaÍvan. Het werken met
niel meer vermogendan nodig is voor het maken van een goede veóinding zal het doel van alle
leden zijn, om zo de ondeÍlingestoringop de amaleuÍbandentot een minimum te beperken.De
leden zullen regelmatigaktieÍ met de hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden
van aktiviteilsrapporten,het vermelden van bouwervaringene.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 degenendie slechtszo nu en dan met laag vermogenwerken!
INTERNATIONALEQRP FREOUENTIES
CW 1843 3560 7030 í0106 14060 í8096 21060 24906 28060 50060 144060kH2
SSB 3690 7090 142E5 212E5 26360 50285 144285 kHz
FM
144585kHz
BENELUX QRP NET
CW zondag í1:00ned.tijd 3560kHz
SSB zateÍdag 10:30 ned. tijd 3795 kHz

netleideÍ: PA3ALX
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 tekeningenuiterlijk1 maandtevoren inleveren.
Redactie-adres: postbus í5,2Í00 AA Heemstede,leletoon 023-286075.
CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt vooÍ NederlandÍ 15,- per jaaÍ. Betalingen op poígiro 1994925 ten name
van PenningmeesterBeneluxQRP Club te Haarlem.
000-0789637-57len name van Eddy
Belgische leden betalen BFR,3OOop postrekeningnummer
Smekens ON4ASE,MercatoÍlaan46, B 3150 Haacht,België.
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Zomer!Zou het nogwat wordendit jaar?ln iedergevalis nu de tijdaangebroken
voorallerleibuitenevenementen,
vakantiesen experimenten
metantennes.Ons
grotebuitenevenement
plaats
vindtweer
op Het Haasjeen wel van woensdag19
tot en metzondag23 juni. De zaterdagwas altijdde dag waaropwe vele nieÍ
kamperende
ledenop bezoekkregenen dat zal ook nu wel nietanderszijn.
Misschienkunnenwe dit jaar aan de zaterdag(22 junileenÍeestelijktintjegeven,
de BQC is immersin april21 jaar oud gewordenen we zijn nu dan ook'volwassen'.
Namensde BQC wil ik u een hele frjnezomert@\i/ensenmet mooiweer en voor
diegenendie op reisgaaneen goedereis.
En u weet het, met de CEPT-machtiging
kunt u vanuitde meesteE
zelfsenkeleniet-Europese
landen'portabel'
werken.Wie weet

plekjes!
eenpaarwattvanuitde meestexotische
/^

72 es 73 de

Mgt.oï'**
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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
spektakel over enkelejarenweer gaat losbarsten. van pAovRE lveeg ik een heel
Ieuk ontwerp dat van zijn telentafel was komen rollen in 19g9.nr, on*"rp
. zeer gemaklelijk te bouwen:
. er komen geen rare onderdelen in voor;
, de onderdelen zijn nog steeds verkriigbaar en te vinden in junkdozen.

r&
t tq

iil

Deprinivandozondconvorlor
Ga volgensde tekening(figuur'l) alle anvartelijnenoverbrengenop het
kopergedeelted.m.v.een caóonpapiertjeen frees de lijntjesuit. ook kanje alle
eilandjesop dezelÍdegroottemakenvan printplaatwaamaje ze met twee_
componentenlijm
op het kopergedeelteplakt. Het maaktniet uit wat je doet, frezen
of eilandjesplakken.
ls dit gedaandan gaanwe de gaatjesborenvoor de spoeltjesen de twee
transistoren
BF115(of een 8F173),dit zijnT4 en T5. De gaatjeshebbeneen
diametervan 5 mm.Eveneensmoetengaatjesgeboordwordenvoor
dryrvoercondansatoren,
dit met een diameterovereenkomstigde in voorraad
zijndedoorvoeren.voor de relaismoetje zelf de matennemen.lk heb hiervoor
relaisgenomenuit een videorecorder.wel eventestenof ze goed schakelenen
hoe de contactenzijn aangesloten.

Deopbouw
vandezondconyorlor
Beginte bouwenvanafde ingang.De dempingsweerstanden
aan de ingangdienen
aangepastte wordenaan hette gebruikeningangsvermogen.
De aangegeven
waardengeldenvooreen aanstuurvermogen
van 10 w. Daarik de transverter
aanstuurmet maarg mw zijn dezeweerstandenbij mij overbodig,wel heb ik dan
nog een potmetergeplaatstaan de ingangom toch het toegevoerdevermogennog
enigszinste kunnenregelen.
De trafoaan de ingang(T) is een zogenaamde
VERoN-varkensneus.
De primaire
wikkelingbestaatuit 2 windingenvan 0,2 mm en de secundaire
wikkelingwordt
gevormddoor2 x 3 windingenvan 0,2 mm.
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Fig. I Printlayout (eilandjesprint)
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wanneer dezewikkelingenaangebrachtzijn praktmende varkensneusmet
dubbelzijdigplakbandvast op de print. De draadjeswordenvastgesoldeerdop de
desbetreffendeeilandjes.
Beginnu de weerstanden,de condensatorenen de transistorente plaatsen
De behuizingvan de twee BF115
volgensschemaen onderdelenopstelling.
(8F173)transistorenwordt met een klein beetjesoldeerop de printvastgezet.
Dezetransistorenwordendus op h'unkop geplaatstin de print.
Pas op het laatstemomentwordende spoelenvastgezet.Wanneermen deze als
eerstezou plaatsenbestaatde kans dat ze met de soldeerboutaangeraaktkunnen
wordenen dat is dan een extra probleemop zich.
Bij de 8F900 o.i.d. (T6) dientde Gate1 middelseen capaciteitsarmedoorvoerdoor
de afschermingte wordenvastgezetaan spoel L9 en de daarbijbehorende22 pF

mw 9L
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condensator.De weerstandvan I 00 O en de condensatorvan 22 nF aan de
sourcewordenverticaalgeplaatsten geaaÍdtegen de afschermingin de nabijheid
van dezetwee onderdelen.
De spoelenLBen L9 zijn binnende afscherminggeplaatst.Op de tekeningis de
afschermingmiddelseen stippellijnweergegeven.
De spoelenL7, LB en L9 dienenop zekereafstandvan elkaargeplaatstte uorden:
L7 <+ L8=15mm en L8 <+ L9=12mm.
Dit zijn eigenlijkde belangrijkstezakenwaar rekeningmeegehoudendientte
worden
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Dekristaloscillator
D*e wordtzowelvoor het zendenals voor het ontvangengebruikten dient dan
ook permanentmetde 12 V verbondente zijn.
Het kan zijn dat bij opbouwde oscillatornietwerkt,controleerdan even de werking
van het kristalof neemeen anderwanneerde oscillatornietwil starten.
Wanneerallestot en met de 2N4427en de uitgangsspoelen condensator
geplaatstis, kan dit zendgedeelte
in zijngeheelwordenafgeregeld.
Zorger wel
voordat de uitgangmeteen dummyJoadbeveiligdis, dit ter bescherming
van de
eindtransistor.
Het uitgangsvermogen
zal liggentussende 300 en 700 mW. Zie
verderopde afregeling.

Spoelgegevens
vandszendconverler
L1,L2, L3.....6wdg0,3 mm Cul,op 6 mm spoelvorm
L 4 . . . . . . . . . . . . . . .w. 1d4g0 , 3m mC u l ,o p 6 m m s p o e l v o r m
L 5 . . . . . . . . . . . . . . .w. 1d8g0 , 3m mC u l ,o p 6 m ms p o e l v o r m
L 6 . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1w4d+g40 , 3m m C u l ,o p 6 m m s p o e l v o r m
llenelurQIII'Cluh - Nieuwshriefnr.78' jutti 1996
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L7 ................2
x 3,Swdg 1 mm Cul,op 6 mm spoetvorm
L8, L9,L10...6wdg 0,3mm Cul,op 6 mm spoetvorm
L11 ..............fenietkraal
met5 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 ervoordat de spoeltjeszorgvuldiggewondenworden;dit voorkomt
narigheid
in de toekomstmet afregelen.
Alle spoeltjesdie met 0,3 mm draadwerdenbewikkeldheb ik gemaaktop de
manierzoalsis beschreven
in Nieuwsbrief
no. 73.Voorde spoelendie van dikker
draadvoozien moetenwordenmoetje de wikkelingeneerst even op een boortje
vóónrvikkelen
.

Hetlow-pass
filter
Dit Íilter is zowelvoor ontvangstals voor zendenin gebruik

#

Alle spoelenhebbbeneen
SOOhn

Ls

L6

L?

soohn

diameter van 7 mm, de

draaddikteis 'l mm en het aantal
*cr
*cE
wíndingenis 7. De zelÍnductieis
low
I
L17êF
IrooPF
I47PF
om en nabijde 230 nH. Zorg
ervoordal L5 haaks staatop L6
en
dat L7 weer haaksstaatop
Fig.3 Low-pass/ilter
L6. Zie hiervoorook de
componentenopstelling
van dit filter.Het-3dBpuntvan dit filterligtop ongeveer
65 MHzen de in- en uitgangsimpedantie
is 50 o. Het besteis om dit íilterapartaf
te schermen.
N.B.De nummering
van de spoelenL5 UmL7 is fictief.
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Nogenkefe
wefgnswaardighedan
De 2N4427dientvan een koelsterte wordenvoozien .
De 8F900(To)plaatstmenmetde beschrijving
naarde printpraat
toegekeerd
waarbijde aansluitingen
coníormde bouwtekening
zijn.Voorde 8F900kan men
ook de 8F961o.i.d.gebruiken.

Deonfvangsiconverler
Dezewordt eveneensgemaaktvolgenshet receptvan de zendconverter.ook
op
dezeprinteerstde weerstanden,
de condensatoren
en de transistoren
plaatsenen
pas als laatstede spoelen.

Renelu Qlll'(.:luh - NietwshrieJnr. 7t)-.iuni 1996

Fig. 4 PÁoVRE6 m lransverler
nr. 7E-juni 1996
BeneluxQltP {:luh- Nieuwsbrief

I

vand0onlÍangstcorvorter
Deafregeling
De afregelingis vrij eenvoudig.Eerstde 22 MHzoscillatorop werkingtesten.Dit
signaalkan met een ontvangerbeluisterdworden.Hij doet het of doet het niet.
Doet hij het niet dan eersteven de schakelingnakijken.ls de schakelinggoed dan
kan het zijn dat het kristalniet goed is en zal je een nieuwkristalmoetenkopen.
Overigenszijn die dingenniet al te duur. Op een radiomarktkocht ik er één voor
slechts/ 1,50.
Hebje geconstateerddat de oscillatorwerkt dan sluitje de uitgangop een
ontvangeraan en wanneerje spanningop het geheelzet(12 volt)zalje een lichte
want
toenamevan de ruiskunnenwaamemen.Dat is dan al een heleopluchting
dan hoefje alleennog maareen signaaltoe te voerenen de converterop
maximumgevoeligheidaf te regelen.Daar de zesmeteóandin ons land looptvan
- 50,450MHzis het afregelenvan de converterheelmakkelijkte doenop
50,OOO
zalje in het algemeenhoren
50,225MHz.De meesteactiviteitbil hoogttjdagen
rondom50,100MHz.
Heb je geen signaalvoorradigdan kan je de achtezetontvanger1 MHz lager
afstellenop 27 MHzom dan te kunnenwaarnemenof het ding al of niet werkt.Je
in jou buurt.Ook wel
zit dan namelijkin de bandvan verbodenafstandstelefoons
eensaardigom te horenwat mensendurvente zeggen...

vandozondconvsrtor
Afregeling
Aan de ingangzie je een weerstandvan 47 O en een van 3 O. Dezeveraryakkeris
bij PAoVREaanwezigom meteen TS440metongeveer10 W de transverterle
kurínenaansturen.
Zelfheb ik een eigenbouw1Ometertransceivergebouwdmet
een uitgangsvermogen
van ongeveer9 mW. Hierdoorkondenbij mij deze
weerstandenweggelatenworden;wel heb ik voor de zekerheidnog een variabele
weerstandvan 100ft aangebracht.
De instelweerstand
van 47 kO in de gate van de BF900zodaniginstellendat er
zondersignaalaan de ingangeen drainstroom
looptvan ongeveer5 mA.
Met een griddipmeter
wordende spoelenL7, L8, Lg en L10op 50 MHzgezet.
Nu zet je op de ingangeen FM-signaal
en kanje het geheelop maximumoutput
gaan aÍregelen.Doe dit wel voozichtig en gebruikeen HF-voltmeterom op de
diversepuntenvan vorenaí aan aÍ te regelen.Beginmet het metenvan de
oscillatorspanning
ter plaatsevan de twee33 pF Ctjes,dezemoetongeveer
100 mV zijn. Om het afregelente vergemakkelijkenbouwje nog even gauw een
Low PowerMeter.Zodraje hieropsignaalkan aflezenis de afregelingeen f,uitje
van een centgeworden,n.l.allesop maximumop de powermeter.
Hebje een frequentieteller
dan kanje gelijkzienof je goedop frequentiezit.
ReneluxQIll'Club - Nieuwsbriefnr.78 -iuni 1996

Natuurlijkis dit nog geengarantiedat er nog het één en anderaan rommelkan
meekomenen de antennezal bereiken,maarmisschienis dit danweereensiets
te zien hoeje
voor een aídelingsavondom op een professionelespectrum-analyzer
signaaler uitziet.
eigenontwikkelde

Zelftouwers:
aandeslagl
Bij deze beschrijvingben ik niet al te veel ingegaanop te technischedetailswant
het schemazegt meer dan genoeglijkt mij. Overigensis het toch nog een heel
zijndie aanzo'n uitdaging
epistelgeworden.Nu nog hopendat er zelfbouwers
willenbeginnen.Een dingkan ik jullieverzekeren;hetzieter moeilijkeruit dan het
is. Tot nu toe heb ik er twee gebouwden ik kan je verzekerendat zowel de eerste
als de tweededirectwerkten.Diegenedie eraan begintkan mij altijdbellenindien
zichproblemenvoordoen.1 Liefst'savondstussen18.00en 19.00uur,beslistniet
is 0115-564238.
later.Mijntelefoonnummer
Na voltooiingvan de transverterheb ik een verbindinggemaaktmet de geestelijke
vader van dit ontwerpen het was de eerstekeer dat hij een eigenontwerp6 meter
no. 76 op
transverterhad gehoord,dus latenhet er meerworden.In Nieuwsbrief
pagina40 zieje een foto van de kanten klareversievoorSSB met 2,5 W
Hiermeewerd in de zomervan 1995nagenoeggeheelEuropa
uitgangsvermogen.
gewerkt!
Natuurlijkis deze transverterzowelvoor FM als SSB te gebruiken.Het verschilzit
zal beschrijven.
hemalleenmaarin de eindtrapdie ik in een volgendeNieuwsbrief
Rest mij nog om PAoVREte bedankenvoor het afstaanvan het schemaen
PEl PRFvoor het lekenenvan alleschema'sop de computer.
ln een volgendeNieuwsbriefzal een eindtrapjebeschrevenwordenvan ongeveêr
2,5 W. Dit is uitgevoerdmet een BLY87en instelbaarvoor zowel FM als SSB.
Beste73 en succesmet de zelfbouw,RinsWijngaardenPE'tNLl

HEÏHAASJE
CLUB
OPCAIUIPINC
QRP
Binnenkortis het weerzover!Ook ditmaalhebbenWim PA3BUOen XYL Riaweer
programmasamengesteld.
Tot ziensop 19 Um23 juni a.s.!
een aantrekkelijk
* * r a a
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veel amateurs zijn bezig met een eenvoudige schar<eringen 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
kwan hij tor een handig hulpmiddel om
deze'eilanden'op het board aan te brengen.
het veel toegepaste'eiland-montageboard,

Echtietsvoor
dodos-hef-zefver
In Íiguur 'l ziet u wat de bedoelingis. De grijzevlakjesgevenaan waar
de
koperlaagis blijvenstaan.Daartussenis het koperweggehaald.
Hetweghalenvan het
koper kan plaatsvinden
met een etsmiddel,zoals
fenichloride.Maarvéél
handigeris het om het
overtolligekoperweg te
zagen!Hiervoormaakte
G3WS een zaagmal.De
zaagmalheeftdezelfde
functieals een zgn.
verstekbak.met dien
verstandedat alleen
volgensloodrechtelijnen
kan wordengezaagd,dus
nietondereen hoek.Op
de volgendebladzr.lde
ziel
u
een
constructietekening
Fig. I Universeleexperimenteerprint
van deze zaagmal, zie
Íiguur2.
De tekeningvan de
zaagmalspreektverdervoorzichzelfen behoeftmijnsinsziensgeentoelichting.
Als uitbreiding
heb ik zerfnogtweeinkepingen
gemaakt,0,5 cm linksen 1 cm
rechtsvan het midden.Zo kan ik twee standaardboards
maken.

Elok wordt in de bonkschroeí

nnrrnnrl

Fig. 2 Mal voor het makenvan eilandjesprint
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PAó
Gezochtvoor mijn verzameling,QSL-kaartenvan de volgendePA6-stations:
De eersteacht kaarten,nr. 11 en nr. 14 van PA6AAhetVERONRadiokamp,
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.

Benelur QIIP Club - Nicuwsbrief nr.78 - juni 1996
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PAo,
Pll
Voor mijnverzamelingkaaÍen van PAo-stationskan
ik nog vele kaartengebruiken,
zekervan stationsvóór 1940en kort na 1946.ook kaarten
van oude.prl_stations
zijn in mijnvezamelingopgenomen.Dat deze kaartenzijn beschreven
is geen
probleem,het gaat voor de verzamelingom de call en niet om de
achterkant.
lk hoopdat u de moeiteneemloà in de kaartenbakle gaan zoekenen mij uw
kaartentoestuurt.lk vergoedal uw onkostenvan vezendingper omgaandepost.
Graaguw reactiesaan PA3EKK,GerardNieboer,Van Speijkstraat1A,7.t41VZ
Groenlo.
Hartelijkdank voor uw medewerking!

. HARïELIJK
NIEUWE
LEDEN
WELKOIUI

MODIFICATIES
EPIPHYTE-E
doorVETQK
In de vorige Nieuwsbriefstond de bovwbeschrijvingvan de EP-2, een SSBtransceivervoor tachtig meter.De ontwerper VETQKondemondinmiddelsdat de
eindlrapwat verbeterdkon,worden.In onderslaandartikel, overgenomen
uit Sprat
nr. 86.worden de wijzigingen beschreven.Dezewijzigingen zijn eenvoudiguit te
voerenzonder het totale ontwerp drastischaan te lasten.

Verbelering
vandsstebilitoit
vard0eindtrap
ln de praktijkheb ik ondervonden
dat het T-Íiltertusseneindtrapen antenneniet
goed werkt bij een inductievebelastingzoals een laagdoorlaatfilter
of een
antennetuner.Het probleemheb echterkunnenoplossendoor het T-Íilterte
vervangendoor een doodgewoneimpedantietraÍo(T3).

Toten met 22apfl hebbende navolgendenieuweledenzich opgegeven:

to kt8
J

N O D I F I E DD R I U E R / P R
772

PA3GYG C.J. Keesen,Karekietstraat
10, i431 WpAalsmeer.
ls actiefop 20-80m met DrakeC-line.

a.l

c1[

773
I

774

PJ2NI

; EE'H
L9

J.M.Cyntje,Daphneweg31, Curagao,N.A.

c.r

PR

Gt6

PAoKEY J.J. Smit,Doorzrlrin1147,1788KB Den Helder.

ÏO LP FILTER

ot

775

PA3BXC B. Witvliet,Jupiterburg11,3437GP Nieuwegein.

776

PA2KDR J.J. Dijker,Zandkamp298,3828CV Hoogtand.
Actief op 20+80 m met QRP-SSB/CWmonoband-TRXvoor
20 m. Suggestie:W\A/W-pagina's
op Intemetvan de BQC?

777

PAoLMA/T. Bakker.Ambachtslaan49. 5506AD Veldhoven.

Wij hopendat u zichspoedigzultthuisvoelenbij de BeneluxQRP Cluben hopenu
te kunnenontmoetenop onzejaarlijksebijeenkomstte Apeldoorn!

oo'|Pol€tlTs ofiÍm
oR Ê00E0
C37, GF, Ct2 3 L? ELININNÍEO
Íl fmIFIEo (E blrll.. t. + 2t. ..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 ingangsimpedantievan de eindtrap verlaagd door een andere

3, CeesPA3DNN

nr. 78-1uni1996
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wikkelverhouding voor T1 te kiezen. Tenslotte heb ik paralleltegenkoppeling
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toegepast (R23 en R27)' In bijgaand
schema ájn ar deze wijzigingen
verwerkt.

Nieuwe
printfayout
Degenendie de printar hebbennagemaaktuit
NieuwsbrieÍ
nr. 77 kunnendezeop
eenvoudigewijzeaanpassendoor wat eÍra gaatjes
te borenen de bestaandE
printsporensrimte benutten.Eventueerkunt u een
kopievan o" g.rooifÀ"r0"
printlayoutverkrijgenbij G3RJV. ,
Stuur daartoeeen zelf geadresseerdeenvelopmet een IRC
aan:
Rev.GeorgeDobbsG3RJV
St. Aidan'sMcarage
Rochdale,Lancs.
OL113HEEngland.

-2indeprakrijk
DeEpiphyte
Met het apparaatzijn in de raatsteARC| eRp ssB contest reuke
resurtaten
behaald.Ondanksslechteconditiesheb ik overdagop tachtigmeter
45
verbindingen
gemaaktmetgeheelBC (Canada),Washingtonen
Oregon.Als
antennegebruikik een inverted-Veemet het voedingspuntop g
meter hoogteRef. : 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)elkekeuring(vanfamilieleden)
komtis een kleinewereldontvanger
zoalsde SonyICF-SW7600
meto.a. de modeSSB/CW.Wanneerdan ook nog
enigekennisen vaardigheid
in teregrafie
aanwezigis, is er nietsaan de hand.Met
dezekleinezendervoorde 10 MHz-bandmogenuw vtngersookjeuken
tijdensde
vakantie.Het kostnauwerijks
gerden neemtgeenpraatsin. Gééncommentaar
llenelux Qlrlt dub - Nieuwshrief nr. 78 _.1uni 1996

tijdensde inpakperiode
en eenmaalop de plaatsvan bestemming
hebben'ze'hetu
inmiddelsal vergeven.Met een vrij opgehangen
dipooltjekuntu metdezeeRp-TX
met z'n 300 mw uitgangsvermogen
op de toch rustige10 MHz-bandsneleen eso
maken.Het schemazietu in figuur1.
Aanwijzing:
0,8 pH = 12wdg.
op kem T50-2.
De benodigde
spanningkan van
een separate
voedingworden
betrokken.De
voorkeurwordt
aan
batterijvoeding
gegeven
omdat
Fig. I I0 MHzvestzakzender
bij ongunstige
omstandighedenvan bijvooóeeldspanningsvalmen kans maaktop een
ongewenstechirpl
Het hartvan de schakelingis de kristaloscillator
van i0 MHz.De keramische
trimmervan 150 pF dientom de frequentieeventueelte kunnenvertrekken.De
frequentieverschuiving
bedraagtr 1 kHz. pogingenom een groterbereikte krijgen
gingensteedsten nadelevan het uitgangsvermogen.
Dit geringevermogenkan
toch nog voor ongewensteharmonischenzorgenen vandaarhet toegepaste
laagdoorlaatfilter.
De benodigdecomponentenzijn niet kritischen overalverkrijgbaar.Voor de beide
spoeltjesvan resp.100pH en 15 pH kan men commerciêle
typengebruiken,maar
het zelfsamenstellen
is ook erg leuk.om een waardete krijgenvan 100pH dienen
150windingenop een T50-2ringkemte wordengelegden so windingenvoor een
waardevan 15 pH.
De uitgangsimpedantie
van de zenderis niet precies50 O, maarligtietshoger.ln
de praktijkwerd hiergeennadeelvan ondervonden.
Het besteis om géénSGVmeterin het circuitte plaatsenomdatook hiergeldt 'Metenis weten,maarmaakt
langnietaltijdgelukkig!'.
Met dankaan Wolf DKlWC die als de geestelijkevadervan dit ontwerpmag
wordenbeschouwd.
*

Best73es72, HenkPAoGHS

BeneltuQRI'CIub- Nieuwshricf
nr.78 -juni 1996
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Bij een VSWR van 1 : 1,2wordt 0,86%van P1gerefledeerd(P1= P fonrvard).Bij
een P1van 5 W is dus Pr= 0,860/o
van 5 W = 0,043W (P, = P reflected).
Zelfsop
een Bird ThrulineWattmetertype 4304 (bereikvan '100MHztot 1 GHz) is dit niet te
meten.Op het laagstebereikvan 15 W volleschaalis één schaaldeel
0,5 W, dus
het aílezenvan 0,043W is nieÍ mogelijk.
Jan heeft- tot zover - gelijk!

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

Melen
mstbuisvoltmotor
0ndirectional
couplor

]loeftJangoliik?

Een buisvoltmetermeet meestalin V rms.

Het is niet mogelijkom met QRP-vermogeneen antenneaíte regelen,zo lezenwij
in Nieuwsbrief
nr.77 in een artikeltjevan Jan pAoNDS.Het kan nietomdathet
gereflecteerdevermogenzo klein is, dat je dat niet kan meten,schrijftJan.
ls dat wel zo?
Latenwe eensuitgaanvan een vermogenvan 5 w op 144MHz.Met behulpvan
de gegevensvan de bekendeAmerikaanseÍirma Bird makenwe tabel 1.
Let op: dit zijn géén precisieberekeningen!
VSWR
1,05
1,10
I,15
1,20
1,25
1,3C,
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
í o

2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
0

Refl. Power in o/o

P=5W

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

Powerin
0,0035w
0,011
0,024
0,043
0,062
0,085
0 , 13 3
o,2
0,27
0,33
0,4
o,48
0,555
0,875
1,2s
1,8
2.2

TabelI
lJenclurQlll'C.lub- Nieuu,shrief
nr. 78 -juni 1996

P = E' : 4-+

E' = P xZo-, g = {FxZo

P = vermogenin watt
E = spanningin V rms opgewektover de belastingsweerstand
Zs
Bij P1=5 W en Zo = 50 O is E =.G; 50 = 15,8V rms.
= 1,47V rms.
Bij P1= 0,043W en Zo = 50 A is E1= { gp4Jll[
Deze spanningenzijn heelgoed te meten met de buisvoltmeterl
Pgkan je metenbij de uitgangvan de zender,maarwaar meetje P1en dan nog
over50 A (danhebje eenVSWRvan 1 : 1)?
Dat kan met een zogenaamdedirectionalcoupler.Zo'n ding kan men:
a) kopen
b) zelf maken.
We zulleneens zien wat de mogelijkhedenzijn.

a) Kopen
a

Nieuw;maaris mijte duur!
Soms kan men directionalcouplers,al dan niet voozien van ingebouwde
diodes- meestalpuntcontactradardiodesvan het type 1N21- op
vlooienmarkten
of in dumpzakenkopen.Collinsheeftze gemaakt,die geschikt
zijnvoor 2 m en 70 cm, meteen N-plugaan de coupleren aan de anderekant
een stuk coaxkabelmetdaaraaneen N-plug.
Bij Baco ín lJmuidenlagen- dit jaar nog! - completewatWSWR-meterstype
JD-1003/ARC,uitgevoerdmet een piepkleinmetertjemet twee schalenvan
resp.0 - 5 W en 0 - 25 W en geschikttot410 MHz De prijswas/ 39,95.
Op de Bosschevlooienmarkt
zag ik een couplertypeMonimatch
zonder
diodesen zondergegevens.Lageprijs:dus gekocht.Diodesgemonteerd,
ontkoppeld,50 Crbehstingsweerstandje
eraanen testen.Het bleekeen
BeneluxQIll'Cluh - Nieuwshriefnr.78 -1uni 1996
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schakelingdie ik aantroíin Funk1996nr. 1. Het resultiaat
ziet u in figuur2.

couplermeteên koppering
van -30 dB en bruikbaarvanaf120MHztot zeker
1300MHz Leukdus en eigenlijkzit ik nu at hatÍ
in puntb).

Ant

b)Zelfmekon
.

G

e
rl
,,1

t

Monimatch-type
Het principeis getekendin Íiguur1.
Sponnlng Refl. Pwr

# l
,4,

rl

rD

BAT85

8AT65

ll toux

1 o u xl l

tl

t n FI
Sponnlng Forv. Prr

o
r'

o

rrl

# '

II

Schokcloor

ï

lnF

Flg.l

ÍnF
De gevoeligheidis goed maar de schakelingis sterk frequentie-aftrankelijk.
Zie: ARRL Handbook1972.blz. 531
CQ-PA1996nr. 2wattmetervolgensBruene(È igss in collinsapparatuur).
fichtingsgevoelige
werkt m.b.v.één ringkem.werkt goeden is minderfrequentie-afhankerijk
dan
het Monimatch-type.
Zie'. ARRL Handbook1972,blz 529
en voorde werkingElectron1994nr. 3.
Tandemmatchdlrectionalcouplervan John Grebenkemperen daaryan
afgeleidetypes.
Het grote voordeelvan dit type is dat afregelingoverbodigis.
Zie'. Nieuwsbrief1992nr. 62
Nieuwsbrief
1993nr.65
Electron1994nr. 3
Electron1996nr. 2.
Een goedewatWSWR-metervoor HF vindik A simpleand accurateeRp
wattmeterfor HF'. Bereik5 mw tot 10 w. Dezemeterstaal beschrevenin
QRP Classicsen in hetARRL Handbook.t992.

Esntandem
match
direcfional
coupleÍ
v00rVHFI
Yoor vHF heb ik over tandemmatchdirectionalcouplersnreÍsgevondenen
daaromheb ik zelf maarwat geèxperimenteerd.
lk ben uitgegaanvan de
Benelur QIIP Club - Nieuwshriafnr.78 - juni 1996

L= 10 wlndlngcn
op T50-2

Fig.2.
50uA

de
voor
V-S.W.R -,/Wc:ftrneter
2 rn bond rnef QRP verrrtogen
Enkeleopmerkingen:
KernenT50-2;10 windingen0,4 mm @geèmailleerd
koperdraad.
De kernenzitten
klemmend- met behulpvan teflontape(loodgieter!)- over een stukjevan 20 mm
semi-rigidkabel.
Weerstanden
van 100A - %W 0,5%uitgezochtmet een meetbruguit S%typen.
Geendraadgewonden
typengebruiken!De weerstanden
van 330 O kan menook
weglaten.
Condensatoren
van 3,9 pF en 3,3 pF helpenbij het verminderen
van de
impedantiesprong
van en naarde 50 O BNC-plugen de aansluiting
op het semirigidkabelstukje.
In plaatsvan semi-rigidkabelkan menook coaxkabelnemenof zelfwat knutselen
(hoeftgeen50 Q kabelte zrjn).Wèl de mantelaan één kantaarden!
Resuftaat::
Met een vermogenvan ca. 1,5W op 144MHzslaatde meterbij een
VSWR I : í ,1 in de standV, één schaaldeeluit (volleschaalis 50 schaaldelen)
en
bij een VSWR van 1 : '1,6is de meteruitslag6 schaaldelen.De meteris een redelijk

BeneluxQILP(:luh - Nieuwshriefnr.7l) -juni 199(t
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goede50 pA metervan krasse1,5. De
schaailengteis ca. g cm- Een vermogenvan
1,5W geeftbij mij in de standV1ruimvolleschaaluitslag.

Evenlusls
verbeleri
ngen
wirt u dit ontwerpjenabouwendan kunt u proberenom
verbeteringente krijgen
dooreigenexperimenten.
Te denkenvartdan aan de vorgendepunten:
. Laateen kreinestroomropendoorde dioden;dit verraagt
de dremperspanning
en de melerwordt gevoeligervoor kleinevermogens;ca. 3 nA is
ar vordoenoe,
dus een aan/uitschakelaar
naarde batterii(knoopceletje?)is niet echt nodig.
o '10windingengeefteen uitkoppeling
van -20 dB,
7 windingengeefteen uitkoppeling
van ca. {Z dB.
' KernenT37-2voldoenook wer;ik hadze echternietin voorraad.
dus...
. Versterkde meetspanning
m.b.v.een lC.
. zet op zowelV1als op V, elk een meter;zonderijken kan men dan
antennes
afregelen.Bij Vsmaximaalen V, minimaal(= 91verkrijgtmen goedeVSWR. Dit
doe ik al 18jaar met een coilins couprer(typeMonimatch)voor 2 m en 70 cm.

Berekening
vandskoppeling
tussen
dehoofdlijn
endemoetlijn
ondgr hoofdlijnverstaanwe de semi-rigidkabeltussende BNC-pluggenin figuur
2.
De meetlijnis het tweedestukjesemi-rigidkabel.
sluit de hooídlijnaf met s0 c) en meet m.b.v.een scopeof buisvoltmeterde
spanningvan hettoegevoerde
signaalop de hoofdlijn(= Epin)en de spanningop
de meetlijn(= Epfonvard).De koppelingtussende hoofdlijnen de meeflijnis
oan:
20 log (Ep;n: Ep1ep616)
dB.
Bij een door mij gemaakteVSWR/wattmetervorgensfiguur2 voor kreine
vermogensen voorHF was de wikkelverhouding
van de trafo,s1 : 10.Volgens
bovenstaande
methodeis met een scopegemetenop 3,5 MHzen was Epln=
= 2,2V pp. De koppelingwas dus:20 log(22:2,2\
22V pp en Ep16,.,,r"r6
dB =
20 log 10 dB = 20 dB. Hetvermogenop de meeflijnis dan _20dB t.o.v.het
vermogenop de hoofdlijn(-20dB = 1/100deel).
Daarde spanningsverhouding
van de hoofdrijn
t.o.v.de meetrijnrechtevenredigis
met de wikkelverhouding
van de trafo geldt bij metersals in Íiguur 2 bij een
wikkelverhouding
van 1 : 'r0 dus een koppelingvan 20 log (10 : 1) dB = 20 dB. wl
men nu met de gegevensuit dit voorbeerdhet toegevoerdevermogen
berekenen
dan kan dat als volgt:
S p a n n i nbge r e k e n ei n V r m s ,d u s 2 2V p p = 0 , 3 5 3 5 x2 2 V r m s = 7 , 1 7 v
Í m se n
daarP = E' : R (E in voltrmsen R = 50 a) geldthierdusp = 7,772:50 =
1,21W.
opmerking:De berekening
gerdtaileenvoorsinusvormrge
spanningen;
daarom
Renelux QRP L:lub - Nierwsbrief nr. 78 -.iuni t996
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nam ik de osciloscope(i.p.v.de buisvoltmeterdie direcl meet in V rms) ter controle
van het signaalen nu kon ik weer niet de beschrevenmetervoor .144MHz
gebruikendaarmijnscopenietzo hoogkan meten!

Concfusie
ennabeschouwing
Jan PAoNDSheeftgedeelfelr1k
gelijk;lage VSWR-waardenmetenmet eRpvermogenis nietgemakkelijk,
maarhet kan dus wel; ook met eigenbouwspullen!
overigens gebruiktmen professioneelvoor het afregelenvan antenneso.a. een
impedantiemeetbrug,
veelalgestuurddoor een ruisgeneratoren men gebruikteen
gevoeligeindicator,bijvoorbeeldeen ontvanger.ook amateursdoen dit wel
zol Zie
Electron1988nrs. 3 en 6, 1989nr. 5, í990 nr. 7 en 1995nr. i i. In ,wie is er bang
voorstaandegolven?'toontDickpAosE aan dat'gereflecteerd
vermogen,,
dat
verondersteldwordt aanwezigte zijn bij een 'slechte'VSWR-waarde,
niet erg
bedreigendhoeftte zijn voor de hoeveelheiduitgestraaldeenergie(zie Electron
1992nr. 1). EenvswR van 1 : 1,3geeftop de HF-bandenmaarkleineverliezenin
een coaxkabel- om over open voedingslijnenmaar helemaalte zwijgen.wel zal
uw zendereindtrap- uitgerustmet modemetransistoren- fors kunnengaan
terugregelen
tot veilige- QRp? - waardenbrjeen VSWRslechterdan 1 : 1,5.Met
een 'aanpasser'-ook wel 'antennetuner,genoemd
- kan menzorgen,dat de
zendereindtraptoch
50 Q Ziet'tussenzenderuitgang
en antennevoedingskabel.
Uw
antenne-impedantie
blijftgelijk- daarverandertu met de beste,antennetuner'
niets
aan - maarook dat wist u waarsch'rjnlijk
allang!
Veelpleziermet de hobbyen voor sommigenonderons - medenamensXyL BeaÍijnekampdagenop Het Haasje.
73, LambertpAoBWA

AWARDS
QRP
door
PAoATO
Plak
eenBQC-siicker
opur.lQSL-kaartt
In de contestuitslagen
verschijnen
telkensde callsvan diverseBec-ledenen het
zijngelukkignietaltijddezelfdecalls.we latendus van ons horenen daargaathet
om. Houdenzo, zouik zeggen,maarvoorde clubzou het leukzijnals dit
resulteerde
in een verhoogdaantalawardaanvragen.Helaas...dat is nietzo,
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lk denk dat men nietweet dat er een BQC-award
bestaat.we moetenmeer
reclamemakenvia de QSL-kaart.Vermeldop
de eSL_kaartvan een two-wayeRp
QSO dat dezekaartgerdigis voor het BQC-award.
Een stickermet awardinfois
natuurrijkbeter(computenrerk).wi[en we ons Benerux
QRp Award uitgevendan
moetenwe werverteilenwaar en hoe men eraankan komen.
Doe er wat aanÍl

eCR-liisf
Voor arleonderstaandeawardsgerdt:een gewaarmerktelrjstis een

GCR-rijst.

Worked
Bsnef
ur-QRP-Club
Certifi
cate
Dit certificaatwordt uitgegevendoor de BeneluxeRp Club.
1. Alle QSO'smoetenna l jan. 1983zijngemaakt.
2. Men moet'10ledenvan de BeC werkenof horen.
Zie wijzigingin NieuwsbrieÍ
nr. 54 - j990.
3. Minstens1 lid moetuit een anderlanddan eigenlandkomen.
4. De verbindingen
moetenin two-wayeRp gemaaktzijn.
Max.outputmet CW is 5 W en met SSB 10 W.
5. De kostenvan het certiÍicaatztlnf S (8 lRC,s).
6. Maakeen GCR-lijsten stuur
$ezenaarde AwardManager.
7. Award Manager:A.T.G.WilleboordsepAoATG
Wilgenlaang6
4871VEEtten-Leur
Nederland.
Er zijn geen restrictiesomtrentband of mode.De esL-kaarten moetenuiteraard
in
bezitzijn.

Benelux
Award
Uitgegevendoor de OSA (AntwerpCW DX Club)
1. EU-stationsmaken 7 pA-eSO,s+7ON_eSO,s+2LX_eSO,s.
Dx-stationsmaken S pA-eSO's+5ON,eSO,s+2LX-eSO,s.
2. Geenbeperkingin band,modeof tijd.eSO,svanafj 964.
3. Maakeen GCRJijsten stuurdezenaarde AwardManager.
4. AwardManager:Jan
van derAuweraON4NM
Dieseghemlei
87
2640 Mortsel
Belgiê.
5. De awardkosten
ztn US$5 of 10 lRC,s.
Ranelu.rQlll, (llub - Nieuwshrief nr. 7g - juni t996

0-QRP-Club
Certificate
Uitgegeven
doorde G-QRP-Club.
1. Werk 20 verschillende
G-QRP-Club
stations,werkendmetQRP,na 1 jan.
:
1975.Elk lid telt slechts1 x, ongeachteen callwijziging.
2. Na ontvangstvan de QSL-kaarten
een loguittreksel
maken,aangevuldmet het.
G-QRP-Cmembernr.,
indienbekend.Maakeen ondertekende
verklaringdat
het uitgangsvermogen
van de zendertijdensde QSO'snietbovende 3%\N
( C W ) o f1 0W P E P( S S B ) u i t k w a m .
De GCR-h1st
latenondertekenendoor 2 amateursoÍ een BQC-oÍficialen sturen
naarde Communications
Manager.
3. Communications
Manager: A.D.TaylorGSPG
37 PickerillRoad
Greasby
MerseysideL49 3ND
England.
4. De kostenvoor het certificaatzijn 3 IRC's.
5. Stickerszijn aan te vragenvoor nog eens 20 leden,een andereband,een
anderemodeof two-wayQRPvoordezelfdekosten.
De overigeG-QRP-Cawardszijn alleente behalenvoorG-QRP-Cleden.

River
Rhine
Award
Uitgegeven
doorde DARCOrtsverband
Kempen.Dit is geenQRP-award.
1. QSO'sgemaaktna 1 jan. 1960met landenlangsde Rijnzijngeldig.
l
2. Hetawardis verkrijgbaar
in 4 klassen:
klasse1= alle landenop 2 banden(12 verbindingen)
klasse2 = alle landenop 'l band(6 verbindingen)
klasse3 = 4 landenop 2 banden(8 verbindingen)
klasse4 = 4 landenop 'l band(4 verbindingen).
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voor klasseí en klasse3 steedsdezelfde2 bandengebruiken.
Op het awardwordt,indiengewenst,vermeldde gebruiktebanden mode.
4. RiverRhinelandenzijn:DA/DB/DCIDFIDGIDHIDJ/DIíDL,
F, HB, HBo,OE,
PA/PB/PI.
5. Na de ontvangstvan de QSl-kaartende GCR-lijstlatenondertekenen
door2
mede-amateurs
en sturennaarde AwardManager.
6. AwardManager:
HaroldMeijerDJoPR
P.O.Box 100560
D4152 Kempen1
BcneluxQlll'Cluh - Niern'shrieÍ nr. 78 -juni 1996
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Deutschland.
7. Kostenvan het award:DM 6 oÍ 8 lRC.s.

Deutschland.
7. Kostenvan het award:DM 6 of 8 lRelp.

W-EUCW-Award

Northern
SeaAward
Uitgegeven
doorde DARCOrtsverbandp{empen.
Dit is geeneRp_award.
1. QSo's gemaaktna 1 jan. 1960met rgldenrondomde Noorzee gerdig
zijn
2. Hetawardis verkrijgbaar
in 2 klasseq
klasse1= allelandenop 2 banden(1; verbindingen)
klasse2 = allelandenop 1 band(6 uryrrrbindingen)
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voor klasse1 steedsdezelfde2 banqtn gebruiken.
Op het awardwordt, indiengewenst,lrermeldde gebruikteband en mode.
4 . NorthernSea landenzrjn:DA/DB/DC,rpF/DG/DH/DJ/DK/DL,
G, LA, ON, OZ,
PfuPB/PI.
Na de ontvangstvan de QSL-kaarten
de GCR-lijstlatenondertekenen
door2
mede-amateurs
en sturennaarde AvlprdManager.
6. AwardManager:Harold
MeijerDJope
P.O.Box 100560
D-4152Kempen1
Deutschland.
7. Kostenvan het award:DM o o] g lRG,n

BalticSeaAward
Uitgegeven
doorde DARCOrtsverband
lpmpen. Dit is geeneRp_award.
1. QSO'sgemaaktna 1 jan. 1960met lardenrondomde Oostzeezijngeldig.
2. Het awardis verkrijgbaar
in 2 klassen;
klasse1= allelandenop 2 banden(i{,verbindingen)
klasse2 = allelandenop 1 band(7 v^rtbindingen)
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voorklasse1 steedsdezelfde2 bandflrp
gebruiken.
Op het awardwordt,indiengewenst,\&rmeldde gebruiktebanden mode.
Balticsea landenzijn:DtuDB/Dc/DFltïc/DH/DJ/Dt(DL,
ES, Ly^/1, sM, sp.

oH.oz.

Na de ontvangstvan de esl-kaarten GCRlijstratenondertekenen
door2
le
mede-amateurs
ysn3gsp
en sturennaarde AwgLy6
6. AwardManager:Harold
MeijerDJopR,
P.O.Box 100560
D-4152Kempen1
llenclur Qlll, (lluh - Ni(!il,t\,shridnr.?8 luni 1996

h

'l . werk 100
stationsdie lid zijn van één van de EUCW-clubs,op 3 verschillende
amateurbanden,
meteen min.van 20 stationsper band.In het toaalvan deze
'100stations 3
op bandenmoetenminimaal3 ledenvan 6 verschillenden
EUCW-clubszitten.
Van QSo's gemaaktop 27 apnl1991mogener 40 DUBBELmeetellenvoorhet
award.AlleenCW-QSO'stellenvanaf27 april1991.
2. Het awardis te behalenin 3 klassen:
a) StandardAward = 100two-wayeSO,s met eRO
b) ORPAward= 100two-wayQSO'smet niet meerdan 5 W uitgangsvermogen
c) SWL Award= 100stationsgehoord(eRO en/ofeRp).
3. Gebruikslechts3 banden.Voor anderecombinatieskan opnieuween award
wordenaangevraagd.Voor elke klasseis een apartawardgedrukt.
4. Maakeen GCR-lijst,aangevuldmet de naamvan de operator,eïH, EUCW_
cluben lidnr.Dezegegevensmoetenop de esL-kaartenstaan.DezeGCR-lijst
latenondertekenen
dooreen lid van een EUCW-club,metvermeldingvan call
en lidmaatschapsnummer.
Stuurdezelijstaan de AwardManager.
5. AwardManager:G0nther
NierbauerDJ2Xp
lllingerstrasse
74
D-6682Ottweiler/Saar
Deutschland.
6. De awardkosten
zijnDM 10 of US$S of 12 lRC,s.
7. EUCW-clubszijn (in 1995):3A-GWG,AGCW-DL,BenetuxeRp Ctub,BTC,
CTCW,FISTS,FOC,G.QRP-C,HA-CW-G,HCC,HSC,HTC,INORC,MCWG,
MorsumMagnificat,
OHTC,OK-QRP-C,QRP-ARC|,SCAG,SHSC/EHSC.
SpCW-C,U.ORQ.C,UCWC,UFT.VHSC.

cluí-uoQRP
Diploma
Oorkonde-achtig
diplomavan de AGCW-DL.
1. Maakbinneneen kalenderjaar
(vanaf1971)250 QSO'smetCW (ookcontest
CW-QSO'stellen mee). Hetzelfdestationmag meerderekerengewerktworden.
Het minimumQSO{ijdsverschil
is 12 minuten.
2. Maakeen QRP-verklaring
vooreen zenderuitgangsvermogen
van S W.
3. Er zijngeen beperkingen
omtrentde te gebruikenbanden.
4. Maakeen label,waarinper maandhet aantalCW-QSO'sis aangegeven,
voor
Renelux Ql?l' C.lub - Nieuwsbrief nr, 78 -juni 1996
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het gehelejaar.Netals bij een GCR-lijstdezetabellatenondertekenen
en
slurennaarde AwardManager.
5. AwardManager:Tom
RollDL2NBY
RichardWagnerstrasse11
D-90513Zirndorf
Deutschland.
6. Diplomakosten
zÍn DM 10 oÍ US$ 8 of 5 IRC's.
Het CW-250diplomais elkjaar opnieuwte behalen.
Het CW-500diplomais ook voor500 CQ-QSO'ste behalen.

NOOMAALS:
DEQRP
PLUS
door
PA3BHK

tI'
p

VANOUD
AFSTE]UISCHAAI
IUIATE
RIAAL

l

doorPAo0HS

t$Í

'95 van 'Practical
In het augustusnummer
Wireless'las ik hoeje oud
schoolmateriaal
kuntgebruikenen hiermeeeen afstem-of indicatieschaal
kunt
maken.
!

LOAD

+

U heeft me al weer een tijdje niet gehoordover dit mooiemachientje.lnmiddelsheb
ík de problemenonderde knie,de beterelaagdoorlaatÍilters
gevenvoldoende
harmonischen
onderdrukking
en de niet-harmonische
mengprodukten
zijnzo goed
als verdwenenwaardoorik mijnQRP Plusmet een gerusthartter keuringaan zou
kunnenbieden.Alleenis er per bandeen grootverschilin uitgangsvermogen,
van
maximaal3 W op 28 en 24 MHztot zelÍs9 W op 10 MHz.Op de anderebandenligt
het maximumvermogen
tussen4 en 6 W.
Ook heb ik eindelijkhet SSB-signaal
voor elkaar.Hetdraaggolfkristal
stond
minstens500 Hz naastde ftequentiewaardoorhet signaaldof klonk.Jammer
genoegwaren eerderepogingenom het kristalbij te trekkenmisluktdoordatde
trimmervan buitenafnietgoedbereikbaar
was: platop de printmet daarbovenca.
'l cm tot de volgendeprint.
Dus zelÍs met een zelfgemaaktaangepasttrimmertje
was het géén doen. Uiteindel'rjk
heb ik het origineletrimmertjevervangendoor één
die ik verticaalkon monterenzodat ik in de werkendeschakelingde BFO op
frequentiekon zetten.Het SSB-signaal
klinktnu heldermaarsmal;het filteris
bfijkbaarsmallerdan de genoemde2,4 kHz. Het blijftechtereen genoegenom met
de ontvangerte werken.

TUNE

Nieuws
uitAmerika
Indexleverteen anderePROM.Bij terugsturenvan de oudePROMen tegen
betalingvan $ 6 (waarook ter wereld!)krijgtu een nieuwePROMdie het mogelijk
maaktde telegraÍiesnelheden
bij gebruikvan de automatische
seinsleutel
te
regelenin stapjesvan 'l wpm.U moetwel het serienummer
van uw apparaat
vermelden.Inmiddelsheb ik dit lC geïnstalleerd
en het is een genotom het
apparaatnaar mijn voorkeurin te stellenin plaatsvan omgekeerd.
A"fsIenschaaItj esgenna k! van oude grad enbogen
Duideliikis in de tekeningte zienhoeje meteen gradenboog
leukedingenkunt
doen.wanneertweebogenwordengebruiktkunje ook eenvoudigeen windroos
samenstellen.
Laatje fantasiewerkenwanter zijn natuurlijknog veel meer
mogelijkheden
te bedenken!Succes...
II

Er is een nieuwe,verbeterde
versievan de QRP Plus.Prijsnog steeds$ 695 maar
met een verbeterdfrontend,goedefiltering,een HF-spraakcompressor
voor SSB,
een verbeterdeALC (ook voor CW) en de kleinereinstelstapjesvoor de
seinsnelheid
bij gebruikvan de elektronische
sleutel.
72es73 de RobertPA3BHK
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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.
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Schema
Het schemazietu in figuur1 (volgendebladzijde).
De TDA1072heeftinterneen
stabílisatieschakeling
die er voorzorgtdat het uitgangssignaal
van de oscillator
constantblijftoverhet gehelefrequentiebereik.
De VFo is bruikbaartot ca. 60 MHz
doorde waardenvan de frequentiecomponenten
aan te passen.De tweevancaps
kunnenvoorgrof-en frjnregeling
wordengebruikt.De in de schakelingaangegeven
waardenzijnvoor 10,7MHz.De spoelis een 10 mm ToKo middenfrequenttrafo.
op het printjekan eventueelc9 als externecondensator
wordenaangesloten.
De
uitgangis ca. 50 O en het uitgangsvermogen
is _1OdBm,
ca. 75 mV.Alle
condensatoren
zijn keramischS mm.
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Er is een dubbelzrldige
printontworpen.Figuur2 toontde ondezijde,terwijrin
figuur3 de componentenzijde
is getekend,op waregrootte"
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Figuur 2 printlayout van de onderzijde

Zoalsu zietbestaatde componentenzijde
uit één grootaardvlak,met uitsparrnoen
voorde aansluitpunten
dienreÍaanaardekomen.

l
v

I
o

Fig. I De Varicap-VFO van PEI KTI'|
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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 rvíLIzzich van hun
beste kan! zien.

Propagatie
Fig. 3 printlayout componentenzijde(aardvlak)
In figuur4 is aangegeven
op werkewijzede componenten
in de printworden
gesoldeerd.
vergeetnietde doorverbinding
aan te brengenbij aansruitpunt
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Het Es-seizoen(sporadischeE) is weeraangebroken.
wanneerdezeNieuwsbrief
bij u in de bus glijdtzijnzekerop 6 en misschienook
ar op 2 de eersteDX_
verbindingen
via deze
vormvan propagatie
gemaakt.Op zo'n 80 à
100km hoogteworden
'wolken'tegen
de
r ={.
eigenlijke
E-taag(die
normaalgesproken
i ' : ï
verantwoordelijk
t ,:.;--*l
is
voor'shortskip'
i
i
verbindingen
tussen
c a . 1 0e n 3 0 M H z )
Í--È
dusdanig
zwaar
'geïoniseerd'
dat
,t
v
signalentot frequenties
van somsboven
200 MHzworden
gereflecteerd.
Op
28 MHzbetekentdit
danloeiharde
signalen
overafstandenvan
minderdan200km,op
50 MHzkunnenzelfs
oagenachterelkaar
PA3BIIK bij het nonuntent t)oor lt,lart.oni op ,lrctldhu,.
verbindingen
worden
\t eor Llce(rste lro,t.saIlun ti.st'
lte e.t1tt,11,lrr,r,r,,
gemaakt
over
plaat.st'ondcn.

JÊ

ii'l
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Onfvanger
mstTDA|0TZ
De TDA''072is ook zeergoedte gebruikenvoor
een kreinecw-ontvangerof RDFpeiler'Het rc is verkrijgbaar
bij KENTErectronics
en staatvoor ca | 4,- inde Kent
Gazette.
7 3 ,J o n sP E l K T H
* * r * r
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Fig. 4 Onderdelenopstelling
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33
afstranden
tussen500 en 2500 km en soms gaat plotseling
144 MHzopenen
kunnenwe ook op 2 afstandentussen 1000
en 2000 km overbruggen.De
openingenop 2 zijnechtermet rechtsporadisch
en durenvan mÍnderdan een
minuuttot soms enkereuren. Mochtu dus
op 2 protseringeen r, EA of zerÍscN8
0f
7X hOrEN:WISSELALLEENDE MEEST
ESSE/V]'/E'EGEGEYETVS
IJITI AIIEEN
call, rapporten eventueerrocatordoorgeven,
want er zitten meer kapersop de kusl

;:ïïJ,ff
::::l:i::lïtïï:i"ïïï;illïïi,,":if
:,'#ff
ïshe,n

Atlantischeverbindingen.wie een goede
antenneheeftop grote hoogte(minimaal
een harvegorfbovenhet dak, bij voorkeur
hoger)maaktook met QRp kans om
een Amerikaante werken.Heraaszijn
de signarenvia meerhops-Esmeestniet
extreemsterk' wie met QRp in een breinaard
op 6 Íntercontinentaar
wirwerken
moet nog een paarjaar gedurdhebben.
Expertsvenrvachten
dat over 2 à3 jaarde
zonneactiviteitzodanigzarztjndat de MUF
voor propagatievia de F2-raagweeraf
en roe boven50 MHzzarkomen.En
dan is het Íeest want dan brijkt6 een nog
betereDX-bandte zijn dan 10.
Een aan Es verwantepropagatieis Meteorscatter
(Ms)waaóij door binnenvallende
meteorengerbniseerdesporenter hoogte
van de E-raagsignarentot zerfs 432 MHz
reflecteren.op 70 cm is veervermogen
nodigmaarop 2 kan zerfseen QRp_station
ar su@eshebben.Zekerwanneertijdens perseïden
de
van 1.rtot 14 augustus
zeer veervailendesterren'te zien zijn.
op 6 veroozaakt Ms tijdensregensarsde
Perseirdenregelmatiglange 'bursts'(perioden
van reflectie)tot enkele minulen
waarbijde ene burstde andereopvorgt
en het net Es rijkt.op 2 zijn de reflecties
aanzienrijkkorter.Een 'ping'duurteen fractie
van een seconcÍeen een ,burst,is
meestenkeresecondentot soms 1 à 2
minuten.Voor Ms op 2 wordt dan ook een
aparte proceduregevolgddie in het Vademecum
van de vERoN uitvoerigwordt
beschreven.
De laatsteionosferischereflectiedie
ik artijdweer even noem is Aurora.Hoewel
Aurora in de zomer,zeker bij de rage
zonneactiviteitvan nu, niet veervoorkomt
is
er artijdeen kansjeop verbindingenmet
vreemderuiserigecw- en ssB-signaren
die uit de richtingvan het reflectiegebied
komen,meestrond het noorden.Deze
DX-propagatie
op VHF wordt voorafgegaandoor dode,
HF_banden.
Voora|voordebandenboven144MHzmaarsomsookop28en50MHzzorgen
temperatuurinversies
in de troposÍeer(de atmosfeertot ca.
10 km hoogte)voor
tropo' Dezeinversiesontstaanregermatig
b,j stabierweer in gebiedenvan hoge
luchtdrukmaarkunnenook rangs
diepefrontenontstaan.wat jammerdat
we
tegenwoordigop TV maarzo'n
beperkteweerkaartte zien krijgenrBekend
zijn de
padenoverde Noordzee,
de'ducting'in'tunners'op
een paarhonderdmeter
Benelux QRp Ctub - Nieuwsbrief
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hoogteen de diepefrontensystemen
van de spaanse noordkusttot het Kanaal
TropogeeftQRP-signalen
vaakeRO-sterktes!

Akliviteiten
Hetwas boven30 MHzweerakerigstirbinnende Bec. Zerfzit ik nog artijdmet
zeer beperkteantennesen andereledenhebbenweinigvan zich latenhoren.
Wanneeru dit leestheb ik er
twee reisjesnaar Engeland
opzítten,eerst eind april een
weekjenaarThe Lizardin
Cornwallwaarik eRV probeerte
zijnvan 3,5Um432 MHz (ja,ook
legaalop 6l) en dan middenmei
voor modeltreintjes,
de yeovit
QRPConventionen een
vakbeursvoor mijnwerk waarbij
ik weereen grootdeelvan het
eilandafrijd.Buitenmobielvanuit
de aulozal ik echtertijdensde
tweedereisdit voorjaarweinig
radio-actief
zijn.In het
herfstnummer
hoopik u te
kunnenvertellenvan een
geslaagdeDX-peditie
naarhet
lN79vak.

Envsrder
De'TigerTail',zoalsonlangs
beschreven
doorRob pAoDRC,
vindtnavolging.
FrankGMoCSZ
G/PÁ38IIK/p houdt t'anafThe[,i:ard tussende
schreef
me
dat
in zijn
er
slorn,endoor even6 n. 2 nt en 70 cn in de
omgeving
gaten. Ondankslichte T'roposlechlséëtt DXdiverseamateursde
verbindingop 2 m net llretagnegenaakt (59+ prestatiesvan hun portofoons
oter 180kn!).
met dezetegencapaciteit
aanzienlijk
verbeterden.
lk spraklaatstvia pl3HLMeen amateurdie in Heemstede
fietstemet,jawel,een portoÍoonverrijktmet riger Tail.Zelf heb ik een stuk
tweelingsnoer
van ca. 48 cm genomenen één helftingekorttot ca. 17 cm om zó
eentweebandstegencapaciteit
te makenvoor 2 m en 70 cm. om te kunnen
IJcrtelurQIll'(-luh - Niauu,shric.ínr. 78 - jurti lgt)6
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HOOEFREQUENT
INDEVOEDINE?
Herkent u dezevragen: ,l(anneer ik op I5 m werk doet
mijn voedingzo raar.,
en/of:
'Weetu misschien
ookwaarom mijn voedingzo warm wordl?,
Ja?..-danis dit artir@rmisschienspeciaarvoor u bedoerd.
Natuurrijkzoudenwe
speciJieknaar de oorzaak in nv voedingkunnengaan
zoeken.Mijn ervaring is
echterdat we kunnenvorstaanmet enkereargemene
maatregeren,die bij mij in de
praktijk goed voldoen.

De opstelling van G/pA3BHI(p
gebruikenmet mijnstandard
miniportofoon
heb ík het dubbere,uiteinde
van het
snoervastgesoldeerd
op een ringetjevan een chassisdeel
vooreen ro.,"**",'
(uitde HiFi-wererd).
Het rijktinderdaadca. 2 s- punten
te scherenmet een kaar% ),
-achtigsprietje.
Rins,pEl NLruitAxer,Zeeuws
Vraanderen,
schreefme naaraanreiding
van mijn
verhaarin de vorigeNíeuwsbrief
over superrefractieen over de
horizonkijken.
Gebaseerdop zijn rangeervaring
in de zeevaartverterdeRins
dat het vrijwel
onmogerijk
was om vanafhet Nederrandse
strandEngerand
te
kunnenzientiggen.
'eilanden'
De vermeende
verklaardehij door schepenaan
of
net
achterde horizon
die overzo'ngroteafstandstir
rrjkente riggenen in een ,keten,op
eírandenrijken.
Eén van mijn universitairedocenten
in Twenteverterdeechterdat
hij in zijn Derftse
tijd regermatig
metzijn honddoorde duinenen
overhet strandwandeldeen heer
af
en toe Engerandkon zien!Dit
ondanksde aÍstandvan ar gauw
zo'n 1g0km. we
uiteinderijk
gerijkheeftzarvoorropig
werin het middenbrijvenen misschien
zietéén
van ons tijdenseen toevatig
bezoekaan het strandeens dingen
die areen
verklaarbaar
zijndoorfata morgana'sover
afstandenvan meerdan 1g0km.
De reactievan Rinsdeedme goed,
de rubriekwordtnietalÍeengelezen
maar
mensendenkener ook over
na! Mochtu iets bijzondersmeemaken
dat
met de
hogerefrequentieste maken
heeft dan hoop ik van u te horen.
Liefst harverwege
juli zodat ik vóór de
sruitingstijdvoor het herfstnummer
nog een goedeweek de tijd
heb om één en anderuit te
werken.

Hoogfraquent
ontkoppeling
Zoals u hieronderkunt zien detenwe de voedingin
twee herften:de gerijkrichteren
de stabilisatieschakeling.
ZEKERING
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Stabi Iisati eschakeli ng
Rcnelut QRp Cluh - Nicuwshrief
nr. 7ti_juni t996

a) Aan de ingangmonteren
we drie condensatoren:
tweevan 47 nF en één
van 0,1 pF. Ook is het
mogelijkeen in oe
handelverkrijgbare
'kant-en-klare'
ontstoringssette
gebruiken.
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b) Aan de secundairekant van
de trafowordt een RC-schakering,
bestaandeuit
een weerstandvan 2,2 kí) en een
foliecondensator
van r rrr g"pl;i"t. o"
waardeis niet kritisch.
c) Bij de brugcerwordt parater
aan erkediodeeen condensator
van47 nF
gemonteerd.
d) Tussenbasisen emittervan
elk van de powertransisto(en)
komt een
condensator
van Í0 nF.
e) Zover de schakeringdiscreet
is opgebouwdwordt bij erke
bereikbaretransistor
een condensatorvan 1 nF geplaatst
tussenbasisen emitter;bij een
geïntegreerdespanningsregeraar
komt tussende uitganghiervan
en massa
eveneenseen condensatorvan
i nF.
Í) Parateraan de uitgangwordt
een condensatorvan 1oo0pF,
één van 10 pF en
één van 0' í pF gemonteerd.
Bij a,e condensatorendient rekening
te worden
gehoudenmet de ra

Arrezobehande
rde
""J:il""ï,:"" ïï:I,ï r_""",,.
WarmÍe

Bij de meestevoedingenzijn
de gebruíktetrafo,svan vordoende
kwariteiten
vordoendezeaan de eisen
die aan de betreffendevoeding
mogen
wordengesterd.
Dit in tegenstetingtot de gebruikte
koetichamenen anderewarmtetechnische
etementen.ln de meestegevallen
warendeze te krap bemelen.
Dat is
waarschijnrijk
de prijs die betaardwordt voor
de zo fer begeerde,kreineaÍmetingen,,
een itemwaaromde consument
vaak besristtot de aanschaf.
rn de meeste
gevaten werdende in de
fordersgenoemdewaarden
dan
ook
niet gehaard.
Wat te doen, indienmer

beste
som
de
ee;"ïïï:ï::ii Jï.,ï,i'Jï:il'#fi:iffi:a*:,,*,
seh
koeilichamen,,rime," opsterring,

enz. Dat is feitetijkher
::llïï*lïsrorere
en waarschijnlijkziet u dat
ook weer niet zitten.
Een oplossingdie vaak -voeding
verbeteringgeeft, is het inbouwen
van een
kleineventilator,zoalsdi:"nr"rk"luke

aansebodenr_"toii""n"l[ï:ff
ï#:t::,ïïr':ïï:ffi:,ï:i""
geproduceerde

lawaai!De meestgebruikte
voedingenkunnen20 A leveren.
WanneerurentangeRTTy_aSo,s
ni", g";;;;;
zijn, votdoendeze goed. Bu
en ssB-verbindingenis de.berasting
cW_
kortstondigen zíjn25 A-of
zerfs30 A_
van prestisedan ioodzaak
Nier reukvoor de hander,
;::ï::::iï:::H:ï,"
r.*,.
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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 praktijkbrijktdat het aanpassingsgebied
medewordt bepaarddoor o.a. de
juistewaardeen de opsteilingvan de onderderen,
zoarsde variabere
condensatoren.Dezedienengeschiktte zijn voor een hoge
spanning.Tevens
dienenze een zo kreinmogerijkeminimumcapaciteiten een zo groot
mogetijke
maximumcapaciteitte bezitten.En daarzit nu vandaag-de-dag
de'kneep,r
ledereendie de laatstejaren wel eens gezochtheeft naar
variabelecondensatoren
weet hoe moeilijkhet is om in het bezitte komenvan de juiste
spullen.De
ouderwetsedump,vroegerde onderderenreverancier
voor de radioamateurbij
uitstek'laat het nu rerijkafireten. De tijdenvan vroegerkomen
(gerukkig?)nooit ..:
meerterug!

O0at
in dena*l?
Enkeleamateurshebbende raatstetijddit'gat in de markt'ontdekt
en biedennu
door hen zelfgebouwdevariaberecondensatorenaan. Eén van
de eerstenwas de
DuitserAnneckeuit Heidelberg.De prijzenzijn echternogal
stevigen de
Nederlandsevertegenwoordiger
doet daar nog eens een flinketoesragbovenop.
op de laatsteDvdA kwamik bij de standvan wily vervoort uit
Vegher.H,j rietmij
diversevariaberecondensatorenzien, in aile soortenen waarden.
De prijzenwaren
echt heelredelijken het produktis zekerde moeitewaard(ter.
0413-367801).

Variabsfe
condonsalor
zelfbouwen
Uiteraardkan men variabere
condensatoren
ook zerÍmaken.Eenvoorbeerd
hiervankuntu vindenin Nieuwsbrief
nr. 62 van juni 1992.Op blz.34 Um39
beschrijftPiet PA3AYpop zeer gedetaiileerdewijze hoe hij
een grotespritstator

ReneluxQlll'Ctub _Nieuwshrief
nr. 7g-iuni 1996
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maaktevoorzijn magneticloop.
Het receptis echterook voor
andere
toepassingen,zoalsantennetuners,
uitstekendbruikbaarl

rn figuur2 ziet u een T-tunermet de waardenvan de componentenerbij vermerd.
Zoalsu ziet wordenhier twee variaberecondensatorengebruiktvan erk 2o-24opF.

VeelgebruikÍe
schakef
ingen

Let op bij montageboveneen metalen
grondplaat:
hierdoorkunnen
ongewenstecapaciteitenontstaan.De
condensatorendus niet te dicht bij de
bodemplaatplaatsen!Gebruikanders
lievereen bodemplaat
van perspexof
plastic.

Het fijktmij nuttigu enkereveergebruikte
schakeringente raten zien,
ziefiguurí.

,nlff,n
I.AAGDOORI.AAT

b) HoocDooRrlAr
Fig.2 T-tuner

UíT
ohm ull
LÁAGDOORLAAT

d)

,n#lrF,,,
d) HoocDooRLAAT

lmitatis-rof
spoal
zelfmakan

pi-netwerkals
conventioneellaagdoorlaatfilter.
Pi-netwerkalshoogdoorlaatfilter.
OmschakelbaarLC_netwerk
met naar keuzelaagohmige
of hoogohmige
uitgangsimpedantie.
Dit is een laagdoorf""mft"r.
T-netwerk,een typischhoogdoorraatfi*er,
ecnte, met groot aanpassingsbereik.

Het'probleem'vande verkrijgbaarheid
van de rorspoer
is metwat handigheio
absoluutop te lossen.Daarvoormoetenwe wer enige handenarbeid
verrichten,
maarhet is dankbaarwerkl we gaaneen 'vaste,spoel'makenmet
aftakkingper
winding.Gelukkigbehoevenwe nietailewindingenaí te takken,
maarwe maken
gebruikvan een truukje.Daartoeleggenwe 4 maal 10
windingenop een

Al dezeATU,stransÍorn

raasdoorraatÍ"",,";J;:;:,ï:ÏÏ"",""ffJ":ïft::iïï:ï;::iffliï:;y
{4

eventueleuitgestraaldeharmonischen
onderdrukken.

Eenuniverselo
funer
motosrgroot
earpassingsbercilr
Met een T-netwerkkan
n
rransformeren
"";; ;; ;:il
kringstromen
beperktblijven.ï"i:ïJ'5ï:ï:ï::;:ïï:ïï:".::ï::
De verliezen

belangrijkpuntvoor
eRp-ers. Het gaat

zíjnhiercloor
eveneenslaag;een
er immers<

enersie
índe antennerrilsen
zonoer
daterwat," il ff:lrïï:ï#i"*
llenelzu eRp Club - Nieuwshrie/nr.
7g _juni 1996

Rolspoel

Behalvenaarvariabelecondensatoren
zult u vaak ook tevergeeÍsnaareen rorspoerzoeken.ook voor rorspoerengerdt,
dat de dump de grootstereverancieris geweest.Het Íijne van een rorspoer
is dat
we elkegewensteaftakkingkunnenmaken.In de praktijkwil echter
de
mechanische
constructie
van een rorspoer
nogareensprobremen
geven.Dit
merkenwe dan aan een srechterectrischof mechanischmntact.
oprettendus bij
de aanschaf!

Fig. I Veelgebruike schakelingen
voor antennetuners
a)
b)
c)

39
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I
Fig. 3 Universelespoel

spoellichaam
en vervolgens
nogmaals10 enkele
windingen.Doorgebruikte
makenvan twee
schakelaars,
één die om de
10 windingenschakelt(5
standen)en één die schakelt
tussende 0 en 10 (12
standen),kunnenwe nu e/ke
afrakkingmakendie we
wensen!En dat wildenwe
tochzo graag?Kijk naar
figuur3 en het zal u duidelijk
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wordenhoe we deze spoel moeten
makenen hoe

hoeéenenander
" o*"oor*oenikverwach,
","ï::ï:ï[i::"J:Hil:i:f,

= SM5
SM5/PAoATG
= Y53
Y53AL
etc.
/M, /MM,/P, /A telt nietapart.

zult ondervinden'Als diameter
is uitgegaanvan een pijp van
42 mmbuitenmaats.
De windingenstrak op de vorm
wikkerenmet een draaddikte
ruirntetussende
windingen'De windingenkunnen
worden""{;;";
m.b.v.
een
rijmpistoor(tipvan
PA3GHJ).De lijm van een
dergetijk"pp"r""tiJJnagenoeg
verliesvrij.

5.log
&

succestoegewenst,
HenkpAoGHS
. ., .":'

RECUMEIIÏ
BQC
IIARATIION

s.
ti

!1:1,
4

l. Doef
Het bevorderenvan de activiteit
der redenbinnende Benerux
QRp crub.

2. Banden
Alle amateurbanden,
vorgensde rARU-toewijzing,
mogenwordengebruikt;echter
wel binnende grenzenvan
de door de HOfp veËtrekte
machtiging.

3. Dssfnamc
Elke amateur,zowerzendars ruisteramateur,
kan deernemenaan de Marathon
de BQC; echterbínnenhet
van
kader van de verstrektemachtiging.
Voor zendamateursis dt

De prelix-en landenlijstvolgens
de ARRL DXCCcountryrist
wordt
gehanteerd.

VHF Dezelfdelijstals
voor HF echtermet enkele
algemeenaanvaarde
wijzigingenzoatsGM =
Shefland"ir. "n ri ] stcirie.
Elke prefixen/of land
wor
= pAo

I sed
uren
dedemarathondu
urseterd.

,;
t'

F/pA3BDK = Fo

Renelur QRp t:tub _ Nieuwshrie/.nr.
7g -1uni -t996
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ZowelvoorHF als voorVHF is de tellingals volgt
Elkegewerktecq gehoordeprefixtert voor 1 gedeerd
door (uirgangsvermogen
maal
antennefactor).Elk gewerktcq gehoordDXCC_land
telt voor 1 punt.
De scoreis de som van de preÍixpunten
maarde som van de randenpunten.
Dus
score= prefixpunten
maarlanden.Hierdoorwordteen veóindingmet minimum
poweren/ofantennefactorbeloond.

4. Prefirsnfandgn

3
I l::'1"* ;;,;Ë,1[iff":#aa
EA3XYZPA

De rogríjsten'die wordeningezondenter deernameaan
de Marathon,arsvorgl
indelen:
De te craimengewerktecq. gehoordecALL's (geenpX)
a)
arfabetisch,de
gebruiktemode,het gebruikteuitgangsvermogen
en de gebruikteanrenne.
De gebruiktemode' uitgangsvermogen
en antenneareen arsdeze tijdensde
Marathonwijzigen.
b)
Achter de cat de preÍixvan het randvermerdenindien
die ars N'EUW rand
wordt gecraimd,en het gebruikteuitgangsvermogen
en/of gebruikteantenne
indiendit airijkt van de algemeneopgave.
Verderde rogsvoozien van deernemerscatof naam,
de periodedatum,het
gebruikteuitgangsvermogen
van de zenderen de toegepasteantenne.
Vervolgenshet geheelvoor,fairplay'ondertekenen
en inleveren.
d)
Indientijdensde Marathongebruikwordtgemaakt
van verschillende
antennesen/of uitgangsvermogens
díentaangegevente wordenvoor werk
deel van de logs dezegegevensgelden.
e)
Ars een stationof prefixvoor de tweedemaarwordt gewerkt
met een rager
uitgangsvermogen,
dan kan deze prefixnogmaalswordengecraimd.
wer
duiderijkvermerden
wat het gebruikteuitgangsvermogen
en antennewas
van dat eSO.

ó. Score

maximaars,""t*r"tg"l;ï-'"""1ïiiff:ï:,ïï::tri,:ï;ï"iïïlï"*
HF

OHTXJ/Z|2 = OH2
= Y61
Y61ZN

7.Oufput
porvor
Het uitgangsvermogen
van de TX in watt of het opgenomenvermogenvan de
eindtrapgedeelddoortwee.

ii,

i
s
#l

L
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Voor amplitudemodulatie
uitgangsvermogen
gedeelddoor vier.
Maximaaltwee cijfersachter
de kommao'n"ï"n,"n,
het computerprogramrne
van de rnanagerrekentniet
met meerc4feÁ.

tr{lNl-oNT\,ANoER
V00R
2m
doorPA3DDH

E.Antennsfaclor
is aÍhanketijk
vande anrennewinsr
in dBvande sebruikte
ï#::*.cror
a)Antennebctor
I gerdtvoor0,0dBantennewnst
eindgevoede
draad

In de vorige Nieuwsbrief trof u het ontwerp oan van eenminizendertje
met een IC,
voor tweemerer.In dezeaflevering vindt u het bijbehorendeonnangertje,
óók ar
meteenICtAe.

draaddipool
ground
planeantenne
b) Antennefaclor2 geldt voor
3,0 dB antennewinsl
twee
elementsyagí
c) Antennefacto,g
J"rJiuoo. +,s dB antennewinstj
d) Antennefactor4 geldtvoor
6,0 dB antennewinst díe
elementsyagi
e) Antennefactor5 geldt
voor 7,5 dB antennewinst:
D Antennefactor6 geldt voor g,O
dB antennewinstr twee
elementsquad.
is de antennefactorgerijk
aan de antennewinstin
dB gedeerddoor
i::ai"r"en

Snuffelwerk
iei
ïi4i

&.

$,

Net als bij de zenderis de ontvangeronrstaanna snufferwerk
in verschiflende
bladen.Het hartvan de schakelingis een SMD-IC,typeMC3363DW.
Het
gedeerteziet u in figuur1, de restvindtu in
laagfrequent
figuur2. Doorgebruikte
makenvan miniatuurweerstandenen dito condensatoren(bijvoorbeerd
gesrooptuit
computersen autoradio's)kan de schakeringerg krerngemaakt
worden.

9. Looprijd
De Marathonstartop 1 juri

ffff;lï::

en eindigtop 30 juni van

het daaropvorgende

jaar.
terunnen
o"o"i""'*ren deraarstsdeernameross
ff"ïï:stand

kunnenn"t,";;;;;;:[;ffiïïi:rïïiiJï:irï:ï:"*;;";

september'Zowervoor de
managerarsvoor de deernemers
is het aan te beveren
de inzendingenregelmatig
te doen plaatsvinden.

t

E

o
o

10.Algemeen
Deernameaan de Marathon
tijdenscontestenis toegestaan
binnenhet

kadervan

fti

fi:ïJïi:ï:ï:il:".e","",.t;;;";;:),,,,0,,",w"r,"i"i"oso,,,.Fig. I
t

Indieneen eerdergecraimde
prefix ratermet een
ragervermogenen/of
antennefactorweergewerkt
wordt mag d"*, ;;;;
van sebruikt
vermosenen antenÀfactor,
nosmaarssecraimd#:ïï:Ï
venverkingsprogramma
v, de managerzorgtdan
dat het puntenverschir
totaarteilir[ffi;ffi:n
bij de

ï

t

ondermengíng.
Net ars bij de zendergevende kristalrenvoor de derde boventoon
de besteresurtaten.Natuurrijkkan ook de in
de MC3363DWingebouwdeoscilator
op 1350Í 155 MHzwordengebruikt,maardat is
natuurrtkveel minderstabier.

Kruismodufatis
Een probleemwaar ik in Needemeezit is intermoduratie
of kruismodulatie.
op een
paar honderdmeter afstandstaat
een telefooncentrale.

r t t t t
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Het laagfrequentgedeeltevan de ontvanger

De ontvangerheeft
een losseWO en kan
ook weer met twee
kristallenworden
uitgerustvoor een
groterbereik.
Kristallenvan
39,1MHz(uit
draadlozetelefoonsl)
zijn geschiktvoor
bovenmenging
en
kristallenvan
22,941MHz
(computersloop)
zijn
geschiktvoor

1996
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Tevensbevindtzich daar een hoge mastwaarmeeonderandereeen
met een vermogenvan 1 kw op een frequentievan 15g,gg0
piepersysteem
MHz
wordt uitgezonden-Daarkan de eerstemixervan de MC3363DWniet tegenr

3

o
n
()
t: n
l o

Plannen

l " 0Í,

voor 70 cm is ook nog iets in voorbereidingen wer met een zenderrc: de
MC13176van Motorora.rk hoopeen vorgendkeer hierwat meerover te schrijven.

2
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73, Genit PA3DDH
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2760
1517
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933
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longwire
longwire
longwire
longwire
longwire
longwire
inv.V
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rtF
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a
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o
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o
c

ÍD

, 4 3

kgE

1
2
3
4
5
6
7

o
c

+
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o-.
!ai

PA3FSC
PA3CLQ
PAoTA
PA3FFZ
PAoATG
PA3GMV
PA3GBK

60
93
118
30
108
22
18

23
35
42
't6
35
't6
I

PA3GLQJan-Pieter,goed dat je de fout gevondenhebt.
Je kunt er dan weer flink
tegenaan,Hl.
PA3GMVJan, primalijstjetoch.

c{
E
@

Nieuwe
deelneners
allijdrvslkom
we kunnenaltrjdnog nieuwedeernemers
gebruiken!Het voiledigeregrement
treftu
eldersin dezeNieuwsbrief
aan, zie blz. 40.
Uw volgendeinzendingzie ik graaguiterrijk'r augustusin
mijnbrievenbus.

Fig. 2 Schena van de nuni_RX
voor 2 nr

Í
ReneluxQRp(:lub _Nieuwsbrief
nr, 7g_juni

1996

tí

s

73, AdriaanpAoATG
t Í * * t
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AA7

doorONTHJ

QRP-CONTESTKATENDER
door
PAoATO

Reeds velejaren doe ik aan
eRp,
kreeg er veel plezieren goecíe
resultatenmee.
Al vallende rapportennooit
tegen,
.
stechtsbij contestenkrijg
ik vijf negJn n"g"n.

dafum
lr
.t:

0p ""n dag leek de band
een dikke soep.
Nieuwsgierigbeantwoordde
ik een arak Ce geroep.
Een verbindingkwam
met veel ,o"it" tot "i*i.
lk was blij, al was het
niet een DX hnd.

ii

Zonderinspanningenis
het echterniet gegaan.
We haddenhet moeilijk
mekaarte verstaan.
Met veet geduldseinde
ik mijn gegevensdoor
en werd op mijn beurt
helemaaloor.
Toen kwamde kat op het
koord...
lk kreegeen rapportdat
il

QSa"n eRM betetten

wemaakten
",0""J;'J:t""'r:;ff"
Ja toen was het eSO,tje
rond.
Krijgik nu een eSL van
JamesBond?
PietONTHJ
;r

TIEN
METER
ISNIEÏDOODI

Luistermaareens op
de 27 MHz_bandOverdag
is DX geen zeldzaamheid.
Benelux eRp ()lub _
Nieuwsbrief

nr. 7g _juni

t996

conlosl

modo

1-2 juni
8-9juni
1 7j u n i
22-23juni
22 juni
22 juni
l juli
20-21juli
21 juli

1500-1500
1500-1500
0000-2400
1200-1200
1600-1900
1900-2100
0000-2400
I 500-1500
0000-2400
21juli 2000-2400
27-28 juli 1200-1200
17-18aug. 1500-1500

IARU Region1 Fietdday
\ÁM/ SouthAmerica
IARU region1 eRp Day
SP QRPcontest
AGCWVHF contest
AGCW UHF contest
CanadaDaycontest
AGCW Summercontest
RSGBQRP Fietdday
ARCI HomebrewSprint
RussianDX contest
RussianQRPcontest

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

band
1 6 0 - 1 0m
í 6 0 - 1 0m
1 6 0 - 1 0m
80-10m
2m
70 cm
1 6 0 - 1 0m
80-10m
8 0 - 1 0m
Í 6 0 - 1 0m
8 0 - 1 0m
8 0 - 1 0m

IARU
Region
I Fieldday

James
sar,"."*::::Jïï l1'"::'*"

Zijnsomsmijndhi,sen dha,s
in de ruisgebleven?

0vergenomenuit'NBT_er,
nr. 25, februari1996

EMT

t-

g
f
ï
i'

Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
RS(T)+ y6lg6p.
Deelnameklassen:
A = murtiop. - murtimode- murtirX -cwssB, B = murti op.
singlemode- singleTX - eRO/eRp - aleen CW.
Puntentelling:
EU-QSO2 punten,DX-QSO3 punten,EU/p_of EU/M_QSO
4
punten,D)UP-of D)UM-QSO
6 punten.
Multiplier:
elk DXCC-landper modeper band.
Score:somvan de QSO-punten
maalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
logs per banden per mode.checkristvan gewerkterandenen
summarysheet'Erkstation1x per modeen per band,geen
mix modeen/of
crossband.Let op volgnr.serievoormultiTX.
eRp is max. .,10
W input.
Logs:plussummaryvóór 1 jurizendenaanA.
de JongpAoMW, c.R. waiboerstr.
15,1761CKAnnapaulowna.

WW
SOUTH
AMERICA
CONTEST
Werkenmet:elke amateur.

d,
{
ër
l-1
I
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Uitwisselen:RST + yelgn;.
Deelnameklassen:
sinolêó^ ,ê;á^r^L^_r

;
op/arrband,
sinsre
band/eRp,
op/a,
,n,n,
"oï;';"ï;í:;;,': ii:Hlt"
r"iooo'"i""rwermu*ipr),
esometsthAmerica
;J;:ïti'S'*ï?,:::lt-":
8
continent
2 puntenen de rest

i;

4 punten.

Multiplier:
oxcc-r"r'g"n

score:
som
oso-J,ï;:ï ff iffJi,jffifj o"j
Logs:per band+ sul

p o Boxr.r., roo#ï,:10""ï;j,i:],;:ïï1,;a"n
**

1:

j

DAyC0ITTEST
0ANADA

$.l
'

Werkenmet: Canadeseamateurs.
Roepen:CQ TEST.
uitwisselen:RS(T)+ vorgnr.,canadese stationsgeven RS(T)+ prov.aÍkorting.
Deernamekrassen:
singreop. cw of SSB,singreop. í bandcw of SSB,singreop.

conrest
commitee,

,
g

SPQRP
COIIÏEST

ffi

Werkenmet: elke amateur.
Roepen:Ce eRp TEST.
Uitwisseln:RST + yelgnp./klasse.
D e e l n a m e k l a s sVeLnp: =
m a x .í W e R p = m a'^'
x . v5 W
rr', rr
L p =- mêXm a x .b0
meerdan 50 W uitgangsvermogen.
S 0W
WeneRO=
Puntentelling:VLp-Vlp
eSO = á punten,VLp-eRp
eSO = 6 punten,
VLp-Lp
eSo=

Ë
{
1
'

ï

s nunt11
y:1_9^oOso=+
eRp_eRp
QRP-LP
eSo=4 punren,
eSo=. or":"1:lr:ORooSó= Junt"n,
olunren,
Lp_Lp
=2 punten,
eso
=
eso 1punr,
eRo_eno
.Lf:oRo
oió-=o-oin,"n.

i:iïlï, ;#ïiïi.:?i,,:::"i;;,-,

*
I

,ï:tenperDXccrand
voor
Qso,s

;lJ"ï:,t

J:','"ï"0*

aanKarorcierpiarspsye,
ur.G.

Aect|/_Dr
VHF/UHF
ColtïEsr

:

Werkenmet:elke amateur.
Roepen;Ce AGCW
TEST.
Uitwisselen:
RST+ yslgnp./klasse/locator.
ueehameklass€Íl: =
fl ry
=tot25

punrellins:
, or",o"r""jir,l;1"Ï,ïi'B

wenc = meerdan
2sw utt.

Multiplier:
geen.
Score:som van de
eSO_punten.
Bijzonderheden:
klasseen locatiemogen
tijdensoe
de contestniet veranderen.
Gebruikworldwide
to""tor"u"i_._-,;^^^.,^::T

c,ubstarions
il;#:ïïï::ïi::ï"1',ïïï:lï,ïï,:;-^""ïJ.,""
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One,multiop.

Puntentelling:
elk QSo met canadatelt voor i 0 punten.Eencanadeesstationmet
o" sufÍixRAC,VAC oÍ eST telt voor 20 punten.canadese/mm-stationszijn 10
prnt"n waard.Elk stationbuitenCanadatelt voor2 punten.
Multiplier:de gewerktecanadese provinciesper band en per mode.
Score:somvan de QSO-puntenmaalsomvan de multipliers.
Bijzonderheden:
een stationmag peÍ bandzowerin cw arsin ssB gewerkt
worden.
Logs:per band + summaryen adres binnen30 dagenna de conteststuren
aan:
RAC,P.O.Box 356,Kingston,Ontario,K7L4W2,Canada.

AECW
SUMMERCONTEST

Score:de somvan de
eSO_puntenmaalde somt
vanie multiPlierpunten'
Bijzonderheden:
alleen . .
mogen
Logs:per b"nd * "u,,.,oéénmansstations

Morcinka
2rr, 01;;;

en 432,025-432,
írequenties:144,0'10-144,150
1SOMHz.
Logs:per band + summaryvoor eindjuri zendenaan oriver Thye DJ2QZ.
38, 48145MUnster,Deutschland.
Friedenstrasze

I

:
*
s

&

Werkenmet: elke amateur.
Roepen:Ce eRp TEST.
Uitwissen:
RST + volgnr./klasse.
Deelnamekrassen:
VLp = max.1 w, eRp = max.5 w Mp = max.25 wen eRo =
meerdan 25 W uit.
Puntentelling:1 punt voor EU-stationsen 2 puntenvoor DX-stations.
De
contestmanager
geeft4 puntenper eso metVLp-, eRp- oÍ Mp_stations
mits hun
logis ingestuurd.
Multiplier:
I puntper bandper DXCC-rand.
ook hier2 puntenper DXCc-randvoor
QSO'smetVLP-,QRp- en Mp-stationsmitshun tog is ingestuurd.
score:de som van de eso-punten maarde som van de murtiprierpunten..
Bijzonderheden:
QSo's buitende contestmogenóók geterdworden,RSTopgave
is danvoldoende.Rustpauze
van 9 uur in max.2 periodenin het rogaan te geven.
Alleensingeloperatorstationsmogendeelnemen.Slechts1 T)URX
oÍ TRCVRmag
in werkingzijntijdensde contest.Voor
eRo-stationstellenalleende eso,s met
VLP-,QRP-of Mp-stations.
Logs:per band+ summaryvoor31 augustuszendenaan
Dr. Hartmutweber

.i
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DJ7ST,Schlezierwegi3,
D_3322gSalzgifteri, Deutschland.

ARCI
HOMEBREW
SPRI}IT
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
voorARCl_lêítên.
Dc? +
r state/prov.
êr^r ,
RST
of rand+ ARci-membernr.,
niet-redenns, * slct-'eden:
rroor

n-no+ uitganssvermosen'
Deelnamektasr""
It
;11,1t:]
;lngleband'
of all band'Hi-band

(20 - rcm) of Lo-band
(í60 -

40 m).

2punten
enDX-statíons
;iffiilïH"::31,i11": ?l,n*n,EU-stations
4punten.

score:de"",";;r:ï:"".ï"tj""j:*ff
jjï;:n*i:-lU#ï,,:ii
vermogensmultiplier

x voedingsmultipti",
* fenrsprnl"n.
Bijzonderheden:
etkstationf l<p". U"no.
ruiJii
dan24 uurin de contest.
apparatuur
moetzelfgemaakt
De
of 25jaarouo" ntnn"t

"ó,"";;;1[1ï"'ï!3ïlïïl
;:',ï1ïï ï'l?'il:r:'7. Boven
: its"
ïi:;enisvudisen
5 w geldtals checklog.

v""0,"g";,iplier:
i00ologebruiku"n ,o,t",
'natural'energíe
'natural'energie\iyoro,tn"*n"'nie'
of oatterilen,"n"'r.0.".
'
opgeÍadenmagde eindscore
met r,zi']|;;'
vermenigvuldigo.
gon;n

bij

i

#

$
&

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

,n H&TCVR sooo punten
per band. o0s"9""";;lo
time.
Logs:per band+ surnn

ísseBridsepo.
*"., :il"ï:ï?, #ff;ï,ïi"

i" to""t

aancamHartrord
N6GA,

RUSSIAN
DXCOilTESÍ
Werkenmet:Russische
amateurs.
Roepen:Ce TEST.
Uitwisselen:
RS(T)+ ys1
tgnr"Russische
stationsgevenRSf) +
Deernamekrassen:
obrastafkorting.
A = SingleOp.alleband

e =singre
"; ;;;;id

(DX-crusrer
hurp
toesestaan)
3ï; iifi llïixed

C = MultiOp.1 TX
Mixeo
D = MuttiOp.MultiTX
Mixed
E=SWL
KlasseA en B rrrorden
ondervêrÍtêÁrá
naar
uitsanssvermosen:

H=uitg"ns";"ffiï ïiilfiteeld

L = uitgangsvermogen
>5W

Benclux elU, Club _
Nieuw.sbriefnr, 7g - juni

max.5 W.
M = uitgangsvermogen
elk QSOtelt voor7 punten.
Puntentelling:
elke RussischeOblast(88 per band).
Multiplien
Score:som van de QSO-punten
maalsom van de multipliers.
voor soAB-stationszijn er geen beperkingenbij bandwisseringen.
Bijzonderheden:
Multiop. stationswordenin de H-klassegeplaatst.Mosr-stations moeten
minimaal10 minutenop een bandbrijvenarvorensre mogenwisseren.Gebruikvan
een DX- of luisternetwerkmaakthet stationtot een Multiop. station.Stations
gewerktin de Mixedmode mogenop dezerfdebandtweemaargewerkt
worden(1x
in cw en 1x in ssB), maarhet verschirin eso-tijd moetdan groterdan 1o
minutenzijn.Gebruikeen'dupesheet'bijmeerdan 200 eso,s. winnaars
ontvangeneen certificaat.
Logs:per band + summaryen adres binnen30 dagenna de contestzenden
aan:
RussianDX contestDirector,AndyV. MelanyínuA3Dpx, p.o. Box 9, Himki_7.
141400,Russia.

RUSSIA}I
CONTEST
QRP
Werkenmet: elke amateur.
Roepen:CQ R QRP TEST.
uitwisselen:RST + vorgnr./vermogen.
Miiliwattstationsgebruiken01 voor 0,1 w
02 voor0.2 W etc.
Deelnameklassen:
geen.
Puntentelling:HQ-stationRV3GMtelt voor 1o punten,Russischestations
in eigen
continent'l punt, Russischestationsin overigecontinenten3 punten.
Multiplier:
elke Russischeprefix(RA1,RA3,RV1,RV3etc.)op etkeband.
Score:som van de QSO-punten
maalde som van de multipliers.
Bijzonderheden:
logsper band+ summarymet stationsbeschrijving
en adres.
winnaars ontvangeneen certificaat.Voor speciareprijsen uitslag1 US doilar
meesturen.
Te gebruikenfrequenties:
alleeRp-frequenties
t eRM.
Logs:binnen30 dagenna de contestzendenaan u-eRe-club, p.o. Box
229,
Lipetsck,390043Russia.

EENKOIUIST
QRP.BIJ
7 SEPTE
]UI
BER
Noteerdezedatum!Naderebijzonderheden
vindtu in de volgendeNieuwsbrief.
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maken.ledereQRP'eren zelÍbouwerwordt uitgenodigdeen beschnjvingte maken
en praatjete houdenover haarof àjn favorieteradio-ondenrrrerp
of, wanneermen
niet in de gelegenheidis zelf te komen,een lezingop papiervoor te bereidenen te
sturennaarG4FDC.AangezienAlex als sluitingsdatum
1 juni aanhoudtkomtdit
berichtte laat, maarwanneeru plannenhad die kant op le gaan is een telefoonrje
naarAlexgauwgemaakt.Het ideeis om de beschrijving
op te nemenin het
bulletinvan de conventie.Lezingenmogenniet langerzijndantwintigminutenen
de beschrijvingmoet op één A4'tje kunnen.De werktalenzijn Slovaaks,Tjechisch
en Engels.ook zelÍbouwapparatuur
is welkomvoor een tentoonstelring
en denk
eraanuw cEPT-machtiging
meete nemenwant dezeis ook in srovakijegerdig.

irrrfi{1
iliilill/

I 00OpF

Voozover mij bekend,ligt
het wereldrecordvan
een zenderbouwenen daama
een OSO maten
op í0 minuten.Ditzou zijn gebeurd
met de
bekende,Onedwaarmee,
naclatde diverse
onderdelenwarengesolde"ro
"n ""ng".L;"n,
met de sleutelbinneniS

rorstand
wero
seuracnt
,i#n.ï:,Ïii,ï*

montagevlakdient.
De 10OOpF condensator

Raisdoel

kan wordengebroken
met een ontwerpjevan
G4MW en bestaande
uit slechts,"u"n (,,)
componenten.
Het geheelkan op een klein
stukjeprintplaat
wordengemonteerd,waarvan
de kopezijde als

Natuurrrlk
j" ;;;; ;;."#ïi::ffiffiyf;orsens
mas

mijiserke
dieje metditontwerpmaakt ,ru"in,*0"r.'rll"r
verbindins
een
"u*"
metuw
recordpogingen
en laathetonsevenweten
of netis gefuft.

:$
F

f*

14- lóJUNI:
SI'V*ffi
ZEIFBOUWCONYENTIE
doorPA3BHK
PIqaB:
Gebouw:

Vrurlcy,Stovakije (OM prefix)
Zeleznicneucilistepriekopa

Van ArexKordaG4FDC
ontvingenwe informatie
over de srovaakseQRpconventie'Verredenjaar
kwamde merdingte taat
om te pubriceren,nu is het
mrsschiende moeite
waardom ".' r,our"it"i
oJ* nu *o* dag is, metding
van
Benelux eltp (:luh _
Nieuwsbrief

nn 7g _juni

{
f
te

Vrutkyligt in het noordenvan slovakijeen is per trein te bereikenvia de
hoofdspoorlijnen
van Bratislavaen praag, beidenvia Zilina,naar Kosice.Reistijd
uit Bratislavaca. drie uur, uit praag ca. acht uur. Vliegenkan naar Bratislavaen
naarwenen (van waaruiteen busdienstnaar Bratislava,ca. 50 km). Met de auto
komt u er uiteraardook.

t

1996
qi:

0uernachlin!,
oniree
onprogremma
U kunt in het gebouwvan de conventieovemachten(e s,sOper persoonvoor
overnachting
met ontbijt)te regelenvóór 1 juni b|j G4FDC.Maarook in de stadzijn
hotelletjes.Entreevoor de conventie bedraagtÊ 2,00. Betalenvan overnachtingen
en Conventiegebeurtbij aanmelding
ter plaatse.
Het programmais als volgt:
Vrijdag14juni
17.00-22.00:
aanmeldenen kennismaking
Zaterdag'15juni 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:zelÍbouwtentoonstelling
18.00-19.30:
diner
'19.30-22.00:
vlooienmarkt
en gezelligsamanzijn
Zondagt6 juni
08.00-09.00:
ontbijt
09.30-13.00:
lezingen,clubstationOM9MVactief
13.00-14.30:
lunch
14.30-16.00:
sluiting

RcnelurQlll, (:luh - Nieuwshriefnr. 7t -.iuni t9g6
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Correspondenf
ie-adres

DEBQC-VOSSEJACHT

VerdereinÍormatiekunt u krijgenbij
Alex KordaG4FDC.
Adres:
S WindmillCourt
NorthStreet
TUNBRIDGE
WELLS
Kent,ïN2 4SU
England
Tel.:
(0044)(0)1s92s417ss

door
PAoAT0
is devolgends
Wanneer
BQC-vossoiacht?
!l
ft

sP_Dx
c
l ufTsHe
call

cal0gorios0ors

PI5OALK

MOMB

12753

i

QS0's Punlon muftiPliof
327

39

5475
1596

75
30

2't9
84

25
19

6045
4455

65
55

195
165

3í
27

92
34

270
99

30
22

243
75

33
20

SOMB

PAzNJN
PA3ADJ )

SO-3,5

PAoPLN -)
PA3ELD)

so-7

9720
2178

PAoATG/eRp )
PAoADT )

SO_14

80í9
í500

s$
*

[ #

t

109

PAoSOL
PA3EKIíQRP.)

Jii::r,iliÏ

;

83
25

= dezeamateurs
eindisden
alshoosste
inhuncaresorie
enontvansen

') =
lid van de BeneluxeRp
Club.

N
í

Hierondertreft u de data aan van de eerstvolgendewedstrijd.Zoals u wellichtweet
gaathet niei om een'normale'vossejacht
met peildozen,
etc.,maarhet is de
bedoelingdat u comfortabelvanuituw leunstoelin de shackprobeertom de vossen
op de bandte ontdekkenom vervolgensmet hen een eSO,tjete maken.Hieóij
moetenenige essentiëlegegevenswordenuitgewisseld.lk ga niet weer opnieuw
de spelregelsherhalen.Voor het volledigereglementwordt venrezennaar
Nieuwsbriefnr. 76.
Dejachtennrs. 1 en 2 hebbenreeds plaatsgehadop 29 en 30 decembervan het
vorigejaar. Vandaardat we nu verdergaanmet de jachtennrs. 3 en 4.

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

Vragan
en...enlwoordsn
Enigetijd geledenontvingik een briefvan Piet PA3AFFmet dertienvragenen
suggestiesbetreffendede BQC-vossejacht.
Aangeziende vragenook die van de
ledenkunnenzijn, wordt mijn antwoordaan Piet in de Nieuwsbriefgepubliceerd.
Uiteraardheeft Piet reedspersoonlijkeen briefvan mij gekregen.
I.

2'

3.
, r t t t

v0339tl

Is'jager' geenminderbloeddorstigtvoorddan'jachthond'?
Wat is bloeddorstig.Een goedejachthonddoet alleenhet opjagenen de jager
wachtop het teken van de honden schiet.Dus uit eerbetoonvoor het
jachtwerklatenwe het maaronveranderd.
Is het de bedoelingdatde voseennaalper avondgewerktvotdt?
Neen,dat was niet de bedoeling.Elke vos mag eenmaalper band gewerkt
wordentijden de vossejachtIlie bepaalt ofer gebrek is aan vo.gsen
zodat de 'honden'onderling QSO
nogen beginnen?
Niemand,onderlingQSO magaltijd,maardan wel graagbuitenhet
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