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Laagvemogen (QRP)Radiozendamateurisme'
van Expedmenteel,
het weÍkenmet vermogensvan
Ats QRP zal geldentijdenswedstrïdenen andereevenementen:
het
hel gevenvan voorlichting,
door
bereiken
te
max.5 watt output. De ctub;;ij;;;"i'ir;;ht.n
zenclers
QRP
van
bouwaanwijzingen
en
schema's
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díiemaandetijks
veelkanbidragentot meeÍgenoe'
vermogen
laag
met
weÍken
het
dat
inzien
die
;;il;;"r;,
Het werkenmet
vooá-wat bekeÍt het eiperimentelekaraklerdaarvan.
oen met de radiohobby,
goedêveóindingzal het.doel.vanalle
een
van
maken
her
vooÍ
i,
""oó
ffii ffi;;;ïËrï;,
De
óp de amateuóandintot een minimumte beperken
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geven
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en
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oezrq
o"ïoóuy
rr.ti"t"r"i
ledenzullenregelmatig
ven dê
;; oouieóarlngene'd" zulks ter bevordeÍing
het ;il"H";
van aktiviteilsrapporten,
hetzij
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te
uit
buiten
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steeds
hobby
De leden.un !ïpËáa"nt de QRp
ctubaKiviteiten.
in QRP' ook
alle geïnter€sseeÍden
in woord,geschrifloí met de á"á0. in de club is plaatsvoor
werken!
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Dezomerziterweerop.lkhoopdatutochnogergenseenbeetjezonheefi
kunnenvinden!
hebbenwe ook dit jaarweer een paar
Ondankshet wat kleineaantaldeelnemers
is met
dagenop het Haasjegehadwaarinvolopgeëxperimenteerd
aangename
antennesen aPParatuur.
Voor de tweedekeer hebbenwe een alternatievevossejachtgehouden.ondanks
de aanzienlijkbeterepropagatievergelekenmet de eerstekeer in de Kerstweek
de
was ook nu de deelnamebedroevendlaag.was het trjdstipongunstig?waren
ls
leden?
wel
actieve
Nieuwsbrief
actieveledenop vakantie?Zijn de lezersvan de
deBQCgewoonwegtekleinvooreenderge|.ljkspe|?oflijktdezevormVan
vossejagente veel op alwééreen contest?
Dit najaarstaan ons weer drie evenementente wachten'
We beginnenmet de HF dagvan de VERONop 7 septemberin Apeldoomwaarwij
weertegastzullenzijnomonzejaarlijkseQRP-bijeenkomsttekunnenhouden'
Wegaantochweereenvossejachtproberen,nuop2Sen29september.
Ten slotte is in novemberde Dag voor de Amateur,dit jaar in Ahoy in Rotterdam.
- lees verder op hlad:ijde 2
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VANPAoVRE
TRANSVERTER
DE50MHz

Verderwens ik u een
lk hoopin Apeldoornweervelenvan u te mogenontmoeten!
dagen'Wie weet
plezierignajaartoe met hopelijknog een paarfraaienazomerse
gemaakt'
u tot
die we weer met ons allenhebben
inspireertdezeNieuwsbrief,
voorde langereavonden!
nieuweexperimenten

73'

72es73 de RobertPA3BHK

'Drie-en-Zeventig'
73'
doorPAo0HS

telegrafiegroet'73' vandaankomt?
Hebt u enig ideewaar de gebruiteetiike
Nee? Nu,dat is ook niet verwonderlijk alsie de historie niet kent'
Tijdensde Amerikaanseburgeroorlog,welke samenvielmet de beginjarenvan de
te|egrafie,wasAndrewCargenie,ls35-1919'debeheerdervana||ezowe|
telegraaf-als sPoorl'tjnen.
Het snel kunnendoorgevenvan berichten
etc.
van bijvoorbeeldtroepenverplaatsingen
Íunctioneren
het
van
af
mate
hing in sterke
van de telegraaf.De vraag om versterkingen'
munitieen verloopvan veldslagenbereiktenu
veel snelterdan vroegerhet centraalcommando.Daardoordroegde telegraafin
belangrijkemate bij tot een goedeafloopvan de oorlogvoor de uiteindelijke
noordelijken'.
overwinnaars,'de
hemooor
Toen AndrewCargeniein 1908zijn 73-steverjaardagwildevieren' werd
zou
overleverlng
het corps militairetelegraÍsteneen banketaangeboden'Volgens
'73' ziinontstaanals een symboolvoor'de goedewensen''
toen de uitdrukking
1934en werd
vindenwe terugin QST van april
van het bovenstaande
Bevestiging
kuntu hetterugvindenin het
in de loopder jarenook nog eens herhaaldOok
'ELECTRON"augustus1958'
maandbladvan de Veron,
Als hetdàn nog nietwaaris"""""'2
HenkpAoGHS

- Nicuw'shricfnr'
l\ctrclut Qltt' {'luh
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(St0T) door
PEIN[l
Deprintvandeonlvangconverler
warenniet in de
en de printvan de ontvangconverter
De componentenopstelling
afgedrukt,dus die had u nogvan mijte goed,zie Íiguur1 en
vorigeNieuwsbrieÍ
Íiguur2 op de volgendebladzijde.Dezetekeningenzijn op ware grootteafgedrukt
zodatmendirectaan de slagkan gaanmet de bouw.
wel
Tot op hedenheb ik nog nietveel reactiesgehad,maardat zalwaarschijnlijk
door het mooieweer komen.

eindtrap
Een
6 meler
IARPI
Zoals beloofdvolgt hier de beschrijvingvan een 2 watt eindtrap,welke past op de
transverterbeschrevenin Nieuwsbriefnr. 78.
De eindtrapis geheelopgebouwdrondomde BLY87a, een typischeVHF-tordie
zich zeer goed leentvoor de 50 MHz. Het schemavan de eindtrapziet u in Íiguur 3.
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Fig.3 Eindtrap

Met een stuurvermogen
van ongeveer300 milliwattis metde BLY87aeen
vermogente krÍgenvan ongeveer2 watt. EchtQRP! En dante bedenkendat ik
heb kunnenwerken:
met dit vermogenvorigjaar al vele landenvan West-Europa
Schotland,Oostenrijk
Spanje,Portugal,Malta,Faroer-eilanden,
Italié,Joegoslavië,
en Frankrijk.Als antennegebruik ik een HB9CVop ee,nhoogtevan ongeveer5 m.
Ilcnalur Qtll'('luh - Nieuwshriclnr. T9 - septcmhar1996

!H

t-

5.

sY

K !
u

n
-nf ]

a

\ i
=

.z
S
À
{
Y
:

lu !!

a

'

{

r€

b

'

\

.

s
N
{

:

i

\

o

:è

a

l

l

\

*

.

t]l

$

\

R
s
\c
5
c\

!

N

:.

tl

tl

CY

c{

-?
t

I

[;ig. ! l'rint ontvun[aconrerler

q

l

Í-l rr

!I:NË

\
i

è

!

fl

tI

v
0 s

E

=

h'ig. 2 Componentenopstelling

('luh - Nictru'shrtcl rtr' 79 - $cptamhcr I996
lJenclrcr()ll!'

Efl

F rt tl
[]

7s

tLrl

I

7

)'.'
6
=

3f

D D-O
F o ; r í -

F

N

oIB
s ;:
D-

vandeeindtrap
0pbouw
opnieuw
van de zendconverter
is de completeprinttekening
Voorde volledlgheid
bladzijden'
vorige
op
de
de eindtrap,zie figuur4 en figuur5
afgebeeld,nu rnclusr'ef
Booreersthet gatwaar de eindtorin kan vallenmet zijnhuistotdatde pootjeshet
printoppervlakraken.Tekendan de basisen de collectoraf en frees de
aansluitsporenuil .Voorde emitterbehoeftnietsgefreesdte worden,deze wordt
Eveneensmoetenalleeilandjesuitgefreesd
directop het aardvlakgesoldeerd.
wordenvoordatde eindtorwordt geplaatst.Wees wel voorzichtigen zorg dat het
pootjevoor de bevestigingaan het koelblokjeniet afbreekt(Berilium)'
Wanneeralleeilandjesklaarzijn kan metde opbouwwordenbegonnen'
en
vrijdragend
De spoelenin de eindtrapzijnnagenoegallemaalluchtspoelen,
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DeBias
transistoralvastvan
hebje nodigom een in klasseAB ingestelde
De bias-instelling
ln dit geval
ruststroom.
behorende
daarbij
met
de
te voorzien
een voorspanning
50 mA. De
van
ongeveer
moetde BLY87awordenvoozien van een ruststroom
figuur
6.
ruststroomwordt ingesteldmet P1 in de emittervan de 8c548, zie
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Fig. 7 Componentenopstelling

instellingwordenop een kleinstukje
Alle onderdelen
voorde bias-instelling
gesoldeerd,
gaatjesprint
zie Íguur 7. Dit printjewordtdan in zijngeheelop de
Neemhiervooreen M3-boutjeen soldeerdit op de
hoofdprintgeschroefd.
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aangegevenplaats,schuifdaamaeen afstandsbusjeover het boutjeen daarop
komt dan het printjevast te zitten met een moertje.Weer een idee hè?

vandeeindtraP
Deafregeling
of
eerstevencontroleren
op de printzijnaangebracht
Nadatallecomponenten
alleswel op de goedeplaatszit aan de handvan het schemaen de
Voor de duideliikheidheb ik in Íguur I een blokschema
componentenopstelling.
van het hele aPParaatgetekend.

weervan vorenaf aan beginnen'
wikkelenen de afregeling
dan moetje zekernog evende hele
Hebje allesop maximumafgeregeld
zendconverternatrekken.Veelalis er dan nog iets meervermogenuit te krijgen.
Plaatsook een koelvlakop de eindtor,want deze wil nog wel even zijn warmtekwijt
kunnenraken.Hoegrootdit koelvlakmoetzijn?Eerlijkgezegdkan ik dat niet
berekenen,maareen dik plaatjevan 5 x 5 cm is bij mijgenoeggebleken.Wordt
dat ding dan nog te warm dan neemje het plaatjeiets groter.'.

Slot
Hopel'rjkheeft bovenstaandebeschrijvingenkeleamateursweer overgehaaldom
verderte gaan met zelfbouw.
Reactiesmet veóeteringenz'rjnnatuurlijkaltijdwelkomen zullendan in een
wordengepubliceerd.
volgendeNieuwsbrief
Een iederdie met de beschrijvingof het schemamoeilijkhedenondervindtmag mij
gerustschrijvenof bellen.Bij schriftelíjkereactiesgaarneeen sase (self addressed
stampedenvelope),b'rjtelefonischereactiegaamezo rondde klok van 19.00uur.
Als laatsterest mij nog om PAoVREle bedankenvoor het afstaanvan schema'sen
zitlnxwaarbeproefdegeduldom mij bij te staan met raad en daad in de moeilijke
momenten.Ook PEl PRFwil ik bedankenvoorde mooigetekendeschema's,
Succesmet de zelfbouw,want die is nog niet dood!
Beste73. RinsPE'tNLl,tel. 0115-564238

EEN
ANTENNESTROOM.PROB
doorPAoOHS

Fig.8 Blokschema
Sluit een goedepowermeteraan met een dummy-load.Verbindeen ampèremeter
in seriemetde voedingvan de collectorvan de eindtor.Sluithiernade spanning
met behulp
aan. Zondersignaalin de zendmodemoetje de stroomin de collector
op 50 mA brengen'
van de bias-instelling
de afstemmingvan de
Vervolgensmoet met een signaalop de microfooningang
alle in te stellenc-ties
breng
en
ingang
de
worden.BeginvanaÍ
eindtrapaÍgeregeld
op maximumoutPut.
Despoe|enindeeindtrapzijnz.g.closewound'maardoordewindingenietsuit
verkregenkunnen
elkaarte trekkenzal veelaleen ietsgroteruitgangsvermogen
worden.wees wel voorzichtigmet het uit elkaartrekkenvan de spoelen,want
dan moetje hemabsoluutweeropnieuw
wanneereen spoelte ver is uitgetrokken
'
r 1996
Ilcnclur Qlll' {:tuh - Nrent'shricí nr' 79 scptenzhe

MJF EnterprisesInc. uit de USÁbrengt met de regelmaatvan de klokdiverse
radioamateur equipmentsop de markt. Het beíreft in het algemeenhulpapparatuur
gepresenteerd
Ook heeftmeninmiddelsenkeleQRP-seties
en meetinstrumenten.
Zeker is dat velenmetgroot plezier
alsmedeenkeleverticale antennesystemen.
gebruik maken van MFJ-pr oducten.

Waiziterin?
Tijdenseen experimentmet een tweetalantennes,ontworpendoor PeterWeber
van
(hierhoortu nog nadervan),maaktenwe gebruikvan de antenne-analyzer
llenalux Qtll' ('ltth - NretmshricÍ nr. 79 'septetnher 1996
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(A) manimum-cn Minimumuitlczing

Daarwordtdan,amateureigen,nog
MFJen warendaarmeeredelijkenthousiast.
behoorlijklangover nageboomd
en zodoendereikteiemandmij een MFJ-Antenna
en gekekenwat je
Probe,typeMFJ-206aan.Die hebbenwe eensopengeschroefd
je
(zak)geld
krijgt.
was het nietoÍ
Welnu,
voor
echt
schokkend
zoal
zuurverdiende
'Dat
je
maak ik zelf en ook nog wel
het moestzijn, dat snel tot de conclusiekomt:
goedkoped.

Maximumvcldstcrktcbij hct meten
aancrn inductor.

Fig. 2 Antennacurrent probe MFJ-206

kan
OndcÍ bepaaldcomstandigheden
van dc probcbij hci mctcn
door'n geringeonbalans
'n
'n
aan dipool geringcfoutiwe uitluing tot sland
doordc
komen.Dit cffectkan wordcnondervangcn
probcbij het passucnl€n het voedingsFnt 180' te
draaicn.

(figuur1) en de inhoud(Íguur2) maareensop
We hebbende gebruiksaanwijzing
papiergezet en hebbengeconstateerddat alle onderdelenvoor een habbekratsop
de onderdelenmarktof bij de handelzijn te verkrijgen.
Door bijgevoegdetekeningenkrijgtu meteeneen indrukhoe het één en ander kan
compleet.Gebruikvoor de
wordenopgebouwden zo is ook de gebruiksaanwijzing
kern een stukjeferrietstaafuit een oudeAM-ontvanger.Een meterjeuit een
Prop
voldoetin de meestegevallenwel als aanw'tjsinstrument.
cassetterecorder
jel
geheel
gebouwd
in
mooi
kastje
en
klaar
ben
het
een
schakeling
is
nadatde

Moq^.n( F .ld

Veel succes.Henk PAoGHS

Hct mcienvao
rclatio'cvcldstcrktc

VA}IDEREDACTIE
We hebbenhet al eens eerdergeschreven:wÍj z$nelke keer net zo benieuwdnaar
de inhoudvan de Nieuwsbrief
als u! En ook dezekeerhebbenwe, dankzijde
computer,kans gezienom ALLE ingezondenkopijin één keerte plaatsen.Alle
- PAoWDWinzendersheelhartelijkbedankt!
Fig. I Gebruiksaanwiizing van de antenneprobe

lJenclusQI?I'CIuh - Ntcuwshnqf nr' 71) scplcnthar199ó
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Deommekeet

metQRO
Begonnen

Op een zaterdagben ik eensgaanwerkenmet ongeveertienwatt om te ervaren
waardie QRP-ershet nou altijdover hadden,n.l.datje bestin staatbentom leuke
verbindingen
te maken.
grote
Tot mijn
verbazingbleekdit nogwaar te zijnook!
En dit was voor mij het momentdat de liefdevoor QRP geborenwas.
lk ben toen bewuststeedshet vermogenomlaaggaandraaienen heb ook de
seinsleutel
weereenster handgenomen.Wat leukzeg,om weereensongesloord
van burenmet die goedkope
zonderdie telefoontjes
kunnen
werken,
te
'audiotroep'.

Toenwe in januari1992begonnenmet de A-callwas het gelijkal raak.Veel landen
werkenen zoveelmogelijkvermogenuit de set latenkomen,want ja dat hoorttoch
zo! Maar al snel met het groeiendaantallandenkwamenook de klachten,kortom
een hoopellendein de buurt.En ook al blijktna metingdoorde HDTPde
apparatuurgoedte zijn,dan nog zijn de problemennietvoorbij'

Vanzelfkwamtoen de interesseom zelf eens een CW-zenderte bouwen.Dit is
van het merk'Ramsey''
begonnenmet een bouwpakket
lk ben begonnenmet een 80 meterontvangeren een 80 meterzender.

Ja. dar had ik in janttari I 992 ook niet kunnen denken, dat dit zou gaan gebeuren.
Laaí ik ne even voorstellen. Miin naam is Aeilka yan der'll'agen en benwoonachtig
te Soesterberg, QRL-matig verbonden aan de vliegbasis te Soesterberg als
spec i al i st -eIektro ni ca mon teur.

Itet QRP-station van PA3GBK
in her midden de zendontttanger met daarop de
veldsterktemeter,
de
Geheel links
de oulputmeter
AT:J met SllR-meter en geheel rechts de luidspreker n et daarop

wordt in het maken van
je
Dit gaat op den duur zo verve|en, dat se|ectiever
je
dat jezelf bijna kan beschouwen
verbindingen. Uiteindelijkkomt het er op neer,
als luisteramateur.
ook niet de bedoeling kon zijn van een A-call
lk kwam tot de conclusie, dat dit toch
IJcnelru Qlll'{:luh

- Nientshnai
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Zelfbouw

Het binnemverk van de zendontvanger
kristallen.
Linksziet u o.a.de omschakelbare
Daarnavond ik al snelmijnweg naarde BeneluxQRP-rondeop zaterdagochtend.
Wat leukzeg,al die mensenmet hun kleinevermogens.
Na een gesprekmet RobertPA3BHKzijnwe snel lid gewordenvan de vereniging.
gereedwas, volgdende ontwerpjesvan PAoWFS.
Toenhet Ramsey-bouwpakket
llcnclttr QlIl' ('luh - Niauwshrral nr. 79 - scptanthcr 1996
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Nog bedanktWim, zo'nkeramischeresonatordoethet leuk.
genaamd'Howes''
Daarnaben ik met het Engelsebouwpakketbegonnen,
toen
Als eerstekochtik de DXR-20,een 8040-20 meterontvanger'Hierinheb ik
wat
nog
ik
de vijí watt CW-zendervoor 8Ometer gebouwd.Verdermoest
want dat geeft me een
modiÍcatiesaanbrengenin de ontvanger-tijdens-zenden,
xtal' dus
kabaal!wat ook wel wenselijkwas, waren wat meerÍrequentiesdan één
zenclen'
te
uit
frequenties
vijf
op
om
nu
mogel'rjk
is
het
via een draaischakelaar
Tevens heb ik er een side-toontjein gebouwd'je wilt jezelftoch ook wel horen
Toen dit
seinen,en als laatsteeen filter,wat bij CW een echteveóetering oplevert'
hel
laatsteerinzat was de'doos'danook compleetvol! Zie ook de Íoto van
binnenwerkop de vorigebaldzijde.
gemaakt'die
lk heb inmiddelsmet bovenstaandeapparatuural leukeveóindingen
Hl..'
ik dan weeropvoerin de BQC-marathon'

Toekomslplannen
De rest van het QRP-stationbestaatnog uit een QRP-ATUmel swR-meter, een
ook allemaalzelfgebouwd'
QRP-wattmeteren een veldsterktemeter,
WaariknuaanbegonnenbenisdebekendecHNs0.20transceiver.Het
deelis nu klaaren ik ben op het puntgekomenvan de eerste
mechanische
module,dus ik heb nog vele urente gaan!
lk hoopjullie een idee te hebbengegevenwat QRP voor mij betekent'
Graagtot werkens,73, Aeilko PA3GBK

PIUS
QRP
DEVERNIEUWDE
doorPFBHK
ikzoals te doen gebruikelijk
Tijdens de Yeovil QRP Convention in Sherborne la,vam
achter'The
man
QRP Component
Chris ReesG3T(]X weer legen. Chris is de
de
andere
QRP Plus'
Company' in Haslemere, Sttrrey en verkoopÍ onder
bevriend
antateur die de
een
van
Nieuwsgierig atshij is, vooral naar de mening
'nieuwe'
mee
le
nemen
en er eenswat
'ottcle' ver.siekent, vroeg hij my één van de
melen'
rc
aan
mee le sPelen en

'
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Verbeteringen
l?)

,L
ï-

lndex heeftveel aandachtbesteedaan een betereontvangstmixerdie in de praktijk
echtermindergoed lijkt te werkendan de oude versie.Vooralop 40 meter heeftde
doorsterkesignalenop nab'rjgelegenfrequenties.
ontvangerlastvan oversturing
sterkesignalen
in de ontvangerheeftmoeitemet plotselinge
De'verbeterde'AGC
en nog meerde neigingtot'pompen'en wel zodanigdat het storendwordt' De
tot de oudeQRP Plus.
zekerin vergelijking
ontvangerlijkt'nerveus',
de
oude versie.
als
bij
De QSK-werkinglijkt net zo efficiënt
wat echt is opgeknaptis de kwaliteitvan het ssB-signaal.Doortoepassingvan
eenvoudigeHF-compressieklinkthet SSB-signaalveel beterdan bij de oude
versie.
Een andereverbeteringis de toepassingvan ALC zowelvoor CW als SSB,
waardoorbij beidemodeshet vermogenregelbaaris van vrijwelnietstot maximaal.
is 4 watt op 28 MHz,7 à 8 wattop 14 en 18 MHz
Het maximaleuitgangsvermogen
en rond 5 watt oP de anderebanden.
EPROMmaaktregelingvan de
Toepassingvan een andersgeprogrammeerde
mogelijk.
1
WPM
van
in
stappen
CW-snelheid

Spurious...
Zoals u zich misschienherinnerthad de eersteversievan de QRP Plus last van
'spurious,.
lietop de bandenvanaf10 MHzte
De harmonischenonderdrukking
prOductenonder
zeer veel Ongewenste
vOOr
zorgde
intermOdUlatie
wensenover en
gedaan'
2e
De
niet
veel
aan
Welnu,hierheeftIndex
de zendfrequentie.
van
van 10 MHzis slechts28 dB onderdrukten de onderdrukking
harmonische
ligtbij 14, 18,21 en 28 MHz
onderde zendírequentie
veel intermodulatieproducten
van de tweedeharmonische
rondof net onderde vereiste40 dB. De onderdrukking
Misschienvoldoetdit aan
40
dB.
30
en
18
MHz
tussen
ligtvoorde bandenboven
óók de Europesemarkt
Index
de eisenvan de AmerikaanseFCC, maarwanneer
wil veroverenzal toch de onderdrukkingvan ongewensteproduktenonder 30 MHz
beterdan40 dB en daarbovenbeterdan60 dB moetenzijn.Dusook aan de
,verbeterde'versie
wordengesleuteld
van de QRP Plusmoetnog behoorlijk
Wat jammerdat
worden
doorstaan'
kan
RDR
voordateen eventuelekeuringdoor
probleem
grootste
het
lndex Laboratorieszo weinigaandachtheefl besteedaan
van de QRP Plus!
72es73 de RobertPA3BHK

54.
EenQRPPlusvoorf 1000?Ja!Kiiksnol0Pbladzijde
Bcnelur Qllt' Ctuh - NieuwshrieJ'nr.79 - saPtenhcr 1996
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VAN27tlc NAAR
50MHz
door
PA3FFZ
Hoehetbegon
ruilkwamik in het bezitvan de spullenvan
en onvoordelige
Via een ingewikkelde
piraat:
Mc
27
een
. een linean
Zetagi200 W
. tafelmike:
Zetagi
. all modebak: Superstar2000.
Tsja...meteen dergelijkvermogenwordje doorburenen de RDR- in de
volksmondnog steedsRadioControleDienst- belaagden wat doeje dan?Je
en omdatde Superstartot in de
brengtje spulllenonderbij een zendamateur
kan zendenzijndie spullenbij de amateurineenslegaal.
tienmeterband

í*{**)lF

hoortdan ook nog al eens piratenin 'onze'tienmeterbanden wat mij betrefi magde
nog langaktiefblijven.
etherbewaking
Er was wel flink in het bakjegespit.De eindtorrenwarenvervangen,vast er een
keeruitgefikt,en verderwas er aan alleswaarje maaraan kan draaienook
gedraaid.Het vermogenkwamnietbovende 2 watt en de modulatie(SSB)was
nietom aan te horen. Wat doeje met zo'n bak? Naartien meterbrengen?Daar
Presidentvoor,dieweliswaarnietde geheleband
heb ik al een omgebouwde
bestrijktmaar in iedergevalwel het voor mij interessanteCW- en SSB-gedeelte.
is het daarvoor mijtochwel wat behelpen.De
Naarzes meterdan?Uiteindelijk
niet
op. Na vier jaar is het ontvangerdeelzo
schiet
erg
zelfbouMransceiver
gemaaktmeteen RT-70.De
ongeveerklaaren intussenwordende verbindingen
RT-70is een legergroengeval,alleenFM, vrij instabielen breed,met een
vermogenvan 600 mW. Daarmeeis best DX mogelijken gedaan.Maar omdatSSB
van het
van de zin en de mogelijkheid
tochde DX-modeis benje aÍhankelijk
gaan
Daamaast
is
er
ook
een
stabiele
werken.
met
FM
om
te
tegenstation
gebouwdals bakenzender
en voor lokaal
(kristalgestuurde)
10 W FM-zender
verkeer.Plannenzdner ook nog om iets met één van de twee 22-kanalenMARCNu ligter
bakjes(ookal FM)te doendie hieral een t{die in de shackrondzweÍven.
dus een derde bak bij met in principede mogelijkheidvan SSB-bedrijf.

Watnu?
ETHER
BEWRKINq

Zo ben ik er dus aan gekomen.Maarwat moetje als QRP-eimet zo'n200 W
verkocht.De tafelmikefunctioneert
nabrander?Die heb ik aan een mede-amateur
uitstekenden vergelekenmet een knijpkatscheeltzo'nmikeheelwat in de kramp
de
kan bij experimenten
Bovendien
in de vingersbij wat langerekletspraatjes.
spreeksleutelwordenvastgezet,zodat de zenderingeschakeldkan blijven
waardoorwe twee handenvrij hebbenom te solderen'

Deset
En dan de Superstar 2000 zelf. Alle modulatiesoorten,zelfs CW en AM.
=
Vijf banden van ieder 45OkHz 2,250MH2 en zo groot is de 27 Mc/s-band niet. Je
Ilcnclu.r Qlll'(.'lah
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De eersteoptiewaaraanwe kunnendenkenis de bak onveranderdte laten en er
een transverterachterte zetten.De amateursdie ik ken en dezeweg gevolgd
hebbenzijn op veel problemengestuit.Veelal kiesi men voor het bijmengenmet
c.a.23 MHz en dat levert50 MHzop, maar óók 2 x 23 = 46 en 2 \ 27 = 54 MHz en
dezetwee sterkemengproduktenliggenakeligdicht bij de gewenste50 MHz De
produkten.
zijnbeslistnietde enigeongewenste
tweegenoemdeÍrequenties
Mochtu tèch de transverterweggaan,probeerhet dan eens met bóvenmenging,
moetwordenopgewektals overtoonen
c.a.77MHz,waarbijdeze mengfrequentie
Írequentie.
Zie ook de slotopmerkingen.
lagere
nietdoorvermenigvuldiging
uit een
ls hetdan nietverstandiger
om een transverternaar2 meterte bouwen?Daarzijn
printjesen kristallen
uitgekiende
van 94 MHzvoor in de handelen hetwerkt ook
nog goed. U moet natuurlijkwel een all-modetweemeterset bezitten,.
In de Superstar2000wordt bij het opwekkenvan de frequentieook nog gebruik
gemaaktvan twee kristaloscillatoren.
De ene op de bekendefrequentie
10,240MHzen de andererondde 20 MHz.De kansop ongewildeproduktenwordt
hierdoorschiereindeloos.
Als er ongewensteproduktenkunnenontstaandan
zullenze volgensMurphyook ontstaan.Ongewensteproduktenmoetenop VHF
Ranclur Qlll' (lluh - Nicuwshriaf nr. 79 - septemhcr 1996
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60 dB wordenonderdrukten 60 dB is een miljoenmaal.Voorlopigblijftde
Superstarnog maarevenliggen.Eerstmaareensmeten,denkenen het schemate
pakkenziente krijgen.Na een paarmaandenkregende plannenvormen oe
met een
oplossingligtzo voorde hand:dezebak heefteen mengoscillator
Trekkenwe
MHz.
10,7
van
freouentievan rond38 MHzen een middenfrequentie
mogelijkom
ook
natuurlijk
dezegetallenaf dan komenwe op 27MHz,maar...het is
we
erin slagen
deze twee op te tellenen dat brengtde frequentieop 48,7 MHz Als
in de
die 38 MHzwat omhoogte krikkendan komenwe metbovenmenging
is het
lukt
dan
Als
dit
zesmeterband.
in
de
en met ondermenging
tienmeterband
maken!
6
meter
te
10
èn
voor
mogelijkuit dit'bakkie'een dual-bander

0ndeWetvanBastiaan
Deesrsls
Pr00f

directop de eerste
De zesmeterantennewerd, via een scheidingscondensator,
op zoeknaar
uitgeplozen
rommelbak
de
ik
eerst
Daarvoorhad
mixeraangesloten.
de
in
setje
dat
het
een kristalom de oscillatorzoveelomhoogte krikken
'Hanszet
zesmeteóanduitkomt.Toen werd mijn radiobuurmanHansopgeroepen:
eenseensignaaltjeop50,'150.'Enikhoordehem,well0kHzlager,maarik
hoordehem. HET GAAT! Wat is dat toch altijdeen leuk momentals HET WERKT!
Ach, zo bijzonderis dat nou ook weer niet.Waaromzou ontvangenop de
niet gaan?En als ontvangstop de spiegelgaat, dan moethet
spiegelfrequentie
zendenook gaanl
Nu gingHànsluisterenen hoorde...
NIETS.En dat terwijlwe met 4 PW
een goedeverbindingkunnenmaken.
De afstandtussenHans en m'tjis ca. 3
km en daaromis die eis van 60 dB
onderdrukkingniet zo gek. Mer watt
min60 dB is 4 uW en met een
onderdrukkingvan een miljoenmaal
kunnenwij een verbindingover3 km
maken.Dat betekentdat ik aan de
had,waarbijmoetworden
uitgangvan de mixerminderdan 4 pw aan zendenergie
aan de antenneevenvlugop z'n Jan-boeren-fluit.ies
opgemerktdat de aanpassing
goedefrequentiegezonden,want bij mijzelfin de
de
op
wel
was gemaakt.Er werd
shackwas het signaalwel te horen'
Nu nog eventwee
ln principegaathet dus...werkenop de spiegelfrequentie.
is
Bastiaan'
versteÍkersbouwen,aanpassenen klaar
Hoe kaniRde Wet van Bastiaanvergeten?!
Ilcnal*r Qllt'Ctuh'
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ter handnemenen die bevestigtdat de
Latenwe eerstmaareensde blokkendoos
operatieeigenlijkvan kinderlijkeeenvoudis. Zoalslaterzou blijkenis
voorgenomen
er tocheen flinkverschiltussende kinderlijkeeenvouden de praktischeuitvoering'

Deblokkendoos
ln het verledenheb ik heel
wat negatieveervaring
opgedaanmet het flinkvan
frequenlieveranderenvan
ontvanger-of zendertreinen.
cn áe-r
rep
einét
Niet alleenis dat met die
kleineïoko'trafo's een hele
klus,maarook de
tussende
koppelingsgraad
kringenen de aanpassingen
Dit allesbrengt
veranderen.
zoveelgedoemet zich mee
dat het me beter leek om de
z en der
eindtrop
27 Mc/s-aÍdelingin takt te
laten,maardezewel om te
zettennaar cle
tienmeterband.
'dozen'uit
Met de twee extra
het blokschemamoet het
dan mogelijkzijn om een
voor 10 en voor6. Het is zelfsmogelijkom op beide
te construeren
dualbander
bandentegelijkeftijduit te zendenof te ontvangen,maar...er zit wel een vast
verschilvan 2 x de middenfrequent
tussende ÍrequentiesoP de twee
banden.Zo kan ik werkenoP 28,860
dus met
en 50,250MHztegel'tjkertijd,
Deze
MHz.
21,390
verschil
van
een
van
10,695
21.390MHzis 2 x de MF
MHz.
ONTVANqEI\t ÈN ZENDEN
Voordatwe verdergaan met de
O P D Ê S P I E QE L
is hei zaak om eerst
zesmeteraÍdeling

ffi==ffi
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,bak'van 27 Mc/s naar 10 meter om te zettenen hemvoor deze band ook weer.
de
helemaalop ordete brengenzodatwe weerkunnensprekenvan een transcelver''
pláatijzer
een
Want als ik het schemaen de constructiebekijkzit er in hetzwarte
vermoedelijk
zijn
Vermogenen modulatiekwaliteit
kwalitatiefgoedezendontvanger.
brengen.
Írequentie
op
maar
eens
zaak
de
eerst
een kwestievan afregelen...
40 kanalen=
ieder
van
banden
De oorspronkelijkebak bestrijkt5 aanééngesloten
450 kHz.In iederebandworden5 kanalenvan 10 kHz (dealfa-kanalen)
Handigis dat nieten te veranderen- de PlLdeler is op de alfaovergeslagen.
kanalente programmeren- maar dan moetde 4o-standenkanaalschakelaar
krijgenmet
anderecodesgaan aÍgeven.Dat kunnenwe ook nog wel voor elkaar
zijn:5
zou
arbeid
noeste
van
deze
of een eprom.Het resultaat
een diodematrix
rastermet
kHz
10
in
een
bandenmet voor iedereband40 aanééngeslotenkanalen
disPlaY1 tlm 40.
een meeloPend
'12
menbij zendenen ontvangenover kHz binnenéén kanaal
kan
Met de'RlT'
met
verschuiven.Conclusie:over 2 MHz kan iederefrequentiewordeningesteld
'mooie'frequentiebeginnen.
niet al te veel rekenwerk,ALS we met een
'spiegelband'
(6 m) komter
Kan.1= 28,010MHz,kan.2= 28,020MHz,enz.Op de
danhelaas,doordeverschuivingvan2l,3g0MHz,we|rekenwerkaantepas...
maar dat zou met een tabelletjeook nog te doen zijn.Voor het naar tien meter
voor
brengenvan de superstarmoetenwe dan wel 4 of 5 kristallenlaten slijpen,
uitstekend
het
ik
kan
voor
kristallen
iederenieuweband één. Met mijn leverancier
vinden,maar5 kristallenmet als resultaateen hogerekeningen toch nog een
Voorde prijsvan 5 kristallenkunnen
beetjebehelpenmet de frequentie-instelling...
we bestnog eensnadenkenof het niethandigeren/oÍgoedkoperkan'

enVCO
PLL

dat de
De documentatievan het toegepastePLL-|C,de PLLo02,deedvermoeden
geval
ieder
deler op 256 kanalen(van 10 kHz) kan wordeningesteld.Er zijn daar in
op. Met de 40mogelijkheden
8 binairelunenvooren dat levert256 verschillende
gebruikt
mogelijkheden
die
(45)
van
wordenslechts40
kanalenschakelaar
maarwordteen
deeltallen
geen
andere
Bij het verwisselenvan band gebruiktmen
bijgemengd'
anderekristalfrequentie
voor de deeltallen1,2' 4' 8'16en 32' Dievoorhet
l'rjnen
gebruikt
de
De schakelaar
Voor het
schakelenvan de deeltallen64 en 128liggenaan de plus5 volt'
experimentmakenwe die los.
niethet
|s de de|ernu over256 kanalenin te stel|en?Ja...en nee!De de|erblijkt
kunnen
450
kHz
moest
over
probleemte zijn,maarde VCO, die eerstde Írequentie
moetdat nu over 2,56MHzgaandoenen dat doet-ieNIET.
verschuiven,
79 - septcmhar 1996
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MetvoozichtigaÍregelenis een bereikover 1,6 MHzhaalbaaren dat is dus net iets
grootis. De PLL002is een 5 volt lc
minderdan de 1,7MHzdie de tienmeterband
voorde VCO ligtdus tussende 0 en 5 volt (ietsminder)'
en de stuurspanntng
WaarschijntíjkwordtdeVCogestuurddoorvaicapsenzoudanspanníngentot
een veel groter
zeker28V kunnen hebbenen dus meteen hogere stuurspanning
en de vco
PLL002
de
tussen
versterker
frequentiebereikkunnen kríigen.Met een
(nog)
niet'
moetdat kunnen.Geprobeerdheb ik het
van de schakeling
ln de experimentelefase heb ik de 4o-kanalenschakelaar
van
de printop de PLL002
de
onderkant
aan
en
een simpelstekkertje,
losgemaakt,
liggen
dipswitches
de
PLL
en
pennen
van de
gesoldeerd'De
een rij dipswitches
het
oorspronkel'tjke
keurigop volgorde,ook dit is een fluitjevan een cent. Met
(was
kristalvoor de hoogsteband (bandE) is het nu mogelijkom van 27,860MHz
ook laagstefreq. in band E) tot ongeveer29,560MHz iederegewenslefrequentie
in te stellen.
We bestellendus helemáálgeen kristal.
kunnenwe tot in de 31 MHzkomen...als de VCO zoverzou lopen'Met
Theoretisch
een versterkeÉjevoor de VCO is de volle 2,56 MHz vast haalbaar.Met tussentijds
de VCO-spoelverstemmenook.
Het werken met de dipswitchesgeeftveel rekenwerkvoor iedereÍrequentiedus
daar gaan we in de toekomstnog iets aan doen'
'uP/DOWN'-toetsjesbehoorttot de mogelijkheden.
Digitaleuiflezingen bijv.

ger.loesl
rvas
Alsikverstandig
Ja, als ik verstandigwas geweestdan had ik nu eerst mijn aandachtgerichtop het
helemaalop orde brengenvan hel bestaandetienmeterdeel. Zoalsgezegdwas de
hetvermogenop 10 m nog minderdan op 11 m en
modulatiein SSB afgrijselijk,
ook de ontvangermoestopnieuwwordenafgeregeld'
Voor de afgrijselijkemodulatiewarenverschillendeoorzaken:
stondvoor usB en LSBver naastde Íilters.cw maakt
í. De draaggolfoscillator
gebruikvanLSBendiemode|eekhethe|emaa|niettedoen.Datvie|
wel mee,maarde toonlagzovernaastde filtersdat er NIETSmeer
uiteindelijk
aan signaaldoorheenkwam.
2. De instellingvan de eindtrapwas misschiennog nietzo slechtvoor FM maar
IJaneluxQItl'(:luh - Nieuwshricí'nr.79 - scptcmhcr 199ó
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Totdatu een speldlaatvallen...te horenop een
en te zienoP de TV!
onWanger

ongeschiktvoor SSB.
En hoe ga je die tegenals eÍ geenregelaar'mikegain'tevinden
3. Overmodulatiel
is? Het setjeis gemaaktom ook doorlekenbediendte kunnenwordenen rs
gain'en als men nietoOkaan cle
daaromvoorzienvan een automatische'mike
hiervanhad zittendraaiendanwerktede limiter,ook wel
instellingen
of... genoemd,heel goed. Hardof zacht praten/schreeuwen'
speechprocessor
het maaktniet uit. Waar je de automatiekechtergek mee kunt krijgenis packet.
De burstszijn zo kort dat de regelingniet of te laat aangrijpt.Met een zo laag
niveau- uit het modem- dat de automaatniet gaat terugregelengaat ook
packetuitstekend.
De draaggolÍvoor LSB en USB weer op z n plaatszettenis een hele klus. De twee
trimmersop de oscillatorbeïnvloedenelkaar.
Draaieerst de potmeterbij de balansmixerzo dat dezaak UIT balansstaat,dan
kunt u tenminstehorenwaar de draaggolÍis. Het is de bedoelingdat b't LsB de
draaggolfnet aan de ene kant van het filter staaten bij USB aan de anderekant.
De modulatiemoet nu zo natuurlijkmogelijkklinken(afluisterenop een goede
ontvanger)en het hele toonspectrumbevatten.Een goed hulpmiddelis een radio
afgestemdop een stationmet spraak,kortomeen Hilversumsedomineevoor de
microfoon...Regelaf op een zo mooi mogelijkeweergave.Veel gedulden een
dummyzijn nodig!
de draaggolfweer helemaalweg.
Bent u tevredenregeldan met de balanspotmeter

Over
lover)modulatie
Veel leken begrijpen,als ze amateurszo bezig
horen,nietdat wij elkaarkunnenverstaan,in het
bijzonderals wij werkenin SSB. Met onze
geoefendeoren zijnwe weinigkritisch,zo weiníg
kritischdat we een slechtemodulatieals
'normaal'beginnente beschouwen.
lk heb met
het zojuistbeschrevensetieveel om rapporten
gevraagd- toen het ding nog nietwas
afgeregeld- en het meestvoorkomende
was:'primamodulatiehoor!'.
commentaar
lk weet dan dat het niet goed kan zijn en dan
lach ik even, maareigenlijkis het natuurlijkom te huilen:zo weinigkritischis de
modulatie.Die modulatievan É bedoelik
amateuren zo rot is de gemiddelde
natuurlijkniet. Ín Japanwetenze precieshoe de regelaartjesmoetenstaan. Die
Diejongenszijnhet die niet
staandus goed,al jaren.lk bedoeldie zeHbouwers.
niet
wetenwaardie voor zijn.
durvente draaienomdatze
aan de afregelpunten
mensen.Dietrekkener echtniet een
z'rjnook van die ongeduldige
Zelfbouwers
avondjevoor uit om het goedte krijgen.Nee, daar moetje van die rustige
Japannersvoor hebben.

Deeindversierkers
De eindversterkersmoetenzo staan ingestelddat de allerzwakstegeluidenin de
shack nog wordenweergegevenen dat vraagtvoor alle torren,tot aan de antenne,
een kleineruststroom.Met die allerzwakstegeluidenmoetu niet kinderachtigzijn.
Het tikken van de klok, regenbuitenop het dak, een radiozachtjesspelendin de
pasdan is de zenderecht
shack.Dit soortgeluidenmoetwordenuitgezonden,
en
zwakwordenuitgezonden
geluiden
ook
probleem
is
zwakke
dat de
lineair.Een
gemaakt.
spectrumOp
de
worden
niet meer op een wattmeterzichtbaarkunnen
analyser(dateenvoudigedingvan Barend)was zelÍshet ruisenvan de
te zien. Heeft u geen analyserdan brengtweer de
microfoonversterker
is ook een w goed
straksvoor de 50 MHz-afdeling
uitkomst.
hulpontvanger
goed
is mogener met
het
(kan.
als
2)
en
MHz
bruikbaar.Afstemmenop 50
het
te zienzijn...
op
scherm
SSB-zendergeenvreemdekriebels
ingeschakelde

watl
ziinwordl
hetnooit
ltrifisch
Alswenieimeer
Mijn radiobuurmanen ik hebbenelkaarwat opgevoed.We zaniktenover elkaars
modulatietot we er (bijna)doodziekvan werden.Maar het helpt.In ons streven
naar perfectieis er iederekeer toch nog verbeteringaan te brengen.Nu zijn we
zover dat onze SSB-modulatienet zo goed klinkt als ouderuetseAM. Een mooi
compliment,
dat inmiddelsook dooranderestationsgegevenis. OnzeSSB is nu
wantvergisu niet,ook aan
FM-station,
ook betervan kwaliteitdan het gemiddelde
bij FM,vooralbij de digitalemodes.
FM kan veel mankeren.Veelovermodulatie
Krijgtu alsmaar'rejectsvan uw tegenstationin packet?Draaidan die kraan eens
FM. De
ietsdichtlU komtnietverderof harderdoormet overgemoduleerde
groter
verstaanbaarheid
en de
bandbreedteen de veroorzaaktestoringwordt wel
voor mensoÍ computerneemtaf.

allesstil.
IJanelur()ltt'(luh
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"'
RTTY,
packef,
m0d0s'
afiegelgn
voordigitala
illodutatie-niveau
FM

flinkopen.
Draaide kraanop modemof transceiver
Beluisteruw signaalop een hulpontvanger.
Draailangzaamde kraandicht.In het beginzal de herrieuit de luidspreker
van de ontvangerniet aÍnemenmaar u bereikteen puntwaarbudit wel het
geval is. Nu nog de kraan ietsjeverderdichten klaaris Kees' Moeilijk?

maai
SSB Dit gaatbijnanet als bij FM.Alleennemenwe nu geenhulpontvanger
een vermogensmeter.Bij veel sets is een dergelijkemeterop het
frontpaneelaanwezig,meestalgekombineerdmet de S-meter'
Met de kraan flink open geeft de set maximaalvermogenen eigenlijkmeer
dan dat en dat'meei is de vervorming.
we draaiende kraan nu langzaamdichttotdat het vermogenuit de set IETS
begintaÍ te nemen.Neemvoor de zekerheidnog een heel klein beetjeextra
gas terug.Moeilijk?

Slotopmerkingen
Net toen dit verhaalklaar was viel de nieuweNieuwsbrief(78) in de bus.Veel
aandachtvoor 50 MHzwaaóij PAoVREen PEI NLl iets doen wat ik in dit artikel
afraad:mengenmet 22 MHz. Maar het schijntgoedte gaan,medê door een zeeÍ
goedeÍilteringmet L7, LB en L9.
Benieuwdwas ik natuurlijkook naar de eindtrapomdatik daar behoorlijklang mee
bezig ben geweest.Maar als het goed is verradenze hun geheimin deze
NieuwsbrieÍ.
Tot het door hen gebruiktelow-passfilter ben ik ook gekomen(meteen gering
dus dat geefl de burgermoed.uiteraardgebruik
verschilin componentwaarden)
ook ik gefreesdeeilandjesPrint'
Inmiddelsben ik aan de slag gegaanom het primawerkendeprOeÍmodel'dat
maken.
bestaatuit 3 printenmet langedradener tussen,tot een net geheelte
'Wat
je
niet
eens
ik
kan
je
is modulatieslecht"'
En toenwerKe het niet meer'
verstaan',roepenbekendenmij toe.
Murphyheeftweer toegeslagenen ik ben al weer een paarweken bezigom de
bezigheid'lk
oorzakenvan het falen op te sporen;een frustrerendemaarleerzame
is'
elkaar
voor
Nieuwsbrief
hoopmaardat het vóór de volgende
BastiaanPA3FFZ

QRP.CONTESTKALENDER
doorPAoATO
dalum EMT
7 sept.
21-22sept.
27-29sept.
28-29sept.
28 sept.
28 sept.
12 okt.
13 okt.
'13okt.
1 2 - 1 3o k t .
19-20okt.
19-20okt.
20 okt.
26-27 okl.
26-27 okt.
1-7 nov.
2-3 nov.
2-3 nov.
3 nov.
3 nov.
8-10nov.
I nov.
9-10nov.
10 nov.
16 nov.
16 nov.
17 nov.
17 nov.
17 nov.
'17nov.
23-24nov.

1300-1600
1500-1800
't600-2359
1500-1800
'1600-1900
1900-2100
1600-2400'
0000-0500
1300-2200
2000-2000
1200-2400
1500-1s00
0700-1900
0000-2400
0000-0300
0000-2400
'1200-1200
1400-1400
100
0900-1
1500-1700
2300-2300
130
0900-1
1200-1200
0900-1130
1500-1700
1800-2000
0700-0900
1000-1200
1300-1500
1500-1700
0000-2400

contest

modo

AGCW HTParty
SSA Scan.Act. contest
EU for QRP weekend
SSA Scan.Act. contest
AGCWVHF/UHFcontest
vervolg
QSO PartY
Pennsylvania

CW
CW
CW

vervolg
vervolg
URE lbero Americano
ARCIQRPFallParty
DARC WAG contest
RSGBQRP contest
CQ \ M/-DX contest
wintert'rjdUTC = AMT - 1
HA QRP week
UkrainianDX contest
VERON telegrafiecontesl
HSCcontest
vervolg
59 JA Int. DX contest
VERONPA Beker
OK/OMcontest
VERON PA Beker
EUCW Frat. QSO Party
vervolg
vervolg
vervolg
AGCW HB/OT Party
vervolg
CQ WW-DX contest

40m
8 0 - 1 0m
8 0 - 1 0m
80-10m
ssB
2m
CW
70 cm
CW
CW/SSB1 6 0 - ' t 0m
CW/SSB1 6 0 - 1 0m
CWSSB 1 6 0 - 1 0m
1 6 0 - 1 0m
SSB
1 6 0 - 1 0m
CW
CW/SSB 8 0 - 1 0m
1 5 ,1 0m
CW
1
6 0 - 1 0m
SSB
80m
CW
CW/SSB 80-10m
2m
CW
8 0 - 1 0m
CW
8 0 - 1 0m
CW
8 0 - 1 0m
SSB
80,40 m
CW
CWSSB 1 6 0 - 1 0m
80,40 m
SSB
4 0 , 2 0m
CW
CW
8 0 , 4 0m
8 0 , 4 0m
CW
40, 20 m
CW
40m
CW
80m
CW
1 6 0 - 1m
0
CW

a * * * *

lJcneltx Ql?P (:luh - Nit:uwshria/ nr' 79 sclttcnthcr 1996

band

llanclu-r Olll' ('luh - Niem,vshrieí nr. 79 - scplcmher 1996

27

PARTY
HANDTASTEN
A0ct|/-Dr
{HTPI
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CQ HTP.
Uitwisselen:RST + volgnr/klasse/naam/leeft'rjd.
A= max.5Wuit, B = max.50W uit,C = m€x.150Wuit, D =
Deelnameklassen:
SWL.
Ag- A
Puntentellin
: = 9 p u n t e n , A -B = 7 p u n t e nA, - C = 5 p u n t e nB, - B = 4
=
punten,B C 3 puntên,C - C = 2 punten.
geen.
Multiplier:
Score:de som van de QSO-punten.
Leeftijd(X)YL= XX. Alleenhandsleutelszijn toegestaan.Op de
B'rjzonderheden:
summary-sheeteen verklaringaanbrengendat men alleeneen handsleutelheefi
gebruikt.
7010- 7040kHz.
Aanbevolenfrequentieband:
Log + summary;vóór 30 septemberzendenaan FriedrichFabriDFlOY'
str. 104,D-81547MUnchen70, Deutschland.
Grunwalder

CONÏEST
ACTIVITY
SCANDINAVIAN
amaleur(incl.TF).
Werkenmet:elkeScandinavische
RS(T)+ volgnr.
Uitwisselen:
singleop. singleTX, singleop. QRPTX (max.10 W input)'
Deelnameklassen:
multiop. singleTX, SWL
- DX 1 puntop 20-10m en 3
- EU 1 punt,Scandinavië
Scandinavië
Puntentelling:
puntenop 80-40m.
Scand.callareas(l-A1= LB1 = LJ'l en OY).
Multiplier:
Score:som van de QSO-puntenmaalde som van multiplierpunten.
QSO's.
elk stationíx per band.Geencross-mode
Bijzonderheden:
Multiop. stationsminimaal10 minutenop de band.
l-A = LB = LG = LJ, JW, JX, OF = OG= OH = Ol, OHo
Scandinavië:
Landenlijst
=
OHoM= OJo,OX, OY, OZ, Sl = SJ = SK = S L= SM =7S = 8S, TF. OY/PAoQRP
OYo etc.
Logs: per band + summaryvóór 31 oktoberzendennaar:SSA ContestManager,
J.E. RehnSM3CER,P.O.Box 54, S 86301Sundsbruk'Sweden.

CONTEST
VHT/UHF
AECW.DI
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CQ AGCW TEST.

Banelur {)ltl'(.lluh
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RST + volgnr./klasse/locator.
Uitwisselen:
A = max.3,5 W uit, B = max.25 W uit,C = meerdan25 W uit.
Deelnameklassen:
km.
1 puntper overbrugde
Puntentelling:
geen.
Multiplier:
Score:de som van de QSO-punten.
klasseen locatiemogentijdensde contestnietveranderen.
B'rjzonderheden:
Alleensingleop. stations,geldt ook voor clubstations.Niet-completeQSO'stellen
nietmaarstaanwel in het log.
144,010- 144,150MHzen 432,025- 432,150MHz.
frequentiebanden:
Aanbevolen
Logs:per band+ summaryvóór31 oktoberzendenaan OliverThyeDJ2QZ'
Postfach7811, D4400 Mtinster,Deutschland.

WEEKEND
EUROPÊ
FOR
QRP
Werkenmet:elke QRP-amateur.
Roepen:CQ EU QRP.
Uitwisselen:RST/pwroutpuUnaam.
geen.
Deelnameklassen:
PA-QSO's0 punten,EU-QSO's1 punten DX-QSO's3 punten.
Puntentelling:
StationsbuitenEU 5 puntenvoor een QSO met EU.
geen.
Multiplier:
op elke band.
Score:de som van de QSO-punten
Alleen
two-wayQRP QSO'stellenmee. Per
W
max. 5 uit.
Bijzonderheden:
continentontuangende nummers1,2 en 3 een certiÍicaat.B'tjprotestenis de
bindend.
van de organisator
beslissing
4070'210503550-3570,7 020-7040,14050-1
Te gebruikenÍrequentiebanden:
kHz.
2'1070en 28050-28070
Logs:met QSO, datum,tijd, call, vezonden en ontvangenrsupwr/naamper band
+ summaryv66r12 novemberzendenaan P. DouderaOK1CZ,Ul Baterie1,
16200Praha6, CzechRepublic.

PARTY
PENNSYTVANIA
QSO
QRPclubleden.
Werkenmet:Pennsylvania
en ARRL-sectionsvoor de
Uitwisselen:RS(T)+ QTH (countyvoor Penna-stations
res0.
Deelnameklassen:
singleop. QRP (max.5 watt output),singleop. mediumpower
(max.150watt output),singleop. QRO (>150watt output),multiop- singleTX,
portableof mobielklasse'
multiop. multiTX, verdernog Noviceffechnician,
Punlentefling:
CW QSO op 160-80m 2 punten,CW QSO op overigebanden1Tz
Bcnclttr QItl' (:luh - Nicur.shricJnr. 79 ' scptcmher1996
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-;.
punt,SSB QSO 1 punt.
telt voor 1 QSO-,
(max.67). Stationop een county-grens
Multiplier:Penna-counties
punt,maarverhoogtde multiplierpunten.
is
QRP-scÓre
Score:de som van de QSO-puntenmaalde multiplierpunten.
eindscoremaal2.
Bij meer
elk station1x per band en mode.Geen repeater-QSO's.
Bijzonderheden:
/M'
CW-band.
in
de
dan 100QSO'seen dupesheetmeesturen.CW-QSO'salleen
stationsmogenopnieuwgewerktwordenbij countywissel.
Aanbevolenfrequenties:1810(nietvoor Ned.),3560,7030,7040,14060'21060'.
21110.28060en 28110 kHz.
Logs:per band+ summaryvóór 15 novemberzendenaan DouglasMaddox
USA.
W3HDH,NittanyArc., P.O. Box614, StateCollege,PA 16804-0614,

CONTEST
IBERO
AMERICANO
Werken met: elke amateur.
RS + volgnr.
Uitwisselen:
B = multiop. rest van de wereld,
A = singleop. Latijns-Amerika,
Deelnameklassen:
D = multiop. restvan de wereld,E = singleop.
C = multiop. Latijns-Amerika,
SpaanseNovice(EC),F = singleop. QRP multiband.
Puntentelling:Latijnselanden(volgenslijst)3 puntenen de rest van de wereld 1
puntper QSO.
Multiplier:DXCClanden(volgenslijst).
elk station1x per band.Multiop. slechts1 TX. Latijnselanden
Bijzonderheden:
volgensDXCC:CE,CO, CP,CT, CU, CX,C3,C9,DU,D2,EA, HC, Hl, HK, HP,
HR, KP4,LU,OA, PY,TG, Tl, XE,YN, YS, W, ZP,3C.SWL's3 puntenperQSO
Na 5 QSO'smag
landenlijst.
met min. 1 stationuit de Latijns-Amerikaanse
hetzelfdestationweergelogdworden(echtermax.15%van alle QSO's).
aan Concursolbero
Logs:per band+ summaryvóór 30 novemberzenden
Americano,GranVia de las Corts Catalanês594, E-08007Barcelona'Spain-

CONTEST
RSOB
QRP
Werkenmet elkeG-amateur.
RST+ volgnr.G's gevenRST + county(3 letters).
Uitwisselen:
singleop., singleop./QRP,multiop., multiop./QRP,SWL.
Deelnameklassen:
per QSO.
punten
3
Puntentelling:
Multiplier:elke G-county
Score:de som van de QSO-puntenmaalde som van de multiplierpunten.
te gebruikenfrequentiesbuiten21OOO-210075,21225-21149H2.
Bijzonderheden:
Bcnclur Olll'(lluh
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Dupesheet bij meerdan 80 QSO's.
Logs:met summaryvóór17 decemberzendenaan HF-Contest
CommitteeRSGB,
c/o G3UFY,77 BenshamManorRoad,ThorntonHeath,Surrey,England.

FALT
ARCI
PARTY
QRP
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CQ QRP.
Uitwisselen:
voorARCI-ledenRST+ SPC + ARC|-membemr.,
niet-ledengeven
RST+ SPC + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,all band,hi-band(20-10m) of lo-band(i60-40 m).
Voor team competitionvraag info bij PAoATG.
Puntentelling:
5 puntenper QRPARCI-QSO,4 puntenper DX-QSOen 2 punten
per EU-QSO.
Multiplier:
som van alleSPC's.
Score:de som van de QSO-punten
maalde SPC'smaalde vermogensmultiplier.
Bijzonderheden:
SPC = State/Province/Country/DXCCJand.
Hetzelfdestationmag
op meerderebandengewerktworden.Niet langer dan24 uur in de contest.In de
summary-sheeteen uitvoerigebeschrijvinggevenvan de gebruikteapparatuuren
van de totaletijd gebruiktvoorzendenen luisteren.Vermogensmultiplier:
xl0 b'rj
minderdan 1 W uit,x7 bt!l tot 5 W uit. Boven5 W uit geldtals checklog.
= 0,5 x ingangsvermogen.
Uitgangsvermogen
Het hoogsteuitgangsvermogen
gebruikttijdensde contestwordt gebruiktvoor de bepalingvan de
vermogensmultiplier.
'1810(nietvoor Ned.),3560,7040,21060
Aanbevolen
Írequenties:
en 28060kHz.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan Cam HartfordN6GA,
1959BridgeportAve.,
Claremont
CA91711,USA.

DARC
WORKED
CONTEST
ALtEERMANY
Werkenmet: Dl-amateurs.
Uitwisselen:
RS(T)+ DOKvoor DL en RS(T)+ volgnr.vooralleanderen.
Deelnameklassen:
A = singleop./allband/CW,B = singleop./allband/CW+SSB,
G
= singleop./allband/QRP,D = multiop./allband/l TX, E = SWL.
Puntentelling:
DL-QSO's3 punten.
Multiplier:
elke DOK = 1 puntper band,onaÍhankelijk
van mode.
Score:de som van de QSO-punten
maalde som van de multiplierpunten
op alle
banden.
Bijzonderheden:
elk stationop elke bandin elke mode1x werken.QRP is max.E
W uitgangsvermogen.
KlasseD slechts1 signaaltegelijkin de lucht.Hulpvan DXRencluxQIIP (:luh - Nicuwshriefnr. 79 - septemherlg96
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clustersis toegestaan.Dupesheetsbij meer dan 100QSO's'
Logs:per band+ summaryvóór 18 novembersturennaarKlausVoigtDLlDTL'
P.O.Box 427,C-8072Dresden,Deutschland.

WIDE
DXCONTEST
CQWORTD
Werkenmet:elkeamateur.
RS(T)+ CQ-zone(Nederlandis zone14)'
Uitwisselen:
singleop./allband,singleop./singleband,single
Deelnameklassen:

BudapestPF 603, H-1374Hungary.

DXCONTEST
UKRAINIA}I
Werkenmet:elkeamateur.
UkrainscheamateursgevenRS(T)+ regioRS(T)+ volgnummer.
Uitwisselen:
aÍkorting(twee letters).
singleop. all band,singleop. singleband,singleop. all band
Deelnameklassen:
QRP,multiop. multibandsingleTX, multiop. multibandmultiTX, SWL singleop.
singleband.
1 puntvoorQSO met eigenland,2 puntenvoorQSO met Europa,3
Puntentelling:
puntenvoor QSO buitenEuropa,10 puntenvoor QSO met Ukraine.
per band gewerkte:
Multiplier:de som van de afzonder'l'rjke

op.lQRP(max.looWuit),sing|eop./QRPp,sing|eop./assistedc|ass(DX-c|uster
fi, team'
TX,, multiop./allband/multi
hulp),multiop. all band/single
(welmultiplier).
punten
geen
punt,
PA
puntentelling:
punten,
1
EU-EU
3
EU-DX
per
band'
per),
WAEJanden
en
DXCGMultiplienzonesband (max.40
multiplierpunten.
van
de
Score:de som van de QSO-puntenmaalde som
als singleop-Team
team= 5 operatorsuit minimum2 continenten
Bijzonderheden:
Teamscoreis de somvan de teamleden.Multiop' 1
vóór 15 oktoberaanmelden.
de
TX minimaal10 minutenop band.Alleenals een QSOeen nieuwemultiplier
wordenbinnendeze10 minuten.singleop.
oplevertmagvan bandgerarisseld
minimum12 uur en multiop. minimum24 uur in de cOntestvoor award.Multiop'
per
multiTX max.1 signaalper band.Multiop. multiTX apartevolgnummers band'
Alle TXn binneneen straalvan 250 m. Alle antennesd.m.v.kabelsaan de TX-

a) DXCc-landen(+ WAE-landen),
b) Ukrainscheregio's(27 stuks).
x de som van de multiplierpunten.
Score:de som van de QSO-punten
mag
op een band met zowel CW als SSB
station
Hetzelfde
Bijzonderheden:
gewerktworden,maarde QSO-tijdmoetminimaal10 minutenverschillen.Klasse

Logs:perband+SummaryinzendenbinnnenlmaandnaarcQMagazine,vv\/Dx
Contest,76 NorthBroadway,Hicksville,NY 11801,USA' Dupesheetsvoor meer
dan 200 QSO's.Op de enveloppevermeldenSSB- resp' CW-log'

TEEERAIIECONTEST
VERON

CWWEEK
HAQRP
Werken met: elke amateur.
Roepen:CQ TEST QRP.
: RST/QTH/naam'
Uitwisselen

:::ffffff:lï;ïlï,

2punten
randen
overise
1punt,
rand
eisen

Multiplier:DXCClanden.
Score:de somvan de QSO-puntenmaalde multiplierpunten'
Elk stationslechts1x werken'QRPis max 5 W uit'
B'rjzonderheden:
3500- 3600kHz.
Frequentieband:
Bovendienontvangende winnaarsper
Alle deelnmersontvangeneen certiÍicaat.
(weliswaar
in de
Radiotechnika
het
maandblad
op
landeen gratisjaarabonnement
schema's)'
Hongaarsetaal,dochmet begrijpelijke
Szerkestosege,
aan Radiotechnika
Logs:met Summaryvoór21 novemberzenden
JJcncltr ()RI'Ctuh - Niuuwshriefnr.79 saPtanher 1996

multiop. multibandsingleTX 10 min.regelaanhouden.
Logs:per band + summarybinnen30 dagenversturenaan: UkrainianContest
Ukraine.
ClubHQ.,P.O. Box 485O,Zaporozhye,330118,

Werkenmet: elke amateur.
Roepen:CQ TEST.
Uitwisselen:RST + volgnr.rlocator.
A= QRP (max.10 Winput), B = QRO.
Deelnameklassen:
Puntentelling:
1 puntper overbrugdekm.
geen.
Multiplier:
Score:de som van de QSO-punten.
voor de ARI+ontestook de AR|-sectiesvermelden.A = singleop.
Bijzonderheden:
=
naarltalië.
en B multiop. De logswordendan doorgestuurd
d: 144,01O 144,150 MHz
Aanbevolenfrequentieban
Logs:met summaryvóór24 novemberzendenaan A. van TilborgPAoADT,
141,7327DB Apeldoorn,Nederland'
Schepenenveld

HSC
CWCONTEST
Werkenmet:elke amateur.

l-lanalur Qlll'{'luh
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RST+ volgnr.(+ clubnr.voor HSCleden).
Uitwisselen:
1 = HSCJeden(max.150W uit),2 = niet-leden(max' 150W
Deelnameklassen:
(max.5 W uit),a = SWL's.
uit),3 = QRP-stations
1 puntper QSO en 3 puntenper DX-QSO.
Puntentelling:
per band.
DXCC-land
elk
Multiplier:
Score:de somvan de QSO-puntènmaalde som van de multiplierpunten'
elk station'lx per band en tudblok.SWL'smoetenbeide rapporten
Bijzonderheden:
de eerste30 kHz van elkeband.
vermelden.Frequentiebanden:
Logs:per band+ summarybinnen6 wekenzendenaan FrankSteinkeDLSWAA,
Str.49, 01129 Dresden,Deutschland.
Trachenberger

CONTEST
JA-DX
FIVE.}IINE
Werken met: JA-stations.
Uitwisselen:RS + CQ-zonenummer(PA = 14).JA-stationsgeven RS + prefecture
nummer"
singleop., singleop. singleband,singleop. QRP' multiop'
Deelnameklassen:
singleTX.
4 puntenvoor een QSO op 160m, 2 puntenvooreen QSO op 80 en
Puntentelling:
punt
voor
een QSO op 4O,20 en 15 m.
1
10 m,
Multiplier:elke nieuweJA-prefecture+ Ogasawaralsl., MiniamiTorishimalsl' en
OkinoJorihimalsl.
Score:de som van de QSO-puntenx de som van de multiplierpunten.
singleop. stationsmax. 30 uur in de contest.Rusttijdenvan
Bijzonderheden:
min.
duidelijkin het log aangeven.Multiop-stationsmoeten,na
60
minimaal
oplevert.
10 min.op de bandblijven,tenzijhet een nieuwemultiplier
bandwisseling,
Magazine'
Five-Nine
Logs:per band+ summaryvoor31 decemberzendenaan:
P.O. Box 59, Kamata,Tokyo144,Japan.

PABÊKERWEDSTRIJD
VERON
Werkenmet alleenPA.
RS(T)+ regionummer.
Uitwisselen:
QRO,QRP,allessingleop. I TX, SWL.
Deelnameklassen:
punt
1
Punlentelling:
PerQSO.
Multiplier:
elke regioPerband.
Score:de som van de QSO-puntenmaalde som van de multiplierpunten'
QRP=
elk station1x per band.Eigenregiotelt nietvoor multiplier.
Bijzonderheden:
'10
max.5 W uit voorCW en max. W uit voor SSB.
cw 3510- 3560en 7005- 7035kHz,ssB 3600- 3650,3700Frequentiebanden:
Renalur Qlll' ('luh - Nieuwshriel nr. T9'scpttnthar

1996

3775en 7050- 7100kHz.
Logs:per band+ summaryvóór 14 decemberzendenaan A. de JongPAoMW,
15, 1761CKAnnaPaulowna.
C.R.Waiboerstr.

CONTEST
OK/OM
Werkenmet:elke OKOUOM-amateur.
oKoM-stationsgevenRS(T)+ oK-district(3
RS(T)+ volgnummer,
Uitwisselen:
letters).
singleop. cw, singleop. ssB, singleop. cw en sSB, multiop.
Deelnameklassen:
CW en SSB,QRP max.5 watt output,SWL
QSO'smet Ol(OUOM-stations= 1 punt.
Puntentelling:
Mixedmodestations
gewerkteprovincies.
de per bandafzonderlijk
Multiplier:
mogende provinciein beidemodesopvoeren.
maalde som van de multiplierpunten.
Score:som van de QSO-punten
per
band.In mixedmodecategorieeen stationop
elk station1x
Bijzonderheden:
10 min.
een bandin cw en in SSB.Multiop. stationsmoeten,na bandwisseling,
op de bandblijven,tenzijhet een nieuwemultiplieroplevert.
Logs:per band+ summaryvoor 15 septembersturennaar:K. KarmasinoK2FD,
Gen.Svobody636,674 01 Trebic,CzechRepublic.

PARTY
EUCWQSO
Werkenmel: elke amateur.
Roepen:CQEUCW.
(NM = no member).
RST/QTH/naam/club/clubnr.
Uitwisselen:
=
A EUCW-lidmeerdan 5 w uit, B = EUCWlid minderdan 5
Deelnameklassen:
W uit,C geenlid, D = SWL.
Puntentelling:
QSO met eigenlandI punt,EU-QSO's3 punten,DXQSO's3 punten.
Multiplier:
elk QSO per dag en band.
per band.
maalde somvan de multiplierpunten
score:de som van de QSO-punten
SCAG,AGCW'
elk station1x per dag en band.EUCW-clubs:
Bijzonderheden:
QRPClub),HSC'VHSC,INORC,HCC'BTC,UFT'
GQRP,BQRP(Benelux
SHSC,GPCW,QRPARCI,FISTS,UORQ,FOC,UCWC'HACWG.
- 14050kHz'
3520- 3550,7010- 7030,14O2O
Aanbevolen
frequentiebanden:
Logs:per band+ summaryvóór2Odecemberzendenaan GuntherNierbauer
Deutschland.
DJ2XP,lllingerstr.
74, D-6682Ottweiler/Saar,

lJcnclrr ()lll'(lltth
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PARTY
HB/OT
AECW.DI
Werken met: elke amateur.
Roepen:CQ HOT.
RST+ volgnr.+ klasse'
Uitwisselen:
=
TX of
A = zelflcouwTX en RX ento'f2íjaar oud' B zelÍbouw
Deelnamektassen:
RX of 25 iaar oud,C = QRP TX (max'5 W uit)'
=
B- B= 1
A-A, A- C en C - C = 3 punten,A- B' B' C 2punten'
Puntentelling:
punt.
geen.
Multiplier:
Score:de som van de QSO-Punten.
1x per
alleenzelÍbouwoÍ 25 jaar oude apparatuur'Elk station
Bijzonderheden:
band.Volgnrs.Perband.
3510- 3560en 7010- 7040kHz'
AanbevolenÍrequentiebanden:
HartmutWeberDJTST'
Logs:per band+ summaryvóór 15 dec' zendenaan Dr'
13, D-33228Salzgitter,Deutschland'
Schlesierweg

I

I

uert"rsins
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Fig. I Principe

V00R80 EN40 m
OROUNDPIANE
EEN
doorPA3DSR
m met eenlage
Voorde PACC'conregzocht ik eenantennevoor 80 en 40
mogeliik
opsÍralingshoek,zodat i.p.v. alleen Europees,ook lange'afstandverkeer
hangen
hoogte
een
gatw op
zouzijn. Om dir met eendipool te bereikenmoetdezeal
yaneenhelego|lengre.Jemoetwelinheelerggelukkigeomstandighedenzijn,als
jedirvoordeS0en40meterbandkuntrealiserenendaaromzochtikmijngelukin
een 'GP', de aJkortingvan de grottndplaneantenne'
ik gebruikgemaaktvan een
Om de GP geschiktte makenvoortwee bandenheb
principeuit
1=valstrik)'Eentrap bestaatin
doorde Amerikanenzogenoemde'trap'
hoogohmigis Plaatsenwe nu een
die op zijn resonantiefrequentie
een parallelkring
bovenop een kwartgolfstraler
trap,die resoneertin de 40 meterband(7,05MHz),
op
Als we daarentegen
voordie band,dan sluitde trap op 40 m de antenneaf.
S0mwerkenheeftc|ekringgeeninv|oedenwerktdespoe|a|seenverlenging.
Zie figuur1 voorhet Principe.

llant'lrctQtll'(lluh
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Fig. 2 Coaxiale trap voor 40 m
I l%wdg RG58Uop
htnststof spoelvorm
diameter40 mm

Mijn eerstetrap bestonduit 90 windingenvan 1 mm geëmailleerddraadop een
nylonbus met een diameter.van 40 mm. De spoel,samenmet zijn eigen
capaciteit,resoneerderondde 7,'t MHz. Op 40 m werktehet prima maarop 80 m
werd de spoel bij een outputvan 400 watt nogalwal warm en verlengdede spoel
eigenlijkteveel,waardoorde mechanischelengtevan de antennewel erg klein
werd.Dezetrap belanddedus in de junkboxen ik zochtnaareen andereoplossing.
Dezewerd gevondenin een andereconstructievan de trap.
De trap die ik nu gebruikis een coaxialelrap welke bestaatuil'11%windingen
coaxkabelgpe RG58Uop een nylonbusmet een diametervan 40 mm, zie frg.2.
Met een griddipperen een ontvangerals monitoris de trap simpelop 7,050MHzin
van de windingen.
afstemming
te brengendoorhet verschuiven
Het mechanische
deelvan de antennebestaateigenlijkuit een'mix'vantwee
'De BattleCreekSpecial',welkeis
bekende'LowbandDXpedition'
antennesn.l.:
ontsprolenaan het breinvan twee Amerikanenen de AK|-Special',waar een
Japannervoor verantwoordelijk
is.
Op 40 m is de'GP'full-sizeen wordtgebruikgemaaktvan aluminiummastdeeltjes
van 80 cm langen 38 mm in diameteren welkevooreen paarguldenper stukte
tot een lengtevan 10,12meter.
koopzijnin de dump.Dezedelenzijn opgebouwd
Een tweedenylonbus gebruikik om de antennete isolerenvan de aarde.Voor het
gedeeltebovende trap wordt een glasfiberhengel
van 5 meterlengtegebruikt.

lJencluxQlll'(:lub - Nieuwshri<N'nr.79 - septambcr1996
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KENT E.ECTRONICSPBEgENTEEBT:
hnge winteravonden.
Leukei@de
een diametervan 2 mm
Hierlangswordteen clraadvan 8,55meterlengteen met
in Íig'3'
zoalsaangegeven
geleid.Het overigedeelwordtweggespannen
heb ik dicht
tuidraden
getuid'
De
Het onderstedeeltot aan de trapwordtdriepunts
onderbroken
antenne
de
bij
dit omdat
doorisolatoren,
'
andersde tuidradeneen
goedewerkingvan het
'
geheelkunnenverstoren'
'..
Het resultaatvan deze
'
antennevalt of staat,net als
iedereandereverticale
slraler,met de aanPassing
c'q'
van de tegencapaciteit
PACCde
Tijdens
aardnet.
@ntestgebruikteik 10
radialenvan 20 meterlengte
Dat is zeker te weinigvoor
Fig. 3 De GP is Haar!
een goedrendementen het
De aardverliezen'die we
zal ongetwijfeldveel betergaan met minimaal60 radialen'
impedantie'dat is de
zo kleinmogelijkwitlenhouden,blijvendan beperkten de
+ aardverliezen,zalop 40 m in de buurtvan de 40 O komente
stralingsweerstand
dandirectvoedenmeteen
liggenen op 80 m ietslagerzijn Je kuntde antenne
dan kun je ook een z'g n' LA
50
50 C2kabel.Wil je de zaaknetjesaanpassenop
netwerkaan de voet van de antennegaan gebruiken'
'l
de contestheb ik hem
De GP werkte,ondanKsde 0 radialen,goed'Tijdens
Nederland'waarde dipool
vergelekenmet dipolenop 12 meterhoogte'Behalvein
was de GP nooit
bleek'
superieur
natuurlijk
met zijn 90 gradenopstralingshoek
zelfs 2's'-punten
Amerika
en
slechterdan de dipool.Aan de oostkustvan canada
beter!!

PRINT CUBIC INCHER

PRINT RF SNUFFB-AAR

P r i n t i t , c i l 3 3 x 5 0 t t r n tv t t o r d t
Irkendt Cubic llrchtr.
Ongeboorde Pritrt,coruPlttl
urrl printlt.t -lrtlt ltr sehcrrril

l'rin(.ic loor dc RF snulltltar
uit Bockje !
Coutplcet nrtl btscbrijviug cn
sclttrnl.

Pcr sluh:

Prr stuk:

6rS

PA3DSR
Best'73en eventueelveel pleziermet het nabouwen'Martin

BOUWSET LED VU METER
.Srireter Í0r)r urÍ DC ontvlngcr
Corrrplttl bourrstljc.

pct stuk

Per stuh: 6rS

10r - -

Per stuk:

tot 35 NíHz'

27r5O

Meetberciken van l0(t nrV,300 nV,l
en -1voll .(Excl. 100 uA nlctcl')

I'er stuk:

volt

29r5O

BOUWSETJEHF-METER
Logaritmiscltt outpul'op Ditsls villl
ren CA30ll9.
(iebruik'cm ills veldsltrklcnreltr'
S - r u c t r r , r t l t nc c r d c t t c t o r t t c '

Prr sluk: 17195

Leuh scljc, slcchts

BOUWSETJEVLO

9195

TRAN9ISTqETESTEB
BOUWSETJE

llet "bijna llles ttsÍertjc"
uit Bockjc !
Conrplcct bourrscljc

nog op dc Print zitten.
Een ontrrcrpjc trit PoPul:tr

15r--

Prr stuh:

12,í)

BOUWSETJELF VERSTERI(EB

Ntt norrit grcrr grsukkcl nrcrr
als u rcrr lrrsterker rvilt buuncn
ntrt crn I\IAR oÍ crn {\,lAV
ltrst rrk er.

(;tilrrrik

I I

dit als signarlzocktr.
t c s tl t r s t t r k t r t j c '
(jr:brtsctrd oP ctn Ll\í3llír.
l'rr stuk:

IDIII

Allt rangrbotlttt pritttctr in trurn.*'ts ol irlr ltrint ziirt ortgtboord'
{ b i . 1r ' o r u i l b t t a l i n s ' . , t * : ' b t l : 1 ) ,
l'ri.izcrr incl. llT\Y. trcl. s,- -t,','r.',Ju"t,trr

'l

of ills

8195

l t : t : , l l ' 1'f
1 ) (iiro
'r'crsc'ri'ivint .p llank (ttt5't'61'l'19

.r(rll02ti.

AL Hoek
26, 45412
Kent Electronics,Koudepolderstraat
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BOUWSET RF millivoltmelqÍ

BOUWSETJEFQ-ADAPTER

priurje: 31í)

f\Y
Itïrï

50 irhnr input inrPtdantie.

5,tl - 5.5 lr'lll z
ffi;."tj
-"*'"tn
VFO sigrraal 0nr lt z(ttëtr nilur
d r . j u i r t e o r r t r ' : u r g s rl cl k N e t t t i c
uitgiland( vrn ctn 9 Írlllz i\lF.
Spccilal bcdoeld voor bovenstailndc ll0 nreter RX.

Striplinc

F/51"1
tlg-\91

Borrrvstt.ic v0llr eell stnlPclr
sigililal genct'ntor.
Onrschaktlbaar virn tlll hllz

Bourvstl voor cttt SSI| ruPcr
voor Íl(l,lfsttnrbililr' lllsstll
350(l en {(}(lí) kltz.
MF:9 MHz xtalliltcr tu
PlesscySLl6l2 vtrslerkinS.
Pcr stuk: 95r- -

Ircr stuk:

!

BOUWSETMEETZENDER

BOUWDOOS80 M SSB RX.

|

I51l

,

7rffi

-

I

è

trnï
f"-(al

PRINT PIXIE

it.'l,,i,t""iir,t"tt,,,'"ii.'.,,'",,,it,*,,",
i * t l t

t z g

Íl() nrtteÍ trilnsccir'(rtjc
op rrll cit 25xó5 urtn Pritttjt
(ong(lr0ord)trrtl la1'oul etr
s c h e n ta .

PRINTJE MAR/MAV
Literatuur:
'Low-BandDXing',John Devoldere,ON4UN
'Antennenbuch',
Y21BK
KarlRothammel,
'Antennesand technrquesfor Low-bandDXing" John Devoldere'ON4UN
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uur) 01í5-4424í)
Telefoon (tussen 17OO-2OOO
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Op HF liepallesalseen
's
trein. Morgensvroeg
mislukteeen2xQRPQSO met SMSCBCoP
40 door....storingvan
(kW?)Amerikanenrond
7,030MHz,maarlater
kreegik tochde smaak
te pakken.
ln het'bruinecafé'oP
3.777777MHz kreegik
met die Paarwatt vanaf
Het Haasjebetere
rapportendan met 100
watt uit Sassenheim.
Wat een QTH al niet

FRISJES?
HOEZO
FRISJES?
HAASJE'
KEER'HET
DEZESDE

doorPA3BHK

Woensdag
voorons
leekde zomerin juni te beginnen.De vooruilzichten
Voorde verandering
Midzomerfeestaan de lJssel lekendan ook veelbelovend.Totdatde feestweek
704en 195zonkde moedverder
daarwas. Bij iederecontrolevan Teletextpagina's
en dan in je tentje!Maar
bewolkt,
graden
overwegend
en
VijÍtien
in mijnschoenen.
bij elkaargezochten
goede
alles
moed
de kansop regenwas klein,dus toch vol
blekenGerardPA3EKK
richtingolst gereden.Eenmaalop het veldjeaangekomen
met Karinen de familiePol (Harmke,GerbenNL12360,TheoPA3GZV,YL Joukje
De derde/P-shack,en wel die van
en JohanPA3HAB)al te zijnaangekomen.
al gauw het veldje.Met als
versierden
mastjes
PA3BHK.stondsnel en diverse
maakten.
gevolg,dat de PA3'enBHK,EKK,GZV en HABhun eersteverbindingen
En Joukje,succesmetde
metjullieA-machtigingen!
Theoen Johan,gefeliciteerd
MartinPAoEPI
voorje c-examen!Laterin de middagarriveerden
voorbereidingen
m tot 70 cm
160
van
banden
alle
Haasje
op
Het
principe
nu
vanaf
kon
en Joke.In
want ik
PA3BUo
gered
wim
door
werden
HF
gewerktworden.M'tjnactiviteitenop
wim
heeft
Nu
nemen.
te
mee
van mijnQRP Plus
was vergetenhet aansluitsnoertje
gebruik
geen
toch
ook zo,nsnoepiemaar hij dacht er tijdensons Midzomerfeest
op VHF en
tropocondities
de
want
mee
bl'rj
erg
was
daar
lk
maken.
kunnen
te
van
voor
eigenlijk
ssB/cw
70
ik
2
en
had
Dus
steek.
in
de
beetje
uHF lietenons een
Toen
in
olst.
chinees
bij
de
Ria
eten
niets meegesleept.Tegenetenst'rjdbestelde
ik een kwartiertjelater bij het restaurantaankwamstondde bestellingal klaar!
Laterop de avondbereiktenJan PA3EUEen Bea PA3GJBons veldjeop de
camping.Bea had laatin de middagop hetwerk nog een haastklusgekregen'

PÁ3BHK/Pshackvanbuitenen antennes

doet!
Albert PAoABEen LidY
aniveerdenin de looP
van de middag.Alle
van
Haasjegangers
'1996warener!
JarigeAppiewerd
luidkeelstoegezongen.

zodatze pas vrij laat ons kondenvergezellen.

Donderdag
Dedagbegonmeteenzonnetje.Endetemperatuur|iepa|gauwoptotbovende
15"!Jan Riphagenbrachtde Franseen de Twentseballen,zodatde beide
populairebalspelengespeeldkondenworden.we wildenna het oranjedebácle
ook wel weereenswat andersvan ballenzien.wat een
van de dinsdagavond
'18'en we kregenaf en toe nogwat zon op
klomop tot wel
weelde,de temperatuur
onzehoofden!Zou de zomerdan tochzijn begonnen?of was dit de hoogste
'koelkasteffect'
mogenveruvachten?
diewe in dezeperiodevan
temperatuur
lJattelux Qlll'('luh

Wim PÁ3BUO en Cerben NLt2360 zetteneen'vertical' op

'
I9()6
lJartt'lu.rQtlt' ('tuh - Niatl'shrtaf nr' 79 scPI(t'thcr
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40

TheoPA3GZV leidt het QRP-netop tachtig meter
Na het eten experimenteerde
Gerard
met zijn mini QRP-zendertje.U weet
nogwel, mel 40 MILLIwatt.Helaas,
buiteneen QSO met een tent een paar
meterverderopkwamenverdere
pogingentot verbindingen
nietverder
dan'QRZ?'van aangeroepen
stations.
Laterop de avondvereerdenNico
PAoFENen zijndochterMarloesons
met een bezoekje.Gecombineerdmet
het verjaardagsfeest
van Albertwerd
het een oergezellige
afsluitingvan de
dag.

Vrijdag

Meten is vteten!

Ilcncltr

MoedertjeNatuurhad 's nachtsgoed
haarbestgedaanmijntent te wassen.
Ondanksde leeftijdvan 30 jaar bleef
binnenalleskeurigdroog.Rondeen
uur of achtwas het ook buitenweer
droog.De zon scheenzelfsaf en toe.

Qltl' Cltth - N ieuwshricf' nr 7() - .teptcmhcr 1996

deednietmee.Met zo'n 12'was het erg fris.Gelukkigwas
Helaas,de temperatuur
E werkteik een paar
er wat levenop VHF;6 metergingopenen via sporadische
uit vooreen eenvoudig
lialianen.Albertdeeldetijdensde koffiebouwpakketjes
25
voor80 meteren aangeziende prijsruimonderde afgesproken
ontvangertje
zendertje
bij,
dat
piekenbleef,ontwierphij er voorde liefhebbers
nog een klein
goedmoetzijnvoorzo'n400 milliwatt.Helaaskwamniemandtoe aan bouwen,
maarvolgendjaar moetiedereenhet dingetjeaan de praathebben!
Na de koffiemaakteik een verbindingmet G3JUXen zat vervolgensruimeen uur
op 40 meterwant wanneerhet ene QSO werd afgeslotenzat de volgendeBeneluxof G-QRP'eral weerte roepen.Eenechte'pileup'was het nog net niet,maarhet
houdje wel bezig.Jan kwamaanzettenmet (voorons)een nieuwspel:CROQUET!
In mijn studietijdwas dit spel erg populairop de flat van één van mfinmatenen
'kroketten'genoemd.
Met een houtenhamermet een enorme
werdhet meestal
steel moet een bal via een voorafuitgezettrajectdoor poortjeswordengeslagen.
Tenminste,voor zover ik het heb begrepen.Ook het Franseballenspelwerd
venast
gespeeld.ln het bruinecaféop 80 meterwasJaapPA3CVSaangenaam
al naarde Haasjegangers
onste horen,want hij had síndswoensdagmiddag
gezocht.Na het etenwerd er traditiegetrouwweer klootgeschoten.lk bleef op het
kampen relayeerdede klootschietersvia 70 cm naar het Nederlandstalig
Amateurnetop 80 meter.NetleiderHarm PA3AJQhad hier wel plezierin en toen ik
de juiste afstandtussenmijn portofoonen de microÍoonvan de QRP Plus had
gevondenwarenGerard,Theoen Johanop 80 nog goedte verstaanook!
Ondanksde lage temperaturenwas het na de klootschieterijaangenaamwarm in
tent en de diversecaravans.
de gemeenschappelijke

Zaterdag
De ochtendbegonredelijkzacht.Zelfs de zon deed af en toe een pogingte
schijnen.Na de 12 à 13"van de dag ervoorleek 16" al heelwat. Bij de koffiewerd
En uiteraardwerdde QRPbeslotenom's avondsweereenste barbeknoeien.
rondeweer geleidvanaíHet Haasje.Dit keerwas de eer aan Theo PA3GZV,die
meteentijdenszijn eerstenet de touwtjesals een zeer eryarennetleiderin handen
had.Tussende middagwerdenwe verrastmet een bezoekjevan Veronica
PA3DWA,Ole PA3ANUen zijn vrouw lne. Ook Nico PAoFENkwamweer even
buurten.'s Middagszetteik een vossejachtuit op 2 meter.lk mochtweer de
'spoetniks'van
Anjo PAoZRlenenen vondmooieplekjesvoorde spoetniksen
voorde vos. Albert.Nico.Johanen Theodedenmee.Alleendeedspoetnik2 wel
heelerg raar.Theovertrouwdehet niet(zelfdachtik dat een oudekwaalmet een
slechtcontacttussende accu'sweeropspeelde)en gingop zoeknaardat dingdat
Jlcnclu-rQlll' ('luh - Nicuu,shricí nr. 79 - teplenhar I996
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steedsaan-en uitging.Hij vondde spoetniknietbij het kolkjelangsde lJssel,waar
ik hem had neergelegdmaar...bij één van de'vastecaravans'.Eenstelkinderen
had mrjwat zienneerleggenen één van de jongenshadhet dinggelijkmaar
meegepikt.Hij vondhetwel inleressant(er zittenhelemooieaccu,sin die
spoetniksl)en besloothet dingeven bij zijnvaderte inspecteren.
Gelukkigkwam
de spoetnikdankzijrheo terecht,wantandershad ik de vERoN afdelingLeiden
en PAoZReen heelvervelendverhaalmoetenvertellen.

begonnente vallen.Jan PA3EUEvonddat zijn slaatjewel heelslapwerdvan al
datwater!Die paarbuitjeskondende stemmingnietdrukkenen hetwerdeen
feestelijkemaaltijd.De meisjeshaddenweer geweldiginkopengedaan,dus bij
dezenamensons allemaalnogmaalsheelhartelijkbedankt!Hoeweldie avond
oranjetegenFrankrijkmoestspelen,was de stemmingniet meerkapotte krijgen
en na afloopzongenwe dan ook uit volleborstde Malaise...eh...Marseillaise.

Zoadag
De laatstedag! weer was het frisjes.Een laatsteverbindingwerd gemaaklen de
koffierondewerd gebruiktvoor de evaluatie.Voor de veranderinghad Wim dit jaar
geenprogrammaopgesteld,maarin de praktijkwerdenallespelengespeelden
verliepallesnaarwens.De conclusiewas dan ook, dat een wat verplichtuitziend
programmanergensvoor nodigis. ledereenhad het naarhaaren zijnzin gehad.
Alleen
ondanksdat ik weinighadgedaanwarende dagenvoor mij omgevlogen.
dat
het wel
voel ik tijdenshet schrijvenvan dit verslagnog steedsin al mijn botten
erg frisjeswas. lk hoopdan ook dat we volgendjaar,wanneerwe de familiedagen
wat verschuivenen van zaterdag21 juni tot en met woensdag25 juni op Het
HaasjeStaan,wat meervan het broeikaseffectmerken.We betalener inmiddels
immersgenoegvoorl
72 es73 de RobertPA3BHK

(deel
2)
QRP-AIilARDS
JohanPA3HABin actie
Mijnvrees,dat het dingwas vemield,leiddetot een boosbezoekaan de caravan
waar de spoetnikwerd gevonden.Op mijnvraagwat er meewas gedaanwerd me
op geïrriteerde
toonvertelddat het dingalleenaan-en uitgezetwas,maarlater
bleekaan alleschakelaars
en potmeterste zijngedraaid.Gelukkigwas dat alles,
want na het opnieuwinstellenwerktede spoetnikweernormaal.Waaromvertelik
dit zo uitgebreid?
Welnu,er zijnlegenwoordig
van die dingendie'normaal'
gevondenmoetenworden,maarwaar ik mezelfbehoorlijkkwaadover kan maken.
Wanneerdit soortdingenzelfsop Het Haasjegebeuren,is het eenwonderdat dit
in het'wilde'westennog nieteerderis gebeurd.De anderenhaddenme nog nooit
zó kwaadgezienlDe champagne,die werdgeopendter gelegenheid
van de 21ste
verjaardagvan de BQC en de barbecueverdrevende woedegelukkigsnel.Die
barbecuewas overigenseen ervaringop zich:de doorhet KNMIbelooÍdebuien
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doorPAoATO
lY'evervolgen onze serie owr QRP-awards. Deel I kunt u vinden in de vorige
Nientsbrief,. En deel 3 (slot) hopen in ons decembernummer te publiceren.

CW-QRP-too
diploma
Ditdiplomawordtuitgegevendoorde AGCW-DL.
'1. Maak
(vanaf1985) 100QRP-QSO'smet CW (ook
binneneen kalenderjaar
contestCW-QSO'stellenmee).
van 5 W.
vooreenzenderuitgangsvermogen
2. Maakeen QRP-verklaring
plaatsgevonden.
1,8
MHz
hebben
28
3. Alleverbindingen
moetenop de banden
jaar
en stuurdat met een QRP4. Maakeen logboekuittreksel
van het gehele

lJcnaltr Qt?t' ()luh - Nicuwshricf nr. 79 - saptcnthcr 199ó

45

M

verktaringnaar de Award Manager.
5. AwardManager:Tom
RollDL2NBy
RichardWagnerstrasse
11
D-90S.13
Zirndorf
Deutschland.
6. Diplomakosten
zijn DM 6 of US$5 of 5 IRC's.
Het CW-,l00diplomais elk jaar opnieuwte behalen.
Een gewaarmerkte
lijst is een GCR-lijst.

1000-fÍile-per-Watt
Certificate
cloorde QRP-ARCI.
Uitgegeven
1. Maakeen QSO met een station,teruvijlmen met eRp werkt.
2. De grootcirkelafstandtussen beidestationsmoet,gedeerddoor het
uilgangsvermogen,
1000miÍeof meerzijn.
3- Na ontvangstvan de QSL-kaarteneen loguittrekselmaken,aangevuldmet
locatiein lengte-en breedtegraden.
Indiende amateurtoevalligook nogARCI]id is het lidmaatschapsnummer
het helpt.
vermelden,
4. Maak eenGCR-lijsten stuur deze naarde Award Manager.
5. AwardManager:QRP
ARCIAwardManager
MichaetBryceWBBVGE
225 MayflowerNW
oH 4447
USA.
6. De kostenzijnUS$2 of 10 IRC's.
7. stickerszijn aan te vragenvoor 1 band, 'l mode,'natural'power,noviceof twoway QRPvoor dezelfdekosten.
lijst is een GCR-lijst.
Een gewaarmerkte

IíAC.QRP
Een awardvande QRP-ARCÍ
'1. Werk rnetQRP al de 6 continenten.
2. Geentip- mode-of bandbeperking,
behalvedan dat het eRp moetzijn.
3. MaakeenGCR-lijst,aangevuldmet eventueelde lidmaatschapsnummers
welke
op de QSl-kaartente vindenzijnen stuurdie naarde AwardManager.
4. AwardManager:QRP
ARCIAwardManager
MichaetBryceWB8VGE
22S MayflowerNW
Banelur Qlll'Oluh

- Nieuu'shriaí'nr.79
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oH 4447
USA.
5. De kostenzijn US$2 oÍ 10 IRC's.
'natural'power,noviceof two6. Stickerszijn aante vragenvoor 1 band, I mode,
'1.way QRP voor US$ of 5 IRC's.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

WAS.QRP
Eenawardvan de QRP-ARCI
1. Werk met QRP 20 van de totaal50 statenvan de USA.
behalvedan dat het QRP moetz[n.
2. Geentijd-mode-oÍ bandbeperking,
welke
met
eventueelde lidmaatschapsnummers
3. Maakeen GCR-lijst,aangevuld
te vindenzijn en stuurdie naarde AwardManager.
op de QSL-kaarten
ARCIAwardManager
4. AwardManager:QRP
MichaelBryceWBSVGE
225 MayflowerNW
oH 4447
USA.
5. De kostenzijn US$2 of 10 IRC's.
6. Na het behalenvan het basis-awardzijn er stickersvoor elke 30, 40 en 50
'nalural'
'1
staten.Eveneenszijn er stickersaan te vragenvoor band, 1 mode,
power,noviceof two-wayQRPvoor US$ 1.- of 5 IRC's.
Een gewaarmerktehlstis een GCRJijst.

D)(CC-QRP
Eenawardvan de QRP-ARCI
1. Werk met QRP 100landenvolgensde ARRL-landenlijst.
2. Geentijd-mode-of bandbeperking,
behalvedan dat het QRP moetzijn.
3. Maakeen GCR-lijsten stuurdie naarde AwardManager.
4. AwardManager:QRP
ARCIAwardManager
MichaelBryceWBSVGE
225 MayflowerNW
oH 4447
USA.
5. De kostenzijn US$2 oÍ 10 IRC's.
6. Stickerszrln aante vragenvoor 1 band, 'l mode,'natural'power,noviceof twoway QRPvoorUS$1.-of 5 IRC's.
Eengewaarmerkte
lijstis een GGR-lijst.
lJcnclu"r Qlll' (:luh - Niauwshri<:./rtr. 79 - scptcnthar 1996

QRP.25
Een awardvan de QRP-ARCI
l Werk met25 ledenvan de QRP-ARCI.
hebbenvan 5 W oÍ minder
2. Deze25stationsmoeteneen uitgangsvermogen
gecalimde
QSO's.
tijdensde
welkeop de
3. Maakeen GCR-lijst,aangevuldmet de lidmaatschapsnummers
te vindenzijn en stuurdie naarde AwardManager.
QSL-kaarten
ARCIAwardManager
4. AwardManager:QRP
MichaelBryceWBSVGE
225 MayflowerNW
OH4447
USA.
5. De kostenzijn US$2 of 10 IRC's.
6. Stickerszln aante vragen voor 50, 100 en elke volgende100 ledenvoor
US$ 1.-of 5 IRC's.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

W-0K-QRP-C
Award
Uitgegevendoorde OK-QRPClub.
'1984.
1. Werk 20 ledenvan de OK-QRPClub,vanaf1 januari
behalvedan dat het QRP moetzijn.
2. Geen mode-of bandbeperking,
welke
3. Maakeen GCR-lijst,aangevuldmet eventueelde lidmaatschapsnummers
op de QSl-kaaÍten te vindenzijn en stuur dezenaar de Award Manager.
DouderaOKlCZ
4. AwardManager:Petr
1
Baterie
U1.
162 00 Praha6
Czechia.
stickers.
5. De kostenvan het awardzijn5 IRC'sen 1 lRc voorde aanvullende
(Self
Addressed
Een
SAE
voor
de
stickers.
vooral
mee,
SAE
ook
een
Stuur
enveloppe.
Envelope)is een aanjezelfgeadresseerde
zijner stickersvoorelke 10 ledendie
6. Na het behalenvan het basis-award
daama gewerktworden.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

0K-CW
Award
Super
Uitgegevendoorde TelegraphyFriendsClub.
1. Klasse1: Werk 100OK-stations.

llenelux Qtlt'(luh
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op 160 m.
2. Klasse2: Werk 100OK-stations
met QRP.
Werk
3:
100
OK-stations
3. Klasse
Stickersvoor200,300 en 400 stations.
moetduideltlkop de QSLz'tjnaangegeven.
4. Het uitgangsvermogen
5. Ol(OuOM-stationsvan 1 januari1975tot 31 december1992en OK-stations
na I januari1993.
behalvevoor klasse2.
6. Geenbandbegrenzing,
7. Maakeen GCR-lijsten stuur die naar de Award Manager.
FormanekOKlDCE
8. AwardManager:Jaroslav
U vodamY398
.,:
278 01 Kralupyn./vlt.
Republic.
Czech
9. De kostenvan het awardzijn 10 IRC'sof US$ 7 oÍ DM 10.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

Wide
World
Award
QRP
Dit awardwordt uitgegevendoor de Clubede CW AginasDo Sul (CWAS),Brazilië.
1. Maak50 QSO's,na 1 mei 1987,met minimaal5 landen(incl.PA).
2. Maximumoutput10 W alleenmet modeCW.
en
3. Maakeen GCRJijst+ QRP-verklaringmet uitvoerigestationsbeschrijving
Award
Manager.
naar
de
stuur dii alles
4. Award Manager:CWAS - Award Manager
P.O.Box 27
- sc
88001Florianopolis
Brasilia.
5. De kostenvan het awardzijn 7 IRC's.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

I-QRP
Club
Award
Een awardzoalsdat van de BQC, uitgegevendoor de I-QRPClub.
1. Werk 25 ledenvan de I-QRPClub,elk I-QRPClublidslechts1 x.
2. Het minimumaantalQSO-punten
moet50 zijn.
EenQRP-QROQSOtelt voor 1 punt.
Een QRP-QRPQSOteltvoor2 punten.
3. Geenbeperkingin modeof band,behalvedan dat het QRP moetzijn (GEEN
WARC-band).
4. Maakeen GCR-lijst,aangevuldmetde lidmaatschapsnummers
welkeop de
QSL-kaarten
te vindenzijnen stuurdie naarde AwardManager.
Bcnclut Qlll' (:lub - Ntcuwshrit'fnr.
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5. AwardManager:MarcelloSurace,lKTHlN
Via Dante239
70122Ban
ItalY.
6. De kostenvan het awardzijn5 IRC'sof US$ 5.
lijstis een GCRJijst.
Een gewaarmerkte

ENAFSTETUISCI|ALEN
SRADENBoeEN
doorPAoMAP
Naar aanleiding van het artikel van Henk PAoGHSin Nienttsbrief nr. 78 blz- 26
van oud materiaal'hierbij nog eentweetaltipsbetrefende'Afstemschaal
Zelf gebruikik al jaren gradenbogenvan 360' in rondeuitvoering,die ik achtereen
knop lijm. Met een streepjeop de frontplaatkun je dan bijzondernauwkeurig
aflezen.Dezeconstructieheb ik o.a. toegepastbij VFO'sen een griddipper.Ook in
combinatiemet een Johnsonvertragingwerkt dit ideaal.
Voorts nog een tip voor diegenendie net als ik veelvuldiggebruikmakenvan de
juist ja die met
uit omroepdozen,
bekendegrijzetweevoudigeafstemcondensatoren
gebruik
met
knoppen
ik
goede
krijgen
te
aflezing
een
vertraging.Om hiervoor
ik
dan
twee
zet
frontplaat
over 270" (driekwartschaal).op de
schaalverdeling
A, en één op 9 uur met aanduidingB. Je
streepjes,één op 12 uur met aanduiding
zult zien dat als je nu aan de knop gaat draaienen het schaaltjestaat bij A op
maximumdat bij B de schaalop 0 staaten je gewoonverderkunt.Het is alleen
even oplettenof je bij A of bij B moet aflezen,maarmisschienis er onderde lezers
een pientere(X)YLof OM die ook daar weer een oplossingvoor heeft.
gebruikik de LINEX7 $, A 102 mm en voorde
Voor de gradenboog
'71 74 52-88'Ó 37 mm'
Conrad-gids1996bestelnr
de
uit
schaalknoppen
Henk'Hl!
windroos
of
is ook leukals kompasDe gradenboog
73. Mat PAoMAP
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!!
NETJES
STAAT
OPOERUIMD
B
doorDanny
DannyBeggvond het altijdeen vervelendkanveiom ljn draadantennes,na het
gebruiktijdenseen velddagof vakantie,op te ruimen.
Altijdkwamde zaak in de war en hij zindeop een methodedie dit zou kunnen
voorkomen.
'EigenlÍkmoest
je de antenne
kunnenoprollen',
dachl hij. Van
het één kwam
het ander,zie
tekening.De
tekeningspreekt
verdervoor zich
zelf. Door
meerderedrums
te makenkuntu
natuurlijkeen
groteraantal
antennes
opwindenzonder
de gevreesde
'twistand kinks'.
Het frame is
gemaaktvan
1 8m m
meubelplaat,
maaru kunt
natuurlijkook uw
eigenfavoriete
materiaalnemen.Lak het geheelaÍ met een kleurigverle en u beziteen handig
hulpmiddel
voor de restvan uw amateurleven.
BewerkingPAoGHS
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7SEPTEMBER
QRP-BIJEENKOMST
doorPA3BHK
Ook ditjaar zijnwe weerte gastop de HF-dagvan de Veron.In Íeiteis onzeeRpbijeenkomst
een informeleversievan wat bij groteverenigingen
Algemene
Ledenvergadering'heet.
De BQC is bij de lGmervan Koophandel
geregistreerd
als
een 'vereniging
met beperkterechtsbevoegdheid'.
goedkoperdan
Dit is aanzienl'rjk
een 'grote'vereniging
en vereistgeenstatutenof jaarvergadering.
Toch is onze
jaadijksebijeenkomst
hèt momentom kenniste makenmetandereledenen, voor
zover niet verhinderd,het bestuur.Het officiëlegedeelteis meestalvrij kort, hoewel
uiteraardhierinhet wel en wee van onze club wordt besproken.Er is een kleine
tentoonstellingvan veelalzelfgebouwdeQRP-apparatuur
en deze keer hebbenwe
Ger PAoOIkunnenstrikkenom een lezingte houdenover zijn ervaringenop zijn
buitenlocatie
in Monnickendam.
Dit kan heélleukworden!
De HF-dag,en dus onzejaarlijksebijeenkomst,
vindtplaatsin gebouw,De
Kayersheerdt'aan
de EersteWormenseweg
in Apeldoorn.U neemt,komendvia de
41, de afslagApeldoomZuid'. Na ca. anderhalvekilometerslaat u bij een grote
kruisingmet verkeerslichtenlinksaf.Voorbijde benzinepomp
weer links en dan ligt
na ca. 50 meteraan uw rechterhand'De Kayersheerdt'.De zaal is open vanaÍ
10 uur. En wij beginnenom 11 uur. Luncheszijnter plekkeverkrijgbaar.
Tot de 7e september! Robert,PA3BHK

K0PIEenPRINTSERVICE
doorPAoOl|S
terinzage
Allekopieiin
op7 sepfember
De afgelopentijdwas€r nietéén waarmeewe de voorraadflink kondenaanvullen.
Toch zijnonderstaande
artikelenvoor de hobbyistbuitengewoon
interessant
en ook
hiergeldthet motto:.lklein
maarfrjn'.Al de kopieënhoopik weer bij me te hebben
op de a.s. QRP-bijeenkomst,
7 septemberte Apeldoom.Aangezienik dan niet
meer'achter'detafelzit, hoopik meertijdvrrjte kunnenmakemvoorÉ. Dustot
Benalu-rQlll' ('.luh - NiauwshrieJnr. 79 - scptcmberI()96

ziensin de Kayersheerdt.Wat zegt u, 'daar ben ik nog nooitgeweest'?Maar de
clubzakenzijntochook 0w zaken!Nou,dan! Dustóchtot ziens!!!

Tijdschriftarlikelen
497
498
499
500
50't
502

à 80 cf.
Posfz.

The PW-Daventry7 MHz Reeeiver(2 parts)
The High-Flyer,
a shorteneddipolefor 18 MHz
The Slim Cobra,portableantennafor work on the h.f. bands
Multi-Delta
Antennas
Three-Band,
3.5-10.1-'14
MHz,QRPTransceiver
for CW
The Epiphyte:A simpleQRP SSBTransceiveron BOm

4
2
z

2
5
4

Catalogus
Cat001
Cat010
CatO02
Cat020

CatalogusKopie-Service(meerdan 500 artikelen!)
ldemmaarnu op floppy3.5"1.44Mb (wp5.1)
CatalogusTechnischeArtikelenverschenenin vorigeuitgaven
van de BQC-Nieuwsbrieven
ldem maarnu op floppy3.5" 1.44Mb ( Dbase4 )

5

5
7

B0UWPRINTEN
inclusief
beschrijving
enportoltosten
801 DC-Ontvangervoor de 80, 40 oÍ 20 m (beginnersproject)
B01a Toko-spoelen
voor DC-80
802 Electronischekeyer(beginnersproject)
806 X-Tal CW zender40 m, max. 5 watt (beginnersproject)
807 VFO voor 806
8013 Het PA3ANG-MINI-WIEL
80, 40 of 20 m transceiverincl.spoelen
8014 LosseTOKO-spoelen
o.a.voor801 en 8013,per stuk
8015 Floppy3%" 1.44Mb Ham-radioprogramma's

/
Í
/
/
/
Í
/
Í

19,50
11,85
16,50
10,50
10,50
25,00
3,s5
12,s0

Nummer8011 is niet meerleverbaar.De sheetis weggeraakt,
vandaar.
Bestellendoet u door het verschuldigdebedragover te makenop giro 38061g4
t.n.v.G.H.Sibumte Emmenof doorinsluitingvan het aantalpostzegels(g0 ct.),
chequeetc. Houdtu erwel rekeningmee,dat dezejongennog voor 100%
deelneemt
aan het arbeidsproces
en er zodoendesomseen kleinewachttijdkan
ontstaan.Daarvooralvastmijnexcusesvoor dit ongemak,maarwe doen ons best!
Best73 es 72, Henk pAoGHS
t r r t t
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DEEPIPHYTE.E
NOOMAALS
doorPAoWDtl/
EP-2' een
In Nienvsbrief nr. 77 pttbliceerden we de bontbeschrijving ttan van de
78 enkele
nr.
Nieuwsbrief
yoor
in
tachtig meter. ventolgens trof u
ssB-transceit,er
de
onlangs
modificaties aan. Van de onfwerper VETQK ontvingen we via ON4CBS

Íf

gewijzigde printlayout, welke we gaarne aan u doorgeven'

Hoezathefook
alweer?

: d B t , r - ke
KI TKII

lnde
oorspronkelijke
eindtrapzat eenTfilter,hetgeennogal
eensleiddetot
De
instabiliteit.
ontwerperVETQK
vervingdit T-filter
dooreen gewone
impedantietrafo.
Tezamenmet een
wijzigingvan de
en het
drivertrafo
van
aanbrengen

EP2-R(í) .PCB
CUT FIT R, B, C RND RDD STRRP

D E T Ê I L SO F S T R Ê P
S0! CEi

A . 2 5 I N 1 1I D E B R R S S S HI I I S T O C K
O R C O P P E RS T R I P P E D F R O I I P C B

tegenkopPeling
leverdedit volgens
de ontwerpereen
stabieleeindtraP
op, zoalsis
in
beschreven
nr. 78
Nieuwsbrief
o p b l z .1 3 .
paste
lnmiddels
VETQKde print

I'-ig l

7') - Ycltlt'nbt:r
ll('ntlIt-\ (.)llt' ('luh - l{rt'ttvt':hrit:l ttr'

l')t)6

I .-l
AEEI hUf,

) OT fU

839.83-93r

de nietrwsteprintlayout
Fig. 2 Spiegelbeeldafdrukvan
aan de nieuwesituatieaan en maakteeen nieuwelayout.Dezelayoutis in omloop
gebracht
Ook kon u een kopievan deze
onderhetnummer'EP2-A(M).PCB'.
nr. 78 op blz.
nieuwelayoutaanvragenvia G3RJV,zoalsis vermeldin Nieuwsbrief
voorkomen,die soms
14.Het is echtergeblekendat op dezeprintaardlussen
leidentot'fuzzy'audio.VolgensKITKWbestaatde remedieenerzijdsuit het
van een
uit het aanbrengen
en anderszijds
doorsnijden
van enkeleaardvlakken
stevigedoorverbindingsstrip.
Speciaalvoor hen,die bij G3RJVeen kopievan de
publiceren
we de gegevensvan KITKWin
nieuwelayouthebbenaangevraagd,
figuur1. Wij ontvingendezetekeningenkelewekengeledenvan ons nieuwelid
ON4CBS.Ook in SPRATSummer1996troffenwe inmiddelsdezetekeningaan.
Zoalsfiguur1 laatzien is het de bedoelingom bijA, B en C de bestaande
printsporen
Tevensdienteen bredestrip('strap')te worden
te onderbreken.
aangebracht
sporenbijA en B. De detailsvan
ter vervangingvan de onderbroken
dezebredestripziet u onderaanin figuur'l .
Vindtu dit gedoeallemaaleen beetjeteveel,dan kuntu betermaarmeteeneen
goedeprintmaken,waaropgeenaardlussenvoorkomen.Leesdaaromsnelverder,
wantwe hebbengoednieuwsvooru!
ViaON4CBSontvingen
(!) van dezeNieuwsbrief
van
we tijdenshetgereedmaken
VETQKopnieuween layout,echternu zonderaardlussen,
zie í9. 2. Dit is dus de
allemieuwste
in de eindtrap!
layoutincl.de verbeteringen
l|ctrcltr ()lll' ( luh - Nrcuu'thrr<:f ttr- 79 - :eplt:mbar lr')()
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:n,l--l

:HillF;ïl

. HARTETIJK
WELKOM
NIEUWE
LEDEN
doorPA3DNN

6E+ rl*êffi@"Hl#*ffi6ài

ledenhebbenzichbij ons aangemeld(bijgewerkt
Um31 juli
De navolgende

n l:IP6}"r'Ae
H,o[ oËffi'qHp"%,r*ï
778
779

frT-Ë-0-0cP- t-l

iiá"ïfËË*
ffi.e'Ë'
1.,
ll"ïtq
l'Ë
I
"=,r:ffi1-L-J
+' H9^H:"E
sr:-51;-//--t
Ë.:g-Ë

'96).

ON4CBS J.M. T'Jaeckx,Kapucijnenla
an 2, 9200 Dendermonde.
Aertszstraat
PA3BFW H.C.H.Hopstaken,
P.
7-3, 1073SKAmsterdam.
ls van plan in de toekomstte gaan zelÍbouwen.Laat eens iets
van jouw ervaringenweten aan de redactie.
15, 5702CG Helmond.
P E l P C U A. Winckens,D. Teniersstraat
Actief op 7A crl,2 m en 6 m met div. appaÍatuuren antennes.
PAoB\ÁÍY B. Wijling,Spoorlaan29,2215 KN Voorhout.
Werktop VHF met de TR9't30en heeftook plannenvoor UHF.
PEíPTA E. Neijenhuis,
Snodenhoeksestraat
26, 6661ND Elst (Gld.).
PAoRBO R. Boerhorst,
Zwanenlaan3, 4351 RX Veere.
A.P. Posthumus,
Zuiderkruis51, 3902WC Veenendaal.
Heeft specialeinteressein very low-,superlow- en ultra lowpower,en zo hoorthet ook!
PA3FJM J.H. \Mlholt,A. Cuypstraat20,6814LD Arnhem.
PA3FOZ J. Zwiers,Kokkelmandenlaan
88, 7542JB Enschede.
ls actiefop 20 m met'Het Wiel'.

ïËoó6j*9:6'ALtr
H-#5
85, ]*' :,o"=foRU*G.p}mJ
$
*("fEtrHtrHHgffiqgÈ-síffi781
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)H 1-1'8J

Y,

*

(

k

t

il

J I
u"- <rzsr
IJ(L (R26) J

tP-2aPar^ts LagouL and
exte.nal connections

lll

il ilt
lll

s * n - -|
SPXR+-

I I I

R25 (€u)J
I I
R25 <uioee)J I
.Rh
,o*'-

behorendebii fiS' 2
Fig.j Componentenopstelling

Aangeziendecomponentenopstel|ingopblz'SvanNieuwsbriefnr.TTvoordeze
VETQKhet wèl heeft
nieuwelayoutniet meer klopt, heb ik voor u uitgezochthoe
heb ik het niet
bedoeld.Het resultaatvan mijn gepuzzelziet u in fig' 3' Hopelijk
voorniksuitgezochtenzijnerenigenabouwersonderonzelezers...
Wim PAoWDW

TekoopeeninprimaconditieverkerendeINDEXLABoRAToR|ESQRP-PLUS
'1850,-voor 1000'/
transceivervan /
19 00 uur)'
Th. van Geenen,PA3BNI,015-2614531{na

IJcnclux)llt'(:luh
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Heelhartelijkwelkombij de BQC.Wij hopendat dit lidmaatschapook mag
bijdragenaan het plezierin uw hobby!

Wilru duidelijk
schrijven?
Nogeven het volgende.Het komt regelmatigvoor dat ondergetekendemoet
'puzzelen'om
verhuizingen,
handschriften
bij aanmeldingen,
e.d.
te ontcijferen
Meestallukt dit wel met behulpvan het callboek,maar bij het volgendegeval ben ik
zelfskansloos:
Onlangsontving ik (via depostbus)een brief d.d. 6juni '96 van een OM die me
schreef,dat hij al op I3 november'95zijn lidmaatschaphad opgezegden nog
steedseen Nieuwsbrief ontyangt.Dit klopt, echter in beide brievenheb ik als enige
reíerentie een ONLEESBÁRE handtekeni ng.
Mocht de bewusteOM dit lezen,graag eyeneenreactie!
73. CeesPA3DNN
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óók voor de redactie
lnaar geverkt wordt vallenspaanders...Dat geldt natwtrlijk
vandeNietrwsbrief.Gelukkigwordendefourjesmeestalwelontdektdooronze
opleltendelezers(of door onszelf .
corrigeren?
Wilt u onderstaandezakenzelf even in uw eigenNieuwsbrieven
Met orae excwesYoor het ongemak!

lmitatierolsPoel

Het betrofeen spoel
ln Nieuwsbriefnr. 78 beschreefPAoGHSeen imitatie-rolspoel.
is
in
instelbaar stapjesvan één
van 50 windingenwelkem.b.v.twee schakelaars
Nieuwsbrief'
winding.U kuntde tekeningvindenop blz' 39 van de vorige
Piet PA3AUDmaaktemij
erop attentdat er in de
bewustetekening(Íi9.3)
een verbindingis
naarde loPer
weggevallen
van de rechterschakelaar.
Voortsgaf Piet de tiP om de
van de linker
nummering
schakelaarte latenloPen
van 0 Um40 in Plaatsvan
10 Vm 50. De standenvan
oPgeteld
beideschakelaars
IJni,terselespoel
gevendan rechtstreekshet
AdriaanPAoATGleverde
aantalwindingenaan! Piet heeft gelijk en onzetekenaar
prompteen gecorrigeerdschema,dat we hierbijpubliceren'
Piet, hartelijkdank voorje snellereactiel
- PAoWDW-

\

l$eemefer
Yoor
lvlini-ontvangor

\

Nieuwsbrief77 is door een
ln het door GerritPA3DDH,beschrevenontvangertieuit
twee
het een en andermis gegaan'Gerrithad schema'svan
misverstand
ontvangersgetekend.Debeschrijvinggingvoora|overeeneenvoudigontvangertje

llctrclur Qlll'(lltth
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opgebouwdrond een MC3363DW.Dit ontvangertjeheeftechterlast van
oversturingdoor commerciëlezenderszoals relaisvan autoteleÍoonsen dergelijke
tussen150en 160MHz.GerritbeschreeÍin het kortook een beterontvangertje,
maardit deelvan zijnverhaalis om duistereredenennietafgedrukt.Laatnu het
zijn!Het hartvan dit tweede
schema,dat is afgedrukt,van hettweedeonlvangertje
ontvangertjeis echter een LM3361en niet een MC3363DW.Onzeexcusesvoor de
door dit misverstandontstaneduisternisin het oorspronkelijkcorrecteverhaalvan
PA3DDH.
Rob PAoDRCmaaktemij er op aftentdat er geen gegevensover de spoelenzijn
en ook
vermeld.lk heb het origineleverhaalvan Gerriter nog eensop nageslagen
daarinwordt geen meldinggemaaktvan de waardenvan de zelÍinducties.Maar
een beetjeamateurkan toch met een dipperoverweg?
lk vermoeddat voor L1 Vm L4 vrijdragendeluchtspoeltjesvan ctt. 5 wdg vezilverd
koperdraadvan 0,8 of 1 mm doorsnede,gewikkeldover een vormvan ca. 5 mm
(boortjeszijn er ideaalvoor!),wel zullenwerken (zo'nbeetjede standaardspoeltjes
C2,7,9 en l2worden
voor144MHz).Wanneerdeparallelcondensatoren
vervangendoor trimmertjesvan 22 pF kunnende voorversterkeren HF-ingangvan
Voor L5 heeftu één of ander10,7MHz
de mengtrapkeurigwordenafgeregeld.
MF-trafo'tjenodigen voor L6 een MF-trafo'tjevoor 455 kHz.We van een
vlooienmarktwel eens zo'n bakjemet allerleispoeltjesen trafo'tjesheeft
meegenomen
zal (eventueelmet hulpvan de dippeQongetw{feldgeschiktetrafos
zo'n beetje
vinden.Dan blijvenL7, 8 en 9 nogover,maarhiervoorgeldteigenl'ljk
hetzelfde.Voor L7 is een spoelvormmet kem aan te bevelen,experimenterenmet
een dipperis ook hier hetdevies.Voor LB en 9 kunnensoortgelijke
spoeltjes
wordengebruiktals voor L1 UmL4, maardan metca. 7 windingen.Voor C41 en
C44 kunl u weertrimmersvan 22 pF gebruiken.
- PA3BHK.

Vestzakzendor
voorl0 M}|z
In hel schemaop blz. 15 van Nieuwsbrief
78 is een fout geslopenin de
aansluitingen
De emitteren de collectorvan zowelde BC108b
van de transistorenals de 2N2222zijn verwisseld,waarschijnlijkeen gevolgvan het tekenprogramma
Orcadof Autocad.Arie PAoQHNwas zo vriendelijkom me dit door te bellen.Hij
was er vlot bij,wantop dat momenthad ik zelfsde Nieuwsbrief
nogeens niet
ontvangen!
- PAoGHS* * i * l
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Devraag,dieindeTechnischeRondegesteldwerd'waseenvoudig'maarlietalle
deelnemers wel met de mond vol tanden staan'
'lk heb een spoel en nu wil ik op een lagere frequentie gaan werken' Er zal dus een
bestaande iets moetenworden
nieuwe spoel gewikkzld moetenworden of aan de
Kent iemand deformules
veranderd. l(ie weet hoe dal moeí... een spoel wiklelen?

oÊ

óoo
500

qq
or5
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200
róo
rqo
t20

orB

o9

daamoor?'
En toenwerd het stil in de ronde"'

go
60
so

...ofniet?
AllesistehooP

menigezelfbouwertegen
Wonderl'rjkeigenl'rjk.Het is toch een probleemwaar
gaanwe nieÍzelfaan de slag'
aanloopt.Allesis te koop...zegt men' Dus

l{o
30

zo
,6

Weerstandenzóujeze|Íkunnenmakenencondensatorenóók'Dekwaliteitende
afmetingenzijnechterVandienaarddathetzelfmakenvandezeonderde|enecht
niet loont.
Metspoe|en|igtdattochevenanders.Eriswe|iswaareengrootaanta|spoelenen
trafo'sindehande|maar...langnietovera|enbovendienvaaks|echtgecodeerd,
of gewoonte klein'
voor specialetoepassingen,met verkeerdeaftakkingen
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schake|en.Dewaardevanditspoe|tjekanberekendwordenmetdeÍormulediewe
ookgebruikenvoorhetpara||e|schake|envanweerstanden.Eerstmoetdande
spoelwordenvastgesteld'
waardevan de oorspronkel'rjke
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Metenisweten...maardaarmoetjeweldeapparatuurvoorhebben.
wetenen de parallel-C'kómèn\
Rekenenis óÓkeen manier'Als we de frequentie(s)
\\
we er met de bekendeformulevast wel uit
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Somskanmenhetprobleemoplossendooraandebestaandespoe|,dieveranderd
ik een MGspoelenparallelof in seriete schakelen'Zo heb
moetworden,e><tra
omgezetdoorparallelaan de
autoradionaarde 10 MHzamateurband
kern)een klgin spoeltjete
oscillatorspoel(afstemmingmet verschuiÍbare

a

tl

C: ronF E+l.cs:8!'Hz
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De eerste: (bron:W6SAI/CO-PA)

je juiste waardete
Dezeformulerekent niet lekker.Het duurt lang voordat de
pakkenhebtendekansopfoutenmethetaanta|nu||enisgroot.|kgebruikdanook
ook in het
vrijwelaltijdhet nomogramzoalsdat bij dit artikelis gevoegden
bladzUde)'
(zie
vorige
van de VERONte vindenis
cursusboek'zendamateur'

L=(Éxn2):(9r+1

L = zelÍinductiein pH
r = halvediameterin inches(1 inch= 25,4mm)
n = aantalwindingen
a = bewikkeldelengtein inches

lnhetgeva|vandebeschreveqosci||atorwerdexperimentee|tewerkgegaan.
'op goedgeluk'geprobeerd
totdathet gewenste
spoeltjeszijn
Verschillende
sèms
resu|taten,
sne||ere
geeft
rekenen
gevondenwas. Sèms
frequentiebereik
proberen.HierwasookVanbe|angofdeosci|latorzouaÍslaanendatismet
proberensnellerna te gaan dan met berekenen'

Voor dezeformule,die wat ongemakkelijkin inchesluidt,wordt doorW6SAI een
geclaimdvan 1Yotot in de VHF-band.
nauwkeurigheid

ErtraCofLParallel
MetdeMF-trafo.suithetVerreoostenkunnenweookditsoortgrappenuitha|en').
haddeneen spoel
Vijftig (!) trafo'svoor 455 kHz heb ik nagemetenen 49 daarvan

De tweede: (bron:PElFWU in Electron)

van600pHmeteenCvanca.lSopFpara||e|.Wil|enwedaarinverandering
para||e|-+ frequentieom|aag.
aanbrengendan is de eenvoudigstemanieÍ:extra c

l=

Minderckanook:indevoetziteenkeramischbuis-c'tjeendatkanmenmeteen
stukbreken'
klein scherpschroevendraaiertje
is van [LQ. Maken
de frequentieaÍhankelijk
dat
volgt
formute
genoemde
de
uit
wenuCviermaalzok|eindanwordtÍtweemaa|zohoog.Dusmet4SpFwordtde
gaat het net zo' C moet
nieuwefrequentieca. 900 kHz. Met de 10,7MHztrafos
uit te komenen met het
wordenbijgeplaatst(meestal330 pF) om op 3'6 MHz
verw.rjderenvandeinwendigecondensatorzijnfrequentiestoti20MHzhaa|baar.
van een kleineRFC; die
Nog hogergaat ook nog door het parallelschakelen
dingendie er uitzienals kleineweerstanden'
voor het veranderenvan een kringd'm'v' het
Er zijn heelveeltoepassingen
bijp|aatsenvaneenextraCofeenspoe|.Hetvreemdeisechterdatwe'het.met
bijna nooit' Toch gebruikik
condensatorsallemaalwel eens doen en met spoelen
ditsysteemookinmijnantennetuner.Nieta||eenwordtvoordelagebandenextra
dbhakelik één of
C met een schakelaarbUgezet,voor de hogereÍrequenties

L in nH (letop: nanohenry)
draadlengte
in cm
spoellengte
in cm

il

Dezeformulelijkt me niet zo geschiktom een spoel mee te gaan wikkelenmaar
goedbruikbaarom van een bestaandespoelde zelÍinductie
te achterhalen
als het
aantalwindingenbekendis.Voor het bepalenvan de lengtevan het draadis het
natuurlijk
= nx nx @
niet nodigom de spoelaÍ te wikkelen,wantde draadlengte
met eventueeleen paar procenterbij als de wikkelingeneen grote spatiehebben.
De derde: (bron:Das Spulenbuch,
H. Sutaner)
L=(Írxd2rn2xKxE-9):a
K-w@adC

meerderespoe|enpara||e|.Mijntunerheeftdusnietéénspoe|metvee|aftakkingen
maarvierspoe|en,dieinverschi||endeconÍiguratiespara||elkunnenworden
geschakeldmet simpelewipschakelaars'

Visrformulss
Ennudeeigen|ijkevraag:,Watisdeformulevoorhetze|fwikke|envanspoe|en?.
|kheber4formu|esvoorkunnenvinden.Zezijnverschil|endenkomentocheen
beetjeophetzelfdeneerenzijnvantoepassingopspoe|enwaarmaarinéén|aag
wordt gewikkeld.
79 - septemhcr1996
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L in henry
d = 9,87
d = diameterin cm
n = aantalwindingen
a = bewikkeldelengtein cm
K = vormfactor
(zienevenstaande
grafiek)

1,0
0.9
0,d
o.?
0.6

0,L
0

r

2

3

L

d'om / ie.!te
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PAoAT0
BQC-MARATH0N door
STAND

nr'77 blz' 14)
De vierde: (bron:Nieuwsbrief

nf
n = aantalwindin$en

: : ::lï::":"ï:'ï"e,

4
I

incm

:

gelijkis aan de
Deze simpeleregel gaat op mits de bewikkeldelengte
van 42 pF wordt sebruikt'
er een parallelcondensator
$
;""j;:;*'en
een
met
in
combinatie
2
cm'
van
We willeneen spoelvoor 80 m met een diameter
condensatorvan200pF.Vo|gensdeformu|eishetaantalwindingen80:{2=
56,6.Maarditgeldtvoor42pFlYoor200pFmoetdezelfinductie42t2o}maalzo
./FzltOO-) = 0,548 maalzo kleinzijn (f is
klein zijn. Het aantalwindingenmoet dan
= 25'9wdg'
=
immersevenredigmet \6). Dus n 0,548x 56'6

2
3
4
5
6
7

call

Pfofixon

PA3FSC
PAoTA
PA3CLQ
PA3FFZ
PAoATG
PA3GMV
PA3GBK

landen
34
50
38
20
37
18
I

105
151
Í06
38
120
32
18

sc0f8

anienna

5639
2031
1787
1730
1093
768
46

longwire
longwire
dipool
longwire
longwire
longwire
inv.V

Kees PAoTA, hoewelde aanleidingdroevigis, toch fijn dat je de zenderweer QRV
hebt.Sterkteen bedanktvoor het log.
BeÉ PA3FSC,als alle belangrijkerezakengedaanzijn komt vanzelfhet moment
dat je weer de seinsleutelpakten een QSO maakt.Als ik in de shackbezigben
staat meestalde RX zachtjeste pruttelenop twintigmeter,er komt dan nog
weleenswat langsen dat pak ik dan lekkermee.

Slot
Dedraaddiktekomtuniettegenindetotnutoegegevenformulesendiespee|t
Wel moet het draad natuurlijkop de
dan ook geen belangrijkerol bij het wikkelen'
'bewikkeldelengte'Passen'
doel aan goedespoelente komenis
Een anderemogelijkheidom voor een bepaald
nr' 76 bladzijde50'
het gebruikvan ringkemen.Zie hiervoorNieuwsbrief
,Fantasie& Ze|ÍbouWdoor PA3FFZ.ln dit boekvindt u
Het nomogramkomt uit:
o.a.ook,L-metingmetfrequentiete|ler''eenze|Íinduktiemetervoor0,l2pH-100H
nauwkeurigte metenzijn'
waarmeeook ingebliktespoelenmet parallel-C's
henry-herz-microfarad!
Het nomogramwerkt óók met de combinatie
VerderstaanernogveelgegevensoverditonderwerpinCQ-PAvanapril,96in
eenartike|vanPA3GCW,waarinuookhetberoemdenomogramweertegenkomt.
en altijdb'tj
in de shack,het nomogramgeplastificeerd
lk heb,als handighutpmiddel
(
de hand.Ook heelhandigbij de dipper'

Prijsuitreiking
'95/96en de winnaarskrijgende gebruikelijke
Dit was hel weer voor hel seizoen
op 7 septemberin Apeldoom.Degenen
attentiesuitgereiktop de QRP-bijeenkomst
die nietkunnenkomenkrijgenhun prijstoegestuurd.
om de aanvragenvoor het
is er ook gelegenheid
Tijdensde QRP-bijeenkomst
is er een e)ítra
BQC-Awardin te dienen.Nu met de BQC-vossejachten
mogelijkheid
QSL'ste bemachtigen!
om de ontbrekende

Startvandsnieuws
maralhon
van startgegaan.
Op 1 juli '1996is inmiddelsde marathonvoor het seizoen'96/97
nr. 78 op blz.40.
Hetvofledigereglementvindtu in Nieuwsbrief
lk rekenweer op enthousiastedeelnamevan onze actieveQRP-ersen uw
eerstvolgende
opgavezie ik gaarneuiterlijk1 november1996tegemoet.Neem
eensde moeiteom gewooneen stukjeuit uw logboekover te schrijven!

*) Meer over deze 'Toko'trafos in CQ-PA nr'1/n95en Nieuwsbriefnr'69/94)
73 de BastiaanPA3FFZ

AdriaanPAoATG
* * ' * t

t * * * t
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64
de eerstetransatlantischeexperimentendeed en waar nu de shackvan het
clubstationGB2GMstaat.

30MHz
B0VEN
QRP
doorPA3BHK

Enverder

Propagafie

tot het verleden'
ln de herfstbehoort,behalvenog af en toe op zes meter,Es weer
klein' hoewel
zon
De kans op Aurora is door de nog altijdgeringeactiviteitvan de
op leukeDX met
Auroraons nog steedsvooral in het najaarregelmatigtrakteert
een
die vreemdevervormdesignalen.Op zes metermaaktde QRP-amateur
meteorenregens
wat
kleinere
weer
ook
groterekans op succesdan op twee. Er zijn
opkomst,maardegrotere'regens'va||enindecemberenjanuari.Tropo,tens|otte,
die bij rustigen
is vooral in de nazomeren de vroege herfstdè propagatiemode
op de
groot hogedrukgebied
stabielherfstweer(met in onze directeomgevingeen
weerkaart)opALLEVHF-,UHF-enSHF.bandenQRP-signa|entotafstandenvan
soms meerdan 1000km QRO-sterktenkan geven'

Activiteilen
Sindsikzelfdooromstandighedennietmeerechtactiefkanz.tjnop2menT0cm
benikvooracliviteitenrapportenvo||edigaÍhanke|ijkvan[Íwinformatie.Die,zoals
meestal,weer zeer bePerktis.
ie zijn geweest'
Er schijnenop 2 m en 70 cm zeer fraaietropo'openingen
E begondit jaar op zes al beginmeimetzeerfraaieopeningen'
Sporadische
He|aashebikdezemeestgemist,wanneerikdekanshadomzeswatbeterinde
uit alle
gatente houden,was er nietste beleven'Af en toe sterkesignalen

$f

.;#

*

tr

uithoekenvanEuropamaarverderweinigspektaku|aireDX.NaeenVroege
te ziin'
oplevinglUktde Es, net als de zomer' zeer teleurstellend
|khooptetekunnenverte||envaneengeslaagdeDX-peditienaarhetlNT9.vak.
We|nu'ookdaarhebikmoetenconstaterendatdebe|angste||ingvoorechte
op 2 m en 70 cm is afgenomenBuitenQSO'sin FM via
communicatie
door (ongetwijfeld
relaisstations,packetradioen misbruikvan onzefrequenties
ge|icenseerde)computerfanatenwaserookinCornwa||weinigtehoren.Leukwas
ondanksde afstandvan
echterde verbindingmet een portablestationin Bretagne;
zo'nlS0kmenderelatiefbescheidenvermogens(opdeLizard:15wattineen3
op tot dikkeS9's'
el. yagi)klommende twee meterSSB-signalen
Watikookbijzonder|eukvondwasdeuitnodigingvanenhetbezoekaande
Po|dhuAmateurRadioC|ubopdep|aatswaarMarconiinhetbeginvandezeeeuw
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Laatstrapporteerdeeen plaatselijkamateurop onze'huisfrequentie'optwee meteÍ
(144,560MH4 inderdaadfrequentie
wantonder145MHzis de bandniet
'gekanaliseerd'en
daar horendus eigenl'rjk
de doosjesmel heleen halvekanalen
nietthuis) dat rond mijntweemetersignaal
een zeer sterke ruisbultwerd
uitgezonden.lk dacht dat de oorzaaklag in mijn eindversterkermet een BLY89en
inderdaad,met alleende stuuzender in de lucht (ca. 3 watt) leek de ruis
verdwenen.Totdat kort geledendezelfdeamateurmet helzelfderapportkwam. De
fout zat dus toch in de stuurzender!Meteenwerd het dekselvan de zender
Inderdaad,
afgehaalden de analyseraangezet.
de'paal'op 145MHzhad een
duidelijke'voet'.
Natuurlijkben ik vervolgensfanatiekde helesignaalweg
weer
gaannaregelenmaarzonderresultaat.Totdatik wat gingrommelenin een
buffertrapjetussende eigenlijkeVFO (van 11 tot 13 MHz)en de mengtrapwaar
met een kristalgestuurdsignaalop 133 MHz het tweemetersignaal
wordt gemaakt.
Om de VFO een min of meerconstantebelasting,onafhankelijkvan eventuele
spanningsvariaties
van de netvoedÍng,te geven voed ik de bewustebuffervia een
zenerdiode
van 10 voll. Laatnu díediodestaante ruisenen de ruis'gemoduleerd'
wordenop het VFO-signaal!De remediewas even eenvoudigals doeltreffend:een
condensatorvan 10 nF over de zenerlZo ziet u dat wat eerst de nodige
hoofdbrekenskost uiteindelíjktoch simpelis. Zelfs op de VHF-bandenwaar veel
mensennog angstigvandaanblijven.
Ditmaalis de VHF/UHF-rubriek
wel erg kort geworden.lk hoopdat u mij voor het
Wintemummer
van de Nier,rwsbrieÍweer
eensbij u in hetVHF/UHF-log
laat
meekijkenom te zien hoe de najaarscondities
u hebbengetrakteerdop mooie DX
met uw QRP-station!Graaghalverwegeoktoberzodat ik vóór de sluitingsdatum
van de Nieuwsbrief
het één en andernog kan uitwerken.
Best 72 es 73 de RobertPA3BHK

,l

DOET
MEE
UOOK
BQC.VOSSEJACHT
AANONZE
Gezelligde bandafspeurenvanuituw luie stoell De data vindt u op bladzijdeZ1
van dezeNieuwsbrief.
is een geheelnieuweuitdagingvoorons
De BQC-vossejacht
als QRP-ers.U test hiermeeuw operating-practice
en het is nog leukóókl
llcnclur Qlll'('luh - Nrcuw.rhria/
nr.79 - septenbcr1996
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In de TechnicalPapersis er - jammergenoeg- slechtseen korlesamenvatting
eendiscussiedoorG3RJV(GeorgeDobbs)overde mogelijkeoptiesbetreffende
van een
van een QRP-station.
Net zo kort is de samenvatting
het samenstellen
presentatiedoor KA3ZOW(Dick Szakonyi)over het ontwerpvan ontvangersin het

P$ASC
door
'Hamvention'' een Weekend
tan
VSde Dayton
Mediomei van dit jaar vond in de
- plaats' Per traditie houdtonzeamerikaanseQRP'
de Amateurop z'nAmerileaans
haar
AmateurRadioCIublnternational)'
zustemerenigingQRP-ARCI(QM
de
erd
w
i
oar
D
t
on'
i
j oo* r rgoauing t" g' l' g'nnia non de Hamventi
extra
niettwe
Sebeurtenisttitgebreid:
een
door
jaamergaderingvan de QRP'ARCI
het op
(Four DaysIn May) heette,alhoewel
eentechnischeconyrrrntir, die FDIM
de openingvande Hamvention'
slechtsééndag, op t6 mei' eendagvóór
zijn er in totaal elf voordrachten
plaatsttond.Tijdens het drukke FDIM-programma
grootstedeelin eenlosbladíge
over QRP'onde*"p" i'i"'"'t"'à'*áo*anhet
'"'"'chnical
Papers'' Van de redacteur' Bruce
klapper is geordend: de )"['o'
van FDIM plïUC - tevenslid van de bestuurscommissie
W6TOY/ex
Muscolino
hebikeenkopievandeTechnicalPapersgekregen'enhierovergaikwatvertellen
te Apeldoorn ter inzage liggen)'
(dezeHapper zal op de QUP-bijeenkomst

algemeen.
Over het specifiekeonderwerpvan direct-conversieontvangersbeschrijftNBET
(Bill Kelsey)de meestinteressanteen voorkomendetechniekenvan het ontwerp
van deze toestellen,met veel schema'sen een lange literatuurlijst.
Voor de beginnendeamateurgeefrKathyAzakonyieen heldervefiaaÍ over de
opbouwvan apparatuuruit bouwpakketten.Dezegaat b.v. over het identiÍiceren
van onderdelen.het voorkómenvan schadeaan onderdelendoor elektrostatische
ontlading,het wikkelenvan hoogfrequentspoelenen het gebruikvan een

$

soldeerboul.

Propagatie
De laatstedrie stukkengaan over de operationelekant van QRP. Tijdenseen viermaandenperiodevan juni Umseptember1995heeft K5FO (ChuckAdams)en
voorde dertigmeteóandingezameld.
De
enkelecollega'spropagatiewaamemingen
geanalyseerd,
rekening
houdend
wordt
met
statistiekvan 158QRP-veóindingen
de tijd van de dag en de afstand.Uit deze crjfersblijktdat de bestekans op DX (uit
Texas,dus op 27 gradennoorderbreedte)
ligt's ochtendstussen7 en 10 uur en's
avondsvanaf 19 uur, en zeker bij de zonsopgangof zonsondergang.Het plezier
van 'milliwatting'QRP met minderdan 1 watt - vormthet onderwerpvan een kort
verhaalvan WO3B (R.W. White)en in het laatstestuk schrijftK3TKSover het
QRP-ARCINet Programma.

Antennes

ruimtes'In een
het over antennesvoor beperkte
Drie van de elf stukkenhebben
Cebik)de opbouw
verhaalvergelijktW4RNL (L B
zeer compleeten gedetailleerd
resp'
welke met spoelen'lineairelading
en prestatiesvan korte yagi-antennes'
is wel waardevol
Dit stuk van 30 bladz'rjden
capacitievekappenziin atiestemO'
beamheeft'
een'full-size'
voor iemanddie ruimtetekortvoor
Voordegenendiehunanlennebinnenhethuismoetenophangen(b.v.tengevo|ge
beschrijftWA4KACW B'
van een antenneverbodin een huurovereenkomst)
de zoldenuimte
lusantennedie vol gebruik'van
Thomas)een omgekeerde'Vee
Dit stuk bevatook
is'
geschikt
15 Um40 meter
maakten die voor alle bandenvan
computerberekeningenvandewinst,stra|ingshoekenstralingsimpedantievoor
elke band.
met de constructie
WOTOYover zijn ewaringen
ln het laatstevan de drie schrijft
ruimte
aan 50 Q coax'Voordegenedie
van helicalantennesen hun aanpassing
en een
spannen- b'v' bij eenvelddag
genoegheeftom 200 meterdraaduit te
(Ed
NSEM
biedtde Vee-beam'van
kilowattERPuit een QRP-rigwillenhalen'
mogelijkheid'
Manuel)een interessante
in
van PA3AICen W4RNLbinnenkort
dat de stukt<en
geruchten
er
lopen
Tevens
zullenworden'
het bladWorldradloopnieuwgepubliceerd

jaar?
Zinin ssnÍoisisvolgend
Tot slot: FIDM 1996werd door ongeveerhonderdQRP-enthousiasten
b'rjgewoond,
en - aldusenkelereactiesop internet- heeftgunstigcammentaargekregen.De
FD|M-Commissie
van de QRP-ARCIis van planom FDIM1997volgendejaar te
houden.Zijn er'scribendi'onderde ledenvan de BQCdie belangstelling
in een
tochljeaanstaandemei naarDaytonhebbenom een stukte presenteren?
Zouden
zij dan in contactmetW6TOY(E-mail:W6TOY@enols.com)
willentreden?
73 de Mike Perry PA3ASC
t * t * t
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oxcuus
lJzerstsrk

ll
0FPlxlE
rrrrsnurAIRY-ïALE

tussen
Hetzenden:ja, er valt zo'n450 mW uit te halen,maarhetfrequentieverschil
zendenen ontvangenbedroegal tjoependzeker5 kHz.Voedenvia een 78L06
helptnauwelijks.Dustoch maareen kristal...?
Toenwerd het ineensmooiweer...een ijzersterkexcuusom het er maarbij te

doorPAoWFS

laten.
Maar...Pixie ll kan nog steedsin een lucifersdoosje!!En bl'rjfter voorlopigin rusten,
zoalsde SchoneSlaapsterin het glazenkistjeuit het (andere)sprookje.
Misschienin
op om Pixiell wat serieuzerte benaderen?
Wie neemtde handschoen
plaatsvan siliciumeen germaniumQ2 (lagereovergangsdrempel).
Meer
aan de ingang,een anderLF lC, dat minderaansturingbehoeft,shifrselectiviteit
Enz.,enzcompensatie?
Deceptie?Ach..., toch weer wat uurtjeszoet geweest.

meerte
omgeenhrutseltiesop miniformaat
Nu had ik mij zo heirigvoorgenomen
verleiding
de
Uo'n' net alsAdambenikvoor
gaan maken(Nieuwsbriefni' ZS1'
zo lief'
n. Alleendie naamal"''Pixie' Hinkt
ír*rk

llatortio
osci
tlexibsl

"
wel' maarhet stane kristalY:1ï,]:::ï':
Het printjemakenlutcteme nog
keramische
door in plaatsvan het kristaleen
werd alrasmeerflexibelg"t"àft
pF)' met een
(47
trimmertje
een
(a7 pH) en
resonator(3600kHz) uia-eenspoeltje
nog nèt op het
aardete leggen'Het kan allemaal
vast C'tjevan 47 pF parallel'aan

En Shakespearezei het al:
'Laat mij dee'z bittretegenspoedomhelzen,
want, Wijzen noemendit de w'rjsteweg'

printje.
kHz tot 3585 kHz afstembaar!
Oscillerenmeneertje!Van 3500
gedraagtQ2 zich meer
staat e2 flink gesperd.Nu
Zonderdit oscilratorsignaar
van de antennebinnenkomen'
meegaandvoor de signalendie

&
ft

&

.-êi

momont
Heigrote

vx

,'.Ë

N o u , d a t l a a t s t e w a s w e l n o d i g : e r w a s I E T S t e h o r e n ' (waarop
m a a r z odeze beledigd
ix oe kat verboodte spinnen
oàt
zacht,
VERSCHRIKKELIJK
in moesthouden'
het pandverliet)en de adem
'dat hou je niet lang vol''
Voorwaar,ik zeg u

Ë

$
ffi
h

$

Soundblast

LF-tonetjekan'
(zo heet dat toch?)' Een extra
Nu eerst maarwat meer soundblast
o''i'
punt 2 van U1 en bracht*1 :::1^T:::*
met aanhans,nèt tussenCB en
Met
zit'
op 35.43en afleswat daartussenin
van de E.o. tot "n *"ià*r*BRamtor
wel"'
oscillator'dat
op dezelfdefrequentieals de
een kleinevoorKeurvoor signalen
passeren'
lustig
de pakweg3700 kHz
Het low_passfirterlaat ALLES onder
de antenneafgetakt'of met een
een parallelkring'waarop
ln de collectorleiding
boodóÓkgeensoelaas'
linkjegekoppeld,
, , ^, L^^, i^ ê^mêrtÍ).
doorde
hardesignalen'al hoorie soms
Kortom,er valt meete luisterennaar
bomenhet bos nietmeer!?!

€r-"a.,
é#'ryffi

&
#

en met
negenvolt infuusaangelegd
Antenneeraan;telefoontjeopgezoctrt
gespitst'
versneldehartslagde oren

(

:e
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Met behulpvan verzwakkersetc.toch de signalenuit de herrie
gelokaliseerd.
geschakelontwaardeik RenéON4KAR,die in QSO
geplukt.Na wat tachtig-veertig
was met ONSAG.Tu ne chassepas les lapins,dr om René,maisce sont les
chiensgui chassentvous.EntreBK ecoutezquelquesecondspourleschiens.Na
het QSO met Renéweer naarveertigmeteralwaarde rustlangzaamovergingin
dezelfdeherrieals op tachtigmeter.Maar ik ontwaardetoch nog een vos, PA3FFZ,
netop trjdmet een lekkerstraksignaal.T'rjdens
het QSO hoordeik ook nog
PAoRBC,maar het kwamhelaasniet meertot een QSO \,v€genstijdoverschrijding.

ursoc-vossEJACHÏ
doorPAoATO
tol nuloe
Dsstand

en u zultwel
hebbenreedsplaatsgevonden
Vier van de acht BQC-vossejachten
'1Um8 ljn de jachtnummers'
uitslag'De cijfers
benieuwdzijn naar o" t'"""nt'jd"e

call

|

Roeland PAoRBGis geencontestmens,maar dat ben ik ook niet. Dit is trouwens
meereen QSo-party.Zelf doe ik maaraan een beperktaantalcontestenmee en
meestalniet eens de geheleduur. Nog bedanktvoor de messageop packetover
de vossejacht.Alleenvolgendekeer een kleinewijziging:men magde vossen op
meerderebandenwerken.
Paul PA3AQLvond de zaterdaggoed gekozenen ook hij vond veertigmeter
zondervossen.Zondaghad ook hij ORN (S5).lk denkde vossejachtop zondag
ietsvroegerte stellen:1300-1
500 UTC.Dan komtook hierhet sociaalgebeuren
nietin de knel(Robert).
René ON4KAR,ik geloofdat een anderedatumen/of reclameniet veel uitmaakt.
Wat men niet wil lezenleestmen ook niet. lk kan het rijtje nogwel langermaken.

2 ? 4 5 6 7 8 P u n t oknm P e r { W

ON4KAR 20
PAOATG 48
PAORBC -

48 80
32

PAOWDW_ 20
PA3AFF 22
20
PA3ASC
PA3AQL
PA3BHK 45

54 20
48

PA3CZA
PA3FFZ
PA3FSC

20
t76
32
2A
22
20
74
93

206,2
118,2
208,9
17,7
105,5
87,2
59,9
83,1
46,8
258,í
78,3

uan29/30iuni1996
Devosseiachl

behoorlijk
de vossejacht'Er werd weer een
lk heb met pleziermeegedaanmet
de vorige
als
en operatingpractice'Net
beroepgedaanop doorzettingsvermogen
roepenkan ik
deelnemers'En i'p'v' vruchteloos
keer warener ook nu *""' t'"'n'g
beterideeliikt het
Jan onderlingQSO denken'Een
mij indenkendat ctevosstations
en/ofband'
gaan QSY-ennaar een anderefrequentie
mij dan om na een half uur te
Bert'
plaatsvinden'
jacht
kan dan vóórof nà de
OnderlingQSo tussend; ;;""
en
druk
herrie
teveel
tachtigmeler te werken' Niet
De eerstedag was er redelijkop
meter
Op veertig
signalenwarengoed te nemen'
was het ook niet, dus de zwakste
tijd
meeste
De
horen!
geenvossente
was het veerdrukker,maar er waren
verbrachtikoptachtigmetermetkorteuitstapjesnaarveertigmeter,wantikwilde
tachtig
allevossenheb ik gehoordop
de vossenop twee bandenwerken!Niet
veertig
maar
op tachtigmeter(oRN sg),
meter.De tweededag een enormeherrie
op tachtigmetertwee stations
meterwas een oase van rust' Met veel moeite

BQC-vosseiachlschema
L

s

'95-'96.
Hierondertreft u het volledigeschemaaan van het BQC-vossejachtseizoen
Hetreglementis reedsgepubliceerd
nr. 76 van december1995.
in Nieuwsbrief

I,'
I

ï

nr dafumUTC
'sÈ
.-'1

a

1'
2'
3r
+*
5
6
7
I

v0s30n

29-12-95 0800-1000 PA3ASC,PA3CZA,PA3FFZ,PA3FSC,
3 0 - 1 2 - 9 5'1500-1700ON4KAR,PAoDML,PAoRBC,PAoWNN,PA3BHK
29-06-96 0800-1000 PA3CZA,PAoDML,PA3AFF,PA3ASC
30-06-96 I s00-1700 ON4KAR,PAoRBC,PA3BHK,PA3FFZ,PA3FSC
28-09-96 0800-1
000 ON4KAR,PAoDML,PAoWNN,PA3ASC,PA3CZA
29-09-96 1300-1500 PAoRBC,PA3AFF,PA3BHK,PA3FFZ,PA3FSC
28-12-96 0800-1000 PAoDML,PAoWNN,PA3ASC,PA3CZA,PA3FSC
29-12-96 1300-1500 ON4KAR,PAoRBC,PA3AFF,PA3BHK,PA3FFZ

'deze jachten
hebbenreedsplaatsgevonden
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Electronics:-:

Uw HF Onderdelenspeciatist!
*Voedingstrafo's
*Amidon [iugkcrtrctr

punten

call

vLP<1w

laatste

26
27

LY2FE 40890
16
PA3FSC
1
DJ4CE

QRP < 5 VI'

nr

call

.l

eerste

eerste

laatste

punten

S51AP 94772
PA3EW 44928
PA3DUS 23940
23
PAoRDT 16650
35
PAoATG 7783
46
5896
0N7CG
52
7O PA2NJN 2175
672
PAoTA
91
319
PAOYF
1O2
154
PAoADZ
105
108
107 DL3oCG
1
'ro

oso

band

166
2
1

80, 40, 20 m
40m
15m

*Ncosid
spoelsetjes

oso

band

zil
135
114
123
59
53
35
15
I
7
6

80, 40, 20 m
80,40, 20 m
80, 40, 20 m
80,40 m
4 0 , 2 0m
80,40, 20 m
80, 40 m
40m
40m
4 0 , 2 0m
80, 20 m

*LF spoelen

*Hericarrïrters
*HF Transistoren
*HF dioden
*Schottlty dioden
+PIN dioden
*Zenerdiodcn
*Kristalleu

call

eerste
laatste

1
15
16

eeÍste

laatste

..,-..-,,-..
,-!

DLTVPE 13504
16
PA3FSC
1
DJ4CE
call

Q R P< 5 W
1
7
20
26

punten

punten

oM3CUG 56028
PAoRDT 16650
672
PAoTA
135
I1EFC

ll

ll +S+Z AL HOek.

ll tetlnax 0115-442450
ll
ll

Telefonischbereikbaarop werkdagen
tussen1700en 2000 uur

i

*Kristiltfilrers
*Keramische resonatoren

*Koohveerstanden
*Ringker -ren

:imli::h"-"
*VCO'I:

70
2
1

lll"

{-

I

ll
fr

M

ffi
--ë'

:ffiï:ïiïïtTïi'o." "' co,'ponc,rren
:.O'
*Kcramischecondcnsatoren
*St-vroflexjes
*Mica Condcns:rtoren

;ïliffiïr"'

band
80,40 m
40m
15m

*Hoogspirnningselko's
*Doorvocrcondcnsatoren
"A fstcrncondensatorcn

ïi:Ëjïi'ilï'.,.
:[iffi,
:ilfíËï"*oche

trimrners

*Spannirigsregelaars
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hG
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m
ffi

[V
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I I
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r----

v
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tl ll tl

íó)
fa]

u 'u

band

224
123
15
I

80,40,20 m
80,40 m
40m
20m
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ffi t
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tlloogsparrningscondenatore"
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*HF(Dummy)rveerstanden I-l

deelnemer):
door
aangogsvon
(voorzover
cATÊggRlË
H'ill'BRÊ,y
vLP<íw

dh
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