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van Expimenteel, Laag Vermqen (QRry Radozendamateurtsne.
Het bevoroF/ren
Als QRP zal geldentijdeni wedstriiJenen andereèvênementen:het werten met vemogêns van
max.5 wafÍoutput. De club zal ziin doel tradrten tê berêikendoor het geven van voorlichting,het
uitwisselenvan gegeyens,het verstrokkênvan schema'sen bowvaanwijzingen
van QRPzenders
€n al hêt ovêrige,wat bevordêrlirkis om het gEsteldedoel té bereikên.De club geefi hiertoeeen
clubbladuit de'Nieuwsbrief.De clubzal bestaanuit zendamateurs
driemaandelijks
zoflel als onlvangamateurs,díe iruien dal het werkenmet laagvermogenveel kan bijdragentot ÍtEêÍ genoegen
mel dê radiohobby,vooral *et bêtrefr het experimentelèksrakteÍ daarvan. Het werken met niét
meeÍ veÍmogendan nodig i3 vooÍ het makenrrgr een goedeveÍàindingzal het doêl ven alle ledeíl
zijn, om zo dê ondêÍlingsstoÍing op de amateurbandenlot een minimumte beperkên.Dê ledên
zullen regelmatigaktief mel d6 hobby bezig zïn en gevên hiervan blijk door het inzendenvan
aktiviteitsrapporten,
het veÍmeldenvan bouwervaringen
e.d., zulks ter bevorderingvan d€
clubaktiviteiten.Dê ledenziin erop bedachtcleQRPhobby sleedsnaaÍ buiten uit te dragen,hetzii
in woord, geschÍill d Ínet de daad. ln de club is plaats voor alle geïntêGsseerdenín QRP, ook
vooÍ degenendie slechtszo nu eÍr dan met laagv€Ímogenwsíftenl
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BESTE
QRP-VRIENDEN
Het jaar 1996loopt op z[n eind. Het is voor de BQC een goedjaar geweestmet
vsel nieuwêleden en els kroonop de clubactiviteitenvier uitstekende
Nieuwsbrieven.
ZonderUw bijdragenwas dit, in tegenstellingtot wat sommigen
in Apeldoornwerd goed bezochten
ondeÍ ons denken,niet gelukt!De b'rjeenkomst
het langekampeenreekeinde
op Het Haasjewas, ondanksde lage temperatuÍen
die zo kenmerkendwarenvoor dit jaar, een plezierigevenement.De altematieva
'vossenjacht'lijkt inmiddelsook aan le slaan,dus tijdensonzeActiviteitenwêekvan
TweedeKerstdagtot en met Nieuwjaarsdagvenrachl ik vooralgedurendedie paar
uurtjesin de vossenjachtveel deelnemerste horen. De Activiteitenweekvalt samen
met de'Wintersports'die in intemationaalveóand door de G-QRPclub wordt
georganiseerden telkensweer een rerinievan het gilde der QRP'ersis.
Hierbijwil ik namensde BeneluxQRP Club alle leden hartelijkdankenvoor hun
bijdragenen ondersteuningom de BQC te makentot wat ze is. lk wens u allen helc
Íjne íeestdagenen een voorspoedigen gezond 1997toe.

72as73de Robart,PA3BHK
i t t t t
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ONE - TUBEREGENERATIVE
RECEIVEB

'- QRP
sïN

PAoWDW
Het zalie maar gebeuren,je geefi CQ op dertig meter (Clt) enie kriigt antwoord
van eenAmerikaan.die doodleukseint'NG HR IS ONE TUBE TX ES ONE TUBE
RX. Áls de man (Ed,KIGHD) bovendienseint'Pl4tRIS 5 WATTS'dan zijn de
oortjes van eenrechtgeaardBQCJid helemaalgespiut. l(elnu, dit overhvam uut
redacteur dezezomer toen hij met z'n oude legerset(GRC-3030)de I0 MHz-band
oweiíig maakte,Toenondergetekendezijn rol in de redactie van de Nientsbrief
bood dezespontaanaan om behalvede QSL-laart tevenseen
aan Ed belcendmsakte
sturen.
Met als resulaat dil utilel...
foto en schema'sop te

$/r0 v

cí
c2
c3

3-30pF
100pF
15pF

c1

100pF

B B 1 1,5VtypeA-A
R 1 I MC|

RFC 2,5mH
T1 LF-traío
1:3
Vl
6C8oÍ6F8

Fig.I Deontvanger
vanKIGHD

OnclubcRX
Het eerstewat ik dacht,toen Ed seinde'onetube RX',was'Hoe kan hij mij in
hemelsnaamhorcn met een éénlampertje?'lk dacht immersdat de goudentijden
van weleervoorgoedvoorbijwaren.Welnu, niets is minderwaar! Nog steedskan
je met zeer simpelespulletjesverbindingenmakenover afstandenvan duizenden
kilometers.En dat uitgerekendeen Amerikaanmij hieraanmoest herinneren!
lk was het meestnieuwsgíerignaar zijn on&ang€r,want ájn zenderzou wel weer
zo'n 6l6ding zijn,dacht ik.
Dat bleekte kloppen.Daaromvolgt hier eerst maarde beschrijvingvan Ed's
ontvanger,want u zult (hoopik) wel net zo nieuwsgierigzijn als ik.
Uit het scheÍna(Íiguur1) blijktdat de ontvangereigenlijkuit twee buizenbestaat,
maar dan wel in één ballon:een 6CB(of een 6FB).De linkertriode doet dienstals
roosterdetectoÍ,tenruijlde reóter triode het geluidsniveauop
een teruggekoppelde

Receiver
COit

koptelefoonsterkteb,rengt.
Fig. 2 Pril<spoelonh,anger
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Kijktu nogeensgoednaarhetschema.
Inderdaad,
slechtséénweerstandje
nodigt
Grappighè?Hetbatterijtjê
voorde negatieve
roosterspanning
vande LF-versterker
hoeft
geenstroomtOleverenengaatjarenmee.
Edgebruiktprikspoelen,
voorelkebandéén,
zieÍiguur2.
Bentu ookaangestoken
doorde
nostalgiekoorts?
Dankuntu nu gelijkh6t
gaannabouwen,
apparaat
urantalle
spoeÍgegevens
staanerbijvermeld,
ziefig.3.
Letopl Dedetector'straalt',
dusgebruikdeze
lievernietalsvlakbij u eenandere
ontvanger
(zend)amateur
woont...
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Ed volgdehier het klassieke
recept(zie figuur4) met een 6L6
(ook een 6V6'doet het') en een
kristalletje.Nouja, een(?)
kristalletje...Op de foto aan hel
beginvan het artikelzagenwe
reedsdat Ed een heel regiment
piepstenenklaar heeft slaanl
Het gebruikvan kristallenheefr
het nadeeldat je vast zit aan één
frequentie(per kristal).Maar kijk
eenswat Ed heeftgedaan:het
kristalkan op viermanierenin
zijn voetje31 gepriktworden,
waarbijvier verschillende
frequentieskunnenworden
opgewekt.Handighoor! lk
bedoelde standen1-3,3-5,$7
ên 7-'1.Hebt u het door?
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St

cl
c2
c3
C't

8 pin buisvoet(zie tekst)
100pF
C5
0 , 0 1p F 6 0 0 V
CO
0,01pF 600 V
C7
0,01pF 600V
Mi

0,01pF 600V
150pF
250 pF
0'100mA

Êró v

RFC
Vl
Rt
R2

2,5mH
6L6oí6V0
15 kC!2 W
2ZOfJ2W

Fig. 4 De QRP-zendervan
KIGHD

Netalsbijde ontvangerworden
prikspoelen
bijde zendereveneens
toegepast.
We
hebbende gegevens
er maarweêrbijgezet,zodatnabouwvande zendgr
êvenesns
tot de mogelijkheden
behoort,
zieÍiguur5.

Dankwoord
Vanafdezeplaatsdankik EdKl GHDhartelijkvoorhetopsturen
vandegegêvens
vanzijnQRP-station.
Tevenswil ik onzetekenaarAdriaanPAoATGbedanken
voor
hetuitwerken
vande schema's.
Ennuallemaal
aande slagllk hoorwelweerwieheteerstein de luchtkomtmet
eendergelijk
bouwsel...
Gd hlcl( Wm PAoWDW
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VANDEDC.S0/40/20
HET
AFREOETEN
door
PAollPV
Tot mijn genoegenmocht ik een brief ontvangenvan Henk Vrolijk PAoHPV ttit
Rotterdam.Henkwerd te hulp geroepenbij eenafregelprocedurevan de directe
cornersie ontvangerDC-80/40/20, bekendonder het BQC-bestelnummerB0l.
Het probleem was, dat hel ontvangerlie niel verder wilde afstemmendan van 14,0
tot 14,25MHz en de bouwerwisl niel hoe het afstembereikwatgroter kon vorden
gemaaW.Aanvankelijk dacht Henk hel probleem te kunnenoplossendoor het
aanpassenvan de weerstandenbij de afstempotmeter,maar dat bleekniet nodig.
Het is mogelijk dejuiste bandspreidingte verkrijgen door dezein te stellen met het
spoelkerntjeen de trimcondensalorvan de oscillatorleringzonder de andere
componentente veranderen.Het gaat natuurlijk om deiuiste capaciteilsvarialic,
dw de invloed van de varicap op de rcale kringcapaciteit.
'Het onmangertjewerkt nu leurig', aldus de briefvan Henk'en ls verbazend
gevoelig!'
Verttolgensvraagt Henkzich af,,of misschienmeeramateurymel dit probleem
vorstelen. Geziende grore aantallen verkochteprinten zou dat bestkunnen.
Daarom lijkt het mij (PAoGHS)verstandigom de door Henk PAoIIPV op papier
gezetteafregelinstructie tepubliceren in de Nietrsbrief,, llre nemende tel$t ln
onverkorle vorm over en hopen u daarmeeeenplezier te doen. Bii nieuwe
bestellingenvande B0l zal dezeafregelinstructieals'biisluiter'worden biigevoegd.
Restmij Henk PÁoHPV te bedankenvoor dezehamspirit, Hoewel ik de laatsteiaren
wel eenshet gevoel bijg dat hamspirit steedsminder vóórleomtbewiist Henk het
tegendeel, waaman akte!
- PAoGHS-

uaÍdsD0-ontvrngcr
vand0juistobandsproiding
HstInstollen
precieswordtbestreken
methet
amateurband
is,datde ge\ilenste
Debedoeling
Eenkleinereservebovenen onderde bandis welprettf.
bereikvsnde potmeter.
bereikbijv.13,98- 14,37MHz.
is hetgewenste
uitvoering
Voordetwintigmeter
vande
instellen
. Debandspreiding
we doorhetin dejuistecombinatie
bereiken
Alsdetrim€ op max.capaciteit
ketnvanL1en detrim-Cvande oscillator.
is hetbereikhet
hetkleinsten bij min.cápaciteit
staat,is hetafstembereik
grootst.Nahetverandêren
vande standvandetrimmerschuifthet
vandê
weerd,m.v.verdraaien
afstembereik
eenstukop en moetde ontvanger
BeneluxQRP CIub - Nieuwsbriefnr.80 - december1996

spoelkem
in de bandgebracht
worden.
c Zorgervoor,datde DC-RXin eenmetalenkastjeis gebouwd
en datde minpoolvande voedingmetmassais verbonden,
andersheeftde afstemming
handefíect.
Laathetdekselnogopen,wantde spoelkerntjes
en de trimmer
moeten
bereikbaar
zijn.
. Letop:Nooltmetijzerenschroevendraaiers
aanhel kerntjedraaien,wantdÍt
kande kernblijvendmagnetiseren.
passend
plasticoÍ nylon
Gebruik
trimgereedschap
of maakzelfiets.
r Hetbestgaathetafregelen
d.m.v.eengoedgeijkteontvanger,
híema,ijk-RX'
genoemd.
Hetkanookmeteenmeetzender
en eenfrequentieteller.
Metde ijkRXgaathetalsvolgt(alsvooóeeld20 meter):
L Verbindeendraadjeaande antenne-ingang
vande iik-Rxen legdit losjesover
de printvande DC-RX.Ditzorgtervoor,dat u de oscillatorstraling
goedhmrt
opde ijk-RX,
2. Stemde ijk-RXaíop í3,98MHz,modeUSB.Draaide afstempotmeter
op de
laagsteírequentie-stand
(loperaande kantvanR1).Daarnaheelvoozichtig
meteentrimsleutel
de trim-Cverdraaien
totdatu de oscillator
vooóíjhood
'tjoepen'.
Draaidetrimmerzo,datdeoscillator
ergenstussen13,97en
13,99MHzterechtkomt.Daarnadraaitu de afstempot
naarhogereÍrequcntíes
toeen u volgtde aÍstemming
metde ijk-RX,Noteerde hoogsteÍrequentie
diete
is.
bereiken
3. Alshetafstembereik
nietgroolgenoegis, dangaatu metde ijk-RXweerterug
naar13,98MHzen u zetdeaÊtempot
weerterugop'laag'.U draaitde kernvan
Ll eenkwartslagverderin en de trimmerietsverderuit,totdatu deoscillator
weerhoort.Nuweerlangzaam
omhoogdraaienmetde potrneter
en de
ijkontvanger
en u zultzien,dathetbereikietsgroteris geworden.
Ditdientu te
goedis.
herhalen,
totdathetaístembereik
Hetkannatuurlijk
ookzozijn,dathetbereikjuistietsverkleind
moetworden;
danmoetde kemvanLl ietswordenuitgedraaid
en ds trimmerworden
ingedraaid.
4. Stemhiemade ontvangeraf op eenarakke zenderIn hEtmiddenvande band
en regelde ingangskringen
af op maximum
signaal.
Hiermcchebtu uwzdÊouwonNanger
afieregald;veelluisterpleziar
toegewenstt
HcnkVrol[kPAoHFV
trrtt

BeneluxQM Club. Nieuwsbrief
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VAN27tticNAAR
50MHz(z)
door
PA3FFZ
De problemen met Murphy zijn inmiddels veer opgelost,ntaar daar zal ik u maar
jerder niet meevermoeien,vanl een transceivern et daarin zesmenglrappengeefl
aan Murphy nog lcansengenoegom roet in het eten te strooien.

?
Zesmixers
1
2
3
tl
5
6

VCO-(PLL)mixer
Zendmixer
Ontvangstmixa
SSB-modulator
Productdetector
10,7-r 455
Middenfrequentmker

vande nieuwe50MHzmodulenalsvoorhet
Zorel voo hetbijmengenlaftakken
vande frequentie
verancieren
is hetnoodzakelijk
omgoednate gaanhoeéénen
andergeschakeld
is.
methethartvande frequentieopwekking:
Latenwe beginnen
de VCO,ookwelde
genoemd.
VoltageControlled
Dezebestuuóareoscillator
wekteen
Oscillator
signaalop vanca.38 MHzdatna mengingmetde 10,7MHzmiddenfrequent
op
27 MHzuitkomt.
'ln principe'
van í à
behoeven
$reaandeVCOnietste veranderen
omfrequenties
2 MHzhogeropte wekken.DeVCOis eenoscillator
diegestuurd
wordtdoorhet
PLL-|Cen doorhetveranderen
vande instelbare
delervande PLLmoetdezede
VCOnaareenhogerefrequentie
sturen.
DeWet vanBastiaan'
moetwordenuitgebreid:
De uitdrulclcins'inprincine' bliikt al net zo gevaarliik te ziin als'r
Die VCO moet natuurlijkwel zo'n 2 MHz hogerkunnenvoordatde PLL hem
omhoogkan stuwen.De VCO zit in een plastichuiswaaruiteen draaibarekem
steekten met die kem is het mogelijkde zaak zo af te regelendat het 'grooistê
gedeelte'vande tienmeterbandwordt bestrekenèn het aan ons toegewezendeel
van de zesmeterband.
Voor een eersteexperimentis dit voldoende,maarop den
duur zat me dat toch niet lekkker.Er wordt altijdgorerkt in dat gedeeltevan de
BeneluxQIIP Club - Nieuwsbriefnr,80 - december 1996

tienmeteóanddat nèt niet bereikbaaris'...
u begrijptnatuurlijkwel dat het plasticomhulselhermetischdicht zit en lastiguit de
printte krijgenis. Gelukkigmaardat ik het veranderenvan de VCo had uitgesteld
tot na mijnvakantie,want na een paar heerlijkeweken aan de MiddellandseZee
vond ik het ineenseen slechtideeom dat plastichuis uit de printte halenen open
ta slopen.Aan de onderkantvan de printzaten veel meer pennendan op het
schemawas aangegeven.Zijn die voor allerleiinterneveóindingenen wat gaat er
gebeurenals je daar iets aanknoopt?Een C'tje van 33 pF tussenmassaen een
van die pennengaÍ een flinkeverstemmingen gecombineerdmet het opnieuw
afregelenvan de kem werd het volgenderesultaat(aande antenne)geboekt,zie
figuur 1. Met een aístemspanninglagerdan 1 volt wordt de VCo onbestuurbaar.

Voordatwe
kunnenovergaan
tot hetvêranderBn
en aÍregelen
van
de VCOis het
natuurlijk
zaakdat
wede
aístemspanning
kunnen
beïnvloeden.
Daartoekande
printonderbroken
wordenen eêÍl
Fig. I Gra/iehvan de afstemspanning
uitwendige
regelspanning
van0-5voltwordenaangesloten,
maarbeteris het- en hetmoet
- omde delervande PLLte verstellen.
tóchgebeuren
In de vorigeaflevering
hebik aangegeven
hoedatmoet
Maakde stekkernaarde kanaalschakelaar
los.Deschakelaar
bestuurtde eercte
= 64 kanalen(waarvan
zesbitsvande deler= 64 mogelijkheden
er 40worden
gebruikt).
Debits7 en I ziinvastverbonden.
Metbit 7 wordthetaantatmogelijke
kanalenuitgebreid
meteenlador2 en metbit I nogmaals
met2 keer.Met256
kanalen(opeenonderlinge
afstandvan10kHz)is hetmaximaal
haalbare
2,56MHzende tienmeteóand
is maar1,7MHz...dusdatzitwelsnor.
(rijtjev6n8) kande PLLop iederegewenste
Meteendipswitch
Írequenfle
binnen
de bandwordeningêsteld
en hetzit nu eensmee:de pennenvande PLL02liggen
en eenDlLdipswitcfr
op volgorde
kanzóop de pennenwordengesoldeerd.
spanning

Benelu QRPClub- Nieuwsbrief
nr. 80 - decemher1996
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Hosdefrequentios
inte stellsn?
van 30,410MHz. Bij deze
ultgangspuntls een maximaleuitgangsfrequentie
írequentiestaal de delervan de PLL02ingesteldop nul. Stel det we willen
op 29,200MHz. Daarvoormoetde frequentie30,410- 29,200=
zenderVontvangen
1,210MHzomlaag= 121kanalenvan 10 kHz.De delermoetwordeningesteldop
open, L=laag=penaan massa):
121.Zie onderstaandetabel (H=hoog=schakelaar
I
a

I
H

2
L

1
L

8
H

16'32
H
H

64
H

126
L

l+E+'16+32+64=121

De VCO heefi nu een frequentievan 10,695+ 29,200= 39,895MHz.
is dan: 10,695+ 39,895= 50,590MHa
De spiegelfequentie
Om u te latenzien hoe alles rond de PLL er met dêzefrequentieuitzietlicht ik uil
het bloksóema het stukjerond de PLL en de VCO-mixervoor'kanaaltje-121'.

I llicr 9aremoáulalied.nt'tr' varicap

z Qoeáe 8;ttatlng "oodzakatgk
3 Oorsg'o"kctgk 5 lr.is{ollcn

PLL m VCo-mixer
Fig.2 Blokschema

(Rguurz)
bij blokechoila
0pmerltingen
1
2
3

Hier de íasemodulator= varicapvoor FM
Hier wordtflink geÍilterd,40 en 39 MHzll
Oorspronkelijkvijf omschakelbarekristallen,nu nog rnaarééntje'
BeneluxQRPClub - Nieuwsbriefnr.80 - december1996

Alshetgoedis moethetnumogelijk
zijnom iedereftequentie
in de tienmeteóand
(instappenvan 10kHz)in te stellen.HetvastekristalkanmeteenvXo-schakeling
over12kHzverschoven
wordenmetde'CLARIFIER'zodat
iedereftequentie
te
mekenen te beluisteren
valt.
STOPNUDEVERBOUWING'en
werkaenseentijdjeop tienmeter,stelnogwat
bij, regelnogwat af en bekijken b€luistêruw nieuweset kritiscfrvoordatu verder
gaat.
Hetinstellen
vande írequenties
metdedip switchesgeeÍtwatrekenwerk
en ig
lastig...ookdatwordtnogopgelost
en gepubliceerd
in de Nieuwsbrieí.
Alsallesgoedwerkt...gaanweverdermetde modulesyoorzesmeter,

Dgmodulcs
voorzmmoht
Het 'frontend'is al eens eerderin de Nieurvsbriefgepubliceerd,maartoen mêt êen
mixeren die is al aanwezigin de Superstar.Met een laagohmigeseriekringwordt
aan de bestaandemixeringekoppeld,àe Íiguur 3. Tien en zes meterkunnennu
tegelijkeíijdontvangenworden.Willenwe één band ontvangendan wordt het
Írontendvan de andereband afgeschakeldmet een reedrelais.Als er geen station
op de andereband zendtzou u beideontvangeringangen
in bedrijÍkunnen
hebben...ware het niet dat door beideÍrontendsruis wordt geleverd.
De schakelingheefreen grotegevoeligheiden met zijn vier kringenook een
uitstekendepréselectie.Was die van het originele10 m írontendmaarzo goed,
want daar spettertaÍ en toe toch nog een krachtig27 MHz signaaldoorheen.Dat
lukt mijnburenniet met hun teleÍoonsop 49,... MHz.
Twee manierenvan koppelingájn mogelijkvoor de eerstetwee kringen:met de
5 pF koppel-Cwordt een groteregevoeligheidbereiktdan met de koppellus,maar
de selectiviteitmet het G'tjeis veel minder.

De50 lrlHzzendsrelndtmp
De50MHzzendereindtrap
is gekoppeld
zoalsdatookin omrcepontvangen
gebruikelijk
(parallelkringen)
is. TweeMF-traío's
in seriebeÍnvloeden
elkaarnieten
latenheeleenvoudig
alleende voorhunbestemde
frequentie
door.Hetprintspoor
naardezendmixer
werdondeóroken
en eentraÍovoor50 MHz(uitTV-MF)
geihstalleerd...
gewoononderopdeprint.Delaagohmige
gaatmetean
koppelspoel
getwistdraadjenaarde zendereindtrapprint.
Nouja, print...AOM,Amateur
Oppervlakte
Montage.
Opdezeprintbevinden
zichdrietonenwaaÍvande laatste,
de 2N2219metkoelvin,ca.25QmWlevert.Ditgeheelstaatin klasseA en dient
eenÍatsoenlijke,
neeuitstekende,
SSB.kwaliteit
te geven.
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In eenlaterstadiumzijnhiernogtyyeepowerton€nan eenforsekoelíngaót*
gezet,ziefiguur4. Daarmee
werdI tot 10wattHF-vermogen
bereiktwaarvanca.2
wattin hetantenneÍilter
achterblijfr.
Hetafregelen
op maximaal
vermogên
en minimale
ongarensteuitstraling
hadnog
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heel wat voetenin aarde! Dezesêt weÍd trap voor trap opgebotrud,waarbijiedere
trap eerst goedwerd afgeregeldvoordateen volgendewerd gekoppeld.Het
uilgangspuntbij het afregelenwas een zo schoanmogelijksignaalals eersteen
pas als tweedeeen maximaalvermogen.Bij de twee vermogenseindtrappen
is ook
goed op het rendementgelet.zelfsl5 w is haalbaar,maar met een rendementvan
slechts30%, | = 4 A. Voor 10 W is slechtseen opgenomenstroomvan 2 A nodig
en het rendementstÍgt dan tot 45 à 50%. Een laag rendementgeefreen grote
warmteontwikkeiingl
Het verschilzit hem alleenin het afregelen.
punt
van aandachtis de 2e harmonisóe, daar deze in de FM-omroepband
Een
valt...Dus afregelenop minimale100MHzcomponenil!!
De koppeling/aanpassing
tussende diversevermogênstrappen
gaat, zoals
gebruikelijk,met laagdoorlaatfiltersen daarinschuilteen gevaar:ongewenstê
uitstralingenen zelfs oscillatiesvan alle frequentieslagerdan 50 MHzzijn in
principemogehjk.

zoudoor...
Afl ilrhetnogosns
dan zou ik eens proberenom met afgestemdekringente koppelen.Dat geeftvast
een sóoner signaalen minderproblemen.
Het uitgangssignaal
is uiteindelijkgoed schoongeworden(100 MHz =
omroepbandl)maardat had heel wat voetenin aarde.De eintrapis ongeveerzo
gewordenals die van PAoVREin NB 79, echtermet twee verschillen.
lk gebruikÍweevan die trappenachterelkaaren krijg daardoorwat meervermogen
en de Dias-instelling
is anders.Voor iederetor is een gloeilampjeuit een
kerstboomverlichting
gebruiktmet een weerstandvan 250 A (brandend)en èen
spanningvan 14 volt. Het vermogenvan één van die lampjeswordt benutvoor de
verlichtingvan de $meter. Voor de QRP-eindtrapvoldeedde 2N2219het bêsteen
voor de I W-trapde 2N3632,waaÍvansommigeexemplarenzelfs tot 2 W kwamen.
De BLYs, de veel gebruikte2N3553en de 27 Mc/s Japanners(2SC...)kwamen
net boven0,5 W met een slechtrendement.Voor de laatstetrap zijn de
verschillendeBLY-achtigengeprobeerden veel verschilmaaktedat niet.
Uiteindelijkzittener nu een 2N3632en een PT4555(laatstetrap) in de eindtrap.
Die PT4555komt uit een PYE mobilofoonen daar heb ik er nu eenmaaleen Ílink
aantalvan. De BLY67en 88 voldoenook prima.
Inmiddelsis het werk gestartaan een digitaleafstemming/uitlezing
van de PLL en
als dat klaar is hoortu er natuurlijkmeervan in een volgendeNieuwsbrief.
BastiaanPA3FFZ
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UTC

Gontosf

nodr

band

í dec. 0000-2400
SRALIndep.OH
CWSSB
80-10
Í dec. 2000-2400
ARC|H'daySpirÍts
CW
160-10
6-8 dec. 2200-1600
ARRL160m
CW
160
7-8 dec. 1800-1800
TOPSAct.
CW
80
14-'15
dec. 0000-2400
ARRL10m
CW/SSB
10
14-15dec. 1800-0559
9A-QRP
ChampíonshipCW
80-40
21 dec. 1400-í700
UFT
CW
80-10
21 dec. 2000-2200idemvervolg
CW
80-10
22 dec. 0700-í000idemvervotg
CW
80-10
26 dec.-1Jan.0000-2400
BenetuxeRp AcL
cwrssB í60-t0
26 dec.-1jan. 0000-2400
BenetuxeRp AcL
GWPhone V'UHF
26 dec. 0830-1100
DARCXmas
CW/SSB
8040
28 dec. 0800-1000
BenstuxeRp FoxhuntZ cw
8040
29 dec. 0000-2400
RACCanada
Wnter
CWSSB
160-Í0
29 dec. í300-í500BeneluxQRpForhuntg cw
8040
I jan. O9OO-1200
AGCWHFHNY
CW
80-20
1 j a n . 1600-1900
AGCWVHF
HNY
CW
2
1 jan. 1900-2100
AGCWUHFHNY
cw
70 ent
4-5jan. 1500-1
500 AGCWWintercontest CW
80.10
í0-12jan. 2200-2200JapanInt.DXcontest
CW
r6040
11-12jan. 120G'2359
Michigan
QRp
CW
160-10
19jan. 2000-2400
ARCIWinterFiresideSpr. SSB
í60.10
25 jan. 2200-0359CQCWinterQSOparty CWSSB
160-10
27-28jan. 1300-1300
UBASSB
SSB
80-10
26-28 jan. 2200-1600
cQ !\M/-DX160m
CW
160
3 feb. 1600-í900AGCWHTParty
CW
80
l G 1 1 f e b . 1200-1200
VERONPACC
CW/SSB 160-10
17-18feb. 0000-2400ARRLlnt.DX
CW
160-10
23-25feb. 1600-2359
CzeBritg7
CW
80-Í0
23-25feb. 2200-1600cQ !\,W-DX160m
ssB
160
242,5íeb. 1300-1300
UBACW
CW
80-10
25 feb. 0900-1100
HSC
CW
80-10
25 feb, 1500-Í700idemvervolg
CW
80-10
BenelwQM Club- Nieuwsbrief
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+summary
Lo$:perband
tinnn30dasêír
z€nd.n
Êrn:oRpARcrcoíbli

SRALlll DEPtllott{Í tllllll{D CollÍESÍ

chaiínán, cam Hertbíd N6GÀ 1959Bítg5poÍtAr/8.,clarenron!CA9í71í, USÀ

werken mêtioG en oH-slrtt ns
Uitwisselen:RS(T)+ volgnr.+ OHC-nr.voor OG/OH-stalions,overigenRS(T)+
volgnr.
A= singleop.multiband,B = singleop.singleband,C: multi
Deelnameklassen:

I

ARRIló0 r' C0NTEST

I

Werkenmet:alleenUSAenVE.

14225,2'1295,28525kH2.

i

Btjzonderheden:checklist
bijmeerdan200 QSo's.

Logli |n€tlummá.yvóór3l d6c.zendênaánthe FinnislrArnaburRrdo Lalus,
Helsinki,
Finland.
OH3GZ,P.O.Box44,SF-0O441
JukkaKovanen

I
I

bgl: net lummaryvóóÍ 7 j.n. z€ídqnesn: ARRL160m Crílbri BfrÍdt, 22!
MainStreel,Newington,
CT06111,USA.

t{otÍtE
BREW
CW
SpRffiT
tt0uDAY
SplRtTS
ARC|
QRp

I

T0PS
CoilÍEST
ACTIVIW
ITAC)

Werkenmet elkeaÍnateur.

UíM$eel€n:RST+ landánttin( OS RST+ ARRL./CRRLa€ctió).
op. 3ingleÍX, D = shgl€ op. muitib.nd ORP(màx.5 W uit),Ê = SïrL.
I
D€€lmmckb!€nA=dÍtdaop,l.QRPtot5wuit,2:t.Pbt160wdl3EHp
í Ê.lntperOSO
PuÍÍontelling:
> 150W uit.
metsuffixFINperband.
Multiplier1 puntperOHC,5 puntenperOG-station
B = multioP./ singleTXen DX-cluster.
x somvande multiplierpunten.
1
Score:somvande QSO-punten
Bijzonderheden:elkstation1xmetCWen.|xmetSSBperband.Dupe3heetsbiJ>
Multiplier
1 puntperARRL-sectie
(incl.VE8MYI),totaat77.
300eSO's.
Score:somvanQSO-punten
x somvanmultiplierpunten.
frequenties:
CW 3525,7025,14025,21025,28025,
SSB3775,7075.
Aanbevofen

I

Werkenmet:elkeamateur,

Uitwisselen:ARClleden RST + SPC + ARCI membemr.;nietleden RST + SPC +

|

Roepen:CQ TAC oí CQ MF.

output.
c|..|nÍr|stdeE en: stngtrband,,tl baÍrÍ, ài.à6nd(1'0"10m).lGbeíld(í60-aOtnt
ARCt-tedên
5 puntên,Eu+tetloG2 Fnt€n, D)(d.[ioó 4 puntên.
PuítEnt€{tiíEi
Muttiptiofi&.om vandla SPC! op sll€ bsndgt.

I
I
I
I

+
x voedingsmuttiplier
Score:som van QSO-puntenx SPC'sx vermogensmultiplier

|

GB6AQlevert 10 bonuspunten..

Doírrlqrnlen.
gebruiken.
Hetzelfde
of 25jaaroudeappaÍatuur
alleenzelfbouw
Bijzonderheden:
>
g€lrJêÍkt
Dup6shêeEvoor too OSOa.
3tstonmogop m€€ÍdêÍ€bàÍdsc \roÍd€n
In auhm.Íyv€Ímêld€ndeblalê tiÍt Oabíri(voorz€írd€írcntubbírn €n ér
uttvo€rlgê3iítorBbe3óÍiiving.
BooGpunienvoorzelibolwepparstlu: Frbdnd mogÊírd€ OSOFlnT€neb volgt
HBTX 2000punten,HBRX3000punten,HBTRCVR5000
vrordenverhoogd:

I
I

Multipli€Í:€lke ptaÍxyolg€ÈCo WPx-lijÍ (dus\2t^/22, SM8/SX6)
Score:somvanQSO-punten
x multiplierpunten.
Biizondêá€dan:
calldi$ilen van USA VE,VK PY,USsR.n JA Hl€n.b lrd.
Aanb€vol6íÍlqucntisbárÉ: 35í2 _3560kHz (3500- 35í5 sll€ v@rDX),
Log.: ílst sumfiaryYóór31jen.z€i&n aan:H.lnd |(I.h OEIT(W.
NeuÊêagaise
24128,
A_1160W€n, OrbíÍlich.

punten
perband.

UitwissElen:
RST+ ye|gnr.(+/membemr.
ToPS).
D€elnam€kla6s€n:
A: .lngtaop-,g = m|llli op.,C . Éela op. ORP(mrx. 5 f|v}.
Punlentllh8: PA= I puÍlt,EU= 2 punt6n,OX= 6 punbn.rtíM = 6 Ènt€h, TOP&
l€dan2 bonuapuntêo
pêrOSO.ÍOP$lêd€n oíd6.iine3 bonu!Ènbn p.a OSO,

I

f0 mCOIITEST
ARRL

met10,bij 1-5W
Vermogensmultiplier:
bíjmax.1 W uitde scorevermenigvuldigen

I

Werkenmet:elkeamateur.

íl€i 7.

I

ujtwi$êl€n:a)wÍvE-6lá0onr
(ind.ÍHr aoKL7)Rsm + $r!a/Prc{,+tE\rtca.l

|
|
I

bchnicianrN an /Í; b) Dx€tationsRs[Í) + votgn., od( KHzKpa€b., ÀlM otrÁli.
.tationsRS(T)+ ITURegion(1,2 oÍ 3).
Oeelnameklassen:

|

Benelu QRPClub- Nieuwsbrief
nr, E0- decenberlggó

'mturál€íl6t9i. oÍ
vo€dlngfiitidler bii lm% gebruikvanzoílne'sÍr€ígis,
magde eindscore
met
wordenopgeladen
battedjen
welkemet'natural'energie
1,25wordenvermenigvuldigd.
1810,3560,7040,14060,21060,28060kHz.
Aanbevolenfrequenties:

nr. 80 - decembert996
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A) singleop.:
a = QRPTX (max.5 W uit)
b = LPTX (max.150W uit)
c = HPTX (boven150W uit).
2 = alleenSSB,3 = alleenCW.
Ditallesin I = mixedCW/SSB,
en alleenmixedCWSSB.
B) multiop.:lTX(metDX-cluster)
2 punten,CW-QSO's
4 punten,8 puntenvoor/N-enffSSB-QSO's
Puntentelling:
statiom.
(excl.USAenVE),ITUMultiplier50 uS-staten+ DC,13VE-prov.,DXCC-landen
per
per
zones mode band.
x somvanmultiplierpunten.
Score:somvanQSO-punlen
allestationsmax.36 uurin de contest.Luistertijd
is ook
Bijzonderheden:
per
1x
Elk
station
mode.
Eén
Geen
crossmode
QSO's.
signaalper
contesftijd.
station.CWQSO'snietboven28,3MHz.BijmeerdanSfl) QSO'seendupesheet
meesturen.
binnen30dagenzendenaan:ARRLí0 m contest,225Main
Logs:metsummary
CT06111,USA
Strêet.Newington,

CHAIIPIOI,ISH
IP
9A.QRP
Werkenmet elkeamateur.
Roepen:CQQRPTEST.
+ klasse.ln elkepeiodestartenmet001.
RST+ volgnummer
Uitwisselen:
=
VLP max.1 W uit, QRP= 1-5W uit, MP= 5-25W uit, QRO=
Deelnameklassen:
meerdan25 W uit.
6 puntenperQSOin de WP-klasse
Puntentelling:
4 puntenperQSOin de QRP-klasse
2 puntenperQSOin de MP-klasse
1 puntperQSOin de QRO-klasse.
DX-strations:12puntenperQSOin deVLP-klasss
8 puntenperQSOin de QRP-klasse
4 puntenperQSOin de MP-klasse
2 puntenperQSOin de QRO-klasse.
'l x perbanden perperiode.
Multipliec
elk DXCC-land
op 3,5MHzin de 1eperiode+
Score:QSo-punten
x multipliers
op 7 MHzin de 1eperiode+
x
multipliers
QsO-punten
op 3,5MHzin de 2e periode+
x rnultipliers
QSo-punten
op 7 MHzin de 2e periode= detotalescora.
x multipliers
QSO-punten
UTC.In elke
UfC,2 = zondag0000'0559
Perioden:
1 = zaterdag1600-2359
Beneha QRP Club - Niewtsbrief nr. 80 'december 1996

periodemag hetzêlÍdestationzowelop 3,5 als op 7 MHz geurerktworden,maar
niet op dezelÍdetijd.
Bijzonderheden:
pauzesvan minimaalI uur in elke periodeaangevenin het log.
Contestlog en summarysheetzijn bij pAoATG te verkrijgenmet SASE.
AanbevolenÍrequenties:
3b60r 20 kHz en ZO3O
r 10 kHz.
Log: met summaryvór 15januari 1997zendenaan:NC Manager,DenísVincek
9A3ZG,K. Tuskana8, HR-4921Epregrada,CroaÍa.

UFT
CONTESÏ
Werkenmet:elkeamateur.
Uitwisselen:
RST+ UFTnr.voorUFT-leden.
RST+ NMvoorniet-leden.
Puntentelling:
voorQSo'stussenUFT-leden
s puntenvoorEU,10puntenvoor
DX.VoorQSo'stussenUFT-leden
en niet-leden
1 puntvoorEU,2 puntenvoor
DX.QSo'stussenniet-leden
tellenvooro punten.Eeneso metFguFTteltvoor
20 punten(F8UFTgeeftRST/uFTalseSO-nummer).
VoorswL's geldthetzelÍda
+ FBUFTI puntvoorelkeband.
Multiplier:
elkUFT-lid
Score:de somvande QSO-punten
x multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elkstationmagmaarêenmaalperbandwordengaterkt.
checklogszijnwelkom.AlleQSo'sbinnende aanbevolen
frequentiebanden
(hct
wordtgecontroleerd).
Aanbevolen
trequentiebanden:
3520-3560,
701S-703S,
I 4030-i4060,2Í 03G
21060.28030-28060
kHz.
Logs:voor31jan.versturen
aanPieneGalloF6FXS,LesHibiscus,
La chartreuse,
83000Toulon,France.

BE}IEIUX
CtUB
ACTIVITEITENWEEK
QRP
Ditis geencontest.start2e Kerstdag
om0000UTCen eindeNiernvjaaMag
2400
UTC.
Werkenmet elkeamateur.
Puntentelling:
1 puntperQSO.
MultiplierelkepreÍixen elk DXCCM|AE-land
perbard
teltvoorI multiplierpunt
Score:somvande bandtotalen.
Bandtotaal
is de somvande QSO-punten
x de
somvande prefix-en landenpunten.
Bijzoncefiecen:
werkenonderQRP-regels.
crossbandeso'e en/oÍ-modetellsn
niet.QRP-QRP
QSO'atellendubbel,dus2 QSO-punten.
Logs:perband+ summary
metQRP-verklaring
vóóreindÍebruarizendenaan:
AdriaanWilleboordse
PAoATG,
Wilgenlaan
86,4S71VE Etten-Leur.

Benelu QRPClub- Nietusbriefnr, 80 - december199ó
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DARC
IO{AS
COTITEST
Werkêrilíèt èlke amateur.
Uitwisselen:RS(T)+ DOK. Niet-ledengeYeni.p.v. DOK een volgnr.
geen.
Deelnameklassen:
Puntententelling:
1 puntper QSO.
Multiplier:'l punt per prefixen/oÍ DOK
Score:de som van de QSO-puntenx de som van de multiplierpunten
per band.
Bijzonderheden:
elk station1 x per bandwerken.Alleensingleop. stations.Het CQ
roependestationlaat de frequentieaan het antraoordende
station.
Logs:per band+ summaryvoor 31 jan. vezendenaan H.P.G0nterDLSXWAm
Strampel22, W 4460 Nordhom,Deutsóland.

Benolur
Club
Forhunt
QRP
Zie Nieuwsbrief
76 vandecember
1995.

RACCmade
Wintsrconlesf
Werkenmetelkeemeteur.
RS(T)+ volgnummer,
Uitwisselen:
de stationsuitCanadagevenRS(T)en
provincie.
Deelnameklassen:
so,sosb,so/QRP,mo.
puten
perCanadees
Puntentelling:
10
QSO.DeCanadese
stationsmetsuffixRAC.
VCAof QSTtellenvoor20 punten.DeCanadese
/MMstationstellenvoor10
punten.StationsbuitenCanadatellenvoor2 punten.
prov.
Multiplierperbanden permodede ge!'/erkte
Canadese
perband.
Score:de somvande QSO-punten
x de somvande multiplierpunten
Bijzonderheden:
elkstationmagI x metSSBen í x metCW perbandgalrerkt
worden.
Logs:perband+ summaÍy
vóór31januarivezendenaanF{AC,P.O.Box356,
Kingston,
Ontario,K7L4W2,Canada.

HFHAppY
Aect|/
NEW
YEAR
CoNTÉST
ltllrYl
Werkenmet elkeamatêur.
Roepen:
CQHNY.
gevenooknogAGCW-nr.
Uitwisselen:
RST+ volgnr.,AGCW-leden
Deelnameklassen:
1) max.250W uit,2) max.50W uit,3) max.5 W uit,4) SVVL
'l puntperQSO.
Puntentelling:
perband.
Multiplier:
elkAGCW-lid
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. S0 - december199ó

score: som van QSo-puntenx som van murtiptierpunten
van aile banden.
Bijzonderheden:
elk stationlx per band.Geen keyboardsen computers
toegestaan.Alleensingleop.
Aanbevoleníreguenties:
3510-3s60kïz,701o-7040kHz, 14010-14060
kHz +
summaryvóór 31 januarizendenaan:A ReckerDLíyEX, Hegerskamp
33, 4g155
MUnster,Deutschland.

Aoct|/-DL
t,Hr/UtfF
HAppy
itEt|/YEAR
CoNTEST
tHNyl

Werkenmet elkeamateur.
Roepen:
COAGCWTEST.
Uitwisselen:
RST+ volgnr./klasse/tocator.
Deelnameklassen:
A = max.3,SW uit,B = max.25W uit,C ; > 25 W uit
Puntentelling:
punt
perkilometer.
1
Score:somvande eSO-punten.
Bijzonderheden:
klasseen locatiemogentijdensdê contestnietveranderen.
Alleen
singleop.,ookvoorclubstations.
Niet-complete
eso,s tellennier,maarstiaanvuel
in hetlog.
Aanbevofen
frequenties:
144,010-1U,1
5Oen 432,025432,1
S0MHz.
Logs:perband+ summary
vór eindfebruarizendenaan:OliverThyeDJ2e&
Hammerstrasse
367b,4Bl53 Miinster,Deutschland,

WINÏER
AOCW
CO}ITEST
Werkenmet elkeamateur.
Roepen:
CQQRpTEST.
Uitwisselen:
RST+ volgnr.+ klasse.
Deelnameklassen:
VLP= Ínax.1 wuit, eRp - ínax.g w uit,Mp = max.25 wui!
QRO=>25Wuit.
Puntentelling:
1 puntvoorEU-stations,
2 puntenvoorDX-strations.
De
@nlestmanager
geefr4 puntenperQSo metwp-, QRp-of Mp-stations
alshun
logis ingestuurd.
MultiplierI puntperbandperDXCC-tand.
ook hier2 puntenperDXGC-land
voor
QSO'smelVLP-,QRP-en Mp-stations
die hunloghebbeningestuurd.
Score:somvande QSO-punten
x somvande multiplierpunien,
Bijzonderheden:
QSO'gbuitende contestmogenookgeteldworden,opgavevan
RSTis danvoldoende.
Rustpauze
van9 uurin max.2 perioden
in hetlog
aangeven.
slechts1 DíRX of rRGVRmagin werkingzijntijdensde eso,s. voor
QRO-stations
tellenatleende QSO,smetVLp-,eRp- oí Mp-stations.
Logs:perband+ summary
vóór15Íebruarizendenaan:Dr.Hartmut
Weber
BenelwQRPClub- Niewsbnef nr. E0- december
lgg6
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DJ7ST,Sólesierweg 13, D'38228Salzgitter,Deutschlánd.

DXCOIITEST
I}ITER}IAïIONAL
JAPAI'I
Werkenmet JA-stations.
gevenRSTen Prefecture-nr.
JA-stations
RSTen CQzone-nr.,
Uitwisselen;
singlêop"multiband,singleop.singleband,singleop.multi
Deelnameklassen:
bandQRP.
4 puntenper QSÓ op 1,8 MHz,2 puntenper QSO op 3,5 MHzen 'l
Puntentelling:
punt pêÍ QSO op 7 MHz.
MultiplientotaalaantalJA-preÍecture3+ Ogasawaralsl. + Minami-Torishima
lsl. +
lsl. en JD1.
Okino-Torishima
Score:de som van de QSO-puntenx de som van de mulitplierpunten.
Logs: met summaryvoor 28 feb. zendenaan Five Nine Magazine,P.O. box 59,
lGmata Tokyo 144,Japan.

Crr'
ooNïEST
MtcHteAN
QRP
Werken met MichiganQRP leden.
Uitwisselen:RST + SPC en clubnr.,nietJedengevenoutput.
Deelnameklassen:
A = 250 mW of minderuit, B = max. 1 W uit, C = max. 5 W uit,
D=>5Wuit.
Puntentelling:5 puntenvoor QSO met clubleden,1 punt per QSO met niet-leden.
batterijvoedingen 1,5 voor 'natural'voeding.
Bonusvan 1,25 voor 1000/o
Bonuspunten:home brew RX of TX gecombineerdmet handels-TXresp. RX geefi
een bonusvan 1,25.Homebrew transceiverof R)UTX+ombinatiegeeft een bonus
van 1,5.Dit geldtnietvooreen HW8/9.
Score:som van cleQSO-puntenx SPC'sx voedingsbonusper band.
Bijzonderieden:Max. 36 uur in de contest.Stations1x per band. SPC = State,
Provinceof Country.
Aanbevolenfrequenties:1810(niet voor Nederland),3560,7040, 14060,21060,
28060,50060kHz.Novice-frequenties:3710,7110,2110,28110kHz.
\
Logs:per band+ summaryvóór'15 februarizendenaan L.T, SwitzerNSCQA,654
M|48040,USA
Georgia.Marysville,

WIIITER
SPRIIIT
TIRESIDE
ARCI
Werkenmet elkeamateur.
Roepen:CQQRP.
nlet-leden
RS+ SPC+ outout.
Uifwisselen:
ARCI-leden
RS+ SPC+ ARCI-nr.,
BeneluxQRP Club - Nietmsbriet'nr. 80 - december 1996

Deelnameklassen:
síngleband,allband,hi-band
(20-i0m),lo-band
(160-{0m).
Puntentelling:
ARCI-leden
punten,
5
EU-stations
2 punten,Dx-stations
4 punt€n
Multiplier:
USA-staten,
VE-prov.
en DXCC-landen.
Score:somvande QSO-punten
x SpC,sx vermogensmultiplier
x
+ 6snuspur1...
voedingsmultiplier
Bijzonderheden:
sPC = state/pRovincie/DXCC-land.
Alleenzelborwoí 2s jaar
oudeapparatuur
toegestaan.
Hetzelíde
stationmagop meerdere
bandenworden
gewerkt.oupesheetsvoor> 100eso's. ln summary
sheetvermelden
de torab
trjdgebruiktvoorzendenen luisteren.
Eveneens
opgavevanoutputperband.
Uitvoerige
perband.
zenderbeschrijving
Bonuspunten
voorzelbouwapparatuurperbandmogende eso-puntenalsvolgt
verhoogd
worden.Zelfbouw
TX2000erÍrapuntên,zelfrouwRX30ooextrapunten,
zelfbouw
TRCVR5000eÍra punten.
Vermogensmultiptier;
bijoutputtot 1 w de scoroveÍmenigvuldígen
met lo, bit t5Wmet7.
,natural,energie
Voedingsmultiplíer:
gebruikvanzonne-energio,
bij 100o/o
oí
batterijen
diemet'natural'energie
wordenopgeladen
magde eindscore
met l,2s
wordenvermenigvuldigd.
Aanbevolen
Írequenties:
í810(nietvoorNederland),
3ggs(nietvoorNederland),
7090,14285,
21385,
28385kHz.
Logs:perband+ summary
binnen30dagenzendenaan:eRpARC|conteet
chairman,cam HartÍordN6GA,19s9BridgeportAve.,
Glaremont,
cAgl7l1, usA

OQC
tillNTER
PARTY
QSO
Ctubl
l0QC= Cotondo
QRp
Werkenmet:amateurs
uitColorado.
Uitwisselen:
voorW- en VE-stations
RS(T)+ state+ voomaam
en CeC-nr.en voor
de overigestationsRS(T)+ landenprefix
+ voomaamen uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,multiband
en novice/techn.
Puntentelling;
cw-Qso = 6 punlenvoorcec{eden, 4 puntenvoorniet-leden.
= 3 puntenvoorCQC-leden
SSB-QSO
en 2 puntenvoorniet-leden.
Multiplier:
alkeUSA-state
(48),etkeVE-prov.(í3), etkDXCC-tand
(ind.KL7,KH6
en de WAE-lrjst).
score:de somvande QSGpuntenx de somvande multiplierpunten
x hettotaal
aantalnamenvolgensde NameSheet.
Eijzonderheden:
hetzelfde
stationmagopverschillende
bandengewerktuorden
voorde multiplierpunten.
ook op dezelfde
bandwerkenonderverschillende
modet
levertQSo-punten
op,maaÍgeennieuwemultiptier.
usA envE tellennietals
apartland.Naam:hettotaalvande gewerkte
namenperlettervanhetalfabet
BenelwQRPClub- Niewsbrief nr. 80 - decenbert996
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Maximum
dus26 totaal.Denaammoetwelconesponderên
methetcallbook
of
metde QSL-kaart.
Vermogen:
uitgangsvermogen
maxiamaal
5 wafl metzowelCW
alsSSB.Eris geensvermogensmultiplier.
'10.,14060,
Aanbevofen
frequenties
voorCW:1825,3560,3710',7040,71
21060,
28060,en 281'lOkH.z.
Aanbevolen
ftequenties
voorSSB:1910',3985','14285,21385
en 28305kHz
'= geldtnietvoorNededand.
Log+ guínmsry:
binnen30dagènnade conteststurenaan:JimKGoPP,CQC
Contest,P.O.Box31575,Aurora,CO80041-0575,
USA.

UBA
COIITEST
Werkenmet elkeamateur.
Roepen:
CQTESTUBA.
RS(T)+ volgnr.,ON-stations
gevenooi noghunprovincie-afl<orting.
Uitwisselen:
=
Deelnameklassen:
A singleop.1band,B = singleop.allebanden,
C = multiop.1
TXallebanden,
D = singleop.allebanden
QRP10W input,E = SWL.
PuntedÍelling:
QSO'sme,tON,DA1en DA210punten,EEG-QSO,s
3 punten,rest
1 punt.
MultiplierelkeON-prov.,
elkeON-preÍix
en DAl+2,elk EEG-iand.
ON-provinciea:
AN, BT,LB,Lc, LU,NR,OV,VVV.ON-prefixen:
ON4Um9, DA1,DA2.EEGlanden:CT,
CU,DL,EA,EA6,El,F, c, cD, c], cJ, cM, cU, GW !,1S,A,OZ,
oY, PA,SV SVs,SVg,SY,TK,ZBZ.
Score:somvande QSO-punten
x somvande multiplierpunten.
Bijzonderheden:
minimaal
10minutenop eenbandblijven.DX-cluster
ig
toegeslaan.
Logs:perband+ summaÍybinnen20 dagenzendenaan:UBAHFContest
Committee,
P. LoyONGLO,
Av. desGloiresNationates
7, B-1080Brusse[Belgiê.

CQ[íW-D}(
160mC0IITEST
Werkenmet elkeamateur.
Uitwissèlen:
RS(T)+ state,vorVE-stations
W-stations
RS(ï) + prov.,overige
+
stationsRS(T) landenprefix.
Deelnameklassen:
SO l-lighpower= nneer
dan150W out,SO Lor power= max.
150W out,SOQRP= rnax.5 W out,MOincl.DXclusterof DXwaarschuwingsnet.
Puntentelling:
2 puntenperQSOmeteigenland,5 puintenperQSOmetEuropa,S
puntenvooreen/MMQSC(geenmultiplier),
10puntenperQSObuitenEuropa
Multiplier:
elkeUsA-state(48),elkeVE-prov.(13),elk DXCCiand(inct.KL7,KH6
en de WAE-lijst).

Score:de somvande eSO-punten
x de somvande multiplierpunten.
Bijzonderheden:
dupesheetbijmeerdan200eso's. op enveroppe
vermerden
CW-resp.SSB-contest.
Log+ surnÍn3ry;
voorí maartresp.1 aprilversturen
aan:ce-í60 m contest
Direc{or,
DavidL. Thomson
K4JRB,4166Millstonecourt,Norcross,
GA30092.
USA

HANDTASTEN
Aect['-Dr
PARTy
íHTPI

Werkenmot elkeamateur.
Roepen:
CQHTP.
Uitwisselen:
RST+ y6lgn1.
/ klasse/ naam/ teeftijd(teeftijd(X)yL= XK).
Deelnameklassên:
A = max.5 w uit,B = max.s0 w uit,c = max.isO w uit,D r
SWL.
Puntentelling:
QSO'sAmetA = g punten,A metB = 7 punlen,A metC = 5 punt€n,
=
B metB 4 punten,B metC = 3 punten,C metC = 2 punten.
Score:somvande eSO-punten.
Bijzonderheden:
alleenhandsleutels
toegestaan.
Aanbevolen
frequentieband:
3S10-3560kHz.
Logs:metsummary
vóór28íebruarizendenaan:Friedrich
FabriDFloï
Gninwalderstrassa
104,D gl*l MUnchen,
Deutschland.

VERON
PACC
CO}ITESÍ
Werkenmet elkeamateur.
Roepen;
CQTEST.
Uitwisselen:
RS(T)+ prov.,overigeamateurs
gevenvolgnr.
Deelnameklassen:
A = singreop.cw, B = singreop.ssB, c = singreop.cwssB.
D = multiop.1 TXCWSSB,E = multiop.multiTXCWSSB,F = singleop.1 TX
QRPmax.10W uitCW/SSB,
G = SWL
Puntentelling;
I puntpereSO.
Multiplier;
elk DXCC-land
perband.
Score:somvande QSO-punten
x 6omvande multiplierpunten.
Bijzonderheden:
calldistricten
vanCE,JA,LU,py, VE,USA,VK,ZS,UAg,UAo
tellenalsapaÍtland.Geencross-mode
eso's. Frequentiebanden
volgensIARU
RegionI aanbevolen
contestsegmenten.
ssB-esos op 160m zijnniettoegestaan.
Logs:perband+ summary
vóór3Í maartzendenaanF.E.vanDijkPA3BFM.
Middollaan
24,3721PHBilthoven.

BenelwQRPCIub. Nieuwsbrief
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INTERNATIONAI
ARRI
DXCOIITEST
Werkenmet elkeWA/Eamateur.
gevenRST+ state/prov.
Uitwisselen:
RST+ eu1pu1,
WA/E-stations
Deelnameklassen:
A1 = singleop.allebanden,
A2 = singelop.1 band,B = single
op.allebandenen hulpvanDX-net,C = singleop.allebandenQRP(max.5 W
tuit),D1= multioP.1 TX,D2= multiop.2 TX1=op verschillende
banden),
D3(gescheiden
multiop.onbegrensd
logsvoorelkeband).
Puntentelling:
3 puntenperQSOmetWA/E.
I puntperbandperUsA-state,
Multiplien
VE-calldistrict,
VOen W1.
van
de QSO-punten
Score:de som
x de somvande multiplierpunten.
Bijzonderheden:
KH6en KL7tellenniel,VE-calldistricten
zijnVE1Um8, USAstatesdus48 + DC.Elkstation1xperband.DupesheetbÍ > S00eSO's.Multiop.
minimaal
10minuten
stations
op de band.Geencrossmode
QSO's.
Logs:perband+ summary
binnen30dagenzendenaanARRLDXContest,225
MaínStreet,Newington,
CT06111,USA.

CZEBRIT
97
Werkenmet G-,OK-en elkanderstation.
Roepen:
CQQRP"
+ naam.
RST+ uitgangsvermogen
Uitwisselen:
Deelnameklassen:
Ol(OM-stations,
UK-strations,
EU-stations
en DX-stations.
Puntentelling:
zietabel.
QRP-stn
QSO met QRP-stnin
in
UK
OK/OM
EU
DX
UK
OK/OM
EU
DX
Muftipliergeen,

2
1
4
4

4
2
4
4

2
2
1
2

3
3
2
1 punten.

Score:het totaalvan de puntenop elke band.
Bijzonderheden:
alleenQRP/QRP-QSO'stellen.Stations1 x op elke band.Stations
gebruiken01 voor 100 mW, etc. Het
met mW uitgangsvermogen
uitgangsvermogen
niet meerdan 5 waft HF. Indienhet uitgangsvermogen
niet te
metenis gebruikdan het ingangsvermogen
gedeelddoor 2. Logs als volgt indeten:
datum-tijd-call-rapport
send/rec-punten.
QSO'svoor multiplieronderstrepen.
Summarysheetmet adres,tellingper band,totaaltellingen een korte
stationsbeschrijving.
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr, 80 - december1996

Aanbevolen
frequenties:
3560,7030,i4o6o,2Í060.21060,28060kHz+/-5 kHz
Logs:metsummary
perbandvoor1s aprilversturen
aanoK eRp ctub,c/o petr
Doudera
OKICZ,Uí BaterieÍ, 16200praha6, CzechRepublic.

CQWW-DX
ló0mCONTEST
Werkenmet elkeamateur.
Uitwisselen:
W-stations
RS(T)+ Etate,vorVE-stations
RS(T)+ prov.,overige
stationsRS(T)+ landenprefix.
Deelnameklassen:
so Híghpoaor= meerdan.rsOw out,so Lor power= max
í50 w out,so QRP= max,5 w out,Mo incr.DXcrusterof DXwaarschuwingsnel.
Puntentelling:
2 puntenpereso meteigenland,s puintenpereso metEuropa,5
'10puntenper
puntenvooÍ€en/MMQso (geenmultiplier),
eso buitenEuropa
Multiplier:
elkeusÀstate (48),elkeVE-prov.(13),etkDXCC-tand
(inct.KL7,KH6
endeWAE{ist).
score:de somvande eso-puntenx de somvands murtiprierpunten.
Bijzonderheden:
dupesheetbijmeerdan200eso's. op enveloppe
vermeldEn
GW-resp.SSB-contest.
Log+ surnrn3ry:
voor1 maartrosp.I aprirversturen
aan:ce-Í60 m contest
Director,
DavidL. Thomson
K4JRB,,t166Millstonecourt,Norcross,
GAgo0sa
USA.

HSC
CWCONTEST
Werkenmet elkeamateur.
Uitwisselen:
RST+ votgnr.(+ clubnr.voorHSC-leden).
Deelnameklassen:
1 = HSC-leden
(max.150w uit),2 = nist-leden
(max.150w
uit),3 = QRP-stations
(max.5 Wuit),4 = SWL
Puntentelling:
t puntperQSO,3 puntenperDX-QSO.
Multiplien
perband.
elk DXCCJand
Score:somvande QSO-punten
x somvande mufliplierpunten.
Bijzonderheden:
elkstation1xperbanden tijdblok.
Te gebruiken
Írequenties:
telkensde eerste30 kHzvanelkeband.
per
Logs: band+ summary
binnen6 wekenzendenaanDetReinecke
DKgoy,
Katenser
Hauptstr.
2, D-9162UtzelGtensen,
Deutschland.

DeQRP-conlastltalender
uandaBanalux
QRP-club
lseen
unicum
indawereldt
Benelu QM Club- Nieu'sbrie{w. 80 - december
tgg6
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ONZE
JAARTIJKSE
QRP-DAO

De li'larathon trekt elkjaar
weer meerdeelnemers.Een
verheugendverschijnsel! Op
defoto links ziet u de
gelukkigewinnaar Bert
PÁ3FSCdie uit handenvan
Ádriaan PAoATGhet
winnaars-certiJicaat
onttangt. Bert is aljaren
eenenthousiasle deelnemer.
Proficiat Bert!

Folo-improssio
uen
PA3BHK
Op 7 septemberwas
het weer zover.Van
heindeen verre
kwamenonze BQCleden naarApeldoorn
teneindede jaarlrjkse
QRP-bijeenkomstmêe
te maken.
Het programma
vermelddeo.a.de
prijsuitreikingvan de
Marathonen e6n
boeiendelezingmet
lichtbeeldenvan Ger
VeronicaPA3DWAen Friu PÁoDEF
PAoOf.
De foto's spreken
verdervoor áchzelf en we kunnenmet plezierterugkijkenop een geslaagdedag.

I

lÈ

jÊ

I
I

$
,g

r,

Ceanimeerd
gesprehover
technische(?)
ondenverpen,
V.l.n.r.:
GerardPEL..,
Benus PAoIDZ,
Peter DIoGD.

l
I

Ger PAoOI verteldeap humoristischewijze
over het opnkelen (en neerstorten)van enorme
antennesytemen.
Benelw QRP Club - Nieuwsbriefnr. 80 - december 1996

l{e herkenneno.a. (v.l.n.r.) RinsPEINLI, Sl(L Hans,Jan PÁoNDS,Jaap PA3CVE
Jil PÁoHS,David PAoWNN,Dick PA3ALM,Gerard PEL.., HermanPA3ALX,
Karel PAqTAP,Bertus PAolDZ" Mil@PA3ASC,Arie PAoABU, Bert PÁ3FSC.
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bÍthcoming IARUconference,and am thereÍorewritingto suggestthat thê
EuropeanCW Associationlend his suppoÍtto the suggestionof a more
sympatheticfrequencyfor the beacon.
In addition,manyo^/ operatorsare becomingvery concernedby the intrusionby hf
data operatorsinto the cw segmentsof both 40 m and 20 m. ln many cases,there
seemsto be little attempton their behalfto recogniseintemationallyagreed band
plans,or even the cw QSO's,that are in progresson frequenciesthey decideto
use.There are manyoccasionswhen it is almostimpossibleto conducta orvQSO
around7030 kHz, or 14060kHz. becauseof severelevelsoÍ QRM ftom amateur
data transmissions.ln fact, there is some evidenceto suggestthat data operators
are makinga concertedeffortto'take ove/ frequencieswhichcurrentlyfall well
withinthe cw band plans.Bandplansare not mandatory,but if we are all to live
logetherharmoniouslyon the bands,then there has to be broadagreementon (and
acceptanceof) frequencyallocationsfor individualmodeson each band. lt cannot
be for one (minority)interestgroupto unilaterallyadopt its own band plan, at the
expenseof otherc.
I believethis is anotherissuewhich EUCW shouldbe lookingat, with a view to
takingappropriateaction.

De BeneluxQM club is lid van de Europeancw Association (EUC\ï).
Deze
organisatie geerteen bulletin uir, vaaruil wij zo nu en dqn wat overnemen.
onderstaand artilcel is eenkopie van een brief die G3xJS(de ElJcwgonrac,mon
van Engeland)onlangsaan de voorzirter van de EUCII/, )NíME,
sruurde.Het
betreft o.a. de hinder die eRÈstations ondeninden van het baken
DKoIVC\ op
1557,5kÍIz. ll/e laten de brief en her comnenlaar onverkort volgen:

OscarVeóanck,ONSME,
Chairman
EUCW.
Pylyserlaan
109,8-8670Oostduinkerke
Belgium

40 WatchetLane
HolmerGreen
HighWycombe
BucksHP15
UK
22 July1996

DearOscar.
Youmayhaveseentheitêmin spratconceming
rheamateurradiobeacon,
DKowcY,whichhasbeentransmitting
propagation
dataon approximatery
3557'5kHzÍortherast2 years.Thebeacon,operrtedby DARC(with
theapproval
oÍ li{RU)'hasbeenpracedon Bom as an addition
to themain(30m) frequency
becauseoípoorreception
in Europeon10144kHz
Thepresence
of thisbeaconhascausedprobrems
to manyeRp cw operato*
usingtheseciionoÍ bandaround3s60kHz(theinternationally
agreedeRp cw
Írequency
Íor80 m),particularly
in November
1995whenthebeacondriftedonto
3559kHz.Although
it hassincebeenkeptto its assigned
Írequ.ency,
it remainso
sourceoÍ QRMto lowpoweroperatorsin whatis alreadyan over-crowded
partoí
theband.
It is true,oí course,that3s6okHzhasno statusin bandprans,and
eRp operatoÍs
lhereÍoredo notattemptto 'raycraim'to it, or anyoÍ theotherinternationaily
recognised
QRPÍrequencies,
butit is Íeltthatperhapsthebeaconcouldbo better
placedin a partoí thebandmoresuitedto beaconoperation.
I understand
thatDARCis to pracetheissueoÍ DKowcy on theagendaoí the
Benelw QRP Club - Nietwsbrief nr, g0 - decenber I 996

Yourssincereíy
Peter Barvi|Ie,G3XJS,ECMG-QRP
cc

b

*

G3RJV,Secretary,GQRP Club
G3DNF,Chairman,G-QRPClub
Manager,G-QRPClub
G3MSCK,Communications
G8PG,PastChairman,EUCW
G3HTA,UK Rep, IARU
G4FA|,ConsultantEditor,MorsumMagniÍicat

Comment
Peter is absoÍutelyrightand we must try to avoidthe intrusionby HF data
operetorcinto our CW paÍts of all bands,othenrlsethey will claimour parts of the
bandsin the very nearfuture.
VerbanckOscar.ONSME
ChairmanEUCW

BeneluxQRP Club - Nieuwsbrief nr. 80 - december 1996

32
33

"
KO.BRE
EDBANDVE
RSTE
RKE
R
door
PAoOl|S
Het grootsteprobleem bij het vemaardigenvan eenantennevoorversterkerof
HF-versterkeris niel de versterkingzelf, maar het inlermodulatiegedrag.Hel
makenvan
een versterkerdie de duizenden.korlegolísignslenalleen versrerklen niet meng,
is
nogelijk indienwe hiervoor transistorengebruiken die de eigenschapbezittenvan
eenzeerconstantestroomversterkingbij willekeurige grole collector stromen.I)eze
rypesworden o.a. gebruiWbij centrare AntenneInstailaries. Enkeredaaman zijn
de
2N5109en de BFWI6Á. In onderstaandartikel vindt u de toepassing.

lt

ui

,]
.f

s

Schsnr

i*.

ff'
In de schakelingis
tweevoudige
tegenkoppeling
toegepast:
1. via de opdelingen
ontkoppelingvan
de weerstandenln
het basiscircuit,
bestaandeuit
390 f,t en 3 ke;
2. viade5Q
emittenrreersliand,

Prahiccha
aanwijzingen
Gebruikalsemittenrveerstand
Íweeweerstanden
van10o parallelen vsrvangdeze
nietdooréénweerstand
van4,7e. ook voordeweerstranden
tussencollector
en
basisgeldt nieteenenkeleweerstand
van3,3ke maarechtlweeweerslanden
van1,5kQin seriegebruiken.
Allecondensatoren
zijnvanhetkeramische
type.Houdde bedrading
zeerkortll

Spocificatlor
Deversterking
vandezeversterker
lg circaÍ4 dBtusscnt en 70 MHz.Dein-en
Benelw QRP Club - Nietusbrief nr. g0 - decemberlg96

uitgangsimpedantie
is 50 Q met een SWR van i,5 : .l over het gehele
Írequentiebereik.
Het outputinterceptpointis liefst+25 dBm,teÍwijl het
-4 dBm magzijn, dit is
ingangssignaal
voor -60 dB intermodulatieproducten
14í mvl De opgenomenstroombedraagt25 mA en het ruisgetalligt bij 4 dB. Deze
waardeis laaggenoegomdatop de kortegolfde atmosferischeruis gemiddeld
10 dB bedraagt.
Mijn broer,PAoHOY,heei met veel guccesdit versterkertjegebouwden er
vervolgensmetingenaan venicht.Met dank voor zijn bijdragein deze,
succeses best 73 de Henk pAoGHS.

QRP-AWARDS
{2)
door
PAoAï0
CW-QRP-|00
diplome
Dit diplomawordt uitgegevendoor de AGGW-DL.
1. Maakbinneneen kalenderjaar
(vanaf1985)100eRp-eSO's met CW (ook
contestCW-QSO'stellenmee).
2. Maak een QRP-verklaringvoor een zenderuitgangsvêrmogen
van 5 W.
3. Alle veóindingen moetenop de banden1,8 - 28 MHz hebbenplaatsgevonden.
4. Maak een logboekuittreksel
van het gehelejaar en stuuÍ dat met een eRpverklaringnaar de AwardManager.
5. AwardManagenTomRoIIDL2NBY
RichardWagnerslrasse1I
D-90513Zimdorl
Deutschland.
6. Diplomakostenzijn DM 6 of US$ 5 of 5 IRC's.
Hel CW-100diplomais elk jaar opnieun le behalen.
Een gervaarmerktelijst is een GCR-lijst

World
tt/idcQRP
Award
Dit awardwordt uitgegevendoor de Clubede CW Aginas Do Sul (CWAS),Brazilió.
1. Maak50 QSO's,na 1 meí 1987,met minimaal5landen(incl.PA).
2" Maximumoutput 10 W alleenmet modeCW.
3. Maakeen GCRJijst+ QRP-verklaringmet uitvoerigestationsbeschrijving
en
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stuurditallesnaardeAwardManager.
4. AwardManager:CWAS
- AwardManager
p.O.Box27
- sc
88001Florianopolis
Brasilia.
5. Dekostenvanhetawardzijn7 lRC,s.
Eengewaarmerkte
lijstis eenGCR-lijst

'

Dallas.Texas
75218-8150
USA
6. De kosien zijn US$ 2 of i0 IRC'a.
7. Stickerszijn aan te vragenvoor 1 band, 'l mode,'natural'power,noviceof twoway QRP voor dezelfdekosten.
Een gewaarmerktelijst is een GCR-lijst.

"
.

WAC.QRP

I-QRP
Club
Award
Eenawardzoalsdatvande BeC, uitgegeven
doorde l-eRp Club.
1. Werk25redenvande r-QRpcrub,erkr-QRpcrubrid
srechts
íx
2, Hetminimum
aantalQSO-punten
moetS0ljn.
EenQRP-QRO
eSO teltvoor1 punt.
EenQRP-QRpeSO tettvoor2 punten.
3' Geenbeperking
in modeof band,behatve
dandathetQRpmoerzijn(GEEN
WARC-band).
4' MaakeenGCR-rijst,
aangevurd
metde ridmaatschapsnummeÍs
werkeopde
Qsl-kaartenle vindenzijnen sluurdienaardeAwardManager.
5. AwardManager:
Marcello
Sunace,
tKTHll{
Via Dante239
TO122Bari
Italy.
6. DekostenvanhetawardzijnS tRC,sof US$S.
Eengaaraarmerkte
lijstis eenGCR-lijst.

;
i:

$

$'
,F,
lq,

F.
Y

*r
á:'
g:

s

WAS-QRP

f000-Mi
lo-pcr-Wail
Cortificato
Uitgegeven
doorde eRp-ARCt.
1. MaakeenQSOmeteenstation,teruijlmenmeteRp werkt.
2. Degrootcirker
aÈtandtussenbeidestationsmoet,gedeerd
dmr het
uitgangsvermogen,
1000mileoÍ meerzijn.
3' Naontvangst
vande esL-kaarteneenroguittrekser
maken,aàngevutd
met
locatiêin lengte.en breedtegraden.
Indiende amateur
toevailig
ooknogARcr{d is herÍdmaatschapsnumÍn€r
vermelden,
hethelpt.
4. MaakeenGCRJijstên stuurdezenaardeAwardManaEer.
5. AwardManager:eRp
ARCIAwardManager
ChuckAdamsKSFO
P.O.BoxtBtlS0
Benelu eM Club- Niermsbriefnr, g0 - decembert9g6
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Eenawardvande QRP-ARCI
1. WerkmetQRPal de 6 continenten.
2. Geentijd-mod+of bandbeperking,
behalvedandathetQRPmoetzijn.
3. MaakeenGCR-lijst,
aangevuld
meteventueel
de lidmaatschapsnummers
welko
op de QSL-kaarten
te vindenzijnen stuurdienaardeAwardManager.
4. AwardManager:QRPARCI
AwardManager
ChuckAdamsKSFO
P.O.Box181í50
Dallas,Texas
75218-8150
USA
5. DekostenzijnUS$2 of 10IRC's.
6. StickersÁjn aante vragenvoor í band,'l mode,'natural'poarer,noviceof twowayQRPvoorUS$1 of 5 IRC's.
Eengalaarmerktelijstis eenGCRlijst.

:;t

*

Sr.

Een awardvan de ORP-ARCI
1. Werk met QRP 20 van de totaal50 statenvan de USA
2. Geentijd- mode-of bandbeperking,
behalvedan dat het QRP moetzijn.
3. Maakeen GGR-lijst,aangevuldmet eventueelde lidmaatschapsnummers
welke
op de QSl-kaaÍten te vindenzijn en stuur die naarde Award Manager.
4. Award Manager:QRPARC|Award Manager
ChuckAdamsKSFO
P.O.Box 181150
Dallas,Texas
75218-81s0
USA.
5. De kostenzijn US$2 of 10 IRC's.
6. Na het behalenvan het basis-awardzijn er stickersvoor elke 30, 40 en 50
staten.Eveneenszijn er stickersaan te vragenvoor I band, 1 mode,'natural'
porver,noviceof tweway QRP voor US$ 1 of 5 IRC's.
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Een geuaarmerktelijst is een GCR-líjst.

2. Klasse2: Werk100OK-stations
op 160m.
3. Klasse3: Werk'100OK-stations
meteRp.

DXCC-QRP

Stickersvoor 200, 300 en 400 stations.
4 . Het uitgangsvermogen
moetduidelijkop de eSL zljn aangegeven.
5 . ol(ouoM-stations van 't januarl í97s tot 3í december19s2 eÍi oK-stailons
na I januari1993.
6. Geen bandbegrenzing,
behalvevoor klasse 2.
7. Maak een GCR-lijsten stuurdie naar de AraardManager.
8. Award Manager:JaroslavFormanekOK1DCE

Een awardvan de QRP-ARCI
Í. Werk met eRp í00 landenvolgensde ARRl-landenlijst.
2' Geen tijd- mode-of bandbeperking,beharvedan
dat het QRp moetzijn.
3. Maakeen GCR_lijsten stuur die naarde Award
Manager.
4. AwardManager:eRpARCIAwardManager
ChuckAdamsKSFO
p.O. Box íAí.t50
Dallas,Texas
752í8_8150
USA.
5. De kostonzijn US$ 2 oÍ t0 lRC,s.
6' Stickerszijn aan te vragenvoor I band, 1 mode,,naturaf
power,noviceoÍtr{oway QRPvoor US$ 1 oÍ 5 tRC's.
Een gewaarme*te lijst is een GcR_lijst.

U vodarny398
27801 Kralupy
n./vlt.
CzechRepublic.
9. Dekostenvanhetawardzijn'10IRC'sof US$7 oÍ DMi0.
Eengewaarmerkte
lijstis eenGCR-lijst.

W-0K-QRP-C
Award
Uitgegeven
doorde OK-QRP
Club.
1. Werk20 ledenvandeOK-QRP
Ctub,vanaf1januari1984.
2. Geenmode.of bandbeperking,
behalvedandatheteRp moêtzijn.
3. MaakeenGCR-lijst,
aangevuld
metevenfueel
de lidmaatschapsnummers
uelke
op de QSl-kaarten
te vindenzijnen stuurdezenaardeAwardManager.
4. AwardManager:Petr
DouderaOKICZ
U1.Baterie
1
í62 00 Praha6
Czechia.
5. Dekostenvanhetawardzijn5 IRC'sen 1 lRc voorde aanwllendestickers.
StuurookeenSAEmèè,vooralvoorde stickers.EenSAE(SelfAddressed
Envelope)
is eenaanjezelfgeadresseerde
enveloppe.
6. Nahetbehalenvanhel basis-award
zijner stickersvoorelke10ledendie
daamagewerktworden.
Eengewaarmerkte
lijstis eenGCR-lijst,

QRP.ZT
Een awardvan de QRP-ARCI
t. Werk met25 ledenvan de eRp-ARCl.
2. Deze25 stationsmo€t€neen uitgangsvermoggn
hebbenvan 5 w oí minder
tijdensde gecalimdeeSO's.
3' Maak een GCRJijst,aangevurdmet de rÍdmaatsctrapsnummers
werkeop de
QSL-kaartente vindenzijn en stuur die naarde Award
Manager.
4, Award Manager:eRpARCIAward Manager
ChuckAdams KSFO
p.O. Box t8t1S0
Dallas,Texag
75218_8150
USA.
5. De kostenzijn US$ 2 of 10 lRC,s.
6. stickerszijn aan re vragenvoor s0, í00 en erke
vdgende toà roen voor USOI
of 5IRC'g.
Een ganvaarmerkte
lijst is een GCR-lijst.

Supor
0K-CW
Arrard
Uitgegevendoor de TelegraphyFriendsClub,
1. Klasseí: Werk lOOOK-stations.

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
nr. g0 - december1996

#

lowPowor
Award
QRPp
Sponsor
vandit awardis EarthFriendly
Technologies.
1. Elkeamatêurfrequentie
en elkemode,volgensde machtiging,
mogenworden
gebruikt.
2. Geeteenuitvoerige
beschrijving
vande gebruikte
zenderen vande metingvan
hetuitgangsvermogen
vanminderdan1 watt.
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3. Geefeennauwkeurige
berekening
vande positievanhetontvangstation
en van
de afstandwelkemeerdan63 mijlen(iOOkm)moetbedragen.
4' voegeenverkraring
bijdatgeenactieÍreraisstation
(') is gebruiktomheteso tc
doenplaatsvinden
en in standte houden.
(') = repeater,
satelliet-transponder,
digi-peater,
landlijn,
etc.
Reflectie
doorionosfeer,
bergen,meteorieten,
de maan,sat€fiieten,
gebouwen,
vliegtuigen
en anderepassieveref,ectoren
zijntoegestaan.
5. stuurdeAwardManager
eengetekende
verklaring
dathetgebruikte
uitgangsvermogen
minderdan I w was,de aÊtandmeerdan100kmbecroeg
endatgeenactiefreliaswasgebruikt.
stuureenkopievanhetsiationsrogboek
vanheteso en ookeenkopievande
QSL'kaart.
op dezeesL-kaartmoetenduiderijk
reesbaar
dedatum,tijct,mode
en Írequentie
zijnaangegeven.
Indiengewensten aangegeven
kandeAwardManager
endorsement-sticker3
verstrekken
voorgrotereafstanden,
ragerevermogêns,
zonn€-energie,
etc.
6. AwardManager:
LowPovrrerAward
Manager
p.O.Box46t0l
Aurora
co 8004mÍ01
USA.
7. OekostenvanhetawardzijnUS$S.
Eengeuaarmerktê
lijstiseenGCR-lijst.

K0PIEenPRINTSERVICE
door
PAo0HS
Tijdschriftartikslcn
502
503
504
505
506
507
508
509

à E0ct.
?oslz.

The Epiphyte:A simpleQRP SSBTransceiver
on 80 m
Low-costBi-directional
Wattmeter(PW $96)
EinfacheExperimentemit AktivenAntennen(Funka-96)
A PotentCubicalQuadfor 144MHz(PW 4-96)
A'sure fire'antennatunerby G3RJV(PW +96)
A 160 meterAM-Transmitter(RadCom4-96)
The PW-BrassicaVertical14 to 28 MHzAntenna(PW 6-96)
The HF SkeletonSlot Antenna(RadCom6-96)

Cefalogus
Cat001
Cat0í0
Cat002

(meerdan500artikelenl)
Kopie-Service
Catalogus
ldemmaarnuopfloppy3.5"'l.44Mb(wps.1)
Catalogus
Technische
Artikelenverschenen
in vorigeuitgaven

Cat020
8015

van de BQC-Nieuwsbrieven
ldemmaarnu opfloppy3.5" 1.44Mb ( Dbase4 )
FJoppy3/i'1.44MbHam-radioprogramma's

CWllovico
Ayard
Eenawardvande G{Rp Club.
í. werk met50verschillende
amateunmetcwgedurendede eersteÍ2 maanden
nade ingangsdatum
vande machtiging.
2' Maakeenkopievanhetrogboek
en raatdatdoor2 amateurs
onderrekenen.
3. StuurdezekopiemeteeneRp-verklaring
naardeAwardManager.
4. AwardManagerA.D.TaylorGBpG
.
3ZpickerillRoad
:
Greasby
Mereseysida
L4ggND
England.
5. Dekostenzijn3 tRC's.
Eengewaarmerkte
lijstis eenGCR-lijst.

5
7

5
7
112,50

bcschdfying
cnportokostcn
B0UUPRI
llTENinclmicf
801 D0-OnVanger
voorde 80,40 of 20 m (beginnersprojec{)
B01a Tokospoelen
voorDC-80
keyer(beginnerspÍoject)
B,02 Eleclronische
806 X-TalCWzender40 m, max.5 watt(beginnerspoject)
807 VFOvoor806(beginnersprojecl)
incl.spoelen
80,40of 20 m transceiver
8013 HêtPA3ANG-MINI-WIEL
o.a.yoor801en 8013,perstuk
8014 LosseTOK0spoelen

/
Í
/
/
/
/
t

19,50
11,8s
16,50
10,50
10,s0
2s,00
3,e5

bedragoverte makenop giro38061&{
Bestellên
doetu doorhetverschuldigde
postzegels,
vanhetaantral
t.n.v.G. HenkSibumte Emmenof doorinsluiting
etc'
cheque'
Best73es72,HenkpAoGHs

t t t t t
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S0V-METER
[fETSTIttE
AFSTEtt/lt,lIN0
De antenneruneris de raatstejaren weer uitdrukkerijk in
beerd.Het gebruik van
multiband dipolen en de breedbandigezendereindtrappen
mer Eansistorenis hrer
debetqan. voorar dezetransistdreindtrappenzijn uiterst
kritisch ten aanzienvan de
juiste belasting.De meesretransisroreindtrappen
zijn n.r. van eenschakeling
voonien, die bij eenonjuiste berastinghet vermogen
drasrischvermindert.Èen
afwljkendebelasting,ontstaandoor de contbinatie van voedingsrober
en antenne,
moet dan eerctwordengecompenseerdmet behurpvan
eenaanpassingsnetwerk
lussenzenderen antenneleabe!.
Meestarregertmendir oanpassingsneÍwerk
(antennetuner)afmer het voile uitgangsvermogenvsn
de zender.ceenfraaie
methode,zoals we verderopzuilen zien. In dit errikel wordt
een beteremerhode
beschrevenDit systeemis bij mij al jaren in gebruik

Demreci
gebruikollJkr
opdelling
Latenweeersteensgaankijkennaarde meestgebruikerijke
opstelring.
In fguur t
is ditaangegeven.

Er kleventwee grote bezwarenaan deze maniervan werken:
. Ten eerstestraaltde antenne,tot grote ergenisvan uw mede-arnateuns,
een
stêvigsignaaluit tijdenshet afregelenvan de antenneluner.
o Ten tweede ziet' de zendertijdensdeze procedureallerleiimpedantieswelke
afirijkenvan de gewenste50 o, waardoorgenererenen zelfs ernstige
beschadigingvan de eindtransistoren
kan ontstaan.Het is een misveÍstandte
denkendat uw eindtrapzodanigbeveiligdis, dat u dit niet kan overkoment

Stillcafsicmming
Eenveiligeoplossing,
diebeideproblemen
kanvoorkómen,
is hetgebruikvan
zogenaamde'stílle'
afstemming,
zoalsafgebeeld
in Íig.2.

v.n

tRX

Naar Antcnna

]"'*'t

?unaF

(
Rl
R?

Ll<6 2q
glohn 2e

R,

Stohh

R4

sl.Ohn 2s

2s

R5

IK

R6

tok

Cl

.Ol

C2

.Ot k.r.

Dl

5ll tct uíÉloda

X.r.

25Oy
EOv

Fig. 2 Stille-afstemhulp
bij hetafregelenvandeantennetuner

Fig.I De meestgebruileelijke
opsteiling
Nadatmenvanbandheeftger,visseld
o.i,tl.moeterweeropmaxímum
uitgangsvermogen
wordenafgeregeld.
Hiertoewordtdezender(viaeen
schakelaar)
eerstmetde dummy-road
berast.wanneercrezenderis aígeregerd
woÍdtde sctakeraar
omgezetnaarde antennetuner
envervorgens
wordtdeze
zodanigaÍgesterd,
datde sGVtussentunorÊnzenderzoveermogerijk
de waarde
vanl:Íbenadert.

BenelwQRPClub- Nieuwsbrie{w.g0. decenber
1996

Dezenderis, bij ingeschakelde
stilleafstemming,
belastmeteen50a dummy-load.
Daarinverdwijnthetgrootstegedeelte
vande energie;eenkleindeelwordtvia R.!
gevormd
afgenomen
envordt gebruiktvoordevoedingvande SGV-meetbrug,
(brug
doordeweerstanden
R2,R3en R4
vanWheatstone).
Dekabelaansluiting
naarde antennetuner
is deonbekende
impedantie
índezebrugschakeling.
Bij
juisteeÍstelling
vande tuneris de impedantie
op de kabelaansluiting
naarde tuner
gelijkaan51 o en de brugis in 'evenwichf.
Hiemawordtde SGV-rneter
afgeschakeld
rechtstreeks
en wordtde antennetuner
metde zenderverbonden.
Hetgeheelis ftequentieonaÍhankelijk.
G. HenkSibum,PAoGHS
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BOVEN
QRP
30MHz
door
PA3BHK
Propagrtlr
winterrofvver:
dètijdÈn hetjaaromrekkerbinnente rommeren.
Zij diegraagop
serieuze
maniergebruikmakenvan<teVHF/uHF/sHF-banden
(dmr te Àn watde
mogefijkheden
zijnvoordirectecommunicarie
zonderreraissÍarions)
worden
regelmatig
venastdoormooiepropagatíe,
vooralwannoereensterk
hogedrukgebied
bovenscandinaviè
de Frieseschaatsharten
weersnelsrdoet
kroppen
en tropofiaaieDX-mogerijkheden
biedtop a//ebandenboven50 MHz.
Tropotreedtop wannêersignalen
wordenteruggebogen
in ,temperatuurinversíes,
in
creatmosÍeer'
ofrverwanneerwarmereluchtbovenkoerere
ruchtuitvroeit.
Dit
verschijnser
zietmenvoorargedurende
periodes
vanstabierweer,dusbijhoge
ruchtdruk'
DekansopAurorais doorde noganijdgeringeactiviteit
vande zonzeer
klein,maarrieÍtrebbers
vansporadische
E (Es)moetenronddezonnewende
voorar50 MHzin degatenhouden.EskentrondMidwinter
eentweedepiek,zi|hst
langnietzo spectaculair
alsin de zomer.Zelfsop 144M+zisin dezeperiode
al
eensEswaargenomen!
ook zijner weertweegrotemeteorenregens
op komst,
Rond13december
vatende Geminiden
en rond3 januarÍde Quadrantiden.
verbrandende
meteoren
ratenge'rbniseerde
sporennadiekortemaarvaaksterkc
Es'achtige
renecties
veroozakenvansignaren
tot 144MHz.Zerfsop 432MHzis
Meteorscatter
(Ms)waargenomen
maarQRp'ershebbEn
de bestekansenop
geslaagde
Ms-QSo'sop s0 MHz.Hetlijkt'szomerswelof Esen
Mselkaar
versrerken.
Ditmaaktde tweedeEs-piekrondMidwinter
noginteressanrêr,
want
misschien
treedtditverschijnser
ookrondde Geminiden
en euadrantiden
op.
Overigens
kunnenookniet-amateurs
en HF_mensen
genieten
van
meteoÍenregens:
op herdere
avondenzijnveer,vailende
stenen,teziendierijkente
komenuitde stenenbeerden
waamaarze zijnvernoemd.
Dezemeteoren
(die
wanneerzê nietgeheetverbranden
en op aardelanden,meteoriéten,worden
genoemd)
zijnveelalstofen gruisdeeltjes
dierondbanenvankometen
rondzwerven
en ínonzeatmosfeer
komenwanneerde aardein de buurtvandezo
komeetbanen
komt.Vandaarde vaste'regens'op bepaarde
tijdenvanhetjaar.De
meteorier
dieopAntarctica
is gevonden,
waarschijnrijk
fossiere
sporenvanreven
heeften vermoederijk
vanMarsafl<omstig
is, heefrnietsmetdezeregenste
maken,maaris éénvande stukken'ruimtepuin'
die:o af en toetoevailigeÍwiF
op
aardeneerstortên.
BenelwQRPClub- Nietnsbriefnr, g0 - december
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Acfivitcilon
Nog steedsben ik zerf,beharvelokaarop 2 m en 70 cm met een verticare
rondstraleren soínsop 6 meter,niet actief op VHF en uHF. om de één of andere
redenben ik er nog steedsniet aan toe gekomenhet antenneparkin orde tê
maken.Na een vêrmoeiendewerkweekis de fut er meestuit om aan de knutselle
gaanen de avondenzijn zelfs in de zomerte kort om echt wat voor elkaarte
krijgen.Mijn log laat op de hogerebandendan ook vrijwelnietsanderszien dan
een enkelelokaleverbinding.
Gelukkigzijn erAlex PDoSESuit Huizenen Bert pAoBl4ly uit Voorhout.Alex heefr
sindskort de mogelijkheidom op 2 m en 70 cm met sSB te werken.Helaaswerkt
Tante Pos tegen;de postvan Alex is tijdenshet schrijvenvan de rubriekal ruim
een week onderwegvan HuizennaarSassenheimen de sluitingsdatumvoor de
Nieuwsbrieíkomt snel dichteóij zonderdat ik iets gezienheb! En wanneerik Alex
vanuitde auto op weg naar mijnwerk spreek kan ik naluurlijkgeen aantekeningen
maken.
Bert verteldeme van schitterendetropo in de week van 20 um 26 oktober.Met zijn
nieuwe13 elementsyagi voor 2 meterhoordehij loeihardeEngelsendie echterniet
in PA waren geihteresseerdomdatze met dikke s9-signalenmel polen werktent
Bert vond die S9-rapporten
vreemdwant hij hoordegeen enkelepool. Maar dit was
typischweer zo'n geval van 'ducting'waarbiide signalendoor een tunnelop een
paar honderdmeterhoogtelijkente gaan.Zijn overigensbinnende Bec Bert en
Afex de enigeactievelingenboven 144MHz?

Envcrdcr
wil ik u nog wijzen op de Acliviteitenweekvan Twéede Kerstdagtot en met
Nieuwjaarsdag.
Het zou leuk zijn vvanneeronze ledenwat vaker hun
vl'lFluHF/sHF-stationszoudengebruiken.tk hoopdan ook halvenregejanuarivan
u te horenwat de winter u boven30 MHz aán mooievèóindingenen interessante
crvaringenheefropgeleverd.
Best72 es 73 de RobertpA3BHK
irrt t

AMAÏEUTTRAIITOMUSEUM
Wanneer
u zichnuopgeeflalsdonateur
vanhetamateunadiomuseum-inoprichting
onfuangt
u t.z.t.eenuitnodiging
omde openingvanhetmuseumbijte
wonenlu wordtdonateur
dooreenbedragvanminimaal
lieÍst
| 2s, maatuiteraard
watmeorwanthetis hardnodig,overte makenop girorekening
549509t.n.v.
- Mnitnx,CorPAoWL Stichtíng
WS-l9 te Budel.
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"
V00RVHF
tvllt/tY-L0AD

SÏAND
BQC-MARATHON
biiqewerkt
l/n 5 novembeÍ
1996

gebai*en als VERZWÁKKER,speciaal indien

I

r,

ÍÍ

mll

I
2
3
4
5
6
7
8
9
íO

PA3BXC
PA3FSC
PA3BHK
PAoTA
PAoRBO
PA3CLQ
PA3FFZ
PA3ËXS
PAoATG
PA3GBK

lfcfixon

lrnden

doorPAoAï0

sc0rc

enlsnn!

i6

ffi
tË,

samenstellen.
Fabellaatzicheenvoudig
vancoaxiale

IF iË.'

l0 to t00'

coc'

,/-se

Hot-CoÍrlct
0lodc
HP 5082 2800 s 2835

5.6rrH

ff
.Ë

DCc
Md.o
OJt

-1r l0pF

{7-or 5r-0
1/+-w
Coóon
Rrrhtor

lunryrload$n coaxkabel
ti
vezamelenalvorens
we nogeenPaarondêrdelen
overgaan.Eel hot-canierdiode HP 5082,2800ol

en een@ndensator
van10pF
/; tweewssÍsíanden
meter
lengte
bij
maximaal
2 watt
,"n,|5
de
400
ofboven
de
13OO
MHz De
nietb€nden
betreft
zijn
ohmse
waarde,
echter,het
kritisch,xTt
etype- g*nfilt'te zijn.Dealdusverkregen
dienslenbe7ianen kostslechtseenfractievandl
commercièle
dummy-loads.
verkrijgFre

63
39
47
36
54
25
38
42
6

42
26
22
33
16
20
14
27
20
4

11802
2459
965
472
296
216
207
205
168
5

longwire
longwire
3 el.beam
longwire
longwire
longwire
2 el. beam+ hr
goundplane
longwire
inv.V

Zo,hetnieuweseizoenis begonnen.
Demapis weerleeggehaald
en de oudeÍiles
zijnvenrtijderd.
We hebbennual trbndeelnemers,
maarer kunnener nogmeerbijl

*Npí

,*!9

't26

f'

PA3CLQJan Pieter,bedanktvoorje briefen hetmarathonlog.
FBlijstjemetHBo,
HAM.
OHoen
PAoTAKees,fjn je logweerte ontvangen.
Ookjij hadweereenleukel'rjstvan
ganterkte
stationsmeto.a.T7,lSoen HBo.
PA3BXCBen,niewvin de marathon
maardirestal op de eersteplaats.Je zietwat
0,1en 0,5wattuitgangsvermogen
doenmetde punten.Bedanktvoorje briefen
wateenloglijstlJe hebter veelwerkvangernaakt,
vooralhetoverzicht,
FB.Endan
de stationszoalsOHo,UA2,EA6,ZB2,HBoen OY,prachtig.
PA3FFZBastiaan,primaop dezewijzeje logte ontvangen.
Leukdatvakantielogjc
erbij,hettelt ook mee.
PAoRBORob,ooknieurrr
enookal direclin de top5. Nuvolhouden.
Leuklijsge
trouwens.
tlw eerstvolgende
opgavezieik gaameuiterlijk1 februari1997tegemoet

NaareenideevanK2MOJ

AdriaanPAoATG
t i t t t

i f i .
I tn

''^

fó
Y \ri

Ii

- NieuwsbÉfnn80'december
1996
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SP0EIEN
WIKKELEN
{nogmaals)
door
PAoRBO
onderstaand artikel is bedoeldals aanvulling op het artikel ,spoelenwiklcelen'van
Bastiaan PA3FFZ in Nieuwsbrief 79 van september1g96.

Dcttijfdeformufr
In het boek'KortegolÍ-Amateuísme'van
J. schaap pAoHH, philipsTechnischc
bibliotheek,uitgave1962,staat nog een vijÍdeÍormule,die goed bruikbaaris voor
het zelíwikkelenvan spoelen.Met behulpvan dezeíormuleheb ik zelÍ diverse
spoelengewikkeld,die in de praktijkgoed blekente kloppen.

Fig.2
Grafiek ter bepaling van de
vormÍactor F uit d/D en b/B

L=n'xDxF
L = zelfinductiein pH
n = aantalwikkelingen
D = buitendiameter
van de spoel in crn (ind. 2 x draaddikte,le fg. 1)
F = vormÍaclor,welke van de construc{ieafrangt (zieÍig. 2)
b = wikkelbreedtein cm
d = draaddiktein cm
Dk = buitendiameter
koker in cm
D = buitendiameter
spoelin cm

2

a

t

6 7
+F

a

t

t0-,
1tlo7

Met behulpvan de gegevenformuleen de gebruiksformulefres. = 159,2: { LC,
waarbijÍ in MHz, L in pH en C in pF of f in kHz, L in mH en C in nF of het
nomogramvan PA3FFZ(waarine.e.a.al is uilgerekend),is het aantalwikkelingen
van de gewenstespoeleenvoudigte berekenen.Met de huidigeelektronische
zijn deze berekeningenzeer simpelgeworden.
zakrekenmachines

fr

rl,

i_l

rpoelkokerr
orvoorniei-rundc
Corsdiefacf

Fig. I Scheuvoordespoelqfmetingen

DezebÍmuleis bruikbaarvooc
o eenspoelzonderijzerkern;
. eenspoelzonderafschermbus;
o eenspoel,diein éénlaagis gewikkeld;
. eenspoelvanmassiefdraad(geenlitzeo.i.d.);
e frequenties
boven3 MHz

t

*
Ë
ï'

correctieE
hebben,zijndevolgende
Voorspoelkokers,
diegeenrondedoorsnede
(Dt)
voorde buitendiameter nodig:
diamete[
0,8x overhoekse
vierkante
doorsnede:
diameter;
0,9x overhoekse
zeskante
doorsnede:
doorsnede.
0,95x overhoekse
doorsnede:
achtkantige

Q-frclor
e

ë

Ook voor een globalebepalingvan de Q-faclorgeefi PAoHHin zijn boek een
Op de volgendebladzijdewordt een
aantalhandigegebruiksgegevens.
gegeven.
voor de kwaliteitsfactor
benaderingsformule

.'.:j
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- HARTEIIJK
NIEUWE
TEDEN
WEtKOrul

f = frequentiein Hz
b = lengtevan de spoel
D = buitendiameter
van de spoel
P = Íactor,te halenuit de tabel als b / D bekendig:

.

door
PA3DNN
Hierbijstellenwij de volgendenieuweledenaan u voor:
787

PE1REE G.J. Hekkert,Blokkeenrreg
29,zgïgMAlblasserdam.

ls actiefop2 m metICOM260-Een FRG-7700.
788

PA3FCBE.F.L.deWitde,J. Jordaensstraat
64,4567DEClinge.
Actiefop HFen2 m metde volgende
antennes:
FB53yagl,
FD4enCushcraft
1382.

Hetis welíswaar
eenbenadering
vande e_íactor,
maarhetgeefteengoede
indicatie
en is goedbruikbaar
vooronderringe
vergeríjking
vanspoeren.

789

PDoSESA.G.Oosterloo,
Naardingerland
59,1273NJHuizen.
Actiefop2 m en 70cm meto.a.TR-751E
een7230.

Íoapasling
afccherming

790

PA3FNE P.W.M.Merx,Kleefl<ruid
66, S4g2EECuyk.

Hettoepassen
veneenabchermbus
(zieÍguur3) omde spoerbeinvroedt
zowerde
zelfinductie
alsdeQ-íactorvande spoel.Beidenwordenkleiner.
Oeprocentuele
ahamevande zelfinductíe
volgtuit:

7E1

PA3CJL H.J.Rabouw,
Zwanebloem
í3, 9BOÍLCZuidhom.
ls voornamelijk
actiefop 10en iS m metHW-9en home{rerrr.

792

PAoKSBK.Spaargaren,
C. v.d.Lindenplantsoen
13,118ÍXp
Amstelveen.
Aclieíop HFmetzelÍbouwappamtuur.

793

PA3FHMA.J.E.Hulst,Cloecklaan
34,6931BXWestervoort.
Werktop HF metFT-7,antennes:
GPen draad.

|

^L(%)=í,47xD':B'rb:H

I

Dekwaliteitsaframe
hangt,behalvevande
busafmetingen,
ookaf vanhetgebruikte
materiaal.
De
Q-aftrame
laatzichechternieteenvoudig
berekenen.
Bron:'KortegolÍ-Amateurisme,
doorJ. SchaappAoHH
73,RobpAoRBO

PA3GGEP.J.Tasman,
Mient213,2564KLDenHaag.
ReedsacliefmetQRP,werktmetlndexQRPPlus.

f r t a

I

oocuMENTAii

ledereenhartelijkwelkombij de BQC.
73, Cees PA3DNN

wie kanmijherpenaanhetschemaervofdocumentatie
vande HEATHKTT
VacuumTubeVoltmeter
modelV.Ta?
Bert,PA3Blt/X,Huizen,tel.035-525460,í.

BQC.IEDEN
II{ET
HEtt
QRV

De Hell-dêmoop de QRP-bijeenkomst
in '95 heefl tot gevolggehaddat thans ook
Bert PA3FSCen wm PAowDW met Hell in de luchtzijnl Meerhieroverin NBr. Bt-

Beneh*eRp Club- Nieuwsbrief
nr. g0 - december
t9g6

BeneluxQM Club - Nieuwsbriefnr. 80 - december 1996
n

o * l

50

51

DEBQC-VOSSENJACHÍ
door
PAoAT0

*
j.

'i.,

*

Dostand
lol nulor
Zes van de acht BQC-vossenjachten
hebbenreedsplaatsgevondenen u zult wel
benieuwdzitlnnaarde tussentÍdie uitslag.

acaff |

2 7 I

5 6 I

Dlets PA3BS|,de door ons gebruiktelocatoris die volgenshet World Widê
Locatorsysteem,de vervangervan het Europa-gebonden
locatorsysteem.
Voor
5,55"OL en 51,43' NB wordtjouw\ÁMrLoc.:JOS2SK.
Robeí PA3BHKis momenteelde absolutewinnaarvan de afstandsklassedoor
met 200 mW 588 km te overbruggen.PÍoficiatl
AlhoewelPAoATGalleenzondagkon meedoen(zaterdagwas ik nog ondenveg
van vakantie)is het m'rjtoch geluktalle vossen op die dag uit de QRM te halenen
met nog twee'wilde'QSO'sleverdemij dat 68 QSO-puntenop. Zondagochtend
moestik eerst mijn (doorde schilder)venrvijderde
draadantenneophangenom aan
de activiteitmee te kunnendoen.
Bert PA3FSCheeft's zaterdagsBeniePA3CZAniet kunnenwerkendoor de
druktevan de anderedeelnemendestations.Zo moet het!
Bastiaan PA3FFZ,bedanktvoorje log via packet.Zo gaal het dus ook prima.

8 podonkmper{W

oN4KAR 20
48 80
PAoATG48
88
32
PAoRBC PAoWDW- 20
52
PÁ.oWNN
45
PA3AFF 22
20
PA3ASC
20
PA3AQL
54 20 20
48
PA3BHK45
51
PA3BSI
45
PA3CZA
PA3FFZ
PA3FLV
20 45
PA3FSC
20

20

206.2

264
32
72
45
42
20
94
144
45

118,2
208,9
286,8
75,2
118,2
87,2
59,9
13í4,5
72,6
85,4

;
20

258,1
66,3
7E,3

Dcresicronds
BQC-vossonjachton
*ï

DecijfersI Um8 zijndêjachtnummers:
1
2
3
rt

29-12-95
30-12-95
29-06-96
30{6-96

5
6
7
E

28-09-96
29-09-96
28-12-%
29.t2-96

Dovocrenjachl
vaa28/29sapfonber
1996
Geziende ontvenoen
logbladen
warener tochmeergtations
eRV. Enuit dr
opmerkingen
opde logsproefik datmêner echtplezieraanbelaeídheeft.Zoalt
'Lekkergravenin
FrankPA3FLV
hetuitdrukte:
de eRM,op zoeknaarvoss€n,.
DoordezeBec-activiteit
ende bijbehoronde
esL-uitwisseling
zullener weermeer
Benelux
QM CIub- Nieuw$riefnr,B0- decemberlg96

ledsn4n die het BQC-awardkunierl gaah aanvragen.Ook een positiêvebijdrage
aan het QRP-gebeuren!
Ofschoondit alweerde derdejacht ls dit jaar zijn er kennelijknog wat
onduidelijkheden.
DejagersoÍ hondenmogenonderling QSO-en,de vossenniet
jachthondstations
een QSO maken met niet aan de jacht
Ook mogende
deelnemendestations,echtervoor de kilometer-per-wortel-watt-punten
moetje dat
stiation,naastzfin QTH, ook zijn stationslocatorontfutselen.

Hierondertreft u het schemaaan van de nog resterendejachtenvan dit jaar.
Voor het volledigereglementwordt verwezennaar Nieuwsbriefnr. 76 van
december1995.Leesook nog eens het aanvullendcommentiaar
in de
Nietnrsbrieven,die daamazijn verschenenl

nr ddum UTC

#

7
I

y03s0n

28-12-$ 0800-1000 PAoDML,PAoWNN,PA3ASC,PA3CZA,PA3FSC
29-12-98 130G1500 ON4lqR, PAoRBC,PA3AFF,PA3BHK PA3FFZ

{*

Endannogeenvriendelijk
vezoek.Vergeetu nietwr logiijdigin te sturen?
lk wachtwesrmelspanning
op uwinzending!
73,AdriaanpAoATG
a a a t t

BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 80 - decemberI gg6

52

53

WAS
+ PY7MET
TIENIUIITLIWATT
door
PAoWDW
op 16 april 1995had Mark wASsAE een eso met caÍlos pyzHe op 20 meter,
Niks bijzonders,zult u zeggen.lnderdaad,maar let even op! Mark gebruikte
aanvankelijk5 watt (eenechte QRP-er...)maardraaidehet vermogenterug tol
2 watt, daarnatot 100 millíwatten tenslottetot slechtsTIEN MILLIWATTI

OHIO
LUCAS COUIITTY

ln|ASSAE

DXCC-Ct{

HOI{ORROLL,T,IIXED

ARRL.LIFE }iE},I8ER

To:PY7HQ
FÍom :WA&9AE/QRP
ConÍirming the following QSO I
DÊte
Time MHz BST 2x eSL
l6Apr95 23:282 14 579 CW Pse

flrsrgsrflnxqsl

tn
Pwrr 1O

MARKSCHNABEL

T)(
opTEN-MINUTE
Reactie
DJoOD
door
enBQC-lidnr. 764heefihetartikelover
FetervandenAkkerDJoGDex-PAoPAH
gelezenen
de Ten-MinuteTX(zieNiemtsbrief78vanjuni 1996)net belangstelling
verslag*)
Peterstuardemii (PAoGHS)onderstaand
is de uitdagingaangegaan.
vanzijn enaringen.
DrOmHenk,
vanhetartikel'TenMinuteTx' hiereenkortbericht.lk haddat
Naaraanleiding
'ding'inmeiin eenoudeseinsleutel
gebouwd.Hetkristalis voor7025kHz,maar
watomhoog.lk kaneenbeetie
verschuift
defrequentie
doordeantennebelasting
Deantenneis eendipoolvan2 x 10
te verstellen.
shiftendoorde antenneluner
Na í uurwachtentot er
meteropzolder.lk hebde outputop 100mWingesteld.
2
hem
5 voorleesbaarheid,
lk
kreeg
van
riep
FOGYH.
kwam,
iemandop de QRG
dag
Afstandt 550km.Devolgende
tot 4 voorsterkteen I voortoonkwaliteit.
en metSPIAENop * 750km.Ineen
eenQSOmeleenDL-station
tweemaal
contestwerkteik YUoHQop i '1200krn.lk moestvakerroepenvoordathij mij
hoorde,maarhetQSOzelfwasprobleemloosl

722OakdaleAvenue
Toledo,Ol'l 43605

u.s.A.

AW4MEíQSL

Markgebruikte
weliswaar
eenzegelements
beam(KT34)G),maarhetblijfttoch
prestatie
eenbijzondere
(vanPYTHQuiteraard,
wantf,i moesttenslotteluisteren).
DeafstandtussenToledo(Ohio)en Récifebedraagt
maarliefst2o,6000km.
Gelezenin'La Pioche'(bulletin
vande UFT),

DOEÍ
UOOK
MEE
Í'IETDEBQO.VOSSENJACHT
OP2SEN29DECEMBER?
U hoefter de kounietvoorin en hetduurtslechtstweeuurtjes,zodatde
geenbeadaarzullenmaken...Laatde vossennietvergeefs
huisgenoten
wachtenl
BenelwQRPCluh. Niew$rieInr,80. december
1996

past?lk hebmeerdantienminuten
Of er ookeenRXin de sleutelbehuizing
naamgegevenzoals
gebruiktomdezaakin te bouwenen hemeentoepasselijker
jê op dêfotokuntzien(FUNKEY596).
'72es hpefer QSO,PeterOJoGD
') tekstaangepasl
doorderedaclie
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:

QRP.ZENDER
VOOR
40 IYIETER
F5)(0

,
t;'

;

fi

Schoma
DeQRP-zender
vanFSXois eendrietraps
zendertjê
metkristalsturing.
Deeindtrap
is in staatomruim5 wauaande antennete reveren,
Hetschemaspreektverder
voorzichzelf.

j.

Ë

6 WATTCW ZENDER
VAN FsXO

.ïr
s\,

$

Hetapparaatje
werktFBopeenaccuvan 12V 55Ah. Er zijnreedscomfortabele
gemaaktmetEA,l, 01, ON,GW,YU,OKen UA
QSO's(portable)

*

Ovèrgenomen
uit'La Piochs'(bulletin
vande UFT).
Ned.vert.PAoWDW

.Ë

€

s#

Ë

#
s.

Afrogeling
l.

Oscillator
zet cA1 in de middenstand.
Voer12V toeen meetde stroomm.b.v.een
milliamperemeter
optestpuntrp1. plaatshetÍal. Decollectorstroom
moetnu
dalen,zoniet,dancAl bijregelen.
controreer
opeenontvanger
of de toon
Benelu QRP Club - Nieuwsbriefnr. B0 - december t996

Resuhalen

,{',
&
*..,.

t*
Spoelgegevens:
Ll dia. 10 mm, 22wdg zonderspatie,aftakkingenop resp. 5 wdg (coilector)
en 6
wdg. (Íal) vanaf koudezijde
L2 3 wdg. koppelspoelover de koudezijdevan L1
L3 dia. 15 mm,20 wdg.met spatie,wikkellengte
20 mm
L4 dia. 25 mm, 9 wdg. met spatie,wikkellengte20 mm
LS dia.25 mm, 1Í wdg. met spatie,wikkellengte20 mm

2.

zulveris en of er geentjoep optreedttijdens het schakelenvan de
voedingsspanning.
Bufferen eindtrap
Sluiteen dummy-load
van 50 O aan op de anlenne-aansluiting
alsmedeeen
hoogfrequentindicator.Sluiteen amperemeter(0-1,5A) aan op testpuntTp2.
Zet CM, CA3,CVI en CV2op minimumcapaciteit.Sluitde
voedingsspanning
aan. De amperemetermag nu nietsaanwijzen.Vergrootde
capácitêitvan CA2 en CA3, totdater stroomgaat lopen.Zoek een stand op
waarbijde outputmaximaalis. Kijk hierbijalleennaar de outputen niet naar
de collectorstroom.Hiemamet CV1 en CV2 een maximumzoeken.Sluit
tenslottede antennekabelaan en conigeerzonodigde instellingvan CV1 en
CV2. Hiermedeis de aftegelingvoltooid.

$

$
*
,

*

I

,:'t

l:ii

-2 schemacorreotios
EPlP[|YTE
VEzQK
door
fn Nieuwsbrief77 van maart 1996staat op bladzUde4 een kopievan het originela
principeschema
van de EP-2.In dit schemamoetende volgende(vet gedrukte)
conectieswordenaangebracht:
. C6 - 56 pF moet zíjnC6 - 24 pF (aán pin I en 4 van U1 SwitchMC 4066)
. C9 - 330 pF moetzijn C7 - 330 pF (aanpin 3 en 10 van U1 SwitchMC 4066)
. C8 - 330 pF moetzijn C9 - 330 pF (aan pin 2 en 9 van U1 SwitchMC 4066)
ln de stuklijsten de printtekeningstaandeze componenlenwel corect
aangegeven.
Volledigheidshalve
wordt nog eens verwezennaar NieuwsbrieÍ78 bladzijde13 en
Nieuwsbrief79 bladàjde52, waar eveneenscorrecties,modificatiesen
aanvullingen
zijnaangegeven.
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.THE
ETECTRONIC
DATA
BOOK
FOR'
HOMEBREWERS
AND
QRP-ERS'
In Rochdale
vondik bovengenoemd
paulHardenNASNbeschrijft
boekwerkje.
in
heteerstehooÍdstuk
schakelingen
voormodemeeRp-zenders
€n ontvangers
rondde NE602.In de volgende
opgeboLr'/'/d
hoofdstukken
is eenvezamelingvan
gegevens
opgenomen
overonderdelen
varíërend
vande gegevens
zoalsverstrekt
doorde Íabrikant
tol hetfisischgedragvankabels,condensatoren,
spoelenen
halfgeleiders.
ook zijner veelgegevens
oveÍpopulaire
(analoge!)
lc,s en hun
toepassingen.
Tenslotte
zijner testrappoÍten
vanpopulairc
eRp-apparaten,
zowel
kanten klaaralsuitbouwpakketten
eneen'GeleGids'voorde eRp,ermeteenlijst
vanwereldwijde
(ja,wij staaner ookin)enÍabrikanten
QRP-clubs
en leverancierg
vanQRP-apparatuur,
onderdelen
en bouwpakketten
in GrootBritannie
en Noord
Amerika.Kortom,
eenboekjedatbrjiedereeRp-amateur
eenwaardevolle
is voorde boekenplank
aanvulling
binnenhandbereik
vandewerktaÍet.
Deprijs?s 5,00inclusief
luchtpost
naarNederland.
BeialingkanviaVlsA of
MasterCard
creditcard.
HetlsBNnummeris #0-91394s-sz-9
en hetboekwordtuitgegeven
doors watt
Press,740GalenaStreei,Aurora,Colorado,
8OOIO-3922
USA.
Robert
PA3BHK
r..,.

NIEUWE
WERETDBUREER
ons bestuurslid
GerardPA3EKK,
zijnvrouvtr
]Grinen hunzoontjaEnvinzijnop 26
oktoberverblijdmetdegeboorte
vanhundochterenzusje
Irís Manon
Gerardfruisterde
al eerderin mijnoordathij nognietwistoÍ heteenmeisjeoÍ een
jongenzouworden,maardathetin iedergevaleenzendamateur
werdl
We merkenhetwet.
Namensde BQCvanhartegeÍeliciteerdt
Rob€Ít'A3BHK

herednJle
ua$J
u ger',g'lnleKerctdagffi
gnunltgtT
enr,iln
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::Kent
iVoedlngstrafots

=-Electronics

Uw HF Onderdelenspecíalíst!

tAmldon ringkernen
*Toko spoelenen trafo'g
+Chip/SMDspoelen
*Snroorspoclen
*Neosidspoelsetjes
*LF spoelen
*Helicalfilters
tHF I'ransistoren
iI{F diodcn
rSchottkydioden
*PIN dioden
í'Zenerdioden
rKristallen

*I(rfstalfittcrs
*Kcramische
resonaloren

Kent Electronics
Koudepolderstraat
26
4542AL Hoek.
Tel/Fax 0lL5-442450
Telefonisch bereikbaarop werlidagen
tussenl70O en 2000 uur

r2

tHF(Dummy)weerstandenl--l
rKoolrvecrstandcn
*RingkerLren
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