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DOELSTELLING-uáliir.ran", 
van Expedmenteel, Laag vemogen (QRP) Radiozendamateurisme'

Ats QRP zal gelden tijdens wedstrïden en andere evenementen: het weÍken met vermogens van

max. 5 watt output. De ctub;;ij;;;"i'ir;;ht.n te bereiken door hel geven van voorlichting, het

uilwisselen van gegevens, net veárekken van schema's en bouwaanwijzingen van QRP zenclers

en al het overige, wat u"uoruà,iiji-Ë ór he! s_este]d.e do.el te beÍeiken. De club geeft hiertoe een

díiemaandetijks clubbtad uit o-e','f.iieuwsorief .be cluo zal besiaan uit zendamateurs zowel als ont-

;;il;;"r;, die inzien dat het weÍken met laag vermogen veel kan bidragen tot meeÍ genoe'

oen met de radiohobby, vooá-wat bekeÍt het eiperimentele karakler daarvan. Het werken met

ffii ffi;;;ïËrï;, ""oó i, vooÍ her maken van een goedê veóinding zal het.doel.van alle

leden zijn, om zo de onoertinie-s'toring óp de amateuóandin tot een minimum te beperken De

leden zullen regelmatig rr.ti"t"r"i o"ïoóuy oezrq zijn en geven hieNan.blijk door.het inzenden

van aktiviteilsrapporten, het ;il"H"; ;; oouieóarlngen e'd" zulks ter bevordeÍing ven dê

ctubaKiviteiten. De leden .un !ïpËáa"nt de QRp hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzij

in woord, geschrifl oí met de á"á0. in de club is plaats voor alle geïnter€sseeÍden in QRP' ook

voor degeien die slechts zo nu en dan met laag vemogen werken!

PAUGHS
PAOATG

Dezomerzi terweerop. lkhoopdatutochnogergenseenbeet jezonheef i
kunnen vinden!

Ondanks het wat kleine aantal deelnemers hebben we ook dit jaar weer een paar

aangename dagen op het Haasje gehad waarin volop geëxperimenteerd is met

antennes en aPParatuur.

Voor de tweede keer hebben we een alternatieve vossejacht gehouden. ondanks

de aanzienlijk betere propagatie vergeleken met de eerste keer in de Kerstweek

was ook nu de deelname bedroevend laag. was het trjdstip ongunstig? waren de

actieve leden op vakantie? Zijn de lezers van de Nieuwsbrief wel actieve leden? ls

deBQCgewoonwegtekleinvooreenderge|.l jkspe|?ofl i jktdezevormVan
vossejagen te veel op alwéér een contest?

Dit najaar staan ons weer drie evenementen te wachten'

We beginnen met de HF dag van de VERON op 7 september in Apeldoom waar wij

weertegastzullenzijnomonzejaarli jkseQRP-bijeenkomsttekunnenhouden'
Wegaantochweereenvossejachtproberen,nuop2Sen29september.
Ten slotte is in november de Dag voor de Amateur, dit jaar in Ahoy in Rotterdam.

- lees verder op hlad:ijde 2

INTERNATIONALE ORP FREOUENTIES
cw 1843 3550 7o3o 10106 14060 18096
ssB - 3690 7090 - 14285 '

21060 24906 28060 50060

21285 - 28360 50285
1 ... Beste QRP-vrienden

2... Drie-en-Zeventig
3... De 50 MHz transverter van PAoVRE

9... Een antennestroom-Probe
12... PA3GBK mct QRP?

14,.. De vernieuwde QRP Plus

1 6 .. . Van 27 Mc naar 50 MHz

25... QRP-contestkalender
34... Een groundplane voor 80 en 40 m

38... Frisjes? Hoezo frisjes?

43... QRP-Awards
48... Gradenbogen en afstemschalen

49... Opgeruimd staat netjes!

50 ... QRP-bijeenkomst 7 september

50 ... Kopie- en Printservice
52 ... Nogmaals de EPiPhYte-2

55 ... Nieuwe leden - hartelijk welkom -

56 ... Foutjes
58 ... Spoelen wikkelen

63 ... Stand BQC-Marathon

64...QRP boven 30 MHz

66 ... Four Days ln MaY

68...The sad fairy tale of Pixie ll

70 ... De BQC-Vossejacht

72 ... Uitslag AGCW-DL Winter'96

1.14060 kHz
144285kHZ
144585 kHz

FM

BENELUX ORP NET
CW zondag 11:00 ned. tijd
SSB zateÍdag 10:30ned.tijd

3560 kHz netleider: PA3AX

;;ó; il; n"it"io",", PA3cvs, PA3czA' PAoDML' PAowNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsb,rief wordt ter po$ bezorgd op 1 maart' í- juni' 1 september en 1 december'

Kooii met tekeningen uiterlijk 2 maanden tevoren inleveren'

Koiii zonoer teke;ingen uiteÍliik I maand tevoren in'"u"t"n,.o 
,o^^t.

Redactie-adres: postbus | 5, zi óo À n"emttede' telefoon 023-286075'

CONTRIBUTIE
De ;ontributie bedraagt voor Nederland / 15'- per jaar' Betalingen op postgiro '1994925 len name

van Penningmeester Benelux QRP club te Haarlem'

àïrbi."iiï'iËi"" u.t"r"n ernioo of fosrereningl"IT?: 0oo-078e637-s7 ten name van Eddv

éráxrn" oN4ASE, MercaloÍlaan 46, B 3150 Haacht' Belgiè'

KAMER VAN KOOPHANDEI

De Benelux QRP Club is inge-schreven bij de K v' K' te Haarlem onder nummer V 596390' * r t t t
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lk hoop in Apeldoorn weer velen van u te mogen ontmoeten! Verder wens ik u een

plezierig najaar toe met hopelijk nog een paar fraaie nazomerse dagen' Wie weet

inspireert deze Nieuwsbrief, die we weer met ons allen hebben gemaakt' u tot

nieuwe experimenten voor de langere avonden!
72es73 de Robert PA3BHK

73' 'Drie-en-Zeventig' 73'
door PAo0HS

Hebt u enig idee waar de gebruiteetiike telegrafie groet'73' vandaan komt?

Nee? Nu, dat is ook niet verwonderlijk als ie de historie niet kent'

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, welke samenviel met de beginjaren van de

te|egrafie,wasAndrewCargenie,ls35-1919'debeheerdervana||ezowe|
telegraaf- als sPoorl'tjnen.

Het snel kunnen doorgeven van berichten

van bijvoorbeeld troepenverplaatsingen etc.

hing in sterke mate af van het Íunctioneren

van de telegraaf. De vraag om versterkingen'

munitie en verloop van veldslagen bereikte nu

veel snelter dan vroeger het centraal commando. Daardoor droeg de telegraaf in

belangrijke mate bij tot een goede afloop van de oorlog voor de uiteindelijke

overwinnaars,'de noordelijken'.

Toen Andrew Cargenie in 1908 zijn 73-ste verjaardag wilde vieren' werd hem ooor

het corps militaire telegraÍsten een banket aangeboden' Volgens overleverlng zou

toen de uitdrukking '73' ziinontstaan als een symbool voor'de goede wensen''

Bevestiging van het bovenstaande vinden we terug in QST van april 1934 en werd

in de loop der jaren ook nog eens herhaald Ook kunt u het terugvinden in het

maandblad van de Veron, 'ELECTRON" augustus 1958'

Als het dàn nog niet waar is"""""'2
Henk pAoGHS

l\ctrclut Qltt' {'luh - Nicuw'shricfnr' 79 - scptcntbcr 1996

DE 50 MHz TRANSVERTER VAN PAoVRE
(St0T) door PEIN[l

De print van de onlvangconverler
De componentenopstelling en de print van de ontvangconverter waren niet in de

vorige NieuwsbrieÍ afgedrukt, dus die had u nog van mij te goed, zie Íiguur 1 en

Íiguur 2 op de volgende bladzijde. Deze tekeningen zijn op ware grootte afgedrukt

zodat men direct aan de slag kan gaan met de bouw.

Tot op heden heb ik nog niet veel reacties gehad, maar dat zal waarschijnlijk wel

door het mooie weer komen.

Een 6 meler eindtrap IARPI
Zoals beloofd volgt hier de beschrijving van een 2 watt eindtrap, welke past op de

transverter beschreven in Nieuwsbrief nr. 78.

De eindtrap is geheel opgebouwd rondom de BLY87a , een typische VHF-tor die

zich zeer goed leent voor de 50 MHz. Het schema van de eindtrap ziet u in Íiguur 3.

c4 --1-
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L20

OUÍPuÍ <sGht)

I N  < 5 O  o h n )  L t
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SOPF
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BIAS SPAXXIXE

Fig.3 Eindtrap

Met een stuurvermogen van ongeveer 300 milliwatt is met de BLY87a een

vermogen te krÍgen van ongeveer 2 watt. Echt QRP! En dan te bedenken dat ik

met dit vermogen vorig jaar al vele landen van West-Europa heb kunnen werken:

Italié, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Malta, Faroer-eilanden, Schotland, Oostenrijk

en Frankrijk. Als antenne gebruik ik een HB9CV op ee,n hoogte van ongeveer 5 m.

c t
60pF

cs
l O h
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0pbouw van de eindtrap
Voor de volledlgheid is de complete printtekening van de zendconverter opnieuw

afgebeeld, nu rnclusr'ef de eindtrap, zie figuur 4 en figuur 5 op de vorige bladzijden'

Boor eerst het gat waar de eindtor in kan vallen met zijn huis totdat de pootjes het

printoppervlak raken.Teken dan de basis en de collector af en frees de

aansluitsporen uil .Voor de emitter behoeft niets gefreesd te worden, deze wordt

direct op het aardvlak gesoldeerd. Eveneens moeten alle eilandjes uitgefreesd

worden voordat de eindtor wordt geplaatst. Wees wel voorzichtig en zorg dat het

pootje voor de bevestiging aan het koelblokje niet afbreekt (Berilium)'

Wanneer alle eilandjes klaar zijn kan met de opbouw worden begonnen'

De spoelen in de eindtrap zijn nagenoeg allemaal luchtspoelen, vrijdragend en

closewound.
L1 ,L2,L3. . . . .2windingen,  1mm Cul ,  d ia.7 mm

L4................4 windingen, 0,8 mm Cul, dia.7 mm, closewound

L5 ................12 windingen, 0,3 mm Cul, dia. 4 mm, closewound Deze spoel komt

parallel aan de weerstand van 120 f), eventueel met wat nagellak vastzetten.

RFC1 ...........3 windingen op 6 gats ferrietkraal

De Bias
De bias-instelling heb je nodig om een in klasse AB ingestelde transistor alvast van

een voorspanning te voorzien met de daarbij behorende ruststroom. ln dit geval

moet de BLY87a worden voozien van een ruststroom van ongeveer 50 mA. De

ruststroom wordt ingesteld met P1 in de emitter van de 8c548, zie figuur 6.

t ' A5 SPáNTIXC

Fig.6 Biasschakeling Fig. 7 Componentenopstelling

Alle onderdelen voor de bias-instelling instelling worden op een klein stukje

gaatjesprint gesoldeerd, zie Íguur 7. Dit printje wordt dan in zijn geheel op de

hoofdprint geschroefd. Neem hiervoor een M3-boutje en soldeer dit op de

b a s l s  8 L Y 8 ?

j B-qt 3:

l0l r-l( r )  l l l o l

Yxs  l o l 19 l
lnl LJ

(9
- : -  8C54 8

/ P r  \  
' ( l

l A l , -ms.
À a r d e '  . 1 3 . 8 v  T x



aangegeven plaats, schuifdaama een afstandsbusje over het boutje en daarop

komt dan het printje vast te zitten met een moertje. Weer een idee hè?

De afregeling van de eindtraP
Nadat alle componenten op de print zijn aangebracht eerst even controleren of

alles wel op de goede plaats zit aan de hand van het schema en de

componentenopstelling. Voor de duideliikheid heb ik in Íguur I een blokschema

van het hele aPParaat getekend.

Fig.8 Blokschema

Sluit een goede powermeter aan met een dummy-load. Verbind een ampèremeter

in serie met de voeding van de collector van de eindtor. Sluit hierna de spanning

aan. Zonder signaal in de zendmode moet je de stroom in de collector met behulp

van de bias-instelling op 50 mA brengen'

Vervolgens moet met een signaal op de microfooningang de afstemming van de

eindtrap aÍgeregeld worden. Begin vanaÍ de ingang en breng alle in te stellen c-ties

op maximum outPut.

Despoe|enindeeindtrapzi jnz.g.c losewound'maardoordewindingenietsui t
elkaar te trekken zal veelal een iets groter uitgangsvermogen verkregen kunnen

worden. wees wel voorzichtig met het uit elkaar trekken van de spoelen, want

wanneer een spoel te ver is uitgetrokken dan moet je hem absoluut weer opnieuw

Ilcnclur Qlll' {:tuh - Nrent'shricí nr' 79 ' scptenzhe r 1996
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wikkelen en de afregeling weer van voren af aan beginnen'

Heb je alles op maximum afgeregeld dan moet je zeker nog even de hele

zendconverter natrekken. Veelal is er dan nog iets meer vermogen uit te krijgen.

Plaats ook een koelvlak op de eindtor, want deze wil nog wel even zijn warmte kwijt

kunnen raken. Hoe groot dit koelvlak moet zijn? Eerlijk gezegd kan ik dat niet

berekenen, maar een dik plaatje van 5 x 5 cm is bij mij genoeg gebleken. Wordt

dat ding dan nog te warm dan neem je het plaatje iets groter.'.

Slot
Hopel'rjk heeft bovenstaande beschrijving enkele amateurs weer overgehaald om

verder te gaan met zelfbouw .

Reacties met veóeteringen z'rjn natuurlijk altijd welkom en zullen dan in een

volgende Nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Een ieder die met de beschrijving of het schema moeilijkheden ondervindt mag mij

gerust schrijven of bellen. Bij schriftelíjke reacties gaarne een sase (self addressed

stamped envelope), b'rj telefonische reactie gaame zo rond de klok van 19.00 uur.

Als laatste rest mij nog om PAoVRE le bedanken voor het afstaan van schema's en

zitln xwaar beproefde geduld om mij bij te staan met raad en daad in de moeilijke

momenten. Ook PEl PRF wil ik bedanken voor de mooi getekende schema's,

Succes met de zelfbouw, want die is nog niet dood!
Beste 73. Rins PE't NLl, tel. 01 15-564238

EEN ANTENNESTROOM.PROBE
door PAoOHS

MJF Enterprises Inc. uit de USÁ brengt met de regelmaatvan de klokdiverse

radioamateur equipments op de markt. Het beíreft in het algemeen hulpapparatuur

en meetinstrumenten. Ook heeft men inmiddels enkele QRP-seties gepresenteerd

alsmede enkele verticale antennesystemen. Zeker is dat velen met groot plezier

ge brui k m aken v an M FJ -p r oduc ten.

Wai zit erin?
Tijdens een experiment met een tweetal antennes, ontworpen door Peter Weber

(hier hoort u nog nader van), maakten we gebruik van de antenne-analyzer van

llenalux Qtll' ('ltth - NretmshricÍ nr. 79 'septetnher 1996
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(A) manimum- cn Minimum uitlczing

Hct mcien vao
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Maximum vcldstcrktc bij hct meten
aan crn inductor.

OndcÍ bepaaldc omstandigheden kan
door'n geringe onbalans van dc probc bij hci mctcn
aan 'n dipool 'n geringc foutiwe uitluing tot sland
komen. Dit cffect kan wordcn ondervangcn door dc
probc bij het passucn l€n het voedingsFnt 180' te
draaicn.

Moq^.n( F . ld

Fig. I Gebruiksaanwiizing van de antenneprobe
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MFJ en waren daarmee redelijk enthousiast. Daar wordt dan, amateur eigen, nog

behoorlijk lang over nageboomd en zodoende reikte iemand mij een MFJ-Antenna

Probe, type MFJ-206 aan. Die hebben we eens opengeschroefd en gekeken wat je

zoal voor je zuur verdiende (zak)geld krijgt. Welnu, echt schokkend was het niet oÍ

het moest zijn, dat je snel tot de conclusie komt: 'Dat maak ik zelf en ook nog wel
goedkoped.

Fig. 2 Antenna current probe MFJ-206

We hebben de gebruiksaanwijzing (figuur 1) en de inhoud (Íguur 2) maar eens op
papier gezet en hebben geconstateerd dat alle onderdelen voor een habbekrats op

de onderdelenmarkt of bij de handel zijn te verkrijgen.

Door bijgevoegde tekeningen krijgt u meteen een indruk hoe het één en ander kan

worden opgebouwd en zo is ook de gebruiksaanwijzing compleet. Gebruik voor de

kern een stukje ferrietstaaf uit een oude AM-ontvanger. Een meterje uit een

cassetterecorder voldoet in de meeste gevallen wel als aanw'tjsinstrument. Prop

nadat de schakeling is gebouwd het geheel in een mooi kastje en klaar ben jel

Veel succes. Henk PAoGHS

VA}I DE REDACTIE
We hebben het al eens eerder geschreven: wÍj z$n elke keer net zo benieuwd naar
de inhoud van de Nieuwsbrief als u! En ook deze keer hebben we, dankzij de
computer, kans gezien om ALLE ingezonden kopij in één keer te plaatsen. Alle
inzenders heel hartelijk bedankt!

l * t r l

Benelux QIll' {:luh - Ntcuwshrieí nr. 79 - saplcmher 1996
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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

sp e c i al i st - e I e ktro ni c a mo n t e u r.

Begonnen met QRO
Toen we in januari 1992 begonnen met de A-call was het gelijk al raak. Veel landen

werken en zoveel mogelijk vermogen uit de set laten komen, want ja dat hoort toch

zo! Maar al snel met het groeiend aantal landen kwamen ook de klachten, kortom

een hoop ellende in de buurt. En ook al blijkt na meting door de HDTP de

apparatuur goed te zijn, dan nog zijn de problemen niet voorbij'

Itet QRP-station van PA3GBK

Geheel links de veldsterktemeter, in her midden de zendontttanger met daarop de

AT:J met SllR-meter en geheel rechts de luidspreker n et daarop de oulputmeter

Dit gaat op den duur zo verve|en, dat je se|ectiever wordt in het maken van

verbindingen. Uiteindelijk komt het er op neer, dat je jezelf bijna kan beschouwen

als luisteramateur.

lk kwam tot de conclusie, dat dit toch ook niet de bedoeling kon zijn van een A-call

1 3

De ommekeet
Op een zaterdag ben ik eens gaan werken met ongeveer tien watt om te ervaren

waar die QRP-ers het nou altijd over hadden, n.l. dat je best in staat bent om leuke

verbindingen te maken.
Tot mijn grote verbazing bleek dit nog waar te zijn ook!

En dit was voor mij het moment dat de liefde voor QRP geboren was.

lk ben toen bewust steeds het vermogen omlaag gaan draaien en heb ook de

seinsleutel weer eens ter hand genomen. Wat leuk zeg, om weer eens ongesloord

te kunnen werken, zonder die telefoontjes van buren met die goedkope
'audiotroep'.

Zelfbouw
Vanzelf kwam toen de interesse om zelf eens een CW-zender te bouwen. Dit is

begonnen met een bouwpakket van het merk'Ramsey''

lk ben begonnen met een 80 meter ontvanger en een 80 meter zender.

H e t b innemv erk van de ze ndontvange r
Links ziet u o.a. de omschakelbare kristallen.

Daarna vond ik al snel mijn weg naar de Benelux QRP-ronde op zaterdagochtend.

Wat leuk zeg, al die mensen met hun kleine vermogens.

Na een gesprek met Robert PA3BHK zijn we snel lid geworden van de vereniging.

Toen het Ramsey-bouwpakket gereed was, volgden de ontwerpjes van PAoWFS.

IJcnelru Qlll '{:luh 
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Nog bedankt Wim, zo'n keramische resonator doet het leuk.

Daarna ben ik met het Engelse bouwpakket begonnen, genaamd 'Howes''

Als eerste kocht ik de DXR-20, een 8040-20 meter ontvanger' Hierin heb ik toen

de vijí watt CW-zender voor 8O meter gebouwd. Verder moest ik nog wat

modiÍcaties aanbrengen in de ontvanger-tijdens-zenden, want dat geeft me een

kabaal! wat ook wel wenselijk was, waren wat meer Írequenties dan één xtal' dus

via een draaischakelaar is het nu mogel'rjk om op vijf frequenties uit te zenclen'

Tevens heb ik er een side-toontje in gebouwd' je wilt jezelf toch ook wel horen

seinen, en als laatste een filter, wat bij CW een echte veóetering oplevert' Toen dit

laatste erin zat was de'doos'dan ook compleet vol! Zie ook de Íoto van hel

binnenwerk op de vorige baldzijde.

lk heb inmiddels met bovenstaande apparatuur al leuke veóindingen gemaakt' die

ik dan weer opvoer in de BQC-marathon' Hl..'

Toekomslplannen
De rest van het QRP-station bestaat nog uit een QRP-ATU mel swR-meter, een

QRP-wattmeter en een veldsterktemeter, ook allemaal zelfgebouwd'

Waar iknuaanbegonnenbenisdebekendecHNs0.20transceiver .Het
mechanische deel is nu klaar en ik ben op het punt gekomen van de eerste

module, dus ik heb nog vele uren te gaan!

lk hoop jullie een idee te hebben gegeven wat QRP voor mij betekent'

Graag tot werkens, 73, Aeilko PA3GBK

DE VERNIEUWDE QRP PIUS
door PFBHK

Tijdens de Yeovil QRP Convention in Sherborne la,vam ikzoals te doen gebruikelijk

Chris Rees G3T(]X weer legen. Chris is de man achter'The QRP Component

Company' in Haslemere, Sttrrey en verkoopÍ onder andere de QRP Plus'

Nieuwsgierig ats hij is, vooral naar de mening van een bevriend antateur die de

'ottcle' ver.sie kent, vroeg hij my één van de 'nieuwe' mee le nemen en er eens wat

mee le sPelen en aan rc melen'

,L
ï-

Verbeteringen l?)
lndex heeft veel aandacht besteed aan een betere ontvangstmixer die in de praktijk

echter minder goed lijkt te werken dan de oude versie. Vooral op 40 meter heeft de

ontvanger last van oversturing door sterke signalen op nab'rj gelegen frequenties.

De'verbeterde'AGC in de ontvanger heeft moeite met plotselinge sterke signalen

en nog meer de neiging tot'pompen' en wel zodanig dat het storend wordt' De

ontvanger lijkt'nerveus', zeker in vergelijking tot de oude QRP Plus.

De QSK-werking lijkt net zo efficiënt als bij de oude versie.

wat echt is opgeknapt is de kwaliteit van het ssB-signaal. Door toepassing van

eenvoudige HF-compressie klinkt het SSB-signaal veel beter dan bij de oude

versie.
Een andere verbetering is de toepassing van ALC zowel voor CW als SSB,

waardoor bij beide modes het vermogen regelbaar is van vrijwel niets tot maximaal.

Het maximale uitgangsvermogen is 4 watt op 28 MHz, 7 à 8 watt op 14 en 18 MHz

en rond 5 watt oP de andere banden.

Toepassing van een anders geprogrammeerde EPROM maakt regeling van de

CW-snelheid in stappen van 1 WPM mogelijk.

Spurious...
Zoals u zich misschien herinnert had de eerste versie van de QRP Plus last van
'spurious,. De harmonischenonderdrukking liet op de banden vanaf 10 MHz te

wensen over en intermOdUlatie zorgde vOOr zeer veel Ongewenste prOducten onder

de zendfrequentie. Welnu, hier heeft Index niet veel aan gedaan' De 2e

harmonische van 10 MHz is slechts 28 dB onderdrukt en de onderdrukking van

veel intermodulatieproducten onder de zendírequentie ligt bij 14, 18,21 en 28 MHz

rond of net onder de vereiste 40 dB. De onderdrukking van de tweede harmonische

ligt voor de banden boven 18 MHz tussen 30 en 40 dB. Misschien voldoet dit aan

de eisen van de Amerikaanse FCC, maar wanneer Index óók de Europese markt

wil veroveren zal toch de onderdrukking van ongewenste produkten onder 30 MHz

beterdan 40 dB en daarboven beterdan 60 dB moeten zijn. Dus ook aan de
,verbeterde'versie van de QRP Plus moet nog behoorlijk worden gesleuteld

voordat een eventuele keuring door RDR kan worden doorstaan' Wat jammer dat

lndex Laboratories zo weinig aandacht heefl besteed aan het grootste probleem

van de QRP Plus!
72es73 de Robert PA3BHK

Een QRP Plus voor f 1000? Ja! Kiik snol 0P bladzijde 54.
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hoort dan ook nog al eens piraten in 'onze'tienmeterband en wat mij betrefi mag de

etherbewaking nog lang aktief blijven.
Er was wel flink in het bakje gespit. De eindtorren waren vervangen, vast er een

keer uitgefikt, en verder was er aan alles waar je maar aan kan draaien ook
gedraaid. Het vermogen kwam niet boven de 2 watt en de modulatie (SSB) was

niet om aan te horen. Wat doe je met zo'n bak? Naar tien meter brengen? Daar

heb ik al een omgebouwde President voor, die weliswaar niet de gehele band

bestrijkt maar in ieder geval wel het voor mij interessante CW- en SSB-gedeelte.

Naar zes meter dan? Uiteindelijk is het daar voor mij toch wel wat behelpen. De

zelfbouMransceiver schiet niet erg op. Na vier jaar is het ontvangerdeel zo

ongeveer klaar en intussen worden de verbindingen gemaakt met een RT-70. De

RT-70 is een legergroen geval, alleen FM, vrij instabiel en breed, met een

vermogen van 600 mW. Daarmee is best DX mogelijk en gedaan. Maar omdat SSB

toch de DX-mode is ben je aÍhankelijk van de zin en de mogelijkheid van het

tegenstation om met FM te gaan werken. Daamaast is er ook een stabiele

(kristalgestuurde) 10 W FM-zender gebouwd als bakenzender en voor lokaal

verkeer. Plannen zdn er ook nog om iets met één van de twee 22-kanalen MARC-

bakjes (ook al FM) te doen die hier al een t{die in de shack rondzweÍven. Nu ligt er

dus een derde bak bij met in principe de mogelijkheid van SSB-bedrijf.

Wat nu?
De eerste optie waaraan we kunnen denken is de bak onveranderd te laten en er

een transverter achter te zetten. De amateurs die ik ken en deze weg gevolgd

hebben zijn op veel problemen gestuit. Veelal kiesi men voor het bijmengen met

c.a. 23 MHz en dat levert 50 MHz op, maar óók 2 x 23 = 46 en 2 \ 27 = 54 MHz en

deze twee sterke mengprodukten liggen akelig dicht bij de gewenste 50 MHz De

twee genoemde Írequenties zijn beslist niet de enige ongewenste produkten.

Mocht u tèch de transverterweg gaan, probeer het dan eens met bóvenmenging,

c.a.77 MHz, waarbij deze mengfrequentie moet worden opgewekt als overtoon en

niet door vermenigvuldiging uit een lagere Írequentie. Zie ook de slotopmerkingen.

ls het dan niet verstandiger om een transverter naar 2 meter te bouwen? Daar zijn

uitgekiende printjes en kristallen van 94 MHz voor in de handel en het werkt ook

nog goed. U moet natuurlijk wel een all-mode tweemeter set bezitten,.
In de Superstar 2000 wordt bij het opwekken van de frequentie ook nog gebruik
gemaakt van twee kristaloscillatoren. De ene op de bekende frequentie
10,240 MHz en de andere rond de 20 MHz. De kans op ongewilde produkten wordt
hierdoor schier eindeloos. Als er ongewenste produkten kunnen ontstaan dan
zullen ze volgens Murphy ook ontstaan. Ongewenste produkten moeten op VHF

VAN 27 tlc NAAR 50 MHz
door PA3FFZ

Hoe het begon
Via een ingewikkelde en onvoordelige ruil kwam ik in het bezit van de spullen van

een 27 Mc piraat:

. een linean Zetagi 200 W

. tafelmike: Zetagi

. all mode bak: Superstar 2000.

Tsja... met een dergelijk vermogen word je door buren en de RDR - in de

volksmond nog steeds Radio Controle Dienst - belaagd en wat doe je dan? Je

brengt je spulllen onder bij een zendamateur en omdat de Superstar tot in de

tienmeterband kan zenden zijn die spullen bij de amateur ineens legaal.

Zo ben ik er dus aan gekomen. Maar wat moet je als QRP-ei met zo'n 200 W

nabrander? Die heb ik aan een mede-amateur verkocht. De tafelmike functioneert

uitstekend en vergeleken met een knijpkat scheelt zo'n mike heel wat in de kramp

in de vingers bij wat langere kletspraatjes. Bovendien kan bij experimenten de

spreeksleutel worden vastgezet, zodat de zender ingeschakeld kan blijven

waardoor we twee handen vrij hebben om te solderen'

De set
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

í*{**)lF

ETHER
BEWRKINq
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60 dB worden onderdrukt en 60 dB is een miljoen maal. Voorlopig blijft de

Superstar nog maar even liggen. Eerst maar eens meten, denken en het schema te

pakken zien te krijgen. Na een paar maanden kregen de plannen vorm en oe

oplossing ligt zo voor de hand: deze bak heeft een mengoscillator met een

freouentie van rond 38 MHz en een middenfrequentie van 10,7 MHz. Trekken we

deze getallen af dan komen we op 27MHz, maar... het is natuurlijk ook mogelijk om

deze twee op te tellen en dat brengt de frequentie op 48,7 MHz Als we erin slagen

die 38 MHz wat omhoog te krikken dan komen we met bovenmenging in de

tienmeterband en met ondermenging in de zesmeterband. Als dit lukt dan is het

mogelijk uit dit'bakkie' een dual-bander voor 10 èn 6 meter te maken!

De esrsls Pr00f 0n de Wet van Bastiaan
De zesmeterantenne werd, via een scheidingscondensator, direct op de eerste

mixer aangesloten. Daarvoor had ik eerst de rommelbak uitgeplozen op zoek naar

een kristal om de oscillator zoveel omhoog te krikken dat het setje in de

zesmeteóand uitkomt. Toen werd mijn radiobuurman Hans opgeroepen: 'Hans zet

eenseensignaal t jeop50, '150. 'Enikhoordehem,wel l0kHzlager,maar ik
hoorde hem. HET GAAT! Wat is dat toch altijd een leuk moment als HET WERKT!

Ach, zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Waarom zou ontvangen op de

spiegelfrequentie niet gaan? En als ontvangst op de spiegel gaat, dan moet het

zenden ook gaanl
Nu ging Hàns luisteren en hoorde...

NIETS. En dat terwijl we met 4 PW
een goede verbinding kunnen maken.

De afstand tussen Hans en m'tj is ca. 3

km en daarom is die eis van 60 dB

onderdrukking niet zo gek. Mer watt

min 60 dB is 4 uW en met een

onderdrukking van een miljoen maal

kunnen wij een verbinding over 3 km

maken. Dat betekent dat ik aan de

uitgang van de mixer minder dan 4 pw aan zendenergie had, waarbij moet worden

opgemerkt dat de aanpassing aan de antenne even vlug op z'n Jan-boeren-fluit.ies

was gemaakt. Er werd wel op de goede frequentie gezonden, want bij mijzelf in de

shack was het signaal wel te horen'

ln principe gaat het dus... werken op de spiegelfrequentie. Nu nog even twee

versteÍkers bouwen, aanpassen en klaar is Bastiaan'

Hoe kan iR de Wet van Bastiaan vergeten?!
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Ii 'EVEN' IS ZWAAR WERK EN DUURT HEEL ERG LANG ïi

Laten we eerst maar eens de blokkendoos ter hand nemen en die bevestigt dat de

voorgenomen operatie eigenlijk van kinderlijke eenvoud is. Zoals later zou blijken is

er toch een flink verschil tussen de kinderlijke eenvoud en de praktische uitvoering'

De blokkendoos
ln het verleden heb ik heel

wat negatieve ervaring

opgedaan met het flink van

frequenlie veranderen van

ontvanger- of zendertreinen.

Niet alleen is dat met die

kleine ïoko'trafo's een hele

klus, maar ook de

koppelingsgraad tussen de

kringen en de aanpassingen

veranderen. Dit alles brengt

zoveel gedoe met zich mee

dat het me beter leek om de

27 Mc/s-aÍdeling in takt te

laten, maar deze wel om te

zetten naar cle

tienmeterband.
Met de twee extra 'dozen' uit

het blokschema moet het

dan mogelijk zijn om een

dualbander te construeren voor 10 en voor 6. Het is zelfs mogelijk om op beide

banden tegelijkeftijd uit te zenden of te ontvangen, maar... er zit wel een vast

ffi==ffi
verschil van 2 x de middenfrequent

tussen de Írequenties oP de twee

banden. Zo kan ik werken oP 28,860

en 50,250 MHz tegel'tjkertijd, dus met

een verschil van 21,390 MHz. Deze

21.390 MHz is 2 x de MF van 10,695

MHz.
Voordat we verder gaan met de

zesmeteraÍdeling is hei zaak om eerst

O N T V A N q E I \ t  È N  Z E N D E N

O P  D Ê  S P I E Q  E  L

c n  á e - r

e i n é t  r e p

z  en  der
e ind t rop
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de ,bak'van 27 Mc/s naar 10 meter om te zetten en hem voor deze band ook weer.

helemaal op orde te brengen zodat we weer kunnen spreken van een transcelver''

Want als ik het schema en de constructie bekijk zit er in het zwarte pláatijzer een

kwalitatief goede zendontvanger. Vermogen en modulatiekwaliteit zijn vermoedelijk

een kwestie van afregelen... eerst de zaak maar eens op Írequentie brengen.

De oorspronkelijke bak bestrijkt 5 aanééngesloten banden van ieder 40 kanalen =

450 kHz. In iedere band worden 5 kanalen van 10 kHz (de alfa-kanalen)

overgeslagen. Handig is dat niet en te veranderen - de PlLdeler is op de alfa-

kanalen te programmeren - maar dan moet de 4o-standen kanaalschakelaar

andere codes gaan aÍgeven. Dat kunnen we ook nog wel voor elkaar krijgen met

een diodematrix of een eprom. Het resultaat van deze noeste arbeid zou zijn: 5

banden met voor iedere band 40 aanééngesloten kanalen in een 10 kHz raster met

een meeloPend disPlaY 1 tlm 40.

Met de'RlT' kan men bij zenden en ontvangen over '12 kHz binnen één kanaal

verschuiven. Conclusie: over 2 MHz kan iedere frequentie worden ingesteld met

niet al te veel rekenwerk, ALS we met een 'mooie'frequentie beginnen.

Kan.1 = 28,010 MHz, kan. 2= 28,020 MHz, enz. Op de 'spiegelband' (6 m) komt er

danhelaas,doordeverschuiv ingvan2l ,3g0MHz,we|rekenwerkaantepas. . .
maar dat zou met een tabelletje ook nog te doen zijn. Voor het naar tien meter

brengen van de superstar moeten we dan wel 4 of 5 kristallen laten slijpen, voor

iedere nieuwe band één. Met mijn leverancier voor kristallen kan ik het uitstekend

vinden, maar 5 kristallen met als resultaat een hoge rekening en toch nog een

beetje behelpen met de frequentie-instelling... Voor de prijs van 5 kristallen kunnen

we best nog eens nadenken of het niet handiger en/oÍ goedkoper kan'

PLL en VCO
De documentatie van het toegepaste PLL-|C, de PLLo02, deed vermoeden dat de

deler op 256 kanalen (van 10 kHz) kan worden ingesteld. Er zijn daar in ieder geval

8 binaire lunen voor en dat levert 256 verschillende mogelijkheden op. Met de 40-

kanalen schakelaar worden slechts 40 (45) van die mogelijkheden gebruikt

Bij het verwisselen van band gebruikt men geen andere deeltallen maar wordt een

andere kristalfrequentie bijgemengd'

De schakelaar gebruikt de l'rjnen voor de deeltallen 1,2' 4' 8'16 en 32' Die voor het

schakelen van de deeltallen 64 en 128 liggen aan de plus 5 volt' Voor het

experiment maken we die los.

|s de de|er nu over 256 kanalen in te stel|en? Ja... en nee! De de|er blijkt niet het

probleem te zijn, maar de VCO, die eerst de Írequentie over 450 kHz moest kunnen

verschuiven, moet dat nu over 2,56 MHz gaan doen en dat doet-ie NIET.
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Met voozichtig aÍregelen is een bereik over 1,6 MHz haalbaar en dat is dus net iets

minder dan de 1,7 MHz die de tienmeterband groot is. De PLL002 is een 5 volt lc

en de stuurspanntng voor de VCO ligt dus tussen de 0 en 5 volt (iets minder)'

WaarschijntíjkwordtdeVCogestuurddoorvaicapsenzoudanspanníngentot
zeker 28V kunnen hebben en dus met een hogere stuurspanning een veel groter

frequentiebereik kunnen kríigen. Met een versterker tussen de PLL002 en de vco

moet dat kunnen. Geprobeerd heb ik het (nog) niet'

ln de experimentele fase heb ik de 4o-kanalenschakelaar van de schakeling

losgemaakt, een simpel stekkertje, en aan de onderkant van de print op de PLL002

een rij dipswitches gesoldeerd' De pennen van de PLL en de dipswitches liggen

keurig op volgorde, ook dit is een fluitje van een cent. Met het oorspronkel'tjke

kristal voor de hoogste band (band E) is het nu mogelijk om van 27,860 MHz (was

ook laagste freq. in band E) tot ongeveer 29,560 MHz iedere gewensle frequentie

in te stellen.
We bestellen dus helemáál geen kristal.

Theoretisch kunnen we tot in de 31 MHz komen... als de VCO zover zou lopen' Met

een versterkeÉje voor de VCO is de volle 2,56 MHz vast haalbaar. Met tussentijds

de VCO-spoel verstemmen ook.

Het werken met de dipswitches geeft veel rekenwerk voor iedere Írequentie dus

daar gaan we in de toekomst nog iets aan doen'

Digitale uiflezing en bijv. 'uP/DOWN'-toetsjes behoort tot de mogelijkheden.

Als ik verstandig rvas ger.loesl
Ja, als ik verstandig was geweest dan had ik nu eerst mijn aandacht gericht op het

helemaal op orde brengen van hel bestaande tienmeter deel. Zoals gezegd was de

modulatie in SSB afgrijselijk, het vermogen op 10 m nog minder dan op 11 m en

ook de ontvanger moest opnieuw worden afgeregeld'

Voor de afgrijselijke modulatie waren verschillende oorzaken:

í. De draaggolfoscillator stond voor usB en LSB ver naast de Íilters. cw maakt

gebruikvanLSBendiemode|eekhethe|emaa|n iet tedoen.Datv ie |

uiteindelijk wel mee, maar de toon lag zover naast de filters dat er NIETS meer

aan signaal doorheen kwam.

2. De instelling van de eindtrap was misschien nog niet zo slecht voor FM maar

lJcncltr ()tlP (.ltuh - Nieuu'sbricí'nr' 79 - septcmhar 1996 IJanelux QItl'(:luh - Nieuwshricí'nr.79 - scptcmhcr 199ó
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ongeschikt voor SSB.

3. Overmodulatiel En hoe ga je die tegen als eÍ geen regelaar'mike gain'te vinden

is? Het setje is gemaakt om ook door leken bediend te kunnen worden en rs

daarom voorzien van een automatische'mike gain' en als men niet oOk aan cle

instellingen hiervan had zitten draaien dan werkte de limiter, ook wel

speechprocessor of... genoemd, heel goed. Hard of zacht praten/schreeuwen'

het maakt niet uit. Waar je de automatiek echter gek mee kunt krijgen is packet.

De bursts zijn zo kort dat de regeling niet of te laat aangrijpt. Met een zo laag

niveau - uit het modem - dat de automaat niet gaat terugregelen gaat ook

packet uitstekend.

De draaggolÍ voor LSB en USB weer op z n plaats zetten is een hele klus. De twee

trimmers op de oscillator beïnvloeden elkaar.

Draai eerst de potmeter bij de balansmixer zo dat dezaak UIT balans staat, dan

kunt u tenminste horen waar de draaggolÍ is. Het is de bedoeling dat b't LsB de

draaggolf net aan de ene kant van het filter staat en bij USB aan de andere kant.

De modulatie moet nu zo natuurlijk mogelijk klinken (afluisteren op een goede

ontvanger) en het hele toonspectrum bevatten. Een goed hulpmiddel is een radio

afgestemd op een station met spraak, kortom een Hilversumse dominee voor de

microfoon... Regel af op een zo mooi mogelijke weergave. Veel geduld en een

dummy zijn nodig!

Bent u tevreden regel dan met de balanspotmeter de draaggolf weer helemaal weg.

De eindversierkers
De eindversterkers moeten zo staan ingesteld dat de allerzwakste geluiden in de

shack nog worden weergegeven en dat vraagt voor alle torren, tot aan de antenne,

een kleine ruststroom. Met die allerzwakste geluiden moet u niet kinderachtig zijn.

Het tikken van de klok, regen buiten op het dak, een radio zachtjes spelend in de

shack. Dit soort geluiden moet worden uitgezonden, pas dan is de zender echt

lineair. Een probleem is dat de zwakke geluiden ook zwak worden uitgezonden en

niet meer op een wattmeter zichtbaar kunnen worden gemaakt. Op de spectrum-

analyser (dat eenvoudige ding van Barend) was zelÍs het ruisen van de

microfoonversterker te zien. Heeft u geen analyser dan brengt weer de

hulpontvanger uitkomst. straks voor de 50 MHz-afdeling is ook een w goed

bruikbaar. Afstemmen op 50 MHz (kan. 2) en als het goed is mogen er met

ingeschakelde SSB-zender geen vreemde kriebels op het scherm te zien zijn...

alles stil.
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Totdat u een speld laat vallen... te horen op een

onWanger en te zien oP de TV!

Over lover)modulatie
Veel leken begrijpen, als ze amateurs zo bezig

horen, niet dat wij elkaar kunnen verstaan, in het

bijzonder als wij werken in SSB. Met onze
geoefende oren zijn we weinig kritisch, zo weiníg

kritisch dat we een slechte modulatie als
'normaal' beginnen te beschouwen. lk heb met

het zojuist beschreven setie veel om rapporten

gevraagd - toen het ding nog niet was

afgeregeld - en het meest voorkomende

commentaar was: 'prima modulatie hoor!'.

lk weet dan dat het niet goed kan zijn en dan

lach ik even, maar eigenlijk is het natuurlijk om te huilen: zo weinig kritisch is de

amateur en zo rot is de gemiddelde modulatie. Die modulatie van É bedoel ik

natuurlijk niet. Ín Japan weten ze precies hoe de regelaartjes moeten staan. Die

staan dus goed, al jaren. lk bedoel die zeHbouwers. Die jongens zijn het die niet

aan de afregelpunten durven te draaien omdat ze niet weten waar die voor zijn.

Zelfbouwers z'rjn ook van die ongeduldige mensen. Die trekken er echt niet een

avondje voor uit om het goed te krijgen. Nee, daar moet je van die rustige

Japanners voor hebben.

Als we niei meer ltrifisch ziin wordl het nooit watl
Mijn radiobuurman en ik hebben elkaar wat opgevoed. We zanikten over elkaars

modulatie tot we er (bijna) doodziek van werden. Maar het helpt. In ons streven

naar perfectie is er iedere keer toch nog verbetering aan te brengen. Nu zijn we

zover dat onze SSB-modulatie net zo goed klinkt als ouderuetse AM. Een mooi

compliment, dat inmiddels ook door andere stations gegeven is. Onze SSB is nu

ook beter van kwaliteit dan het gemiddelde FM-station, want vergis u niet, ook aan

FM kan veel mankeren. Veel overmodulatie bij FM, vooral bij de digitale modes.

Krijgt u alsmaar'rejects van uw tegenstation in packet? Draai dan die kraan eens

iets dichtl U komt niet verder of harder door met overgemoduleerde FM. De

bandbreedte en de veroorzaakte storing wordt wel groter en de verstaanbaarheid

voor mens oÍ computer neemt af.
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FM

illodutatie-niveau afiegelgn voor digitala m0d0s' packef, RTTY, "'

SSB

Draai de kraan op modem of transceiver flink open.

Beluister uw signaal op een hulpontvanger.

Draai langzaam de kraan dicht. In het begin zal de herrie uit de luidspreker

van de ontvanger niet aÍnemen maar u bereikt een punt waarbu dit wel het

geval is. Nu nog de kraan ietsje verder dicht en klaar is Kees' Moeilijk?

Dit gaat bijna net als bij FM. Alleen nemen we nu geen hulpontvanger maai

een vermogensmeter. Bij veel sets is een dergelijke meter op het

frontpaneel aanwezig, meestal gekombineerd met de S-meter'

Met de kraan flink open geeft de set maximaal vermogen en eigenlijk meer

dan dat en dat'meei is de vervorming.

we draaien de kraan nu langzaam dicht totdat het vermogen uit de set IETS

begint aÍ te nemen. Neem voor de zekerheid nog een heel klein beetje extra

gas terug. Moeilijk?

Slotopmerkingen
Net toen dit verhaal klaar was viel de nieuwe Nieuwsbrief (78) in de bus. Veel

aandacht voor 50 MHz waaóij PAoVRE en PEI NLl iets doen wat ik in dit artikel

afraad: mengen met 22 MHz. Maar het schijnt goed te gaan, medê door een zeeÍ

goede Íiltering met L7, LB en L9.

Benieuwd was ik natuurlijk ook naar de eindtrap omdat ik daar behoorlijk lang mee

bezig ben geweest. Maar als het goed is verraden ze hun geheim in deze

NieuwsbrieÍ.
Tot het door hen gebruikte low-pass filter ben ik ook gekomen (met een gering

verschil in componentwaarden) dus dat geefl de burger moed. uiteraard gebruik

ook ik gefreesde eilandjesPrint'

Inmiddels ben ik aan de slag gegaan om het prima werkende prOeÍmodel' dat

bestaat uit 3 printen met lange draden er tussen, tot een net geheel te maken.

En toen werKe het niet meer' 'Wat is je modulatie slecht"' ik kan je niet eens

verstaan', roepen bekenden mij toe.

Murphy heeft weer toegeslagen en ik ben al weer een paar weken bezig om de

oorzaken van het falen op te sporen; een frustrerende maar leerzame bezigheid' lk

hoop maar dat het vóór de volgende Nieuwsbrief voor elkaar is'

Bastiaan PA3FFZ
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QRP.CONTESTKALENDER
door PAoATO

dalum EMT contest modo band

7 sept.
21-22 sept.
27-29 sept.
28-29 sept.

28 sept.
28 sept.

12 okt.
13 okt.
'13 okt.

12-13 okt .
19-20 okt.
19-20 okt.

20 okt.
26-27 okl.
26-27 okt.

1-7 nov.
2-3 nov.

2-3 nov.
3 nov.
3 nov.

8-10 nov.
I nov.

9-10 nov.
10 nov.
16 nov.
16 nov.
17 nov.
17 nov.
17 nov.
'17 nov.

23-24 nov.

1300-1600
1 500-1800
't600-2359

1500-1800
'1600-1900

1 900-21 00
1600-2400'
0000-0500
1 300-2200
2000-2000
1200-2400
1500-1s00
0700-1900
0000-2400
0000-0300
0000-2400
'1200-1200

1400-1400
0900-1 100
1 500-1700
2300-2300
0900-1 1 30
1200-1200
0900-1 130
1500-1700
1 800-2000
0700-0900
1000-1200
1 300-1 500

1 500-1 700
0000-2400

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

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

4 0 m
80-10 m
80-10 m
80-10 m

2 m

70 cm
160- ' t0  m
160-10 m
160-10 m
160-10 m
160-10 m
80-10 m
1 5 ,  1 0  m

160-10 m

8 0 m
80-10 m

2 m
80-10 m
80-10 m

80-10 m

80, 40 m
160-10 m
80, 40 m
4 0 , 2 0  m
80 ,40  m
80 ,40  m
40, 20 m

4 0 m
8 0 m

160-10  m

AGCW HTParty

SSA Scan. Act. contest

EU for QRP weekend

SSA Scan. Act. contest

AGCWVHF/UHF contest

vervolg
Pennsylvania QSO PartY

vervolg
vervolg
URE lbero Americano
ARCIQRP FallParty

DARC WAG contest

RSGB QRP contest

CQ \ M/-DX contest

wintert'rjd UTC = AMT - 1

HA QRP week

Ukrainian DX contest

VERO N telegrafiecontesl

HSC contest
vervolg
59 JA Int. DX contest

VERON PA Beker

OK/OM contest

VERON PA Beker

EUCW Frat. QSO Party

vervolg
vervolg
vervolg
AGCW HB/OT Party

vervolg
CQ WW-DX contest

a * * * *
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A0ct|/-Dr HANDTASTEN PARTY {HTPI
Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ HTP.

Uitwisselen: RST + volgnr/klasse/naam/leeft'rjd.

Deelnameklassen: A= max. 5Wuit, B = max. 50W uit, C = m€x. 150Wuit, D =

SWL.
Puntente l l ing:  A-A= 9 punten,A-  B = 7 punten,  A-C = 5 punten,  B-  B =4

punten, B - C = 3 puntên, C - C = 2 punten.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.

B'rjzonderheden: Leeftijd (X)YL = XX. Alleen handsleutels zijn toegestaan. Op de

summary-sheet een verklaring aanbrengen dat men alleen een handsleutel heefi

gebruikt.

Aanbevolen frequentieband: 7010 - 7040 kHz.

Log + summary; vóór 30 september zenden aan Friedrich Fabri DFlOY'

Grunwalder str. 104, D-81547 MUnchen 70, Deutschland.

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONÏEST
Werken met: elke Scandinavische amaleur (incl. TF).

Uitwisselen: RS(T) + volgnr.

Deelnameklassen: single op. single TX, single op. QRP TX (max. 10 W input)'

multi op. single TX, SWL

Puntentelling: Scandinavië - EU 1 punt, Scandinavië - DX 1 punt op 20-10 m en 3

punten op 80-40 m.

Multiplier: Scand. call areas (l-A1 = LB1 = LJ'l en OY).

Score: som van de QSO-punten maal de som van multiplierpunten.

Bijzonderheden: elk station íx per band. Geen cross-mode QSO's.

Multi op. stations minimaal 10 minuten op de band.

Landenlijst Scandinavië: l-A = LB = LG = LJ, JW, JX, OF = OG= OH = Ol, OHo

OHoM = OJo, OX, OY, OZ, Sl = SJ = SK = S L= SM =7S = 8S, TF. OY/PAoQRP =

OYo etc.
Logs: per band + summary vóór 31 oktober zenden naar: SSA Contest Manager,

J.E. Rehn SM3CER, P.O. Box 54, S 86301 Sundsbruk' Sweden.

AECW.DI VHT/UHF CONTEST
Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ AGCW TEST.

27

Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.

Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = max. 25 W uit, C = meerdan 25 W uit.

Puntentelling: 1 punt per overbrugde km.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
B'rjzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet veranderen.

Alleen single op. stations, geldt ook voor clubstations. Niet-complete QSO's tellen

niet maar staan wel in het log.

Aanbevolen frequentiebanden: 144,010 - 144,150 MHz en 432,025 - 432,150 MHz.

Logs: per band + summary vóór 31 oktober zenden aan Oliver Thye DJ2QZ'

Postfach 781 1, D4400 Mtinster, Deutschland.

EUROPÊ FOR QRP WEEKEND
Werken met: elke QRP-amateur.

Roepen: CQ EU QRP.
Uitwisselen: RST/pwr outpuUnaam.

Deelnameklassen: geen.

Puntentelling: PA-QSO's 0 punten, EU-QSO's 1 punt en DX-QSO's 3 punten.

Stations buiten EU 5 punten voor een QSO met EU.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten op elke band.

Bijzonderheden: max. 5 W uit. Alleen two-way QRP QSO's tellen mee. Per

continent ontuangen de nummers 1,2 en 3 een certiÍicaat. B'tj protesten is de

beslissing van de organisator bindend.

Te gebruiken Írequentiebanden: 3550-3570, 7 020-7040, 14050-1 4070' 21 050-

2'1070 en 28050-28070 kHz.

Logs: met QSO, datum, tijd, call, vezonden en ontvangen rsupwr/naam per band

+ summary v66r 12 november zenden aan P. Doudera OK1CZ, Ul Baterie 1,

16200 Praha 6, Czech Republic.

PENNSYTVANIA QSO PARTY
Werken met: Pennsylvania QRP clubleden.

Uitwisselen: RS(T) + QTH (county voor Penna-stations en ARRL-sections voor de

res0.
Deelnameklassen: single op. QRP (max. 5 watt output), single op. medium power

(max. 150 watt output), single op. QRO (>150 watt output), multi op- single TX,

multi op. multi TX, verder nog Noviceffechnician, portable of mobiel klasse'

Punlentefling: CW QSO op 160-80 m 2 punten, CW QSO op overige banden 1Tz
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Dupe sheet bij meer dan 80 QSO's.
Logs: met summary vóór 17 december zenden aan HF-Contest Committee RSGB,
c/o G3UFY, 77 Bensham Manor Road, Thornton Heath, Surrey, England.

QRP ARCI FALT PARTY
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ QRP.
Uitwisselen: voor ARCI-leden RST + SPC + ARC|-membemr., niet-leden geven
RST + SPC + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-10 m) of lo-band (i60-40 m).
Voor team competition vraag info bij PAoATG.
Puntentelling: 5 punten per QRP ARCI-QSO, 4 punten per DX-QSO en 2 punten
per EU-QSO.
Multiplier: som van alle SPC's.
Score: de som van de QSO-punten maal de SPC's maal de vermogensmultiplier.
Bijzonderheden: SPC = State/Province/Country/DXCCJand. Hetzelfde station mag
op meerdere banden gewerkt worden. Niet langer dan 24 uur in de contest. In de
summary-sheet een uitvoerige beschrijving geven van de gebruikte apparatuur en
van de totale tijd gebruikt voor zenden en luisteren. Vermogensmultiplier: xl0 b'rj
minder dan 1 W uit, x7 bt! l tot 5 W uit. Boven 5 W uit geldt als checklog.
Uitgangsvermogen = 0,5 x ingangsvermogen. Het hoogste uitgangsvermogen
gebruikt tijdens de contest wordt gebruikt voor de bepaling van de
vermogensmultiplier.
Aanbevolen Írequenties: '1810 (niet voor Ned.), 3560, 7040, 21060 en 28060 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Cam Hartford N6GA,
1959 BridgeportAve., Claremont CA91711, USA.

DARC WORKED ALt EERMANY CONTEST
Werken met: Dl-amateurs.
Uitwisselen: RS(T) + DOK voor DL en RS(T) + volgnr. voor alle anderen.
Deelnameklassen: A = single op./all band/CW, B = single op./all band/CW+SSB, G
= single op./all band/QRP, D = multi op./all band/l TX, E = SWL.
Puntentelling: DL-QSO's 3 punten.
Multiplier: elke DOK = 1 punt per band, onaÍhankelijk van mode.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten op alle
banden.
Bijzonderheden: elk station op elke band in elke mode 1x werken. QRP is max. E
W uitgangsvermogen. Klasse D slechts 1 signaal tegelijk in de lucht. Hulp van DX-

-;.
punt, SSB QSO 1 punt.

Multiplier: Penna-counties (max. 67). Station op een county-grens telt voor 1 QSO-,

punt, maar verhoogt de multiplierpunten.

Score: de som van de QSO-punten maal de multiplierpunten. QRP-scÓre is

eindscore maal 2.

Bijzonderheden: elk station 1x per band en mode. Geen repeater-QSO's. Bij meer

dan 100 QSO's een dupe sheet meesturen. CW-QSO's alleen in de CW-band. /M'

stations mogen opnieuw gewerkt worden bij county wissel.

Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Ned.), 3560, 7030, 7040, 14060' 21060'.

21 1 10. 28060 en 281 10 kHz.

Logs: per band + summary vóór 15 november zenden aan Douglas Maddox

W3HDH, Nittany Arc., P.O. Box 614, State College, PA 16804-0614, USA.

IBERO AMERICANO CONTEST
Werken met: elke amateur.

Uitwisselen: RS + volgnr.

Deelnameklassen: A = single op. Latijns-Amerika, B = multi op. rest van de wereld,

C = multi op. Latijns-Amerika, D = multi op. rest van de wereld, E = single op.

Spaanse Novice (EC), F = single op. QRP multi band.

Puntentelling: Latijnse landen (volgens lijst) 3 punten en de rest van de wereld 1

punt per QSO.
Multiplier: DXCClanden (volgens lijst).

Bijzonderheden: elk station 1x per band. Multi op. slechts 1 TX. Latijnse landen

volgens DXCC: 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's 3 punten per QSO

met min. 1 station uit de Latijns-Amerikaanse landenlijst. Na 5 QSO's mag

hetzelfde station weer gelogd worden (echter max. 15% van alle QSO's).

Logs: per band + summary vóór 30 novemberzenden aan Concurso lbero

Americano, Gran Via de las Corts Catalanês 594, E-08007 Barcelona' Spain-

RSOB QRP CONTEST
Werken met elke G-amateur.

Uitwisselen: RST + volgnr. G's geven RST + county (3 letters).

Deelnameklassen: single op., single op./QRP, multi op., multi op./QRP, SWL.

Puntentelling: 3 punten per QSO.

Multiplier: elke G-county
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: te gebruiken frequenties buiten 21OOO-210075,21225-21149H2.
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clusters is toegestaan. Dupe sheets bij meer dan 100 QSO's'

Logs: per band + summary vóór 18 november sturen naar Klaus Voigt DLlDTL'

P.O. Box 427,C-8072 Dresden, Deutschland.

CQ WORTD WIDE DX CONTEST
Werken met: elke amateur.

Uitwisselen: RS(T) + CQ-zone (Nederland is zone 14)'

Deelnameklassen: single op./all band, single op./single band, single

op.lQRP(max.looWuit),sing|eop./QRPp,sing|eop./assistedc|ass(DX-c|uster
hulp), multi op. all band/single TX,, multi op./all band/multi fi, team'

puntentelling: EU-DX 3 punten, EU-EU 1 punt, PA geen punten (wel multiplier).

Multiplien zones band (max. 40 per), DXCG- en WAEJanden per band'

Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: team = 5 operators uit minimum 2 continenten als single op- Team

vóór 15 oktober aanmelden. Teamscore is de som van de teamleden. Multi op' 1

TX minimaal 10 minuten op de band. Alleen als een QSO een nieuwe multiplier

oplevert mag van band gerarisseld worden binnen deze 10 minuten. single op.

minimum 12 uur en multi op. minimum 24 uur in de cOntest voor award. Multi op'

multi TX max. 1 signaal per band. Multi op. multi TX aparte volgnummers per band'

Alle TXn binnen een straal van 250 m. Alle antennes d.m.v. kabels aan de TX-

Logs:perband+SummaryinzendenbinnnenlmaandnaarcQMagazine,vv\ /Dx
Contest, 76 North Broadway, Hicksville, NY 11801, USA' Dupe sheets voor meer

dan 200 QSO's. Op de enveloppe vermelden SSB- resp' CW-log'

HA QRP CW WEEK
Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ TEST QRP.

Uitwisselen : RST/QTH/naam'

:::ffffff:lï;ïlï, eisen rand 1 punt, overise randen 2 punten
Multiplier: DXCClanden.

Score: de som van de QSO-punten maal de multiplierpunten'

B'rjzonderheden: Elk station slechts 1x werken' QRP is max 5 W uit'

Frequentieband: 3500 - 3600 kHz.

Alle deelnmers ontvangen een certiÍicaat. Bovendien ontvangen de winnaars per

land een gratis jaarabonnement op het maandblad Radiotechnika (weliswaar in de

Hongaarse taal, doch met begrijpelijke schema's)'

Logs: met Summary voór21 novemberzenden aan Radiotechnika Szerkestosege,

31

Budapest PF 603, H-1374 Hungary.

UKRAINIA}I DX CONTEST
Werken met: elke amateur.

Uitwisselen: RS(T) + volgnummer. Ukrainsche amateurs geven RS(T) + regio-

aÍkorting (twee letters).

Deelnameklassen: single op. all band, single op. single band, single op. all band

QRP, multi op. multi band single TX, multi op. multi band multi TX, SWL single op.

single band.
Puntentelling: 1 punt voor QSO met eigen land, 2 punten voor QSO met Europa, 3

punten voor QSO buiten Europa, 10 punten voor QSO met Ukraine.

Multiplier: de som van de afzonder'l'rjke per band gewerkte:

a) DXCc-landen (+ WAE-landen),

b) Ukrainsche regio's (27 stuks).

Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: Hetzelfde station mag op een band met zowel CW als SSB

gewerkt worden, maar de QSO-tijd moet minimaal 10 minuten verschillen. Klasse

multi op. multi band single TX 10 min. regel aanhouden.

Logs: per band + summary binnen 30 dagen versturen aan: Ukrainian Contest

Club HQ., P.O. Box 485O,Zaporozhye,330118, Ukraine.

VERON TEEERAIIECONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ TEST.

Uitwisselen: RST + volgnr.rlocator.

Deelnameklassen: A= QRP (max. 10 Winput), B = QRO.

Puntentelling: 1 punt per overbrugde km.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: voor de ARI+ontest ook de AR|-secties vermelden. A = single op.

en B = multi op. De logs worden dan doorgestuurd naar ltalië.

Aanbevolen frequentieban d: 1 44,01 O - 1 44, 1 50 MHz

Logs: met summary vóór 24 november zenden aan A. van Tilborg PAoADT,

Schepenenveld 1 41, 7327 DB Apeldoorn, Nederland'

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur.
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Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSCleden).

Deelnameklassen: 1 = HSCJeden (max. 150 W uit), 2 = niet-leden (max' 150 W

uit), 3 = QRP-stations (max. 5 W uit), a = SWL's.

Puntentelling: 1 punt per QSO en 3 punten per DX-QSO.

Multiplier: elk DXCC-land per band.

Score: de som van de QSO-puntèn maal de som van de multiplierpunten'

Bijzonderheden: elk station 'lx per band en tudblok. SWL's moeten beide rapporten

vermelden. Frequentiebanden: de eerste 30 kHz van elke band.

Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Frank Steinke DLSWAA,

Trachenberger Str. 49, 01 1 29 Dresden, Deutschland.

FIVE.}IINE JA-DX CONTEST
Werken met: JA-stations.

Uitwisselen: RS + CQ-zone nummer (PA = 14). JA-stations geven RS + prefecture

nummer"
Deelnameklassen: single op., single op. single band, single op. QRP' multi op'

single TX.

Puntentelling: 4 punten voor een QSO op 160 m, 2 punten voor een QSO op 80 en

1 0 m, 1 punt voor een QSO op 4O, 20 en 1 5 m.

Multiplier: elke nieuwe JA-prefecture + Ogasawara lsl., Miniami Torishima lsl' en

Okino Jorihima lsl.

Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: single op. stations max. 30 uur in de contest. Rusttijden van

minimaal 60 min. duidelijk in het log aangeven. Multi op- stations moeten, na

bandwisseling, 10 min. op de band blijven, tenzij het een nieuwe multiplier oplevert.

Logs: per band + summary voor 31 december zenden aan: Five-Nine Magazine'

P.O. Box 59, Kamata, Tokyo 144, Japan.

VERON PA BÊKERWEDSTRIJD
Werken met alleen PA.

Uitwisselen: RS(T) + regionummer.

Deelnameklassen: QRO, QRP, alles single op. I TX, SWL.

Punlentelling: 1 punt Per QSO.

Multiplier: elke regio Per band.

Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten'

Bijzonderheden: elk station 1x per band. Eigen regio telt niet voor multiplier. QRP =

max. 5 W uit voor CW en max. '10 W uit voor SSB.

Frequentiebanden: cw 3510 - 3560 en 7005 - 7035 kHz, ssB 3600 - 3650, 3700 -

3775 en 7050 - 7100 kHz.

Logs: per band + summary vóór 14 december zenden aan A. de Jong PAoMW,

C.R. Waiboerstr. 15, 1761 CKAnna Paulowna.

OK/OM CONTEST
Werken met: elke OKOUOM-amateur.

Uitwisselen: RS(T) + volgnummer, oKoM-stations geven RS(T) + oK-district (3

letters).
Deelnameklassen: single op. cw, single op. ssB, single op. cw en sSB, multi op.

CW en SSB, QRP max. 5 watt output, SWL

Puntentelling: QSO's met Ol(OUOM-stations = 1 punt.

Multiplier: de per band afzonderlijk gewerkte provincies. Mixed mode stations

mogen de provincie in beide modes opvoeren.

Score: som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.

Bijzonderheden: elk station 1x per band. In mixed mode categorie een station op

een band in cw en in SSB. Multi op. stations moeten, na bandwisseling, 10 min.

op de band blijven, tenzij het een nieuwe multiplier oplevert.

Logs: per band + summary voor 15 september sturen naar: K. Karmasin oK2FD,

Gen. Svobody 636, 674 01 Trebic, Czech Republic.

EU CW QSO PARTY
Werken mel: elke amateur.

Roepen:CQ EUCW.

Uitwisselen: RST/QTH/naam/club/clubnr. (NM = no member).

Deelnameklassen: A = EUCW-lid meer dan 5 w uit, B = EUCWlid minder dan 5

W uit, C - geen lid, D = SWL.

Puntentelling: QSO met eigen land I punt, EU-QSO's 3 punten, DX-

QSO's 3 punten.

Multiplier: elk QSO per dag en band.

score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten per band.

Bijzonderheden: elk station 1x per dag en band. EUCW-clubs: SCAG, AGCW'

GQRP, BQRP (Benelux QRP Club), HSC' VHSC, INORC, HCC' BTC, UFT'

SHSC, GPCW, QRP ARCI, FISTS, UORQ, FOC, UCWC' HACWG.

Aanbevolen frequentiebanden: 3520 - 3550, 7010 - 7030, 14O2O - 14050 kHz'

Logs: per band + summary vóór 2O december zenden aan Gunther Nierbauer

DJ2XP, lllingerstr. 7 4, D-6682 Ottweiler/Saar, Deutschland.

Renalur Qlll ' ('luh - Nie uwshriel nr. T9'scpttnthar 1996
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AECW.DI HB/OT PARTY
Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ HOT.

Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse'

Deelnamektassen: A = zelflcouw TX en RX ento'f 2íjaar oud' B = zelÍbouw TX of

RX of 25 iaar oud, C = QRP TX (max' 5 W uit)'

Puntentell ing: A-A, A- C en C - C = 3 punten, A- B' B' C = 2punten' B - B = 1

punt.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-Punten.

Bijzonderheden: alleen zelÍbouw oÍ 25 jaar oude apparatuur' Elk station 1x per

band. Volgnrs. Per band.

Aanbevolen Írequentiebanden: 3510 - 3560 en 7010 - 7040 kHz'

Logs: per band + summary vóór 15 dec' zenden aan Dr' Hartmut Weber DJTST'

Schlesierweg 13, D-33228 Salzgitter, Deutschland'

Voor de PACC'conreg zocht ik een antenne voor 80 en 40 m met een lage

opsÍralingshoek, zodat i.p.v. alleen Europees, ook lange'afstandverkeer mogeliik

zou zijn. Om dir met een dipool te bereiken moet deze al gatw op een hoogte hangen

yaneenhelego|lengre.Jemoetwelinheelerggelukkigeomstandighedenzijn,als

jedirvoordeS0en40meterbandkuntrealiserenendaaromzochtikmijngelukin

een 'GP', de aJkorting van de grottndplane antenne'

Om de GP geschikt te maken voor twee banden heb ik gebruik gemaakt van een

door de Amerikanen zogenoemde'trap' 1= valstrik)' Een trap bestaat in principe uit

een parallelkring die op zijn resonantiefrequentie hoogohmig is Plaatsen we nu een

trap, die resoneert in de 40 meterband (7,05 MHz), boven op een kwartgolfstraler

voor die band, dan sluit de trap op 40 m de antenne af. Als we daarentegen op

S0mwerkenheef tc |ekr inggeeninv|oedenwerktdespoe|a|seenver lenging.
Zie figuur 1 voor het Principe.
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Fig. I Principe

Fig. 2 Coaxiale trap voor 40 m
I l%wdg RG58U op
htnststof spoelvorm
diameter 40 mm

Mijn eerste trap bestond uit 90 windingen van 1 mm geëmailleerd draad op een
nylon bus met een diameter. van 40 mm. De spoel, samen met zijn eigen
capaciteit, resoneerde rond de 7,'t MHz. Op 40 m werkte het prima maar op 80 m
werd de spoel bij een output van 400 watt nogal wal warm en verlengde de spoel
eigenlijk teveel, waardoor de mechanische lengte van de antenne wel erg klein
werd. Deze trap belandde dus in de junkbox en ik zocht naar een andere oplossing.
Deze werd gevonden in een andere constructie van de trap.
De trap die ik nu gebruik is een coaxiale lrap welke bestaat uil'11% windingen
coaxkabel gpe RG58U op een nylonbus met een diameter van 40 mm, zie frg. 2.
Met een griddipper en een ontvanger als monitor is de trap simpel op 7,050 MHz in
afstemming te brengen door het verschuiven van de windingen.
Het mechanische deel van de antenne bestaat eigenlijk uit een'mix'van twee

bekende'Low band DXpedition' antennes n.l.: 'De Battle Creek Special', welke is
ontsprolen aan het brein van twee Amerikanen en de AK|-Special', waar een
Japanner voor verantwoordelijk is.
Op 40 m is de'GP'full-size en wordt gebruik gemaakt van aluminium mastdeeltjes

van 80 cm lang en 38 mm in diameter en welke voor een paar gulden per stuk te
koop zijn in de dump. Deze delen zijn opgebouwd tot een lengte van 10,12 meter.
Een tweede nylon bus gebruik ik om de antenne te isoleren van de aarde. Voor het
gedeelte boven de trap wordt een glasfiberhengel van 5 meter lengte gebruikt.

lJenclux Qlll'(:lub - Nieuwshri<N'nr. 79 - septambcr 1996

EEN OROUNDPIANE V00R 80 EN 40 m
door PA3DSR



Hierlangs wordt een clraad van 8,55 meter lengte en met een diameter van 2 mm

geleid. Het overige deel wordt weggespannen zoals aangegeven in Íig'3'

Het onderste deel tot aan de trap wordt driepunts getuid' De tuidraden heb ik dicht

bij de antenne onderbroken

zal ongetwijfeld veel beter gaan met minimaal 60 radialen' De aardverliezen' die we

zo klein mogelijk witlen houden, blijven dan beperkt en de impedantie' dat is de

stralingsweerstand + aardverliezen, zalop 40 m in de buurt van de 40 O komen te

liggen en op 80 m iets lager zijn Je kunt de antenne dan direct voeden met een

50 C2 kabel. Wil je de zaak netjes aanpassen op 50 A dan kun je ook een z'g n' L-

netwerk aan de voet van de antenne gaan gebruiken'

De GP werkte, ondanKs de 'l 0 radialen, goed' Tijdens de contest heb ik hem

vergeleken met dipolen op 12 meter hoogte' Behalve in Nederland' waar de dipool

met zijn 90 graden opstralingshoek natuurlijk superieur bleek' was de GP nooit

slechter dan de dipool. Aan de oostkust van canada en Amerika zelfs 2's'-punten

beter!!

Literatuur:
'Low-Band DXing', John Devoldere, ON4UN
'Antennenbuch', Karl Rothammel, Y21 BK
'Antennes and technrques for Low-band DXing" John Devoldere' ON4UN

Fig. 3 De GP is Haar!

door isolatoren, dit omdat
' 

anders de tuidraden een

goede werking van het

geheel kunnen verstoren' '
'.. 

Het resultaat van deze
' 

antenne valt of staat, net als

iedere andere verticale

slraler, met de aanPassing

van de tegencapaciteit c'q'

aardnet. Tijdens de PACC-

@ntest gebruikte ik 10

radialen van 20 meter lengte

Dat is zeker te weinig voor

een goed rendement en het

Best'73 en eventueel veel plezier met het nabouwen' Martin PA3DSR

i * t l t
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PÁ3BHK/P shackvan buiten en antennes
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Op HF liep alles als een

trein. 's Morgens vroeg

mis luk teeen2xQRP-

QSO met SMSCBC oP

40 door.... storing van

(kW?) Amerikanen rond

7,030 MHz, maar later

kreeg ik toch de smaak

te pakken.

ln het'bruine café'oP

3.777777 MHz kreeg ik

met die Paar watt vanaf

Het Haasje betere

rapporten dan met 100

watt uit Sassenheim.

Wat een QTH al niet

doet!
Albert PAoABE en LidY

aniveerden in de looP

van de middag. Alle

Haasjegangers van
'1996 waren er!

Jarige Appie werd

luidkeels toegezongen.
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FRISJES? HOEZO FRISJES?
DE ZESDE KEER'HET HAASJE' door PA3BHK

Woensdag
Voor de verandering leek de zomer in juni te beginnen. De vooruilzichten voor ons

Midzomerfeest aan de lJssel leken dan ook veelbelovend. Totdat de feestweek

daar was. Bij iedere controle van Teletextpagina's 704 en 195 zonk de moed verder

in mijn schoenen. VijÍtien graden en overwegend bewolkt, en dan in je tentje! Maar

de kans op regen was klein, dus toch vol goede moed alles bij elkaar gezocht en

richting olst gereden. Eenmaal op het veldje aangekomen bleken Gerard PA3EKK

met Karin en de familie Pol (Harmke, Gerben NL12360, Theo PA3GZV, YL Joukje

en Johan PA3HAB) al te zijn aangekomen. De derde /P-shack, en wel die van

PA3BHK. stond snel en diverse mastjes versierden al gauw het veldje. Met als

gevolg, dat de PA3'en BHK, EKK, GZV en HAB hun eerste verbindingen maakten.

Theo en Johan, gefeliciteerd met jullie A-machtigingen! En Joukje, succes met de

voorbereidingen voor je c-examen! Later in de middag arriveerden Martin PAoEPI

en Joke. In principe kon nu vanaf Het Haasje op alle banden van 160 m tot 70 cm

gewerkt worden. M'tjn activiteiten op HF werden gered door wim PA3BUo want ik

was vergeten het aansluitsnoertje van mijn QRP Plus mee te nemen. Nu heeft wim

ook zo,n snoepie maar hij dacht er tijdens ons Midzomerfeest toch geen gebruik

van te kunnen maken. lk was daar erg bl'rj mee want de tropocondities op VHF en

uHF lieten ons een beetje in de steek. Dus had ik 2 en 70 ssB/cw eigenlijk voor

niets meegesleept. Tegen etenst'rjd bestelde Ria eten bij de chinees in olst. Toen

ik een kwartiertje later bij het restaurant aankwam stond de bestelling al klaar!

Later op de avond bereikten Jan PA3EUE en Bea PA3GJB ons veldje op de

camping. Bea had laat in de middag op het werk nog een haastklus gekregen'

zodatze pas vrij laat ons konden vergezellen.

Donderdag
Dedagbegonmeteenzonnet je.Endetemperatuur | iepa|gauwoptotbovende
15"! Jan Riphagen bracht de Franse en de Twentse ballen, zodat de beide

populaire balspelen gespeeld konden worden. we wilden na het oranjedebácle

van de dinsdagavond ook wel weer eens wat anders van ballen zien. wat een

weelde, de temperatuur klom op tot wel '18' en we kregen af en toe nog wat zon op

onze hoofden! Zou de zomer dan toch zijn begonnen? of was dit de hoogste

temperatuur die we in deze periode van 'koelkasteffect' mogen veruvachten? Wim PÁ3BUO en Cerben NLt2360 zetten een'vertical' op
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Meten is vteten!

Na het eten experimenteerde Gerard
met zijn mini QRP-zendertje. U weet
nog wel, mel 40 MILLI watt. Helaas,
buiten een QSO met een tent een paar
meter verderop kwamen verdere
pogingen tot verbindingen niet verder
dan'QRZ?' van aangeroepen stations.
Later op de avond vereerden Nico
PAoFEN en zijn dochter Marloes ons
met een bezoekje. Gecombineerd met
het verjaardagsfeest van Albert werd
het een oergezellige afsluiting van de
dag.

Vrijdag
Moedertje Natuur had 's nachts goed
haar best gedaan mijn tent te wassen.
Ondanks de leeftijd van 30 jaar bleef
binnen alles keurig droog. Rond een
uur of acht was het ook buiten weer
droog. De zon scheen zelfs af en toe.

41

Helaas, de temperatuur deed niet mee. Met zo'n 12'was het erg fris. Gelukkig was

er wat leven op VHF; 6 meter ging open en via sporadische E werkte ik een paar

lialianen. Albert deelde tijdens de koffie bouwpakketjes uit voor een eenvoudig

ontvangertje voor 80 meter en aangezien de prijs ruim onder de afgesproken 25

pieken bleef, ontwierp hij er voor de liefhebbers nog een klein zendertje bij, dat

goed moet zijn voor zo'n 400 milliwatt. Helaas kwam niemand toe aan bouwen,

maar volgend jaar moet iedereen het dingetje aan de praat hebben!

Na de koffie maakte ik een verbinding met G3JUX en zat vervolgens ruim een uur

op 40 meter want wanneer het ene QSO werd afgesloten zat de volgende Benelux-

of G-QRP'er al weer te roepen. Een echte'pile up'was het nog net niet, maar het

houd je wel bezig. Jan kwam aanzetten met (voor ons) een nieuw spel: CROQUET!

In mijn studietijd was dit spel erg populair op de flat van één van mfin maten en

werd het meestal 'kroketten'genoemd. Met een houten hamer met een enorme

steel moet een bal via een vooraf uitgezet traject door poortjes worden geslagen.

Tenminste, voor zover ik het heb begrepen. Ook het Franse ballenspel werd

gespeeld. ln het bruine café op 80 meterwas Jaap PA3CVS aangenaam venast

ons te horen, want hij had sínds woensdagmiddag al naar de Haasjegangers

gezocht. Na het eten werd er traditiegetrouw weer kloot geschoten. lk bleef op het

kamp en relayeerde de klootschieters via 70 cm naar het Nederlandstalig

Amateurnet op 80 meter. Netleider Harm PA3AJQ had hier wel plezier in en toen ik

de juiste afstand tussen mijn portofoon en de microÍoon van de QRP Plus had

gevonden waren Gerard, Theo en Johan op 80 nog goed te verstaan ook!

Ondanks de lage temperaturen was het na de klootschieterij aangenaam warm in

de gemeenschappelijke tent en de diverse caravans.

Zaterdag
De ochtend begon redelijk zacht. Zelfs de zon deed af en toe een poging te

schijnen. Na de 12 à 13" van de dag ervoor leek 16" al heel wat. Bij de koffie werd

besloten om's avonds weer eens te barbeknoeien. En uiteraard werd de QRP-

ronde weer geleid vanaí Het Haasje. Dit keer was de eer aan Theo PA3GZV, die

meteen tijdens zijn eerste net de touwtjes als een zeer eryaren netleider in handen

had. Tussen de middag werden we verrast met een bezoekje van Veronica

PA3DWA, Ole PA3ANU en zijn vrouw lne. Ook Nico PAoFEN kwam weer even

buurten. 's Middags zette ik een vossejacht uit op 2 meter. lk mocht weer de
'spoetniks'van Anjo PAoZR lenen en vond mooie plekjes voor de spoetniks en
voor de vos. Albert. Nico. Johan en Theo deden mee. Alleen deed spoetnik 2 wel
heel erg raar. Theo vertrouwde het niet (zelf dacht ik dat een oude kwaal met een
slecht contact tussen de accu's weer opspeelde) en ging op zoek naar dat ding dat

Theo PA3GZV leidt het QRP-net op tachtig meter
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steeds aan- en uitging. Hij vond de spoetnik niet bij het kolkje langs de lJssel, waar
ik hem had neergelegd maar... bij één van de'vaste caravans'. Een stel kinderen
had mrj wat zien neerleggen en één van de jongens had het ding gelijk maar
meegepikt. Hij vond het wel inleressant (er zitten hele mooie accu,s in die
spoetniksl) en besloot het ding even bij zijn vader te inspecteren. Gelukkig kwam
de spoetnik dankzij rheo terecht, want anders had ik de vERoN afdeling Leiden
en PAoZR een heel vervelend verhaal moeten vertellen.

Johan PA3HAB in actie

Mijn vrees, dat het ding was vemield, leidde tot een boos bezoek aan de caravan
waar de spoetnik werd gevonden. Op mijn vraag wat er mee was gedaan werd me
op geïrriteerde toon verteld dat het ding alleen aan- en uitgezet was, maar later
bleek aan alle schakelaars en potmeters te zijn gedraaid. Gelukkig was dat alles,
want na het opnieuw instellen werkte de spoetnik weer normaal. Waarom vertel ik
dit zo uitgebreid? Welnu, er zijn legenwoordig van die dingen die'normaal'
gevonden moeten worden, maar waar ik mezelf behoorlijk kwaad over kan maken.
Wanneer dit soort dingen zelfs op Het Haasje gebeuren, is het een wonder dat dit
in het'wilde'westen nog niet eerder is gebeurd. De anderen hadden me nog nooit
zó kwaad gezienl De champagne, die werd geopend ter gelegenheid van de 21ste
verjaardag van de BQC en de barbecue verdreven de woede gelukkig snel. Die
barbecue was overigens een ervaring op zich: de door het KNMI belooÍde buien

+ J

begonnen te vallen. Jan PA3EUE vond dat zijn slaatje wel heel slap werd van al

dat water! Die paar buitjes konden de stemming niet drukken en het werd een

feestelijke maaltijd. De meisjes hadden weer geweldig inkopen gedaan, dus bij

deze namens ons allemaal nogmaals heel hartelijk bedankt! Hoewel die avond

oranje tegen Frankrijk moest spelen, was de stemming niet meer kapot te krijgen

en na afloop zongen we dan ook uit volle borst de Malaise... eh... Marseillaise.

Zoadag
De laatste dag! weer was het frisjes. Een laatste verbinding werd gemaakl en de

koffieronde werd gebruikt voor de evaluatie. Voor de verandering had Wim dit jaar

geen programma opgesteld, maar in de praktijk werden alle spelen gespeeld en

verliep alles naar wens. De conclusie was dan ook, dat een wat verplicht uitziend

programma nergens voor nodig is. ledereen had het naar haar en zijn zin gehad.

ondanks dat ik weinig had gedaan waren de dagen voor mij omgevlogen. Alleen

voel ik tijdens het schrijven van dit verslag nog steeds in al mijn botten dat het wel

erg frisjes was. lk hoop dan ook dat we volgend jaar, wanneer we de familiedagen

wat verschuiven en van zaterdag 21 juni tot en met woensdag 25 juni op Het

Haasje Staan, wat meer van het broeikaseffect merken. We betalen er inmiddels

immers genoeg voorl
72 es73 de Robert PA3BHK

QRP-AIilARDS (deel 2)
door PAoATO

lY'e vervolgen 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
Dit diploma wordt uitgegeven door de AGCW-DL.
'1 . Maak binnen een kalenderjaar (vanaf 1 985) 100 QRP-QSO's met CW (ook

contest CW-QSO's tellen mee).

2. Maak een QRP-verklaring voor een zenderuitgangsvermogen van 5 W.

3. Alle verbindingen moeten op de banden 1,8 - 28 MHz hebben plaatsgevonden.

4. Maak een logboekuittreksel van het gehele jaar en stuur dat met een QRP-

Rattt:lu.r Ql?l' ('luh - Ni<:urshri<:,f rtr. 79 - .\cptuthar 1996
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verktaring naar de Award Manager.
5. Award Manager:Tom Roll DL2NBy

Richard Wagnerstrasse 1 1
D-90S.13 Zirndorf
Deutschland.

6. Diplomakosten zijn DM 6 of US$ 5 of 5 IRC's.
Het CW-,l00 diploma is elk jaar opnieuw te behalen.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

1000-fÍ i le-per-Watt Certificate
Uitgegeven cloor de QRP-ARCI.
1. Maak een QSO met een station, teruvijl men met eRp werkt.
2. De grootcirkel afstand tussen beide stations moet, gedeerd door het

uilgangsvermogen, 1000 miÍe of meer zijn.
3- Na ontvangst van de QSL-kaarten een loguittreksel maken, aangevuld met

locatie in lengte- en breedtegraden.
Indien de amateur toevallig ook nog ARCI]id is het lidmaatschapsnummer
vermelden, het helpt.

4. Maak een GCR-lijst en stuur deze naar de Award Manager.
5. AwardManager:QRP ARCI Award Manager

Michaet Bryce WBBVGE
225 Mayflower NW
oH 4447
USA.

6. De kosten zijn US$ 2 of 10 IRC's.
7. stickers zijn aan te vragen voor 1 band, 'l mode, 'natural' power, novice of two-

way QRP voor dezelfde kosten.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

IíAC.QRP
Een awardvan de QRP-ARCÍ
'1. Werk rnet QRP al de 6 continenten.
2. Geen tip- mode- of bandbeperking, behalve dan dat het eRp moet zijn.
3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschapsnummers welke

op de QSl-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.
4. Award Manager:QRP ARCI Award Manager

Michaet Bryce WB8VGE
22S Mayflower NW

45

oH 4447
USA.

5. De kosten zijn US$ 2 oÍ 10 IRC's.

6. Stickers zijn aan te vragen voor 1 band, I mode, 'natural' power, novice of two-

way QRP voor US$ '1.- of 5 IRC's.

Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

WAS.QRP
Een award van de QRP-ARCI

1. Werk met QRP 20 van de totaal 50 staten van de USA.

2. Geen tijd- mode- oÍ bandbeperking, behalve dan dat het QRP moet z[n.

3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschapsnummers welke

op de QSL-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.

4. Award Manager:QRP ARCI Award Manager

Michael Bryce WBSVGE

225 Mayflower NW

oH 4447
USA.

5. De kosten zijn US$ 2 of 10 IRC's.

6. Na het behalen van het basis-award zijn er stickers voor elke 30, 40 en 50

staten. Eveneens zijn er stickers aan te vragen voor '1 band, 1 mode, 'nalural'

power, novice of two-way QRP voor US$ 1.- of 5 IRC's.

Een gewaarmerkte hlst is een GCRJijst.

D)(CC-QRP
Een award van de QRP-ARCI
1. Werk met QRP 100 landen volgens de ARRL-landenlijst.

2. Geen tijd- mode- of bandbeperking, behalve dan dat het QRP moet zijn.

3. Maak een GCR-lijst en stuur die naar de Award Manager.
4. Award Manager:QRP ARCI Award Manager

Michael Bryce WBSVGE
225 Mayflower NW

oH 4447
USA.

5. De kosten zijn US$ 2 oÍ 10 IRC's.
6. Stickers zrln aan te vragen voor 1 band, 'l mode, 'natural' power, novice of two-

way QRP voor US$ 1.- of 5 IRC's.
Een gewaarmerkte lijst is een GGR-lijst.
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QRP.25
Een award van de QRP-ARCI
l Werk met 25 leden van de QRP-ARCI.

2. Deze25 stations moeten een uitgangsvermogen hebben van 5 W oÍ minder

tijdens de gecalimde QSO's.

3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met de lidmaatschapsnummers welke op de

QSL-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.

4. Award Manager:QRP ARCI Award Manager
Michael Bryce WBSVGE
225 Mayflower NW

OH4447
USA.

5. De kosten zijn US$ 2 of 10 IRC's.

6. Stickers zln aan te vragen voor 50, 100 en elke volgende 1 00 leden voor

US$ 1.- of 5 IRC's.

Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

W-0K-QRP-C Award
Uitgegeven door de OK-QRP Club.

1. Werk 20 leden van de OK-QRP Club, vanaf 1 januari '1984.

2. Geen mode- of bandbeperking, behalve dan dat het QRP moet zijn.

3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschapsnummers welke

op de QSl-kaaÍten te vinden zijn en stuur deze naar de Award Manager.

4. Award Manager:Petr Doudera OKlCZ

U1. Baterie 1

162 00 Praha 6

Czechia.

5. De kosten van het award zijn 5 IRC's en 1 lRc voor de aanvullende stickers.

Stuur ook een SAE mee, vooral voor de stickers. Een SAE (Self Addressed

Envelope) is een aan jezelf geadresseerde enveloppe.

6. Na het behalen van het basis-award zijn er stickers voor elke 10 leden die

daama gewerkt worden.

Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

Super 0K-CW Award
Uitgegeven door de Telegraphy Friends Club.

1. Klasse 1: Werk 100 OK-stations.

2. Klasse 2: Werk 100 OK-stations op 160 m.

3. Klasse 3: Werk 100 OK-stations met QRP.
Stickers voor 200, 300 en 400 stations.

4. Het uitgangsvermogen moet duideltlk op de QSL z'tjn aangegeven.

5. Ol(OuOM-stations van 1 januari 1975 tot 31 december 1992 en OK-stations

na I januari 1993.

6. Geen bandbegrenzing, behalve voor klasse 2.

7. Maak een GCR-lijst en stuur die naar de Award Manager.

8. Award Manager:Jaroslav Formanek OKlDCE
U vodamY 398

278 01 Kralupy n./vlt. .,:

Czech Republic.

9. De kosten van het award zijn 10 IRC's of US$ 7 oÍ DM 10.

Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

World Wide QRP Award
Dit award wordt uitgegeven door de Clube de CW Aginas Do Sul (CWAS), Brazilië.

1. Maak 50 QSO's, na 1 mei 1987, met minimaal 5 landen (incl. PA).

2. Maximum output 10 W alleen met mode CW.

3. Maak een GCRJijst + QRP-verklaring met uitvoerige stationsbeschrijving en

stuur dii alles naar de Award Manager.

4. Award Manager: CWAS - Award Manager

P.O. Box 27
88001 Florianopolis - sc
Brasilia.

5. De kosten van het award zijn 7 IRC's.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

I-QRP Club Award
Een award zoals dat van de BQC, uitgegeven door de I-QRP Club.

1. Werk 25 leden van de I-QRP Club, elk I-QRP Clublid slechts 1 x.

2. Het minimum aantal QSO-punten moet 50 zijn.

Een QRP-QRO QSO telt voor 1 punt.

Een QRP-QRP QSO telt voor 2 punten.

3. Geen beperking in mode of band, behalve dan dat het QRP moet zijn (GEEN

WARC-band).
4. Maak een GCR-lijst, aangevuld met de lidmaatschapsnummers welke op de

QSL-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.
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5. Award Manager: Marcello Surace, lKTHlN
Via Dante 239
70122Ban
ItalY.

6. De kosten van het award zijn 5 IRC's of US$ 5.

Een gewaarmerkte lijst is een GCRJijst.

OPOERUIMD STAAT NETJES !!
door Danny B

Danny Begg vond het altijd een vervelend kanvei om ljn draadantennes, na het

gebruik tijdens een velddag of vakantie, op te ruimen.

Altijd kwam de zaak in de war en hij zinde op een methode die dit zou kunnen
voorkomen.
'EigenlÍk moest
je de antenne
kunnen oprollen',
dachl hij. Van

het één kwam

het ander, zie

tekening. De

tekening spreekt
verder voor zich

zelf. Door
meerdere drums

te maken kunt u
natuurlijk een
groter aantal

antennes
opwinden zonder

de gevreesde
'twist and kinks'.

Het frame is
gemaakt van
18 mm

meubelplaat,
maar u kunt

natuurlijk ook uw

eigen favoriete

materiaal nemen. Lak het geheel aÍ met een kleurig verle en u bezit een handig

hulpmiddel voor de rest van uw amateurleven.
Bewerking PAoGHS

SRADENBoeEN EN AFSTETUISCI|ALEN
door PAoMAP

Naar aanleiding van het artikel van Henk PAoGHS in Nienttsbrief nr. 78 blz- 26

betrefende'Afstemschaal van oud materiaal'hierbij nog een tweetal tips-

Zelf gebruik ik al jaren gradenbogen van 360' in ronde uitvoering, die ik achter een

knop lijm. Met een streepje op de frontplaat kun je dan bijzonder nauwkeurig

aflezen. Deze constructie heb ik o.a. toegepast bij VFO's en een griddipper. Ook in

combinatie met een Johnson vertraging werkt dit ideaal.

Voorts nog een tip voor diegenen die net als ik veelvuldig gebruik maken van de

bekende grijze tweevoudige afstemcondensatoren uit omroepdozen, juist ja die met

vertraging. Om hiervoor een goede aflezing te krijgen gebruik ik knoppen met

schaalverdeling over 270" (driekwart schaal). op de frontplaat zet ik dan twee

streepjes, één op 12 uur met aanduiding A, en één op 9 uur met aanduiding B. Je

zult zien dat als je nu aan de knop gaat draaien en het schaaltje staat bij A op

maximum dat bij B de schaal op 0 staat en je gewoon verderkunt. Het is alleen

even opletten of je bij A of bij B moet aflezen, maar misschien is er onder de lezers

een pientere (X)YL of OM die ook daar weer een oplossing voor heeft.

Voor de gradenboog gebruik ik de LINEX 7 $, A 1 02 mm en voor de

schaalknoppen uit de Conrad-gids 1996 bestelnr '71 74 52-88' Ó 37 mm'

De gradenboog is ook leuk als kompas- of windroos Henk' Hl!
73. Mat PAoMAP
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QRP-BIJEENKOMST 7 SEPTEMBER
door PA3BHK

Ook dit jaar zijn we weer te gast op de HF-dag van de Veron. In Íeite is onze eRp-
bijeenkomst een informele versie van wat bij grote verenigingen Algemene
Ledenvergadering'heet. De BQC is bij de lGmer van Koophandel geregistreerd als
een 'vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid'. Dit is aanzienl'rjk goedkoper dan
een 'grote'vereniging en vereist geen statuten of jaarvergadering. Toch is onze
jaadijkse bijeenkomst hèt moment om kennis te maken met andere leden en, voor
zover niet verhinderd, het bestuur. Het officiële gedeelte is meestal vrij kort, hoewel
uiteraard hierin het wel en wee van onze club wordt besproken. Er is een kleine
tentoonstelling van veelal zelfgebouwde QRP-apparatuur en deze keer hebben we
Ger PAoOI kunnen strikken om een lezing te houden over zijn ervaringen op zijn
buitenlocatie in Monnickendam. Dit kan heél leuk worden!
De HF-dag, en dus onze jaarlijkse bijeenkomst, vindt plaats in gebouw,De
Kayersheerdt'aan de Eerste Wormenseweg in Apeldoorn. U neemt, komend via de
41, de afslag Apeldoom Zuid'. Na ca. anderhalve kilometer slaat u bij een grote
kruising met verkeerslichten linksaf. Voorbij de benzinepomp weer links en dan ligt
na ca. 50 meter aan uw rechterhand 'De Kayersheerdt'. De zaal is open vanaÍ
10 uur. En wij beginnen om 11 uur. Lunches zijn ter plekke verkrijgbaar.

Tot de 7e september! Robert, PA3BHK

K0PIE- en PRINTSERVICE
door PAoOl|S

Alle kopieiin ter inzage op 7 sepfember
De afgelopen tijd was€r niet één waarmee we de voorraad flink konden aanvullen.
Toch zijn onderstaande artikelen voor de hobbyist buitengewoon interessant en ook
hier geldt het motto:.lklein maar frjn'. Al de kopieën hoop ik weer bij me te hebben
op de a.s. QRP-bijeenkomst, 7 september te Apeldoom. Aangezien ik dan niet
meer'achter'de tafel zit, hoop ik meer tijd vrrj te kunnen makem voor É. Dus tot

ziens in de Kayersheerdt. Wat zegt u, 'daar ben ik nog nooit geweest'? Maar de
clubzaken zijn toch ook 0w zaken! Nou, dan! Dus tóch tot ziens!!!

497

498
499
500
50't
502

Posfz. à 80 cf.

/  19,50

Í 11,85

/  16,50

/ 10,50

/  10,50

Í 25,00

/ 3,s5

Í  12,s0

4
2
z

2
5
4

Catalogus
Cat001
Cat010
CatO02

Cat020

5

5
7

B0UWPRINTEN inclusief beschrijving en portoltosten
801 DC-Ontvanger voor de 80, 40 oÍ 20 m (beginnersproject)
B01a Toko-spoelen voor DC-80
802 Electronischekeyer(beginnersproject)
806 X-Tal CW zender 40 m, max. 5 watt (beginnersproject)
807 VFO voor 806
8013 Het PA3ANG-MINI-WIEL 80, 40 of 20 m transceiver incl. spoelen
8014 Losse TOKO-spoelen o.a. voor 801 en 8013, per stuk
8015 Floppy 3%" 1.44 Mb Ham-radioprogramma's

Nummer 8011 is niet meer leverbaar. De sheet is weggeraakt, vandaar.
Bestellen doet u door het verschuldigde bedrag over te maken op giro 38061g4
t.n.v. G.H. Sibum te Emmen of door insluiting van het aantal postzegels (g0 ct.),
cheque etc. Houdt u erwel rekening mee, dat dezejongen nog voor 100%
deelneemt aan het arbeidsproces en er zodoende soms een kleine wachttijd kan
ontstaan. Daarvoor alvast mijn excuses voor dit ongemak, maar we doen ons best!

Best 73 es 72, Henk pAoGHS
t r r t t

Hcnclu-r Qlll' {'luh - Nicuu,shrieJ nr- 79 - .tcptemher 1996

Tijdschriftarlikelen
The PW-Daventry 7 MHz Reeeiver (2 parts)
The High-Flyer, a shortened dipole for 18 MHz
The Slim Cobra, portable antenna for work on the h.f. bands
Multi-Delta Antennas
Three-Band, 3.5-10.1-'14 MHz, QRP Transceiver for CW
The Epiphyte: A simple QRP SSB Transceiver on BO m

Catalogus Kopie-Service (meer dan 500 artikelen!)
ldem maar nu op floppy 3.5" 1.44 Mb (wp5.1)
Catalogus Technische Artikelen verschenen in vorige uitgaven
van de BQC-Nieuwsbrieven
ldem maar nu op floppy 3.5" 1.44 Mb ( Dbase 4 )

Be nalu-r Qlll' ('.luh - NiauwshrieJ nr. 79 - scptcmber I()96
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NOOMAALS DE EPIPHYTE.E
door PAoWDtl/

In Nienvsbrief nr. 77 pttbliceerden we de bontbeschrijving ttan van de EP-2' een

ssB-transceit,er yoor tachtig meter. ventolgens trof u in Nieuwsbrief nr. 78 enkele

modificaties aan. Van de onfwerper VETQK ontvingen we via ON4CBS onlangs de

gewijzigde printlayout, welke we gaarne aan u doorgeven'

E P 2 - R ( í )  .  P C B

CUT FIT  R,  B ,  C RND RDD STRRP

:d  B t , r -k  e

K I  TKI I

Hoe zat hef ook
alweer?
ln  de
oorspronkelijke
eindtrap zat een T-

filter, hetgeen nogal

eens leidde tot

instabiliteit. De

ontwerper VETQK

verving dit T-filter

door een gewone

impedantietrafo.
Tezamen met een

wijziging van de

drivertrafo en het

aanbrengen van

tegenkopPeling
leverde dit volgens

de ontwerper een

stabiele eindtraP

op, zoals is

beschreven in

Nieuwsbrief nr. 78

op b lz .  13.

lnmiddels paste

VETQK de print

)OTfU 8 3 9 . 8 3 - 9 3  r
Fig. 2 Spiegelbeeldafdrukvan de nietrwste printlayout

aan de nieuwe situatie aan en maakte een nieuwe layout. Deze layout is in omloop
gebracht onder het nummer'EP2-A(M).PCB'. Ook kon u een kopie van deze

nieuwe layout aanvragen via G3RJV, zoals is vermeld in Nieuwsbrief nr. 78 op blz.

14. Het is echter gebleken dat op deze print aardlussen voorkomen, die soms

leiden tot'fuzzy' audio. Volgens KITKW bestaat de remedie enerzijds uit het

doorsnijden van enkele aardvlakken en anderszijds uit het aanbrengen van een

stevige doorverbindingsstrip. Speciaal voor hen, die bij G3RJV een kopie van de

nieuwe layout hebben aangevraagd, publiceren we de gegevens van KITKW in

figuur 1. Wij ontvingen deze tekening enkele weken geleden van ons nieuwe lid

ON4CBS. Ook in SPRAT Summer 1996 troffen we inmiddels deze tekening aan.

Zoals figuur 1 laat zien is het de bedoeling om bij A, B en C de bestaande
printsporen te onderbreken. Tevens dient een brede strip ('strap') te worden
aangebracht ter vervanging van de onderbroken sporen bij A en B. De details van
deze brede strip ziet u onderaan in figuur 'l .
Vindt u dit gedoe allemaal een beetje teveel, dan kunt u beter maar meteen een
goede print maken, waarop geen aardlussen voorkomen. Lees daarom snel verder,
want we hebben goed nieuws voor u!
Via ON4CBS ontvingen we ti jdens het gereedmaken (!) van deze Nieuwsbrief van
VETQK opnieuw een layout, echter nu zonder aardlussen, zie í9. 2. Dit is dus de
allemieuwste layout incl. de verbeteringen in de eindtrap!

A .  25  I  N  11  I  DE BRRSS SH I  I ISTOCK

OR COPPER STRIPPED FROI I  PCB

I'-ig l

l l( 'ntlIt-\ (.)l l t '  ( ' luh - l{rt ' ttvt ':hrit: l  ttr '  7') - Ycltlt 'nbt:r l ')t)6

Íf

I .-l

AEEI hUf ,

D E T Ê I L S  O F  S T R Ê P

S 0 !  C E i
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55
s4

:Hil lF;ïl :n,l--l

6E+ rl*êffi@"Hl #*ffi6ài
H,o[ oËffi'qHp"%,r*ï

NIEUWE LEDEN . HARTETIJK WELKOM
door PA3DNN

De navolgende leden hebben zich bij ons aangemeld (bijgewerkt Um 31 juli '96).
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ON4CBS
PA3BFW

PElPCU

PAoB\ÁÍY

PEíPTA
PAoRBO

J. M. T'Jaeckx, Kapucijnenla an 2, 9200 Dendermonde.
H.C.H. Hopstaken, P. Aertszstraat 7-3, 1073 SKAmsterdam.
ls van plan in de toekomst te gaan zelÍbouwen. Laat eens iets
van jouw ervaringen weten aan de redactie.
A. Winckens, D. Teniersstraat 15, 5702 CG Helmond.
Actief op 7A crl,2 m en 6 m met div. appaÍatuur en antennes.
B. Wijling, Spoorlaan 29,2215 KN Voorhout.
Werkt op VHF met de TR9't30 en heeft ook plannen voor UHF.
E. Neijenhuis, Snodenhoeksestraat 26, 6661 ND Elst (Gld.).

R. Boerhorst, Zwanenlaan 3, 4351 RX Veere.
A.P. Posthumus, Zuiderkruis 51, 3902 WC Veenendaal.
Heeft speciale interesse in very low-, super low- en ultra low-
power, en zo hoort het ook!
J.H. \Mlholt, A. Cuypstraat 20,6814 LD Arnhem.

J. Zwiers, Kokkelmandenlaan 88, 7542 JB Enschede.
ls actief op 20 m met'Het Wiel'.

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

tP-2aPar^ts LagouL and

e x t e . n a l  c o n n e c t i o n s

Fig. j Componentenopstelling behorende bii fiS' 2

Aangeziendecomponentenopstel| ingopblz'SvanNieuwsbriefnr.TTvoordeze
nieuwe layout niet meer klopt, heb ik voor u uitgezocht hoe VETQK het wèl heeft

bedoeld. Het resultaat van mijn gepuzzel ziet u in fig' 3' Hopelijk heb ik het niet

voorniksuitgezochtenzijnerenigenabouwersonderonzelezers...
Wim PAoWDW

transceiver van / 
'1850,- voor / 1000'-

Th. van Geenen, PA3BNI,015-2614531{na 19 00 uur)'

i l  l l l
i l  i l ts * n - -  |  l l lSPXR+- I I I

R25 (€u)J  I  I
R25 <u ioee)J  I. R h  

, o * ' -

785 PA3FJM
786 PA3FOZ

Heel hartelijk welkom bij de BQC. Wij hopen dat dit lidmaatschap ook mag
bijdragen aan het plezier in uw hobby!

Wilr u duidelijk schrijven?
Nog even het volgende. Het komt regelmatig voor dat ondergetekende moet
'puzzelen'om handschriften te ontcijferen bij aanmeldingen, verhuizingen, e.d.
Meestal lukt dit wel met behulp van het callboek, maar bij het volgende geval ben ik
zelfs kansloos:
Onlangs ontving ik (via de postbus) een brief d.d. 6 juni '96 van een OM die me
schreef, dat hij al op I3 november'95 zijn lidmaatschap had opgezegd en nog
steeds een Nieuwsbrief ontyangt. Dit klopt, echter in beide brieven heb ik als enige
reíerent i e e en O N LE ES BÁ RE handte ke n i ng.
Mocht de bewuste OM dit lezen, graag eyen een reactie!

73. Cees PA3DNN

TekoopeeninprimaconditieverkerendeINDEXLABoRAToR|ESQRP-PLUS

IJcnclux)llt'(:luh - Niauv'shriel'nr' 79 - scplamher 1996
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lnaar geverkt wordt vallen spaanders... Dat geldt natwtrlijk óók voor de redactie

vandeNietrwsbrief.Gelukkigwordendefourjesmeestalwelontdektdooronze
opleltende lezers (of door onszelf .

Wilt u onderstaande zaken zelf even in uw eigen Nieuwsbrieven corrigeren?

Met orae excwes Yoor het ongemak!

lmitatierolsPoel
ln Nieuwsbrief nr. 78 beschreef PAoGHS een imitatie-rolspoel. Het betrof een spoel

van 50 windingen welke m.b.v. twee schakelaars instelbaar is in stapjes van één

winding. U kunt de tekening vinden op blz' 39 van de vorige Nieuwsbrief'

Piet PA3AUD maakte mij

erop attent dat er in de

bewuste tekening (Íi9. 3)

een verbinding is

IJni,tersele spoel

weggevallen naar de loPer

van de rechter schakelaar.

Voorts gaf Piet de tiP om de

nummering van de linker

schakelaar te laten loPen

van 0 Um 40 in Plaats van

10 Vm 50. De standen van

beide schakelaars oPgeteld

geven dan rechtstreeks het

aantal windingen aan! Piet heeft gelijk en onze tekenaar Adriaan PAoATG leverde

prompt een gecorrigeerd schema, dat we hierbij publiceren'

Piet, hartelijk dank voor je snelle reactiel
- PAoWDW-

4'l

opgebouwd rond een MC3363DW. Dit ontvangertje heeft echter last van

oversturing door commerciële zenders zoals relais van autoteleÍoons en dergelijke

tussen 150 en 160 MHz. Gerrit beschreeÍ in het kort ook een beter ontvangertje,

maar dit deel van zijn verhaal is om duistere redenen niet afgedrukt. Laat nu het

schema, dat is afgedrukt, van het tweede onlvangertje zijn! Het hart van dit tweede

ontvangertje is echter een LM3361 en niet een MC3363DW. Onze excuses voor de

door dit misverstand ontstane duisternis in het oorspronkelijk correcte verhaal van

PA3DDH.

Rob PAoDRC maakte mij er op aftent dat er geen gegevens over de spoelen zijn

vermeld. lk heb het originele verhaal van Gerrit er nog eens op nageslagen en ook

daarin wordt geen melding gemaakt van de waarden van de zelÍinducties. Maar

een beetje amateur kan toch met een dipper overweg?

lk vermoed dat voor L1 Vm L4 vrijdragende luchtspoeltjes van ctt. 5 wdg vezilverd

koperdraad van 0,8 of 1 mm doorsnede, gewikkeld over een vorm van ca. 5 mm

(boortjes zijn er ideaal voor!), wel zullen werken (zo'n beetje de standaardspoeltjes

voor 144 MHz). Wanneerde parallelcondensatoren C2,7,9 en l2worden

vervangen door trimmertjes van 22 pF kunnen de voorversterker en HF-ingang van

de mengtrap keurig worden afgeregeld. Voor L5 heeft u één of ander 10,7 MHz

MF-trafo'tje nodig en voor L6 een MF-trafo'tje voor 455 kHz. We van een

vlooienmarkt wel eens zo'n bakje met allerlei spoeltjes en trafo'tjes heeft

meegenomen zal (eventueel met hulp van de dippeQ ongetw{feld geschikte trafos
vinden. Dan blijven L7, 8 en 9 nog over, maar hiervoor geldt eigenl'ljk zo'n beetje
hetzelfde. Voor L7 is een spoelvorm met kem aan te bevelen, experimenteren met
een dipper is ook hier het devies. Voor LB en 9 kunnen soortgelijke spoeltjes
worden gebruikt als voor L1 Um L4, maar dan met ca. 7 windingen. Voor C41 en
C44 kunl u weer trimmers van 22 pF gebruiken.

- PA3BHK.

Vestzakzendor voor l0 M}|z
In hel schema op blz. 15 van Nieuwsbrief 78 is een fout geslopen in de
aansluitingen van de transistoren- De emitter en de collector van zowel de BC108b
als de 2N2222 zijn verwisseld, waarschijnlijk een gevolg van het tekenprogramma
Orcad of Autocad. Arie PAoQHN was zo vriendelijk om me dit door te bellen. Hij
was er vlot bij, want op dat moment had ik zelfs de Nieuwsbrief nog eens niet
ontvangen!

- PAoGHS -
* * i * l
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lvlini-ontvangor Yoor l$ee mefer \
ln het door Gerrit PA3DDH, beschreven ontvangertie uit Nieuwsbrief 77 is door een

misverstand het een en ander mis gegaan' Gerrit had schema's van twee

ontvangersgetekend.Debeschrijvinggingvoora|overeeneenvoudigontvangertje

l lctrclur Qlll '(lltth 
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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

nieuwe spoel gewikkzld moetenworden of aan de bestaande iets moetenworden

veranderd. l(ie weet hoe dal moeí... een spoel wiklelen? Kent iemand de formules

daamoor?'

En toenwerd het stil in de ronde"'

Alles is te hooP ... of niet?
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Wonderl'rjk eigenl'rjk. Het is toch een probleem waar menige zelfbouwer tegen

aanloopt. Alles is te koop... zegt men' Dus gaan we nieÍ zelf aan de slag'

Weerstandenzóujeze|Íkunnenmakenencondensatorenóók'Dekwaliteitende
afmetingenzijnechterVandienaarddathetzelfmakenvandezeonderde|enecht
niet loont.

Metspoe|en|igtdattochevenanders.Eriswe|iswaareengrootaanta|spoelenen
trafo'sindehande|maar... langnietovera|enbovendienvaaks|echtgecodeerd,
voor speciale toepassingen, met verkeerde aftakkingen of gewoon te klein'

Értra sPoel Parallel of in serie
Somskanmenhetprobleemoplossendooraandebestaandespoe|,dieveranderd
moet worden, e><tra spoelen parallel of in serie te schakelen' Zo heb ik een MG-

autoradio naar de 10 MHz amateurband omgezet door parallel aan de

oscillatorspoel (afstemming met verschuiÍbare kern) een klgin spoeltje te

schake|en.Dewaardevanditspoe|tjekanberekendwordenmetdeÍormulediewe
ookgebruikenvoorhetpara||e|schake|envanweerstanden.Eerstmoetdande
waarde van de oorspronkel'rjke spoel worden vastgesteld'

Metenisweten. . .maardaarmoet jeweldeapparatuurvoorhebben.
Rekenen is óÓk een manier' Als we de frequentie(s) weten en de parallel-C' kómèn\

\
we er met de bekende formule vast wel uit \

lJ<'nclrx Qlll' ('luh - Nicuwshria/ nr. 79 - seplenl>cr 1996
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Deze formule rekent niet lekker. Het duurt lang voordat je de juiste waarde te

pakkenhebtendekansopfoutenmethetaanta|nu| |enisgroot . |kgebruikdanook

vrijwel altijd het nomogram zoals dat bij dit artikel is gevoegd en ook in het

cursusboek'zendamateur' van de VERON te vinden is (zie vorige bladzUde)'

lnhetgeva|vandebeschreveqosci||atorwerdexperimentee|tewerkgegaan.
Verschillende spoeltjes zijn 'op goed geluk'geprobeerd totdat het gewenste

frequentiebereik gevonden was. Sèms geeft rekenen sne||ere resu|taten, sèms

proberen.HierwasookVanbe|angofdeosci | la torzouaÍs laanendat ismet
proberen sneller na te gaan dan met berekenen'

ErtraCofLParal le l
MetdeMF-trafo.suithetVerreoostenkunnenweookditsoortgrappenuitha|en').
Vijftig (!) trafo's voor 455 kHz heb ik nagemeten en 49 daarvan hadden een spoel

van600pHmeteenCvanca. lSopFpara| |e | .Wi l |enwedaar inverander ing
aanbrengen dan is de eenvoudigste manieÍ: extra c para||e| -+ frequentie om|aag.

Minderckanook: indevoetz i teenkeramischbuis-c ' t jeendatkanmenmeteen
klein scherp schroevendraaiertje stukbreken'

uit de genoemde formute volgt dat de frequentie aÍhankelijk is van [LQ. Maken

wenuCviermaalzok|e indanwordt Í tweemaa|zohoog.Dusmet4SpFwordtde
nieuwe frequentie ca. 900 kHz. Met de 10,7 MHz trafo s gaat het net zo' C moet

worden bijgeplaatst (meestal 330 pF) om op 3'6 MHz uit te komen en met het

verw.rjderenvandeinwendigecondensatorzijnfrequentiestoti20MHzhaa|baar.

Nog hoger gaat ook nog door het parallel schakelen van een kleine RFC; die

dingen die er uitzien als kleine weerstanden'

Er zijn heel veel toepassingen voor het veranderen van een kring d'm'v' het

b i jp |aatsenvaneenextraCofeenspoe| .Hetvreemdeisechterdatwe'het .met
condensators allemaal wel eens doen en met spoelen bijna nooit' Toch gebruik ik

ditsysteemookinmijnantennetuner.Nieta||eenwordtvoordelagebandenextra
C met een schakelaar bUgezet, voor de hogere Írequenties dbhakel ik één of

meerderespoe|enpara||e|.Mijntunerheeftdusnietéénspoe|metvee|aftakkingen
maarvierspoe|en,dieinverschi||endeconÍiguratiespara||elkunnenworden
geschakeld met simpele wipschakelaars'

Visr formulss
Ennudeeigen|i jkevraag:,Watisdeformulevoorhetze|fwikke|envanspoe|en?.
|kheber4formu|esvoorkunnenvinden.Zezi jnverschi l |endenkomentocheen
beet jeophetzel fdeneerenzi jnvantoepassingopspoe|enwaarmaar inéén|aag
wordt gewikkeld.

De eerste: (bron: W6SAI/CO-PA)

L = ( É x n 2 ) : ( 9 r + 1

L = zelÍinductie in pH
r = halve diameter in inches (1 inch = 25,4 mm)
n = aantal windingen

a = bewikkelde lengte in inches

Voor deze formule, die wat ongemakkelijk in inches luidt, wordt door W6SAI een
nauwkeurigheid geclaimd van 1Yo tot in de VHF-band.

De tweede: (bron: PElFWU in Electron)

l =

L in nH (let op: nanohenry)
draadlengte in cm
spoellengte in cm

Deze formule lijkt me niet zo geschikt om een spoel mee te gaan wikkelen maar
goed bruikbaar om van een bestaande spoel de zelÍinductie te achterhalen als het
aantal windingen bekend is. Voor het bepalen van de lengte van het draad is het
natuurlijk niet nodig om de spoel aÍ te wikkelen, want de draadlengte = n x n x @
met eventueel een paar procent erbij als de wikkelingen een grote spatie hebben.

De derde: (bron: Das Spulenbuch, H. Sutaner)

L = ( Í r x d 2 r n 2 x K x E - 9 ) : a

il

K-w@adC

L in henry
d = 9,87
d = diameter in cm
n = aantal windingen
a = bewikkelde lengte in cm
K = vormfactor

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

n = aantal windin$en

: : ::lï::":"ï:'ï"e, in cm :

Deze simpele regel gaat op mits de bewikkelde lengte gelijk is aan de

;""j;:;*'en 

er een parallelcondensator van 42 pF wordt sebruikt' 

$

We willen een spoel voor 80 m met een diameter van 2 cm' in combinatie met een

condensatorvan200pF.Vo|gensdeformu|eishetaanta lwindingen80:{2=
56,6.Maarditgeldtvoor42pFlYoor200pFmoetdezelfinductie42t2o}maalzo
klein zijn. Het aantal windingen moet dan ./FzltOO-) = 0,548 maal zo klein zijn (f is

immers evenredig met \6). Dus n = 0,548 x 56'6 = 25'9 wdg'

Slot
Dedraaddiktekomtuniet tegenindetotnutoegegevenformulesendiespee| t

dan ook geen belangrijke rol bij het wikkelen' Wel moet het draad natuurlijk op de

'bewikkelde lengte' Passen'

Een andere mogelijkheid om voor een bepaald doel aan goede spoelen te komen is

het gebruik van ringkemen. Zie hiervoor Nieuwsbrief nr' 76 bladzijde 50'

Het nomogram komt uit: ,Fantasie & Ze|ÍbouW door PA3FFZ. ln dit boek vindt u

o.a.ook,L-metingmetfrequentiete|ler' 'eenze|Íinduktiemetervoor0,l2pH-100H
waarmee ook ingeblikte spoelen met parallel-C's nauwkeurig te meten zijn'

Het nomogram werkt óók met de combinatie henry-herz-microfarad!

Verderstaanernogveelgegevensoverdi tonderwerpinCQ-PAvanapr i l ,96 in
eenartike|vanPA3GCW,waarinuookhetberoemdenomogramweertegenkomt.
lk heb, als handig hutpmiddel in de shack, het nomogram geplastificeerd en altijd b'tj

de hand. Ook heel handig bij de dipper'

*) Meer over deze 'Toko'trafo s in CQ-PA nr'1/n95 en Nieuwsbrief nr'69/94)

(

t * * * t

Benelur Qtèl'('tuh ' Nieuwsbrie'.f nr

73 de Bastiaan PA3FFZ
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STAND BQC-MARATH0N door PAoAT0

Pfofixon landen sc0f8 aniennacallnf

4
I

2
3
4
5
6
7

PA3FSC
PAoTA
PA3CLQ
PA3FFZ
PAoATG
PA3GMV
PA3GBK

5639
2031
1787
1730
1093
768
46

long wire
long wire
dipool
long wire
long wire
long wire
inv. V

105
151
Í06
38

120
32
1 8

34
50
38
20
37
1 8
I

Kees PAoTA, hoewel de aanleiding droevig is, toch fijn dat je de zender weer QRV

hebt. Sterkte en bedankt voor het log.

BeÉ PA3FSC, als alle belangrijkere zaken gedaan zijn komt vanzelf het moment

dat je weer de seinsleutel pakt en een QSO maakt. Als ik in de shack bezig ben

staat meestal de RX zachtjes te pruttelen op twintig meter, er komt dan nog

weleens wat langs en dat pak ik dan lekker mee.

Prijsuitreiking
Dit was hel weer voor hel seizoen '95/96 en de winnaars krijgen de gebruikelijke

attenties uitgereikt op de QRP-bijeenkomst op 7 september in Apeldoom. Degenen

die niet kunnen komen krijgen hun prijs toegestuurd.

Tijdens de QRP-bijeenkomst is er ook gelegenheid om de aanvragen voor het

BQC-Award in te dienen. Nu met de BQC-vossejachten is er een e)ítra

mogelijkheid om de ontbrekende QSL's te bemachtigen!

Start van ds nieuws maralhon
Op 1 juli '1996 is inmiddels de marathon voor het seizoen'96/97 van start gegaan.

Het vofledige reglement vindt u in Nieuwsbrief nr. 78 op blz.40.

lk reken weer op enthousiaste deelname van onze actieve QRP-ers en uw

eerstvolgende opgave zie ik gaarne uiterlijk 1 november 1996 tegemoet. Neem

eens de moeite om gewoon een stukje uit uw logboek over te schrijven!

Adriaan PAoATG
* * ' * t
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de eerste transatlantische experimenten deed en waar nu de shack van het

clubstation GB2GM staat.

En verder
Laatst rapporteerde een plaatselijk amateur op onze'huisfrequentie'op twee meteÍ
(144,560 MH4 inderdaad frequentie want onder 145 MHz is de band niet
'gekanaliseerd'en daar horen dus eigenl'rjk de doosjes mel hele en halve kanalen
niet thuis) dat rond mijn tweemetersignaal een zeer sterke ruisbult werd
uitgezonden. lk dacht dat de oorzaak lag in mijn eindversterker met een BLY89 en
inderdaad, met alleen de stuuzender in de lucht (ca. 3 watt) leek de ruis
verdwenen. Totdat kort geleden dezelfde amateur met helzelfde rapport kwam. De
fout zat dus toch in de stuurzender! Meteen werd het deksel van de zender
afgehaald en de analyseraangezet. Inderdaad, de'paal'op 145 MHz had een
duidelijke'voet'. Natuurlijk ben ik vervolgens fanatiek de hele signaalweg weer
gaan naregelen maar zonder resultaat. Totdat ik wat ging rommelen in een
buffertrapje tussen de eigenlijke VFO (van 11 tot 13 MHz) en de mengtrap waar
met een kristalgestuurd signaal op 133 MHz het tweemetersignaal wordt gemaakt.
Om de VFO een min of meer constante belasting, onafhankelijk van eventuele
spanningsvariaties van de netvoedÍng, te geven voed ik de bewuste buffer via een
zenerdiode van 10 voll. Laat nu díe diode staan te ruisen en de ruis'gemoduleerd'
worden op het VFO-signaal! De remedie was even eenvoudig als doeltreffend: een
condensator van 10 nF over de zenerl Zo ziet u dat wat eerst de nodige
hoofdbrekens kost uiteindelíjk toch simpel is. Zelfs op de VHF-banden waar veel
mensen nog angstig vandaan blijven.
Ditmaal is de VHF/UHF-rubriek wel erg kort geworden. lk hoop dat u mij voor het
Wintemummer van de Nier,rwsbrieÍweer eens bij u in het VHF/UHF-log laat
meekijken om te zien hoe de najaarscondities u hebben getrakteerd op mooie DX
met uw QRP-station! Graag halverwege oktober zodat ik vóór de sluitingsdatum
van de Nieuwsbrief het één en ander nog kan uitwerken.

Best 72 es 73 de Robert PA3BHK

QRP B0VEN 30 MHz
door PA3BHK

Propagafie
ln de herfst behoort, behalve nog af en toe op zes meter, Es weer tot het verleden'

De kans op Aurora is door de nog altijd geringe activiteit van de zon klein' hoewel

Aurora ons nog steeds vooral in het najaar regelmatig trakteert op leuke DX met

die vreemde vervormde signalen. Op zes meter maakt de QRP-amateur een

grotere kans op succes dan op twee. Er zijn ook weer wat kleinere meteorenregens

opkomst,maardegrotere'regens'va||enindecemberenjanuari.Tropo,tens|otte,
is vooral in de nazomer en de vroege herfst dè propagatiemode die bij rustig en

stabiel herfstweer (met in onze directe omgeving een groot hogedrukgebied op de

weerkaart)opALLEVHF-,UHF-enSHF.bandenQRP-signa|entotafstandenvan

soms meer dan 1000 km QRO-sterkten kan geven'

Activiteilen
Sindsikzel fdooromstandighedennietmeerechtact ie fkanz. t jnop2menT0cm
benikvooracliviteitenrapportenvo||edigaÍhanke|i jkvan[Íwinformatie.Die,zoals
meestal, weer zeer bePerkt is.

Er schijnen op 2 m en 70 cm zeer fraaie tropo'openingen ie zijn geweest'

Sporadische E begon dit jaar op zes al begin mei met zeer fraaie openingen'

He|aashebikdezemeestgemist ,wanneer ikdekanshadomzeswatbeter inde
gaten te houden, was er niets te beleven' Af en toe sterke signalen uit alle

uithoekenvanEuropamaarverderweinigspektaku|aireDX.NaeenVroege
opleving lUkt de Es, net als de zomer' zeer teleurstellend te ziin'

|khooptetekunnenverte||envaneengeslaagdeDX-peditienaarhetlNT9.vak.
We|nu'ookdaarhebikmoetenconstaterendatdebe|angste||ingvoorechte

communicatie op 2 m en 70 cm is afgenomen Buiten QSO's in FM via

relaisstations, packetradio en misbruik van onze frequenties door (ongetwijfeld

ge|icenseerde)computerfanatenwaserookinCornwa||weinigtehoren.Leukwas

echter de verbinding met een portable station in Bretagne; ondanks de afstand van

zo'n lS0kmenderelat ie fbescheidenvermogens(opdeLizard:15wat t ineen3
el. yagi) klommen de twee meter SSB-signalen op tot dikke S9's'

Wat ikookbi jzonder |eukvondwasdeui tnodig ingvanenhetbezoekaande
Po|dhuAmateurRadioC|ubopdep|aatswaarMarconi inhetbeginvandezeeeuw

$f.;#
*tr

,l
DOET U OOK MEE AAN ONZE BQC.VOSSEJACHT?
Gezellig de band afspeuren vanuit uw luie stoell De data vindt u op bladzijde Z1
van deze Nieuwsbrief. De BQC-vossejacht is een geheel nieuwe uitdaging voor ons
als QRP-ers. U test hiermee uw operating-practice en het is nog leuk óókl

lJenelux Qllt' (lltrh - NicuwshrieJ'nr' 79 - 'scplcnther 1996
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Medio mei van dit jaar vond in de VS de Dayton 'Hamvention' ' een Weekend tan

de Amateur op z'n Amerileaans - plaats' Per traditie houdt onze amerikaanse QRP'

zustemereniging QRP-ARCI (QM Amateur Radio CIub lnternational)' haar

j oo* r rgoauing t" g' l' g'nnia n on d e H amv e nt i on' D i t i oar w erd de

jaamergadering van de QRP'ARCI door een niettwe extra Sebeurtenis ttitgebreid:

een technische conyrrrntir, die FDIM (Four Days In May) heette, alhoewel het op

slechts één dag, op t6 mei' een dagvóór de openingvan de Hamvention'

plaatsttond. Tijdens het drukke FDIM-programma zijn er in totaal elf voordrachten

over QRP'onde*"p" i'i"'"'t"'à'*áo*anhet 
grootste deel in een losbladíge

klapper is geordend: de )"['o' '"'"'chnical Papers'' Van de redacteur' Bruce

Muscolino W6TOY/ex plïUC - tevens lid van de bestuurscommissie van FDIM -

hebikeenkopievandeTechnicalPapersgekregen'enhierovergaikwatvertellen
(deze Happer zal op de QUP-bijeenkomst te Apeldoorn ter inzage liggen)'

Antennes
Drie van de elf stukken hebben het over antennes voor beperkte ruimtes' In een

zeer compleet en gedetailleerd verhaal vergelijkt W4RNL (L B Cebik) de opbouw

en prestaties van korte yagi-antennes' welke met spoelen' lineaire lading resp'

capacitieve kappen ziin atiestemO' Dit stuk van 30 bladz'rjden is wel waardevol

voor iemand die ruimte tekort voor een'full-size' beam heeft'

Voordegenendiehunanlennebinnenhethuismoetenophangen(b.v.tengevo|ge
van een antenneverbod in een huurovereenkomst) beschrijft WA4KAC W B'

Thomas) een omgekeerde'Vee lusantenne die vol gebruik'van de zoldenuimte

maakt en die voor alle banden van 15 Um 40 meter geschikt is' Dit stuk bevat ook

computerberekeningenvandewinst,stra|ingshoekenstralingsimpedantievoor
elke band.

ln het laatste van de drie schrijft WOTOY over zijn ewaringen met de constructie

van helical antennes en hun aanpassing aan 50 Q coax' Voor degene die ruimte

genoeg heeft om 200 meter draad uit te spannen - b'v' bij een velddag - en een

kilowatt ERP uit een QRP-rig willen halen' biedt de Vee-beam'van NSEM (Ed

Manuel) een interessante mogelijkheid'

Tevens lopen er geruchten dat de stukt<en van PA3AIC en W4RNL binnenkort in

het blad Worldradlo opnieuw gepubliceerd zullen worden'

$

Overige ondorrlorpon
In de Technical Papers is er - jammer genoeg - slechts een korle samenvatting van

een discussie door G3RJV (George Dobbs) over de mogelijke opties betreffende

het samenstellen van een QRP-station. Net zo kort is de samenvatting van een
presentatie door KA3ZOW (Dick Szakonyi) over het ontwerp van ontvangers in het

algemeen.
Over het specifieke onderwerp van direct-conversie ontvangers beschrijft NBET
(Bill Kelsey) de meest interessante en voorkomende technieken van het ontwerp

van deze toestellen, met veel schema's en een lange literatuurlijst.

Voor de beginnende amateur geefr Kathy Azakonyi een helder vefiaaÍ over de

opbouw van apparatuur uit bouwpakketten. Deze gaat b.v. over het identiÍiceren

van onderdelen. het voorkómen van schade aan onderdelen door elektrostatische

ontlading, het wikkelen van hoogfrequent spoelen en het gebruik van een

soldeerboul.

Propagatie
De laatste drie stukken gaan over de operationele kant van QRP. Tijdens een vier-

maanden periode van juni Um september 1995 heeft K5FO (Chuck Adams) en

enkele collega's propagatiewaamemingen voor de dertigmeteóand ingezameld. De

statistiek van 158 QRP-veóindingen wordt geanalyseerd, rekening houdend met
de tijd van de dag en de afstand. Uit deze crjfers blijkt dat de beste kans op DX (uit

Texas, dus op 27 graden noorderbreedte) ligt's ochtends tussen 7 en 10 uur en's
avonds vanaf 1 9 uur, en zeker bij de zonsopgang of zonsondergang. Het plezier

van 'milliwatting'- QRP met minder dan 1 watt - vormt het onderwerp van een kort
verhaal van WO3B (R.W. White) en in het laatste stuk schrijft K3TKS over het

QRP-ARCI Net Programma.

Zin in ssn Íoisis volgend jaar?
Tot slot: FIDM 1996 werd door ongeveer honderd QRP-enthousiasten b'rjgewoond,
en - aldus enkele reacties op internet - heeft gunstig cammentaar gekregen. De
FD|M-Commissie van de QRP-ARCI is van plan om FDIM 1997 volgende jaar te
houden. Zijn er'scribendi' onder de leden van de BQC die belangstelling in een
tochlje aanstaande mei naar Dayton hebben om een stuk te presenteren? Zouden
zij dan in contact met W6TOY (E-mail: W6TOY@enols.com) willen treden?

73 de Mike Perry PA3ASC
i  
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Nu had ik mij zo heirig voorgenomen om geen hrutselties op miniformaat meer te

gaan maken (Nieuwsbrief ni' ZS1' Uo'n' net als Adam ben ikvoor de verleiding

ír*rk n. Alleen die naam al"''Pixie' Hinkt zo lief'

tlexibsl osci llatortio
Het printje maken lutcte me nog wel' maar het stane kristalY:1ï,]:::ï': "

werd alras meer flexibel g"t"àft door in plaats van het kristal een keramische

resonator (3600 kHz) uia-een spoeltje (a7 pH) en een trimmertje (47 pF)' met een

vast C'tje van 47 pF parallel' aan aarde te leggen' Het kan allemaal nog nèt op het

printje.

Oscilleren meneertje! Van 3500 kHz tot 3585 kHz afstembaar!

Zonder dit oscilratorsignaar staat e2 flink gesperd. Nu gedraagt Q2 zich meer

meegaand voor de signalen die van de antenne binnenkomen'

Hei grote momont
Antenne eraan; telefoontje opgezoctrt negen volt infuus aangelegd en met

versnelde hartslag de oren gespitst'

Nou,dat laatstewaswelnodig:erwasIETStehoren'maarzo
VERSCHRIKKELIJK zacht, oàt ix oe kat verbood te spinnen (waarop deze beledigd

het pand verliet) en de adem in moest houden'

Voorwaar, ik zeg u 'dat hou je niet lang vol''

Soundblast
Nu eerst maar wat meer soundblast (zo heet dat toch?)' Een extra LF-tonetje kan'

met aanhans, nèt tussen CB en punt 2 van U1 en bracht *1 
:::1^T:::* 

o''i'

van de E.o. tot "n *"ià*r*BRamtor op 35.43 en afles wat daar tussenin zit' Met

een kleine voorKeur voor signalen op dezelfde frequentie als de oscillator' dat wel"'

Het low_pass firter laat ALLES onder de pakweg 3700 kHz lustig passeren'

ln de collectorleiding een parallelkring' waarop de antenne afgetakt' of met een

linkje gekoppeld, bood óÓk geen soelaas' 
, , ^, L^^, i^ ê^mê rtÍ).

Kortom, er valt mee te luisteren naar harde signalen' al hoor ie soms door de

bomen het bos niet meer!?!
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lJzerstsrk oxcuus
Het zenden: ja, er valt zo'n 450 mW uit te halen, maar het frequentieverschil tussen

zenden en ontvangen bedroeg al tjoepend zeker 5 kHz. Voeden via een 78L06

helpt nauwelijks. Dus toch maar een kristal... ?

Toen werd het ineens mooi weer... een ijzersterk excuus om het er maar bij te

laten.
Maar... Pixie ll kan nog steeds in een lucifersdoosje!! En bl'rjft er voorlopig in rusten,

zoals de Schone Slaapster in het glazen kistje uit het (andere) sprookje.

Wie neemt de handschoen op om Pixie ll wat serieuzer te benaderen? Misschien in
plaats van silicium een germanium Q2 (lagere overgangsdrempel). Meer

selectiviteit aan de ingang, een ander LF lC, dat minder aansturing behoeft, shifr-

compensatie? Enz., enz-

Deceptie? Ach..., toch weer wat uurtjes zoet geweest.

En Shakespeare zei het al:
'Laat mij dee'z bittre tegenspoed omhelzen,
want, Wijzen noemen dit de w'rjste weg'

Komt u óók near Apeldoorn 0p 7 september?

(

rrrr snu rAIRY-ïALE 0F PlxlE ll
door PAoWFS
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Ds stand tol nu loe
Vier van de acht BQC-vossejachten hebben reeds plaatsgevonden en u zult wel

benieuwd zijn naar o" t'"""nt'jd"e uitslag' De cijfers '1 Um 8 ljn de jachtnummers'

7 1

gelokaliseerd. Met behulp van verzwakkers etc. toch de signalen uit de herrie
geplukt. Na wat tachtig-veertig geschakel ontwaarde ik René ON4KAR, die in QSO
was met ONSAG. Tu ne chasse pas les lapins, dr om René, mais ce sont les

chiens gui chassent vous. Entre BK ecoutez quelque seconds pour les chiens. Na

het QSO met René weer naar veertig meter alwaar de rust langzaam overging in

dezelfde herrie als op tachtig meter. Maar ik ontwaarde toch nog een vos, PA3FFZ,
net op trjd met een lekker strak signaal. T'rjdens het QSO hoorde ik ook nog
PAoRBC, maar het kwam helaas niet meer tot een QSO \,v€gens tijdoverschrijding.

Roeland PAoRBG is geen contestmens, maar dat ben ik ook niet. Dit is trouwens
meer een QSo-party. Zelf doe ik maar aan een beperkt aantal contesten mee en
meestal niet eens de gehele duur. Nog bedankt voor de message op packet over
de vossejacht. Alleen volgende keer een kleine wijziging: men mag de vossen op
meerdere banden werken.
Paul PA3AQL vond de zaterdag goed gekozen en ook hij vond veertig meter
zonder vossen. Zondag had ook hij ORN (S5). lk denk de vossejacht op zondag
iets vroeger te stellen: 1300-1 500 UTC. Dan komt ook hier het sociaal gebeuren

niet in de knel (Robert).
René ON4KAR, ik geloof dat een andere datum en/of reclame niet veel uitmaakt.
Wat men niet wil lezen leest men ook niet. lk kan het rijtje nog wel langer maken.

BQC-vosseiachlschema
Hieronder treft u het volledige schema aan van het BQC-vossejachtseizoen '95-'96.

Het reglement is reeds gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 76 van december 1995.

nr dafum UTC v0s30n

call

ON4KAR 20

PAOATG 48

PAORBC -

PAOWDW_
PA3AFF 22

PA3ASC
PA3AQL
PA3BHK 45

PA3CZA
PA3FFZ
PA3FSC

48
32

20

20
54
48

80

20

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

Ls
I
I,'

ï
De vosseiachl uan 29/30 iuni 1996
lk heb met plezier meegedaan met de vossejacht' Er werd weer een behoorlijk

beroep gedaan op doorzettingsvermogen en operating practice' Net als de vorige

keer waren er ook nu *""' t'"'n'g deelnemers' En i'p'v' vruchteloos roepen kan ik

mij indenken dat cte vosstations Jan onderling QSO denken' Een beter idee liikt het

mij dan om na een half uur te gaan QSY-en naar een andere frequentie en/of band'

Onderling QSo tussen d; ;;"" kan dan vóór of nà de jacht plaatsvinden' Bert'

De eerste dag was er redelijk op tachtig meler te werken' Niet teveel herrie en druk

was het ook niet, dus de zwakste signalen waren goed te nemen' Op veertig meter

was het veer drukker, maar er waren geen vossen te horen! De meeste tijd

verbrachtikoptachtigmetermetkorteuitstapjesnaarveertigmeter,wantikwilde
de vossen op twee banden werken! Niet alle vossen heb ik gehoord op tachtig

meter. De tweede dag een enorme herrie op tachtig meter (oRN sg), maar veertig

meter was een oase van rust' Met veel moeite op tachtig meter twee stations

'sÈ
.-'1

a

1 ' 29-12-95
2'  30-12-95
3 r 29-06-96
+* 30-06-96
5 28-09-96
6 29-09-96
7 28-12-96
I 29-12-96

0800-1 000
'1500-1700

0800-1 000
I s00-1 700
0800-1 000
1 300-1 500
0800-1 000
1300-1500

PA3ASC, PA3CZA, PA3FFZ, PA3FSC,

ON4KAR, PAoDML, PAoRBC, PAoWNN, PA3BHK
PA3CZA, PAoDML, PA3AFF, PA3ASC

ON4KAR, PAoRBC, PA3BHK, PA3FFZ, PA3FSC

ON4KAR, PAoDML, PAoWNN, PA3ASC, PA3CZA
PAoRBC, PA3AFF, PA3BHK, PA3FFZ, PA3FSC

PAoDML, PAoWNN, PA3ASC, PA3CZA, PA3FSC

ON4KAR, PAoRBC, PA3AFF, PA3BHK, PA3FFZ

'deze jachten hebben reeds plaatsgevonden 73, Adriaan PAoATG

ur soc-vossEJACHÏ
door PAoATO

|  2 ? 4 5 6 7 8 Punton kmPer{W
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:Kent Electronics:-:
Uw HF Onderdelen speciatist !

*Voedingstrafo's
*Amidon [iugkcrtrctr

::iïËffiS:ffiJu'o" ll rent.Etectronics
*snroofspoelen ll Koudepolderstraat 26
*Ncosid spoelsetjes ll +S+Z AL HOek.*LF spoelen
*Hericarrïrters ll tetlnax 0115-442450
*HF Transistoren ll Telefonisch bereikbaar op werkdagen
*HF dioden ll tussen 1700 en 2000 uur
*Schottlty dioden
+PIN dioden
*Zenerdiodcn
*Kristalleu
*Kristiltfilrers é2 [l "Q
*Keramische resonatoren I I
*HF (Dummy)rveerstanden I-l {- lll
*Koohveerstanden I ll 

"
*Ringker -ren 

fr:imli::h"-" ffi M
*VCO'I: ll --ë'
:ffiï:ïiïïtTïi'o." "' co,'ponc,rren :.O' O*Kcramische condcnsatoren [V*St-vroflexjes L----l -) l| ll
*Mica Condcns:rtoren hG 6/ I I

;ïliffiïr"' m 
v 

íó)tlloogsparrningscondenatore" 
\/\l\l fa]*Hoogspirnningselko's 
tl ll tl*Doorvocrcondcnsatoren u 'u 

-
"A fstcrncon densatorcnïi:Ëjïi'ilï'.,. ffi t
:ilfíËï"*oche trimrners rr ' 

ííÏl

:[iffi, tr
*Spannirigsregelaars -

sspecialc aanbiedingen. nccnr ccn abonncntcnt op onze Kent GaZ

dh
oso band

v L P < 1 w call punten

eerste
.l

26
27

nr

LY2FE 40890

PA3FSC 16

DJ4CE 1

80, 40, 20 m
4 0 m

1 5 m

band

166
2
1

laatste

QRP < 5 VI' call punten oso

eerste

laatste

94772
44928
23940
16650
7783
5896
2175

672
319
154
108

80, 40, 20 m

80, 40, 20 m

80, 40, 20 m

80, 40 m

40 ,20  m

80, 40, 20 m

80, 40 m

4 0 m
4 0 m

40 ,20  m

80, 20 m

zil
135
114
123
59
53
35
1 5
I
7
6

i

1 S51AP
'ro PA3EW

23 PA3DUS

35 PAoRDT

46 PAoATG

52 0N7CG

7O PA2NJN

91 PAoTA

1O2 PAOYF

105 PAoADZ

107 DL3oCG

osocall punten

eerste 1 DLTVPE 13504

15 PA3FSC 16

16 DJ4CE 1

70
2
1

oso

80, 40 m

4 0 m
1 5 m

band
laatste

QRP < 5W call punten

eeÍste

laatste

1
7

20
26

oM3CUG 56028

PAoRDT 16650

PAoTA 672

I1EFC 135

80, 40, 20 m

80, 40 m
4 0 m
2 0 m

224
123
1 5

I

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

band
v L P < í w

r----
ío )

ffi
IIIIIÍ

op onze Kent Gazette !xSrrecialc aanbiedingen, nccnr ccn abgrn_cnrcnt
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