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D0ttsÍttule
Het bevorderen van Expeimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.
Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenemenlên: het werken met vermogens van
max. 5 watl output. De club zal zijn doel trachten te bereiken dooÍ het geven van voorlióting, het
uitwisselen van gegevens, het veÍstrekken van schema's en bouwaanwiizingenvan QRP zenders
en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geefi hiertoe een
driemaandelijksclubblad uit: de'Nieuwsbriêf . De club zal bestaan uit zendamateuÍs zowel als ontvangamaleurs,die inzien dat het werken met laag vermogen veel kan bijdragen tot meer genoegen
met de radiohobby, vooral wat bêtrêft hel experimentele karakter daaívan. Het werken met niet
meer vermogen dan nodig is vooÍ het maken van een goede veóinding zal het doel van alle ledên
zijn, om zo de ondeÍlinge storing op de amateurbanden tot een minimum te beperken. De leden
zullen regelmatig aktief met dê hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden van
aktiviteitsrapporten, het vermelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevoÍdering van de
clubaktiviteiten.Oe leden ziin erop bedacht de QRP hobby steeds naar buiten uit te dÍagen, hetzij
in woord, geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geinteresseerden in QRP, ook
voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogenwerken!
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KERAMISCHE FILTERS - ZELFBOUW

+21.Y

door PAoWD\il

1e MF-lerst.

r
I

Onder de;e titel verscheertprecies vieriaar Seleden in dit blad een verhaalUe over
het zelrtnaken wn ntiddenfreqrrcilrtlbrs nt.b.v. goedkope keramische resonaloren
op 460 kl tz. Inniddels is de leverancier, Kent Electronics door zijn voorraad heen,
thans nreedelendat bij
zodat velen teleurgesleld tnoeslen vtorden. Celukkig kattt
Kent y,ederon keramischefilters t,oor (ongeveer) dezelJUfiequenfie in t'oorraad
:ijn. Onrlerslaand relaos is het resultaat van ntiin eersle experinrenlen nret het
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Fig.3 Inbotnvvahhelfilter in eenbestaande

Driepootfilter
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Fig. I Ondenijde

zljnzgn.driepootÍilters,
De filters,die ik hebonderzocht,
waarvaner (doorde tàbriek)steedsdrie op elkaargeplakt
is SFT459B3.FiguurI toontde
zijn. Het typenummer
ik
onderzijdevanzo'nÍ'ilter.De drie ingangenschakelde
parallel,evenalsde drie middens(aarde)en de drie
die ik
Bovenopzo'nblokjestaandrie streepjes'
uitgangen.
Er bhlkt n.l. verschilte
hebweergegeven.
gestippeld
tussende in- en de uitgang.Maarof hetkritischis
bestaan
ik
niet.
weet
vande vorigeexperímenten
doorhet succes
Aangemoedigd
in de
elkaargeschakeld
hebik eenaantaltiltertjesachter
zie figuur2.
vormvaneenladdemetweÍk,

Zes van die dingen achterelkaar geven een fraaie doorlaat,maar dit levert wel een
totale demping óp uan ca. 7 dB.Dezedemping heb ik gecompenseerddoor een
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Fig. 2 Ladderfilter
versterkertie aan het eind vande ladder op te nemen met een BC 107'
3 zienlloe u het illtcr in uw bestaandeontvanger inbouut kunt u itr figuur
u In
zret
resultaat
het
en
van het filter heb ik opgemeten
Dc cloorlaatkrotnme
u voorCW
hebt
kiHzzet'dan
ot+SS
opÀSZ
figuur4 Als u de BFO in de ontvanger
punt
zero-beat
van
eJhte Si,.rglcSignal Reccption1l)uitóon ilechts aan een kant
hoorbaar)
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Zo. de invloedvande mw's is duidehlkzichtbaaren de groeprvordt
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voorhetbeschikbaar
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expcrimenteermateriaal.
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DE ANTENNES VAN PAoB\ilY
EINDELIJK OP DAK
door PAoBWY
meteen5/8 l,
Na eenverhuizinghebik mij eenaantaljarenmoetenbehelpen
geplaatst
op eenmetalenplaatvan50 x 50 cm. Rotoren
kleeÍvoet-antenne,
warenreedsaanwezigen er moestnogwat voor70 cm biikornen.
tweemeterbeam
ToenRick PA3CJLnaarhethogenoordengingverhuizenkreegik vanhemeen
die al geschikt
(dunwandige)
mastmetnogeenhulpmasten eenzgn.doorvoerpan
gemaaktwasvoordoorvoervaneenmast.Nu moestheter maareensvan komenen
hetdakoP!
moestdeantenne

DAKDoqLVql]?__

---

hem(vooreenflescognac)aanmij af te.staan,
steigerpijpliggenen wasgenegen
rverk
Nulegoïnenie plannenvastefevormte krijgenen kon hetvoorbereidende
van
wat
verzorgen
het
en
steunbalk
van
een
het
maken
uit
Dit bestond
beginnen.
en mast.Dit kwammetbehulpvanJos
vansteunbalk
ijzénverkvoorde bevestiging
primavoorelkaar.
een
ToNNA antenne,
een 13-elements
had ik inmiddelsbeschikbaar:
Als antennes
beamvoor70 cm vanVargardauit Zwedenen eenverticale70 cm
6-elements
Als rotorwaseenSTOLLErotor
antennedie doorPAoWESvoormij is gemaakt.
beschikbaar.
tnetbehulpvanJos
Op, wat nu pasblijkt, de laatstemooiezaterdagin oktoberwerd'antenne'
n
Begonne
operatie
gemaakt
met
de
begin
I
PGQ
een
PE
PA3ACi en'Eelco
werdmethetbepalenvandejuisteplaatswaarde mastdoorhetdak moestkolnen'
in de isolatieplaat,
eenovaalgatgezaagd
Vervolgensweràmetde schrobzaag
naar
binnen)vanbinnenult
zolderraam
het
(eerst
tuin
door
vanuit
de
mast
waarnade
metopgclaststukle
De mastrustop eenvoetplaat
doorhet gatwerdgestoken.
veel
op de vloervande zolder.De tekeningop de vorigepagina.zegt
binnenbu]s
waskotl
bekend
eenmaal
juiste
mast
positie
de
van
de
Toen
woorden.
veel
meerdan
de
doorvoerpan
op
werddaama
De afclichting
de steunbalkwordenbevestigd.
goedte zijn, wanthet lekttot op hedennict...
en heeftbewezen
geplaatst
en het
vande antennes
methet monteren
ínmiddelswarenwe in de trlin begonnen
rotor'
van
de
monteren
en
het
kabels
vande
hetaansiuiten
op de hulpmast,
plaatsen

MA_SIPIJP

--.__Bl!í__12t_\?1 r s,,! cq

De bevestigingvan de ntast
Na overleg met Jos PA3ACJ werd beslotende dunrvandigemast niet te gebruiken,
maar een áikwandige pr.1p(steigerpijp)te gebruiken,dit in verband rnet de aan de
kust vaak voorkornèndestevigewiná. Een plaatselijkeaannemerhad nog een
Benelta QRP Ch'rb - Nierwsbrief nr' 81 naart 1997

De antenneswordenin elkaargezel
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het geheelmoestop het dak!
Het grotemomentwas nu aangebroken:
en rotorde ladderop en over
Eelcoliepmetde hulpmastmetantennes
Onzedakhaas
het dak naarde masten plaatstehet geheelop elkaar.De antenneswerdennaarhet
en naar
noordenuitgerichten de kabelswerdenmetde nodigespelingbevestigd
binnengevoerd.DaarnanogevenaÍkittenen hetkarweiwasgeklaard!

ROTSJER.. .
door PAoWFS
Rotsjerrotsjerooldmen,solietkoppie'
riepoortvaaifenaaieneplustwentte,
plieskjoeesel via buro,
riepietmij repoortriepietjoor neemendkjoetie eets1,
ol ok koPPiet
:ft:tt{<*

DakhaasEelcoPEIPGQ
ter handworden
binnenkon daamadoormijzelfop eenlatertr.ldstip
FIetafmonteren
doorhebbenwe ook nogde zonsverduistering
genomen.
Tussende werkzaamheden
kunnenwaaÍnemen.
van l0 meternaar
De volgendestapis om ietste makenvoor70 cm.Eentransverter
70 cm (PAol-lKR)staatreedsop stapel.
en restmij nogom mijn
vanmiin antennes
Zo, dit wasmijn verhaaloverhetplaatsen
helpersPA3ACJ,PEIPGQ,PAoWESen PA3BHK,die mij metlaaden daadhebben
te bedanken'
bijgestaan'
Bert pAoBWy

HAMSPIRIT
Het is frjn om te merkendat
verslaggelezen?
bovenstaand
Hebt u ook metgenoegen
komt
vanantennes
opzetten
het
bij
Vooral
helpen.
willen
mensen
zijn
die
elkàar
er
handaltijd vanpas.FBjob boysl
eenhelpende
* * * * +
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EEN ONTVANG-STRIP VOOR ONTVANGER
OF TRANSCEIVER

I

door PAoDKO

N

E
a

Junkbox
zenders.
zijn inmiddelsde nodigeontvangers,
Gedurendmijn amateurbestaan
mij
Als u nu denktdater eenglimmende'HomeMade'bij
geconstrueerd.
transccivers
uit vande diverse
op de plankstaat,hebtu hetmis!Wel puiltdeiunkboxinmiddels
meestaleenantiekebuizen
en werdvooreenQSO(zeldzaam)
zelÍbouwprojccten
aangestoken...!
uit'deverzameling'
(lampen)
transceiver

=

o o

o

o

@

O

m

m

x
N

Krijgsplan
ln de winter
van 1995werdeennieuwkrijgsplanopgesteld:
ln hetrniclden
worden
vijÊbanden
transceiver
EZB
bruikbare
moest
er
een
1995/1996
gesorteerd
en de
er werdgesloopt,
Eerstwerddejunkboxopgeruimd,
geconstrueerd.
bruikbareclelenwerdcnterzijdegelegd.Ook werd het nodigevan de handgedaan,
vanMeppel.
o.a.viade vlooienmarkt
'ls't gelukt?'
de hamvraag:
Nu korntnatuurlijk
'Ja...en
moetis het inbouwenvanhet
Nee!'Wat er noggebeuren
Het antrvoordis:
dient
in de frequentieteller
voorde eindtrap;de referentic-oscillator
laagdoorlaattilter
Inet
en de balansmodulator
te wordcnal'geregeld
nogexactop dejuistefrequentie
! De ontvangervandezetransceiver
eeriNE 6 | 2 vcreistnogenigenaderestudic...
minder,immers,het
aanmerkelijk
wordt bijnaelkcdaggebruikt,hetz-endgedeelte
rveeris eenonderwerpom tnetde buurmanover te pratenen voor ziektesen kwalen
ga ik naarde dokter....
.
Dc ontvangercigcnschaPPcn
moestaande volgendeeisenvoldoen:
De ontvangcrvandc transceiver
o goedbcstandtegenstcrkesignalen
r eenBoedrvcrkende
AVC
zoalsik die kenvanmijn buizentransceiver.
. ecnrustigeruisarme
ontvangst
gestreefd
voorde
gevoeligheid
Orndit tc bereikenwerdnietnaareenoveÍdreven
zou
fànatiek
niet
zodat
deze
AVC
uitgesteld,
werd
de
Bovendien
Íïcquentics.
lagere
gaanrcgelenbij ruisen zeerkleineen zwakkesignalen.
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Opzctontrangdcel
had.rvasalsvolgt.Eerstrvildeik eengoedeDirectDËopzct,rvettáit in gedachterr
om de
en hiervooreenX-tal filter plaatsen
(DC)
construeren
ontvanger
Conversion
zijbandkwilt te raken.Voor hetX-tal filter zoudatreenactleve
niet gerverrste
geplaatst
moetenrvorden.
rnengtrap
Waarmoestde
krvarnik toentegen:Te weinigversterking!
Oe àlgËriOeproblcmen
schakehverk
meer
mellgtrap
AVC-regclingplaatsvinden?Er rvasrneieenactieve
van
deze
oplossing
praktische
De
(SBLI)l
nodigda-n,r,.te.n dioderingrnixer
voor
probiemcn
zietu in Íiguur L Let op: alleornschakeltoestatrdcn
meerdaaroverin eenvolgendartikel'
zijn niet getekeird:
iransceivergebruik
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a g Id08c.
oorlaatlilte
het signaalwordtversterktmetecn
!." i"t" LF-spoelvanzz riri, nuáurnu
p"r"rrotOtlvecrgevolgddoortrvccalnittorvolgers'Eóndaarvanstuurthet
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=fl

l3

12
is hiernodig,omdathet filter eenlage
aan.Eenemittorvolger
ladgdoorlaatfilter
mettweeToko LF-spoelen
van
heeft.I let filter is opgebouwd
ingangsimpedantie
47 ml'l en de nodigecondensatoren
-.,r:
Mcetrvaarden
gerekendvanafdeingangvande SBLI en vervolgens
De spanrringsversterking,
van
parallelaande weerstand
gcmetenop de uitgangvanhet laagdoorlaatfilter,
(circa9 MHz) van
2,2ka,bedraagtnraximaal100maal Met eenHF-ingangssignaal
gemeten(2,5 kHz) van 1 volt pp.
I 0 mV pp werdeen LF-spanning
gemeten
op dezelfdein- en
LF-doorlaat,
van
de
Nog enkelemcctwaarden
hetgrootst:eensignaalvan500 Hz is
br12,5ktlz is de versterking
tuitgangspunten:
6 dB zrvakkcr;I kl lz 3 dB zwakker;I,5 kl-lz2 dB zwakkeren 3,5 kHz meerdan
25 dB zwakker.

of bourvdoos.
Bij vragenkunt u brj mij terecht,maarverwachtgeenprinttekening
voldoening.
geeft
meeste
de
en
leerschool
beste
Zát Aoenen uitzoekenis de
Groeten,DouwePAoDKO
'|*'ttt

NIEUWE LEDEN - HARTELIJK WELKOM
door PA3DNN
Hierbijstellenrvij de volgendenieuweledenaanu voor:
794

ÁVC-circuit
Dc andereemittorstuurthetAVC-circuitaanen ook hier is vooreenemittorvolger
aante sturenom
de spanningsverdubbelaar
gekozenornvanuiteenlageimpedantie
iror"n ro snclrnogelijke
De spanningop punt5 vande
AVC-stllgtijdte realiseren.
M C I 3 5 0i s c i r c a6 v o l t .
wordt
De maximaleversterking
I lierbii gceÍïde MC I 350zijn maximaleversterking.
te
deze
spanning
raadzaam
Q.
Het
is
gercgcklrnctde instelpotmetervan560
itobilit"r.n, b.v.op 9 volt,daarandersbij gebruikvanverschillende
vande MCI350varieertde instelling
voedingspanningcn
van0'47 pF en de
De houlriid vande AVC wordtbepaalddoorde condensator
medebepaalt.
van
de
BCl08c
basisstroom
dc
wclke
tevens
wecrstandvan2,2kQ,
de
korte
stoorpulsen
eventuele
bij
voor
dat
er
0
kc)
zorgt
van
I
rvecrstand
De
en de ontvanger'dichtslaat'.
van0,47pF nict te veelwordtopgeladcn
condensator
doorsilicium
De cloorrnij gebruikteOA79 diodcskunnenwordenvervangen
daarde iliodesconstantin geleidingzijn en dusniet minimaal0'7 volt
exernplaren
wordt
er geenAVC-spanning
te kriigen.Wanneer
nodigis orndc diodcsin geleiding
met
als
geheel
ontladen,
pl.worden
niet
van
0,47
zalde condensator
opgervckt
van
voordecldatdc AVC eensncllestiigtudheeft;denkhierbijaande RC-kromrnc
is
De AVC spreektaanbij circa2 prV;het LF-signaal
eenop re ladcncondensator.
(S9
plus
40
dB)'
pV
mV
tot
5
bij
circa
5
constant
l lct l"iltcr
eenandere
Als f iltcr u'crdde XFgB gebruikt,maarelk fllter(eventueel
rvorden.
kanrratuurlijktoegepast
rriddenlicquentie)
'f
meteen2N5109
toegepast
usscnde SBI-l en hetX-tal fiiter is eenversterkertrap
voorhetverkriigenvaneenbeterinterceptpunt.
rvelkclichtelijkis tegengekoppeld
Dezetrapmoet.
van I0 íl niette ontkoppelen.
Dit rvordtbereiktdoorde weerstand
versterken'
redeliik
komen,
te
olltvarlgstgevoeligheid
ornloch aanclebenodigde
Slotwoord
vooreen
ontvangerdeel
vandit relatieveeenvoudige
Tot zoverde beschrilving
-transceiverof
zclÍbourvontvanser
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797
798
799
800
801
802

803
804
80s
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807
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Mient213,2564KL DenHaag'
PA3GGEP.J.Tasman.
Werktop l0 - 160m meto.a.QRPPlusvanIndcxLab'
A,3135AM Vlaardingcn'
PEIHEZ M. Bakker,v. Bleiswijkstraat64
XM Bolsward'
22,8701
PEI RJY R. Sprlker,Brunostraat
Luisiertop 40 + 80 rn en werktop 2 m tnetzellbourv/vcrbourv'
- 1435LG Rijscnhout'
PEIRDL D.P.Bronswijk,Parnpusstraar2l
VHF/UHl'.
ls actiefoP
NA Zoetennccr'
Zi1lberg2,2716
PEIFLO N.P.Hartman,
8' 3314XW Dordrccht
J.W.Stal.W. Maíersstraat
5' 5761EV Bakcl'
H. Rutten,Burgdicpserlaan
IIS Rotterdarn'
R. v. Keulenstraat23,3067
P.J.Rottges,
Luistertmctdiverscontvatlgers'
P A o G V KC . J . t l v. a nK l e e Í L' U z i i8 1 , 1 2 7 6C K l l u i z e n '
Is actiefrnctQRPop 7 en 144Mllz rneto'a zcllbouw'Yacsu
F]'cn ICOMlC202S.
89'4874KT Ettcn-l'cur'
Beverdam
PAoFRf F.l{.V.Cecrligs,
3 l' 233| CM Lciden'
PA3FVN P.Teske.L. Mazirelstraat
85' 7608GX Ahnclo'
BorgEkenstcin
PAoRJK J. Kernlèrs,
WerktoP2 ím 80 m meto'a.TSl20V'
44 D,6414BC llecrlcn'
PA3CIli U. Moelier.Roebrockrveg
lsactie|opdebanden|0t/ml60mmetho|netnade'llorvesKit
criGttCg.
10.3571EPlJtrccht'
Prol''Reinwardtlaan
PAoCEA J.t).Brugrnan'
'
XG
Hcemstede
37,2101
Lindcnlaan
Slui.iter.
J.F.
FS
PAo.f
Actiefop 70 cn,? en 6 m met faselus-zelÍbouu'tratlsceiver'
Donge3.1273PL Fluizcn
R. vanWoerkom,

in hetafgclopenkwartaal!
Maarlietit ló aanrncldingen
datde zelfbouwnogstccdsleelïondereengÍootaalltal
weer eenaan,uvijzing
amaleurs.
We hopendatjullieje snelthuiszullenvoelenbii de BQC!
7 3 .C e e sP A 3 D N N
t + * ' i i
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DE SUPERGAINERUIT DE JAREN 30
door PAoWDW
Het sttftje in de vorige Nienvsbrief over hel (nostalgische) QRP'station vart
K IG Dt I heeft vel vat losgentaakt bii onze lezers! Geerl'Jan PAoYF voelde zich
bijzoncler aangesproken en schreefdat hii plannen heeft on ook een'antieke' RX le
gaan nwken. Alsvoorproefie sluurde hij een pakdoctunentalie over de zgn.
isupergainer'en een superheterodyne'ontvanger nrel slechts twee (!) buizen.
Principe van de supergainerRX
De supcrgainerbestaatuit een mixer, een detectoren een laagfrequentversterker.
zult u denken.
Nou, dat lijkt me nogal magcrtjesvoor een amateurbandontvanger,
mixer
als
de detectorvan
de
feit
zowel
het
dat
(gain)
zit-em
in
gein
wacht evcn! De
terugkoppclingzijn voorzien.En dat verandertde zaak aanmerkelijk.Degenendie
ooit mct een rechtuitontvangermct instelbareterugkoppelinghebbengewerkt weten
waar ik het over heb.

LI
o --\

1

dat
wrlzigt'en ik kanu vertcllen.dat
instellenalsje de afstemming
terugkoppeling
(variabele)
gtj
de
rvordt
daarentegen
supèr
een
ir.
.." ïrirlr.fr" ángelegenheiá
zodatde .
noutetn (vaste)rnidden.fiequentie'
orn-eezet
lngungrfr"qu"ntió
Errdat geclieen
worden.
te
hoeft
ingesteld
detectorslechtseenmaal
middcnfrequent
dateen
lret
zo'
is
Bovendien
qua
bedieningsgernak'
behoorliikeverbetering
heeflda' éenop
bandbreedte
aÍitemkringop eenrelat,Jlagefreqó;tie ee..kleirrere
ir.rccrr
rniddentiequentie
de
voor
dat
reden
;;;l;;;. tËquentie.Dat is da"nook de
wgrd.e9f9zen
frequentie
lage
een
iup.t ío.g"i meestal
(mixer)Óóknogeensvancnlge
g,l Oesupcrgaitrer
wordtde ingangstrap
tocheengoede
preselectie
extra
t..ffiÀpir.rLg voorzien,zodaf'onder
uiteraard)'
versterking
wat
extra
(en
nog
verkregerl
wordt
,fi"!.f o,io"roiukking
tc
ontvanger
gevoeligc
een
Á ,i.t of is metde simpeleopzetvande supergainer
rcaliseretr.
Twee ontwcrpen
crg
warener ln deiaren30 tweeontvarlgers
documentatie
Blitkensde toegezondcn
vrcr
rnet
beschrcven
eensupergainer
t";Jrdt o.u.in'Korregolf-Expres,
il;i;i;
terwrjlin eenoud ARRL tlandbookcen
iJàfutp." (2% V gloeispannirig;,
(combinaticbuizctt
;p;ur*t ïo.Jiu"s"ná"n metslechtstweebuizen
;;;iljk
rnet6,3 V gloeisPanning).
supcrgalncr'
Latenrveeerstlnaareensevenkijkennaarde vierlamps
zoalsrvcdat o.a ttr
atgebccld,
scherna
uhet
ziet
é
utadzrja
vorige
d"
h i-Ër;; i op
'KortegolÍ'-Expres'aantrof-len.
c e h e e l l i n k s v i n d t u d e m i x e r m e t e e n ' 5 7 ' e n c e n a p a r t e odc
scillatorÍtctcen'56'
van mixcr' I)c
op het vangroostcr
vindt.plaats
r.;".ï. uonhet oscillatorsignaal
vcrbondcn'zodatdc
ingangskring
kathodevan de mrxerr, *.-i*n aftakkingvande
we hetechtcrrrictkomcncrt met
r*"r r"f f oot nogeenskanoscilleren'Zóverlaten
wordtdc zaakrnin
de schennroostcrspanning
olmeer op hct randjcvangcncrcrcningcstcld
ímetR5).DaanravolgtccnenkclcM[:{ralb
-l
ccn
daarachtcr
op 465 kl Iz mctonmiddclli.ik
ï'H

"f' '),^ffi ïx,:'ï#:ïr;'ï:,iï11ÍïlïË

L 1 . . . . . .z.i.ct e k s t
L 2 . . . . . i.d. .c m
C 1 . . . . . . .p1F5
C 2 . . . . . l. 5. p F
C 3 . . . . .5. .0 p F
C 4 . . . . .5 0p F

C 5 . . . . . . . . 0p.F1
C 6 . . . . . . . . 1p0F0
F
C 7 . . . . . . . . 0p, 1
C 8 . . . . . . . .M
i nF - t r a f o
MlitraÍb
C9........in
C 1 0 . . . . . . 2p5F0

.1
C l I . . . . . . 1 0p0F R 3 . . . . . .k. o
R 4 . . . . . . .k, 3O0
C 1 2 . . . . . . 0p.F1
kct
C 1 3 . . . . . .p
2F
5 . R5........50
R 6 . . . . . .M
. .O
4
C 1 4 . . . . . . 0p,F1
ko
Rr........1
,5 R7........10ko
O
R8........650
kO
R2........5
0

Figuur I Supergainer
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Maarwaaromdannietvolstaanmetcenrechtuitin plaatsvaneensuper,zult u zich
nogminderonderdelen
Eenl-V-l is tochnetzo goeden kostmisschien
afVragen.
ook?
moetje steedsopnieu"vde
u hebthetmis.Wantbij eenrechtuitontvanger
Flelaas,
1997

I =-1

..i

,Z},

( t ít)
\,^f

no$en
gPoEL

cchterucl op hct rand'jcvan
voorAM dc z.aak
terwijl voorCW dc
gcnerercningesteld'
rvordtgezct'
gencreren
ín
áetectornet
'fenslottcwordthct laagÍiequcnt
signaal
'2A5'.ln de anodele
íding
versterktdoorecn
van dczc buis wordt ccn koptclcÍbon

opsenomen

De spoclcnvoor de 4 tampssupersainer

osc{aroeó' "ïi'11e;1,ï*:::'lJï::ï"tïïti'
Voor elkebandhectïmeneenstel
:Ëil-^

Fig. 2 SpoelenI lanps RX

lnetor'
cl1ccll
éenvoordc antennckring
nrikspoelcn,
Zie l\guur2'
voordc oscillatorkring
De diarneteris ca' 32 tnm'

8l ' ntqqrt 1997
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zijn alsvolgt:
De wikkelgeggvens
aftakk

band

LI

80 m
40 m
20m

38 wdg. 2t/zwdg.
lt/zwdg.
l2
4t/zwdg. 2wdg.

L2

aftakk.

34 wdg. 8 wdg.
llwdg. 3wdg.
7 wdg. Zt/zwdg.

? cm
3 cm,terwi-ilop 20 m de wikkellengte
Voor 80 err40 m is de wikkellengte
in de tabelgeldenvanafdeaardzijde.
Dc aÍiakkingen
bcclraagt,
Opstellingvan de 4 lampssupergainer
zoudenkunnen
opgesteld
ln liguur i ir uung.g.u.nhoede diverseonderdelen
,uorJ.n.Gebruikvoorchassisen Íiontplaataluminiumom'handelÏect'tcvennijden'

@rr @
@

@

@ f i |l @ r a

@@@
c4

c1-c2

6.3V

L 1 . . . . . .z.i.et c k s t
L 2 . . . . . .i .d. e m
L 3 . . . . . i.d. .e m
L 4 . . . . . .i.d. c m

C | . . . . . . |. 0
. 0pF
;
C 2 . . . . . . . . 1p0l 0
C 3. . . . . .1. 0. 0p F
C 4 . . . . .l.5. .p F

I

Fig. 3 Onderdelenopstelling van 4 lamps RX

De tweclanrpsvcrsie
Dezc vcrsie i, uoo, ons eigenlijk veel aantrekkelijker.Ten eerstekan metl met de
hclll Ian hct aantalbuizen volstaanen ten twcede is het ontrverpgebaseeÍdop
,modcrne'6.3V buizcn. trr Íiguur 4 ziet u het schemavatr de trveelampssuper uit het
AItRl. I landbock.Uit dit schernablljkt dat de rnixerrtle, is voorzienvan
terugkoppeling,zodat de gevoeligheidmirrder zal zijn dan de supergatnervan
liguir l. Dc siiegelonderárukkingzal dan ook slechterzijn. om deze reden heeft
gekozen'n.l l'ó MHz Niets hoeft u er
,.rr-.nvoor..,.,'u.Jl hogeremidden-Íiequentie
echter vatr te weerhoudetrom alsnogierugkoppelingaan te brengenbij de mixer' Dat
zodat u de
is dan ook de redenwaarotn it<Oc viertampsversieèerstheb beschreven'
voordelenvan de supergainerkunt venverken in de tlveelampssuper'

C 5 . . . . . . . 2P5 F
0
C 6 . . . . . l.0. n F
C 7 . . . . .5. .n F
. .0 0P F
C 8. . . . .1

C 9 . . . . . . . 1P
0 l0;
k (0)
Ill ........5
I { 2 . . . . .I. .M
. ()
'l'l
. ' . ' .. 3 : l

Figuur 1 Tveelaups 'suPer

FRONTPLAAT

suPcr
tweclamPs
Spoelgcgevens

onode I 6KE

is dezetrvcelanrps
Oorspronkelijk
superbedoeldis voorecngehcel
rl.l.van 1,7
andcrÍiequentiegebied.
tot 14,5Mtlz. Ookbi.ldeze
zln prikspoelen
orltvanger
gcbruikt,zie Íiguur5. l-lierna
de ,'vikkelgegevens
volgcn

van de spoelen.Let oP: dc
oscillatorspoelengelden voor een
van 1,6 Ml'lz.
A n o d e 6 C 8 G rniddenfrequentie
Voor een lagereMF tnoctcn L3 en
L4 nreérrvindingenhebben(zelf
C2 en RFC

1

experimenlcren).

Fig. 5 ltF/osc. spoel
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BODEM

xt rrl

Fig. 6 lvÍF trafo
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l9

frequentieband

LI

L2

L'

L4

| .7 - 3.2 MHz
3 - 5,7 Mllz
5,4- l0 Ml-lz
9,5 - 14,5MlIz

56 wdg.
32 wdg.
l8 wdg.
l0 wdg.

| 0 wdg'
8 wdg.
7 wdg'
7 wdg'

32 wdg.
l8 wdg.
l2 wdg.
l2 wdg.

8 wdg.
7 wdg.
7 wdg.
7 wdg.

Een verttakker is voor eenQRP'erzoiets alsde kat op
kan neevallen!

is toegepast.
ondermenging
Het valtop datop hethoogstefrequentiegebied
de
oscillator.
van
stabiliteit
de
met
maken
dit
te
hêeft
Waarschiinlilk
tralo( l600 kllz) ziet u in figuur6. HierbrlheeftL5 55
De midclenfrequent
vande MF-spoelis ca.40 mm.
windingen.n Lo tg windingen.De spoeldiarncter
Opstelling van de tweelamPssuPer
waarin
Onze tekeïaar Adriaan paoÀtC heeft een fraaie tekening vervaardigd,

Zie frguur7
zijn gemonteerd.
duidcliikte zicn is waarde diverseonderelen

c3
cl
6K8

6C8G

het spekbinden'nnar hel

Gruu t u en'an?
sUg.b*raaneeneclrte(ze|fbouw-)QRP.zenderlvordtmeesta|dcsettlruismet
i' de buurtligt
ve.nogengebruikt.Seáentdathet rendeme'tdaarbii
gereduceerd
oÍ'rninder.Bij veel
van3O%o
is vooralhetlage
apparaten
vennogenrnoeilijkrnetde
50.íL
ln te
desbetreÍfènde
Potmeter
50,n;
stellen.Eenverzwakkcrbiedt
hier uitkomst,zie liguur I
Mct drie courantePowervm0x100v
varr50 C)/ 25 W is
rveerstanden
van vier keer
ccnverzrvakking
Voor5 W
(= 6 dB) rnogelilk.
vatl
outputis duseensturttrg
20 W nodig.
n vatr'
U gruwthier misschie
maarer zit ook eenbilzondcr
voordeclaan'
experitnetrteel
creatle'
eigcn
een
u
lndien
Fig.l Veruvakker6dB
tuneroÍ'eventttcel
antenne,
eindtrapaanhetbeproevenbentmetdezeverzrvakker,danisdezcnderbeterbcla
SWR' U kunt naarbelievenmetlaag
." t."À""n (bijna)nietop wisselende
eindtransistor(cn)'
u"rmJg"naanlet projectrommelenzotrderangstvoor
rstanden
Powerwee
bi.iKIiN'l'
hebbeneensoortTo-zz0 behuizingen zi.ino.a.
De beoogdeweerstanden
voorjáááren'
te koopioor f9,50 perstuk Eeninvestering
zodalzíidirectop
meblenachterkant'
dé
van
g"ltofetta
,1n
aansluitingen
De trvee
is zodanigdatde
constructie
interne
De
worden.
Ëunn.n
bevestigd
eenkoellichaarn
Met eenbehoorlijkkoelblokkande
reflectiein het UHF-geUi"i-"ogl"tt geringis'
verzwakkermaximaal100W aan'

15,4

AnderetoePassingen
bedenkenUw zenderrnoet50 Q
nogwel meertoepassingen
Zelf kurrtu misschten
Met dcze
50 e irnpedantie!
geen
zien,maaralsu naarde zïnderk,Jktziei u besrist
u die 50 íl beter'
eíussenbenadert
verzrvakkcr
FritspAoFRt
+{ttfl'i

Fig. 7 Onderdelenopstelling tan de hveelatnpssuper
'ntaart 1997
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EEN VBRKORTEMEERBANDENDIPOOL
MET COAXKABELGEVOED

13.5 mclcr

13.5 meter

door PAoDKO
Bij ttee! anntetu.s is hel ophangen yan draadantennes, bedoeld voor de lagere
probleent. Veel conpromis-antennes:ijn
freqttentie.s. door ntinttegebrek een
-beàacht
on dit probleen, op te vangen. Het hiernavolgende artikel is dan ook nie!
nieny: rle bron t'an dil verhaal verd gevonden in een oud numner van Das DLQT'C, hcr latere CQ-DL.

l{
Verkortc multibanddiPolen
Een beken<lemultibanddipoolmet coaxiale aansluitingis de W3DZZ. Deze antenne
werkt rnet'traps'enheeÍï een spanwijdte van 34 meter. Minder bekend is de G5RV,
spanwijdtc 3 l,l rnetcr,rvelke wordt gevoed met een open lijn (vaak kippenladder
genoernd)van I0,34 meter lang, die zorgt dat er aan het einde een lage impedantieis
'kippenladder'wordtdan weer een coaxiale kabel
óp dc divcrsc bandcn.Op deze
aangeslotcnvan een willekeurige lengte. Een anderemogelijkheid is een dipool van
'kippenladder'zodat dezeis aan te passenmet
willckcurige lcngte,gevoedmet een
ook wel ATU (Antenna
behulp van een symmetrischeantenneaanpaseenheid,
Tuning Unit) gcnoernd.
Dc coaxiaalgevocdediPool
Wannccr hct niet rnogeliik is orn een multibanddipoolmet open lijn weg te spannen
en we netTtcndan een halvegolf dipool voor b.v. de 80 meterband,dan kunnen we
deze dipool coaxiaalvoedenorndat in ons voorbeeldvoor 80 meter in hct
voedingspunteen lage impedantiegevondenzal worden. Willen we deze antenne
ook gebruikenvoor de 40 meterband,dan hebbenwe weer een probleem,otndat rve
in dat gcval in het voedingspunteen hoge irnpedantietegenkomendie niet gescltikt
is voor coaxialeaansluiting.lloe verdcr...?Wel, een mogeliikheidom de antetrne
tóclr rllet coaxialókabel te voeden is beschrevenin de rubriek'ReÍlectiesdoor
'de
CornuDipool'.
PAoSE' in Elcctrorrvan dec. l992. rnet als titel

Fig. I Coaxiaalgevoedeverkortenrultibanddipool
coaxialekabel,kan in datgevaleenoplossingzijn'
balunsin haarprogratnma,
ook kan menbalunskopen:de fabrikant'Fritzel'heeft
Dczebalunsziln
met
draaddipolen.
voorhetgebruikin combinatie
speciaalgernaakt
coaxiale
(natuurlijk)
een
en
ophangogen
voorzienvaneenbuitenbehuizing,
aansluiting.
Anderetransformatieverhouding
te kiezenmetalsresultaat
ook is hetmogellikeengroteretranslbnnatieverhouding
zlin de I : 6 balutr'zoals
kunnen
zou
oplossing
Een
eenlagercaanituitlmpeOántie.
de
ouderevcrsicsziin
want
wel
op.
echter
Let
FD4.
de
bij
Fritzeidezetoepast
en.daardoor
opgebouwd
en niet-syrnmetrisclr
alsautotransfonnator
uitgevoerd
zouderrde
vertcld.
is
rnij
Naar
toepasssing.
hier
bedoelde
miíder geschiktvoorde
datdc
voorkotncn
tc
otn
coaxkabel
richting
bcvatten
smoorspoel
een
versles
nleuwe
ol'nog
zcggcn,
het
mag
precies
weet
gaaiwerken.Wie het
FD4 alseenL-antenne
ccn
ieter, publicerenlDe vákortecoaxiaalgevoedemultibandantennehecll
lJovcndien
,punruldt"van27 meteren dat is tochnog4 meterkorterdandc G5llV.
rnclcricts
80
op
naaln
de
heefl
G5RV
De
hoeverirregeenopenlrjn wegte spanncn
dipoolvan
Voor
dcze
band.
dcz,clltle
op
dipool
halvegolf
een
dan
p;csteren
minderte
trveemaalI3,5 rneterlangzalwel hetzelfdegeldctr.
Groctc'r.D.urvc l,Aol)Ko
t t * + , !

De verkorte coaxiaalgevoededipool
Door eot antcnnelcngtetoe te passenvan twee maal | 3,5 meter vinden rve in het
een impedantievan ca. 300 a. Op
voedingspuntop dc 80,40,20 en l0 meterbanden
de l5 lnctcrbandrvordt een impedantievan ca. 800 Q gevonden.Deze gegevenszi-in
ontfeendaan Das DL-Q-rC 911960b12.422.Orn deze antennecoaxiaalte kunnen
aansluitengaanwe een balun toepassenmet een verhoudirrgvan | :4 en
transÍbrmerenop dezerviize de 300 C) naar 75 {1. Zíe figuur l.
Debalunl:4
Deze balun kunnen we zelf maken en rve gebruikenhiervoor een ringkern. Dit is
mogeli.ikorndatde impcdantic in hct voedingspunt,relatief gezien' laag is'
Brj hogere irnpedantie'skan de kern in verzadiginggerakcnmet als resultaat
misaaripassingen
en cxtra verliezen.llet gcbruik van een coaxbalun,gemaaktvan
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simpele QRP-oulpulnteler!
ltÍaak wn een terkletu-ende batterij-indicalor een
l{ct kleurende wcerstandsstripje
handige voorzicnirrg.ornsnel
óuracell pcnlight battcriienhebbentegenrvoordigecn
van ecn rvcerstandsstrip-ie
de ladingstoesiandte controlercn.De batterii is voorzien
nadat 6et trct de
opgervarrnd
rvordt
dat hcldËr _ecelverklcuí naarmatcdc wcersiand
tcster voor
ccn
van
hergebruik
over
van
KAoIQ'I
tip
Na
eetr
batterij is ierbonden.
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z5

22
naareventuele'anderc'
een9 volt battcrijvanDuracellwas ik nieuwsgierig
en hebik voorzichtigvanzo'npenlightbatterijde indicatorverwrjderd.
toepassingen
meteenscherpmes(vanje a/snijden!).lk hebsoldeerliples
Dat ging gemakkelijk
Het gaathet handigstdoorop
maardat gingnietgemakkehjk.
aanàe stripbevestigd,
borgringetjes
te doenen dan
eenM3-boutjevan l0 mm langeentweetalgekartelde
steken
tot
striptegenhet
te
de
twee
borgringetjes
de
tussen
strip
van
de
eenuiteinde
wordenop elkaargedruktm.b.v.eenM3M3-boutjeaanzit. De borgringetjes
moertjcen daarkomtweereensoldeerlipmetM3-moertjebovenop.
is te laagom
5 C).Dezeweerstand
vanhet stripjebedraagt
De gelijkstroomweerstand
zender
dienstte
een
laag-vermogen
van
uitgang
O
voor
een
50
indicator
directals
doen,dushebik sneleen I : l0 trafo'tjegewikkeldop eenlèrrietringkerntje.
et voilà:bij ca.0,5 watt HF kleurlde gehele
op eenQRP-transceiver,
Aangesloten
mooigeel!
weerstand
dushebik ook nogeen l : 9
niet zo breedbandig,
Nu is eengewonetransformator
HF-banden:
bij
verschillende
de
mee
op
ging
beter
het
al
balungewikkelden daar
3,5en 7 Ml.lztverdbr10,2 watt de helftvande stripgeelen bij 0,4 watt verkleurde
de gehelcstrip.Pasop:bij ca. I watt gaatde stripsmeltenen bij 2 watt komter rook
vanafen is hetuit metde Pret!
Kortom,Duracellpenlightbatterijenmogendannietgoedkoopzijn, vooreenQRPer is er veelplezieraante beleven!
charrospotma,pA3CKR

datum
28 feb.-2mrt
9 mrt.
l 5 - 1 6m r t .
22 nrt.
3l mrt.
l 2 - 1 3a p r .
20 aPr.
20 apr.
I mei
6-9 mei
25 mei

In de t'orige Nienvsbrief ziin tweestorendefouties geglipl!
heelïbetrekkingop de'WW QTI-Ilocator'vanDietsPA3BS!.
l . Het eersteÍbut1e

inJO2ISK tlgt.
herinnertbesprakik
Zoalsu zichmisschien
2 . t.lcttwcedcÍbutjeis veelstorender.
'TheElectronicDataHandbookÍbr Homebrervers
and
in de vorigcNieuwsbrief
juist
ziin'
maarmoet$ 25100
De vermeldepriis van$ 5,00is riel
QRP'crs'.
. Blijkbaar
lict hierde lligh Techonsin de steek;watop mijn Íloppyin'word'was
problemen
in zijn versievan
gafbii Wim, voorhetdollarteken'
opgeslagen
'Word'.Alrveereenwaarschuu'ing
voorovermatig
datwe moetenoppassen
gcbruik van en vertrouwen in colnputersl

72es73de RobertPAIBHK

* i . * * *
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CW
1600-2359 CZEBRIS
CW/SSB
SPrint
Classic
ARCI
2000-2400
CW
I-QRPSPring
0000-2400
CW-SSB
IIB
1900-2300 Somerset
CW
SPrint
Power
Low
SARA
1500-2000
CW
1200-2400 ARCI SPringQRP
cw
RSGBQRP
0700-1100
cw
1300-1700 RSGBQRP
cw
1300-1900 AGCW-DLQRP
I 3th YeovilQRPFunrun CW
I 900-2100
1500-1900 ARCIQRPHootOwl Sprint CW

band

8 0 - 1 0m
m
160-10
8 0 - 1 0m
80 m
t 6 0 -1 0r n
1 6 0 - 1m
0
80-40m
80-40m
ti0-40m
80-40m
1 6 0 - 1m0

in de Nicuwsbrief
VoortaanalleenECllï'E QRP-contestcn
tc
persénodigis al die contcstcn
ofhet
zich
afvraagt
men
ik
dat
hoor
vaker
Steeds
ctr
internationalc
tneer
n.l.
steeds
vermeldenin onzeNieuwsbrieiEr kornen
rvordctlcclrter
hcbbenDezecontesten
rvelkeeenQRP-klasse
nationalecontesten
dc
Aangcz-icn
gepublicecrd.
en clubbladen
ook in de andcrcverenigingsmeestal
z-rrllcn
rvordt'
grotcr
steeds
contesten
dàiniernationale
tekstbetreffende
hoeveelheid
wordenopgcllolncn'
in de Nieuwsbriefvoortaanalleende echteQRP-contesten
aantrclï'I lopclilk
in de anderebladennauwelilks
temecrdaarmendie inforrnatie
bovcndicnbespaart
en
lezers
onze
van
aande wensen
kornenrvehiermedetegemoet
werd
co'testinÍb
dezc
zo
dat
nooit
hct
was
Oveiigens
hetonsveelwerk!
gcpublicecrdterrkostevananderekoprl.Hetdevicsvandercdacticisirntncrs
zodater bliiÍi nictsliggcttIoor
artikelenwordengeplaatst.
ÁLLE binn"ngekomen
krvartaal.
hetvolgcnde

FOUTJES

l-loervclAdriaanin ziln origineeldejuistelocatorhadvermeldis t{denshet
in JO52SK.ofu'el
de locatorveranderd
persklaar
rnakcnvande Nieurvsbrief
en Berlilrr.Gelukkigwasik tijdensde laatste
ergcnstusscrlOsnabrtick
vanDietsen kon ik hemvertellendatGeldrop
heteerstetegenstation
vossenjacht

mode

contest

UTC

t

CZEBRIS97
Werkcnmet:G-, OK- en elk anderstation'
CQ QRP.
Roepen:
+ naam'
IIST + uitgangsvermogen
Uitrvisselen:
ing:zietabel
Puntentell
QRP-stn
in

QSOmetQRP-stntn
OK/OM
UK

UK
OK/OM
EU
DX

2
4
4
4

4
)
4
4

EU

DX

1

3
l
2
I punten.

I
1
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25

24
CQ HBC.
Roepen:
en uitgangsvennogen.
RS(T)+ volgnummer
Uitrvisselen:
zelfbouw,
ALLEEN
QRPtot 5 W CW of l0 W SSB(PEP)
Deelnameklasse:
Puntentellirrg:
QRP/QRP QRP/QRO

Multiplier:geen.
Score:hettotaalvande puntenop elkeband'
tellen.StationsI x op elkeband.Stations
alleenQRP/QRP-QSO's
Bijzonderheden:
gebruiken0l voor 100mW, etc.Het uitgangsvermogen
m"t mW uitgangsvermogen
niette metenis gebruikdan
niet mecrdanS watt HF. Indienhet uitgangsvermogen
indelen:
datum+ijd-call-rapport
volgt
Logs
als
2.
door
gedeeld
het ingangsvermogen
Summarysheetmetadres,
send/Ëc-punten.
QSO'svoormultiplieronderstrepen.
tellingperband,totaaltellingen eenkortestationsbeschrijving'
3560,7030, I 4060,2 l 060,2 | 060,28060kHz +| - 5 kHz.
Íiequenties:
Aanb*evolen
aanoK QRPClub,c/o Petr
Logs:rnetsulnmaryperbandvoor l5 aprilversturen
Republic'
6,
Czech
Praha
l,
16200
Baterie
Ul
OK'|CZ,
Doidera
ARCI CLASSICSPRINT
Werkenmet:elkeamateur.
voorWVE).
RS(T)+ output,(+ State/prov.
Uitwisselen:
, =tot5 WCW oftot l0W
D c e l n a m e k l a s sAe: tno: t I W C W o f t o t 2 W S S B B
S S BC
, : > 5 w C Wo f > l 0 W S S B .
5 PuntenPerQSO.
Puntentelling:
Multiplier:state,Prov.of land.
20b puntenbij eenTX vanmeerdanl5j. oud,300puntenbij eenRX
Bonuipunten:
j.
uun,è.. dan l5 j. ouden 500puntenbij eenTRCVRvanmeerdan l5 oud.
=
de
multiplierpunten
maal
Bandtotaal
van
dL
bandtotalen.
Qso-punten
Score:som
plusbonuspunten.
Logr, p.t band* summarybinnen30 dagenzendenaanBuckSwitzerN8CQA,ó54
M148040,USA.
Marysville,
Georgia,
I-QRP SPRINGCONTEST
Werkenmct:elkealnateur.
RST+ volgnr.+deelnameklasse
Uitrvisselerr:
I QRPlid
A: single-operator
Deelnameklassen:
B = single-operator
QRP
C = multi-operator
QRP
D: single-of rnulti-oPerator
QRO
SWL
QSO'
I puntperQRP-QRO
Puntentelling:
QSO'2 puntenperQRP-QRP
Multiplier:I puntvoorelkel-preÍixvanI QRPstation,I ptrntvoorelk DXCC-land,
I puntvoorslk continent
x de somvande rnultiplierpunten'
Score:de solnvande QSO-punten
voor# l in elkeklasse
diplorna's
Bi-izonderhcden:
QRPis <5 watt uitgangsvermogen,
voor
OM's.
als
en voorarrdcreitemsop verzoek.SWL's
Logs:pcr bandr summaryvóór 3l rnaartzcndenaancontestManager,lKTHlN,
Via Dante239,70122Bari,ltaly.
MarcelloSurace,
SOMERSET}IOMEBREW CONTEST
tijd voor EU-stations
periodevan4 uur.Voorgestelde
Tijd: elkcaaneengesloten
1900-2300
u]'c.'
Werkcrrmet:elkeamateur.
BeneluxQRPClub - Nienvsbriefnr. 8l 'naarí 1997

Op heteigencontinent
Buitenheteigencontinent

ï

I

I
N

5
l0

I punt
2 punten.

Multiplier:geen.
Score:de somvande QSO-Punten'
niet hogerdan5 w cw en l0 vy ssB.
Bijzonderheden:
QRP-uitgangsverÍnogen
inclusief
meteigenbouw,
alleenvoorsingleop.QRP-stations
DËelname
mode'
de gerverkte
per
ongeacht
band,
I
x
Elk
station
bouwpakkelten.
zelfgebouwde
'cross-mode'QSO's
Summarysheetmet
zijn toegestaan.
Elkemodeerl
en antenne-installatic,
gebruikteuitgangsvermogen
stationsbeschrijving,
pei Uanden eenverktaringdat hetstationis gebruiktvolgensde
scoreberekening
regelsvande contest.
Lo'gs:moetenbevattendatum,tijd (uTC), band, call gewerkt,rprt sent,rprt rcvd..
dubbeleQSO'swordenbestraftmet I I x de geclaimde
QSb-pnts.Niet-aangegeven
QSO-punten.
die tweepriizen
doorWalÍbrdElectronics,
Dezecontestwordtgesponsord
stelt.
beschikbaar
dingenmeevooreentweedeprijsalsde volgcndevragen
Alle goedeinzendingen
beantwoord:
worden
A. Welkebandenen modesheeftuw gebruikteapparatuur?
B. Ceefeenkorteomschrijvingvanhetontwerpot, alsheteencommerciële
is, tyPeen model.
bourvdoos
en/ofmodeszouje graagopeenzcllbourvtrcvr willen
c. welke andere'banden
hcbben?
D. Wat vindje eenredelijkeprijs vooreenbouwdoosvolgcnsvraagC? ,
hebt?
datje totje bcschikking
E. Wat is hetmeestco.ple*e meetapparaat
naar
kcuze'
band
voor
cen
ontvanger
FROME
prls:
een
Eerste
vragcn'cen Pitncy
metde 5 bcantwoorde
Tweedejnls: getrokkenuit alleinzenders
ontvanger.
aanWalfordElectronics'
Eenkolie van.ielog wordtdoorgestuurd
+QRM:CW 3560kHz en SSB3690ktlz'
fièquenties
Aanbevolen
Logsperbandl-summaryinzendenvoor30 april naarc P. StanceyG3MCK, l4
TW l8 2dF'England.
CherryOrchard,Staines
SARA LO\\' POWERSPRINT
Werkenmet:elkeamateur.
RST+ IARU locator+ deelnameklasse'
Uitr.r'isselen:
oÍ'WorldWide locator'maardanslechtsde eerstevier
IARU locator:Maidenhead
ervan,dusb.v.JO2L
karaktcrs
= 5 0 W ' Y = 1 0 0W o u t p u t '
D e e l n a r n e k l a sA
s e=nt: W , B = 5 W . Q = 2 5 W . X
stations.
Allecnsingle-operator
BeneluxQRPClub'Nienvsbrief nr- 81 'n'aart 1997

27

26
l5 puntenperQRP-QSOen 5 puntenrper
\--- \- - - QRO-QSO'
Puntentelling:
M u l t i p l i e rg:e e n .
Score:de somvande QSO-Punten.
alleensingleop.
Bijzonderheden:
Committee
binnen30 dagenzendenaanHF-Contest
Logs:perband* surnmary
Avenue,StainesMiddlesexTw l 8 l DH,
ns-ce. c/o Mr D.S.Booty,| 39 Petersfïeld
England.

en 3 = allebanden'
| = eenband,2: driebanden
Bandklassen:
=
punten,QSO'smetde andere
3
continent
Pu4tentelling:
QSO'smeteigen
= l8 punten'
1
OM-stations
met
punten,
9
QSO's
continentcn
volgensWPX-regels). ,.
per
band.(prefrx
MultiplienIARU locatoren preÍix
vanalle vermenigvuldigers'
totaal
het
maal
alle
QSb-punien
Score:hettotaalvan
dubbeleQSO'swordenbestraftmet l0 x de
nict-aangèduide
Biizonderheden:
QSo'stellenniet.Slechtseeninzendingis toegestaan'
;;'"1;;;à;;;"rde. CrossËand
gebruiken'
óeen WARC-banden
voorzienvancall' banden pagex ofn'
ioÀt, t., eigcnbladni.perband.Logbladen
worked,RST'exchangesent'exchange
(GMT)'
call
time
LoË1"0"f." ïf s volgt:date,
RSTdie niet is ingevuldwordtals
Elke
práf.i*,
n*ru
locator,
QSO-points.
new
rcvd.,
voorelkelaryfa\la1k.een
Maakeenlijst van uenncnigvuldigers
599 beschouwd.
metde QSO-tud'
volgorde
op
alfabetische.
calls
goverkie
iiiu p"t U""A vandc
bandenwordenals'checklogs'behandeldDezelogs
vannret-gcclarmde
I3andlogs
log.
merkenmet'check
contest,datum,
SoÀ.nuo,,ingrblad:dït blad moetde volgendegegevensbevatten:
IARU locator,
bandklasse,
en adres,deelnameklasse,
stationscall
ioiaaltelling,'naam,
getekende
een
en
QRP-verklaring
rlg, antennebeschrijving
uitgangsvcrmogen,
zijn aan:Radioclub
ini"noïng"nmóetenËinnen30 dagenna dà contestverzonden
Zet'SSContest'
Europe.
Central
p.o.
Box 29,036Ot líartin l, slovakia,
OMSKFV,
op de envelopPe.
ARCI SPRINGQRP CONTEST
Werkenrnet:elkealnateur.
nict-leden
ARCl-ledenRST+ state,prov.of land+ ARCI tnembernr';
Uitrvisselen:
+
RST+ state,prov.ofland output.
singleband,all band'
Deelnarneklassen:
4 punten'
2 punten,DX-stations
puntcntelling:
ARCl-Èden5 punten,EU-stations
DXCC-landen'
en
Multiplier:USA-ttot*t.VE-prov.
x energiernultiplier
x verlnogensmultiplier
Score:somvaneSO-punteix rnultipliers
* bonuspunten.
Elk statiorrI x perband Max' 24 uur in de contest'
Biizondcrhedcn:
met l0' bii rnax.5
VËr*og.nr*ultiplicr:bii rnax.I W uit de scoreverrne.igvuldigen
met7'
W uit dc scorevennenigvuldigen
brllggZinatural'energiemagde eindscoremet 1.5worden
Voedi'gsmultiplier:
vermenigvuldigd.
2000puntenextravoor HB-TX perband.
Uonur,funt.n"voorhomebrewapparatuur:
3000puntenvoorIIB-RXperbanden5000puntenextravoorI.|B-TRCVRper
band.
28060kHz'
l8l0' 3560,7040'14060,21060'
liequenties:
ÀunUruot.n
HarttbrdN6GA' 1959
Cam
aan:
zenden
dagcn
30
*
binnen
sutnmary
pcr
band
Logs:
CA 9l7l l, USA'
Ave.,Claremont.
eriOgéport
RSGBQRP CONTEST
Werkenmet:elkeG-amateur.
RST+ volgnr.+ inPut.
Uitwisselen:
A = ÍK-stations< 5 W, B = overigelanden< 5 W'
Deelnarneklassen:

AGCW-DL QRP PARTY
Werkenrnet:elkeamateur.
* klasse.
RST+ votgnummer
Uitwisselen:
D e e l n a m c k l a s sAe=nm
: a x . 5W , B = m a x .l 0 W u i t , C = S W L '
Puntentelling:
QSO'smeteigenland I punl overigelanden2 punten'Elk QSOmet
x 2.
klasseA-stationQSO-Punten
Multiplier:DXCClandenPerband.
= somvanQSO-punten
maalsom
Bandtotaal
Score:somvanbandtotalen.
multiplierpunten.
elk stationI x perband.
Bijzonderheden:
en 70l 0-7040kHz'
I
0-3560
35
Frequenties:
Logi: perband+ summaryvoor3 | mei sturennaarAntoniusReckerDL I YEX,
F.R.Cermany.
33,48 155Munster,
Hegerskamp

,i&.1
*r

g

;[
'.,.Ëi

l3rh YEOVTLQRP CONVENTIONF[JNRUN1997
van2000- 2200engelsekloktiid.
Elkecontestavond
max.5 W output.
Werkenrnet:QRP-stations,
CQ FR.
Roepen:
RST+ volgnr.+ output+ naam.
Uitrvisselen:
u'aarde'
eendrieciiferiggetaldat magbeginnenbr1elkervillekeurige
Volgnummer:
gedurende
de hele
verhoogd
een
met
maainiet lagerdan 100en rvordtbij elk QSO
'
001
bii
aan
vangen
Stations
Bonus
Funrun
de
drie
Alleen
contest.
geen.
Deelnameklassen:
voorelk
25 pr.rntcn
| 0 puntenvoorelk QSOmct andereQRP-stations.
Puntentelling:
(incl.
CB2LOW)'
Station
Bonus
Funrun
een
met
QSO
M u l t i p l i e rg.e c n .
i
Score:hettoaalvande puntenop elkeband.
t
zijn dit.iaar:
FunrunBonusStations
Bi-jzonderheden:
I
cÈzlow (G3|CO)uit Yeovilop 3588en 7028kHz+ 2 kllz;
+
2
kllz1'
k4z
7O23
en
3563
Powys
op
Weshpool,
GW3JSWnr
GDoLQEin Laxey,lsleol'Manop 3553en 7033kllz * 2 kllz'
AIIe FunrunBonusstationsmogeneénkeerop elkeavonden op elkebandgewerkt
rvorden.De FunrunBonusStationszullenelkeavondrvillekeurigvooréenuur op
zi.in.De overigestationsmogenelkeavondnogtraalsgerverkt
elkebandaanrvezig
zonder
rvorden.Alle
dubbeleQSO'srnoetenduidelrlkin hetlog rvordetraatrgcgeven
rvordenbcstraltmet2 x de
dubbele
QSO's
Niet-aangegeven
claimen.
te
QSO-punten
Summaryslrcettnetadres.subLog indclenvolgeniRSGB-lbnnaat.
tiSO-ivaarae.
en eenkortc
totaaltelling
per
band,
en
óontestavond
tèllingvoorelke
ving.
stationsbeschrij
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28
Indienu rvenstdeelte nemengelieveu tc bellenmet PA3BUO(Wim) 0575-563210,
aanrnelding
zie ik
Urvtelefonische
b g.g.PA3DPU(zoonMartin)0575-561478.
tussen3 en l4 maartop werkdagentussenl7 en l9 uur.
gaametegemoet
o.a.hetaanmeldingsÍbrrnulier.
ontvangtu de naderegegevens.
Na uu,teleÍbontje
gaatin ná ontvangstvanaanmeldingsÍbrmulier
en
inschri.lving
De det'initieve
pergirovóór3 mei 1997!
betaling
en dathet
te kunnenbeantrvoorden
teleÍbontjes
Hetzouprettigz|n verschillende
zal kunnenvoldoen.Hier is alvasteen
weerin dezeperiodeaande verwachtingen
zonnetje:de prijzenvande campingzijn onveranderd!

voorelkebanden de
contestavonden
Vobr de hoogstescorevoordrie vande vier
banden.worden
twee
op
voordrie vande vier avonden
#;#*;À.";e
op 80 en 40 m
uitgereikt.o.àuonJ"n U"hoevcnnietbéidetegelijkertijd
certificaten
tevallen.Ookvoort.,.trtut'on,datconsequentgedurendedehelecontesthetlaagste
beschikbaargesteld'
rirll"Ët"-t""gen gebruikte,iuordt e"n cLrti Írcaat
rapport
hetmeestuitgebreide
voor
en
gesteld
prijs
op
*oiOËn
SWL: luistcrrapporren
rvordteenawarduitgereikt'
3560en 7030kHz+ l0 kHz'
Àunl.uot.nÍiequenties:
E'H' Godfrey'G3GC'Dorset
*
Logs:perband summatyuoot l5 mei verstur:l.uun'
England'
4AW'
BA2l
Rcach60, ChiltonCrove,Yeovil,Somersct'

wensik nu reeds,ook namensmijn vrouwRia,zeer
die deelneemt
ledereen
dagentoe!
genoeglijke

SPRINT
ARCI QRP lloorowl,
amatetlr'
elke
met.
Werken
+
membernr';niet-leden
ARCl-ledenRST+ state,prov'of land ARCI
Uitwisselen:
RST+ state,Prov.ofland * outPut
singleband'all band'
Dcelnameklassen:
4 punten'
ÀRCl-Ëde;5 punten,EU*tations2 punten'DX-stations
il;;;ll;;,;,
Vut,lptl"t, JsA-ttut"t, VE-prov'en DXCCianden'
Score:somvanQSo-puntenxmultip|iersxvermogensmultip|ierxenergiernu|tip|ier
+ bonuspunten.
Elk stationI x perband'M.ax-Zl uur in de contest'
Biizondèrheden:
<5 W'
V Ë Á o g " n r , t ' r ' r l t i p lli0e rx: b i i < I w ' 7 x b i j
V o e d i n g s m u l t i p l i e r : b i 1 l 0 0 % o ' n a t u r a l . e n e r g i e m a g d e epunten
i n d s cextra
o r e rvoor
netl.5rvorden
2000
Bonus:puntenvoorhomebrewapparatuur'
uermenïgvuldigd.
voor
en 5000puntenextra
per
ffe-fi i., tuia' 3000puntenvoor FIB-RX band
band.
I lB-TRCVIfPer
Oltt, - . -.
Íïequentiesl 8 10,3560'7040'14060'2 |060' 28060
Àanbevoten
N6GA' 1959
HartÍbrd
Cam
aan:
zenden
l9
qagen
Logs:perband+ summaVïttt*
CA 9l7l l ' USA'
Ave.'Claremont'
Brldgeport

Met eenhartelilkegroet'

ERVARINGEN MET DE
DRIFTCORRECTORVAN PAOKSB
door PAoRTW
Eindjanuari heb ik eenproiecl nageboutlddat door PAoKSBin Electronis
gepubliceerd.U weetnatuurlilk dat hij eenPLL-fanaatis tan de eersteorde. flii is ,
echterin nijn ogeneenECHTE uih,inder.
hecÍi is absoluut
die Klaasnu bedachten gepubliceerd
De liequentiedrillcorrector
metNTC-condcnsators.
eenWONDER!Al sindsjarenen dagenbouw ik VFO't1es
en nog vcelmecrvoorzorgsmaatregelcn,
spoelvormen
keramische
luchtcondensators,
oscillatorte
eenabsoluutstabieleafstcmbare
maarik waser nogNOOIT in geslaagd
van Klaasis hetrnij nu gclukt!
schakeling
Met de eenvoudige
constÍueren.
vanmijn
I-letis geu'ooneenwonder;vanafde eerstesecondcna hetaanzcttcn
transceiver
staathetding doodstil.Hoehetding werktbegnlpik eenbeetie.hoehij
laatlockenmeteen5 MHz VFO is mil nict erg
echtereen48 Ml-lzkristaloscillator
duideliikMaardathoeÍtookniet. .
bakkenvan Schaartis dezeontwikkelingnatuurlijk
vande Japanse
Voor gebruikers
geenszins
van belang,voorde lezersvande Nieuwsbriefligtde zaaknatuurliikheel
vande zellbouwers
brengen.
anders.Dushierbrlwil ik dit prqectonderde aandacht

* ' i , t * f

1997
BQC-GEZINSDAGEN
't
te Olst
op camping HA_AS^JE
door PA3BUO
Data
2l juni t/m rvoensdag
op zaterdag
gehouden
Ditmaalwordende BQC-gezinsdagen
25juni1997.
ietslaterin het seizoente startenmetde
Ti,á;;; de evaluaticin lgg6 werdbesloten

3.

hoopopmeerzonenrninderrvind.Tevenswerdbeslotenomde'bezoekdag'weerin
op zondag22juni1997van l2-16 uur'
te voertn:dezervordtgehouden

$

Aanmclding
alsvolgt'
Dit jaar is dà aanrneldingsprocedure
Benel*,c
QRPCtub'Nienvsbriefnr' 8l

pA3BUo-wirn en XyL-Ria

Literatuur:
PAoKSB
van LC-oscillatoren,
Electrondec. l996, blz. 517;Driftcorrectie
PAoKSB
vanLC-oscillatoren,
jan. 1997,blz.10,Nogmaals:
Driftcorrectie
Electron
PAoSE
Electronfeb. 1997,omslagÍbto,
' t * ! È + ! i
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il3 6DlO

vaÍ ie als redacteurkan
Reactieop eengeplaalstartikel in de NBRis he! npoisÍe
oyerkomen.Hetgeeftjehetgevoelnieralleentes.|aanindebelevingvanjehobb)'
en eenschouderklopie'Onderstaandartikel
enfeíletiik is eenreactre""ii'i'nning
van eensjukjein
í'ean r,á,,de reactiesdie de redactieontvingnaar aanleiding
de
e1 h.e.{t^t1t
publicist
bekend
en
nr. 80'Dowe i' "i gn'oo'dàrd
Niemvsbrief
VER)N
de
voor
vas
Dit
staan'
naam
ziin
op
tà"í ai: iíri, eenreeksartikelen
'""íÈáái
,Anatetrrván hetJaar t984te verlenen.In de loop t'an
onrhenrde titel
lezen'[ghs]
i ,'ii tr,fii, ve nog vel neer van ziin handkunnen
op de
lasik hetartikeltjeva1Wlm-fno.WDWoverzijn ervaring
Met genoegen
ontvangeíje
gepubliceerde
daarbij
Het
K
I
GHD'
dertigmetermetalstegeÀatio;
k r v a m m i j b e k e n d v o o r e n b i j h e t n a d e r b e s t u d e r e n vjammer.dat
a n d e t b t o o n tbto's
t d e k tin
eikdatop
de
Het is
dczeÍbtoeenARRL uunOlËoi f S+l stondafgebeeld.
van
lidmaatschapsbijdrage
à. NAn nict zo duidelijkoverkomenmaarmeteen
geenal te hogeeisenstellen'
ook
je
natuurlijk
kun
en
mag
per.;aar
viiftiengulden
O n t v a n g eK
r IGIID
FletschernavandezeontvangerkwamikvervolgenstegenineenARRLlandbook
niet
roosterspanning
negatieve
o"no I sls, mctdit verschito"utde batterijvoorde
de kunstbij
Nu.is.het
uitgevoerd.
*us
antennekoppeling.nd.r,
cn de
werdtoegepast
toete
zodanigaande roosterkring
hetantónnesignaal
dezesimpeleontvangers
voerendatdezekring,,,,ni'uutwordt-gedempt'|ndienditnietgoedgebe.urtgaatde
Een
verlorenhetgeenimmersnietde bedoelingkan zijn
selcctivitcitgrotende-els
De.beste
werkt'
minder'soepel'
verdernadeclkandanzrjndatde tcr-ugkoppeling
waarvanop het
,"rul,u,.n rvordenverkregenindienwè eenantennetoepassen
golflengteHet
halve
of
hele
een
is,
dus
aanwezig
rp.ïning
uiteindedc rnaxirnale
aande top
capaciteit
kleine
een
met
anlenneworàtdan
uiteindevanecn.dergelrlke
verdwijnt
energie
enige
koppelt'
ook
echter
ltoe
gekofpeld.
te
vandc roosterkring
probleemis een
dit
van
oplossing
Ecn
de'antetrnc.
in
;l,iJó d;;ijzi
toete Passcn'
hoogfrequenttrap

2.5 mH

0.001

tr36D10

100
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To pin l2

De multibander tan H/6FFK

Hf

i:3.,

LOW

Dit geldt ook voor de gcbruikte stcckspoelcrrcn
voeten. Il/ie daar nog enkele van be:i! :ou nij
daarnee een heel groo! ple:ier docn.
De spoelcnkan men ook rvikkclcn op de voct
van een 6V6G, óK7C ol'ietsdcrgelijksrnaar.
gelukkig. hedcn ten dagc u,ordt ccn goede buis
niet zo snel rneeronthooÍd...hoon ik maar!

Croeten.
OntvangerW6FFK
tegenvanWóFKK die ook slechtseén
krvamik ecnontvangertje
ln mrjnschematuur
uit delaren
drie trioden-systeem
een
hieft
buis
Deze
6D10.
bul, Ë.uuten wel een
de toenzeer
in.
tegenkornen
,"riig .n is alkornstiguit Arnerika.Je kuntdezebuizen
rvedat
zien
ki-iken
het
scherna
we
naar
Wanneer
popuïuit.Fleathkitbóurvdozen.
geaard
een
in
een
triode
detector
teruggekoppelde
en
de
tussende antenl.le
is geschakild.de kunnende antennenu metcoaxkabel
roosterschakeling
van de detectorminimaalwordt
aanJuiténtenviil de roosterkring
(laagohmig)
je enig
bouwen,hoew'el
éenlampertje
een
toctr
b
to
e
een
dus
met
kunt
belast!Je
getreurd
niet
echter
Daarom
tikken.
kopte
gelukmoethcbbeno* a.t. buisop de
gaat
ook'
het
triodes
voorkolnende
ïvantmetandereín dejunkbox

0.005

Onderaanzich! spoel

Dour.r,c
I'AoDKO
Bruncel4 I
9291JII Kollurn

l"È:i*+

ZENDER
NOSTALGISCHE
Zijn er onderonze ledenamateLlrs
buizenzender
uit de
die rneteen nostalgische
dertigerjaren werken? Laat eens varr u horen! We zijn benicurvd.
* * * : i ' l
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-;
je tegenstation
zero-beat
zit. En zero-beat
is zero-getuid...
Doorde VXO is de oscillatorietsminderstabiel,waardoordezebrj key-down
ongveer200 tot 500 Hz verstemdwordten dit is goedwerkbaar.
Het lC is in staater tochnogeenkleine300 mW uit te'persen'.
de schakeling,
nu uitgebreidmetdc aansluitnummers
van hetlC
Biigaandnogmaals
en de VXO-colnponenten
Veelsucces
en 73.ArjenPA3CCY

nt
nr. 77 stond,tveereenseenuitdagendschakelingetjevan een80
In Nietnvsbrief
voorliefde
natuurliike
en
niddelen
in
hobbytiid
Ge:ienntgi bteperkte
h.atrsceivertje.
voor eenvoudnroestik daarnrceQiperinrcnleren'

Literatuur:
nr. 55,sept.1990,blz,16,'Ervaringen
mel de Unichiptrarrsceiver
van
Nieuusbrief
C3MY'.PAoWDW.
nr. 71,sept.| 994,blz.59,'Micro-80mini trcvr',RV3GM.
Nieurvsbrief
'QSKmini trcvrPixie2',WAóBOY.
nr. 77, mrt. 1996,blz.50,
Nieurvsbrief
nr. 79, sept.1996,b12.68.'The
sadfairy-taleof Pixie2', PAoWFS.
Nieurvsbrief

Oscilleren
de zaakmeteenal goed,let wel: de LF-versterker...
Ëuï.il"rrt" opzetleoscilleerde
methetCA 304ó(CA 308ó)lC in de
lnmiddelshadik al wat ervaringopgedaan
hebgemaakt.Dit lC bevat5
'Unichip,,waarmeeik overigcrrJal'Àcnige
verb.inding
alsde LF-halfgeleiders
buÍïer/PA
oscillator,
zowel
zodoenà'e
kon
tiansistoicnen
vcrvangen.

,l**t't

STAND BQC.ACTIVITEITEN\ilEEK
door PAoATG

às

nr.

call

cat.

I
2

PAoATG
PA3AFF
PA3BLIK
PA3BHH
PA3ANC
PA3GWJ

all
afl
all
all
all
all

4
5
6

cA 3046
of
cA3086

Tl, T2,T3,T4= CA 3046ofCA 3086

D l = B B2 1 2
vanaf+12 V
L = 23 wdg.0,3 rnmoP A 6 mm metkern,aÍïakkingop 7 rvdg.
PIXIE 3 transceiYer
vande
metdit enelc hebik de schakeling
om eénen anderte kunnenrealiseren
7l
nr'
Nieuwsbrief
staatin
eersteversiegebruikt.welkebeschrcven

prefixenlanden QRP-QSO'stotaalQSO's score
30
25
4l
30
l8
15

t9
8
26
l7
l2
t0

34
25
43
23
il
7

39
44
53
35
22
l5

1996t/m| .ianuari1997=7 dagen.Vrocgcrlraddcnu'c
PA3AFFPiet,26december
tc Apeldoorn
We hebbentijdensde laatsteQRl'-bi.ieenkornst
25 ïlm 3l december.
ook I januarierbij te nemenen de le Kcrstdagte latcnvallcn.otndatcr
aÍgesprokcn
hcbjc ccnrnocliliistie
dantochnietzoveelactivitcitis.Maardesalrrietternin
gerverkt.
DL9GTIaccoordmettweekeer
PA3BHK Robert,mooilog,lekkeractiefgeweest.
opvoeren.
MP is >5 W en < 20 W, dusgeenQRP,dusYUTSFop 7 MHz en YU l BO
waard.
op l4 Mllz zrjn l QSO-punt
tiidensde lèestdagen
voorleuke
PA3Btf ll Ton,ja Dr. Hartmutheeftop dezewi.iz,e
van.
activiteitgezorgdop de banden.Ook ik hadcr proli..;t
PA3ANG Johan,US = Ukraïneen duseenland.

vxo

Tevenshebik vande oscillatoreen
op experitnenteerprint.
Het geheelis uitgevoerd
voor
het shiftprobleemln het
bood
oplossing
een
gemaakt.
wat
rneteeri
vXó
mdat
n.l. tevensde zendtiequentie'
ortwerpis de onivangÍièquentie
oorsprónkelijke
Benelw QRP Club - Nienvsbriefnr, 8l 'uaart 1997

2366
2277
2034
1372
642
464
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Het ís heeleenvoudigen teekmewel ietsvoorheteRp-blad.Tekenenkan ik niet.
maardat tveetAdriaanPAoATGwel rechtte zetten.

CW.MONITOR
door PAoRTW

SPRIETJE

gemaaktmettransistors.
Hetding
Enigetijd geledenhebik eenCW/SSB-transceiver
rverktvoortreffelijken FransPA3AWV heeftmeal diversekcreneen599X (l!)
zichzoverdiepenin de
gcgeven.Het gebeurtnietvaakmeerdatamateurs
Hl. Dat ik zo trotsbenalseenpauwop mijn
toonkwaliteitvanlrettegenstatiol.l.
laatzich raden.Het is echtereenvrij ingewikkeldgevalgewordenen
eigenbourvtje
te grootvoordit blad.
rvaarschi.jnlijk
vergeten.Dit maakt
hebik echterde side-tone
vanhetapparaat
Bil de constructie
momentvondik hetwel lastig.Ornniet in
niet zo ergveeluit, maarop eengegeven
datop de
rnijn nieuwe'bakkie'te hoevenspíttenhebik eendingetjegernaakt,
vensterbank
eenkeurigtoonliegeeftalsik aanhetseinenben.

Het typerelaisis onbelangrijk
als-iemaaraantrekt.Niet teveelstrooma.u.b.!Andcrs
(9 V) te gauwQRT.
is de batteri.j
De CIV-nonitorpan PAoRTW
Hetzalduideliikziindatik viaeenpulsjede 555directhadkunngrschakelen
(zonderrelais).Maarik vind hetzo gezelligomheïouderu,etse
geratclte horcnlaast
hettoontjeuit de luidspreker.
Met vriendelilkegroctcn.Ilas pAoRTW
* ' t * * *

KORTE KRONIEK van de BQC-VOSSENJACHT
door PA3BHK
08:00
CMT
08:04
0 8 :01
08.r5
08:40
08:52
09:00
09:1
5

Cons!ru c ti egegev ens van de C W-non i Ior

8i
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28 dccembert996
40 meteris doodstilduseerstmaareensop 80 luistercn.
Ook niets!
Danmaar'CQQRP'roepen
met200rnillirvatt..
DietsPA3BSIkomtterug.eengoedQSOrnct'QRPP'
Ecn VOS! Mike PA3ASCrverktechrercerstmerDicts,ongetrvijÍèld
'Robcrtzal wel evenrvachten'.
metde gcdachte
Ilelaas.
want ik rvordbeneden
venvachtvoorontbijt
Weerboven,maarMike is Íbetsic.
Nogeenvos!David,PAoWNNkanmiln 200rnWgoedncrnen.
Voorlopiggeenvossenmeer,maarik hoorPetcrG3ltDL vande GQRPClub.Miin 200mW zijn goedvooreen579rapportovercen
aÍ'stand
van347km. zijn 5 u,attenziln loeihard.[r.en bijpratendus!
PA3FSC!Weereenvos!MaarBert is zcerzrvake'nhoortrnij
Benelut QRP Club - Nienvsbriefnr. 8l - maart lg97
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09:38
09:30
l3:00
I l:03

l3:13
l3:?9
l3:40
l4:01

l 4 :l 0

l4:23
l4:32
l4:55

naarI watt,mijn'grens'voorde
blijkbaarniet.Opschroeven
helptniet.
Activiteitenweek,
Nog eenkeer met200 mW'CQ QRP'roepen.
PeterDJoGDkomt
terug,166km!
29 december
's Morgenslekkerop 40 bezigenaf en toemeteenhalvewatt met
gematigdgenoegen
als'VlP'-stationin de'OriginalQRPContest'
eenstationwerken.
vanleukelandjesmet500 mW zit er op want
Het bijeensprokkelen
ik benhethaasjeolwel vos.De kraanomhoognaarI watt en een
FOX'op40.
eerste'CQ
datals'CQ
DLgGl'l begr4ptmrjn'CQFOX'nieten interpreteert
Laatje zo'nventbarsten?
Dat
QRP'.Of is hij gewoonnieuwsgierig?
kunje als'bekendQRP-e/niet maken.Danmaarwerkenen
uitleggenwaarje meebezigbent.Kortom,evenniet beschikbaar
vooronzedeelnemers.
Maarwel eenleukeafstand,631 km met
lwatt.
Weerroepen,als in eenwoestijn.
I-letverplichtehalveuur op eenbandzit er bijnaop,QSY naar80 en
NIETS!
roepen.
Evenronddraaien
en luisteren,BastiaanPA3FFZen PietPA3AFF
zijn er ook.
in de enewatt verlatenen naar
Tegenrnijn'Wintersports'-principe
3 watt.Meteenantwoordvan DavidPAoWNN.Eindelijkeen
jachthond
!
Ook DJ6ZFsnapt'CQFOX'nietwanthij komter op terug.Om
bckendcredentochmaargewerkt.Gelijk eenpuntjegegevenvoor
de OriginalQRPContest,maarnu met3 watt,dusniet als'VLP'statlon.
FrankPAIFLV roept.Zijnsignaalbij mij is goedmaarhij kanme
nietmccrnemen,dusgeenQSO.
BertPASFSCroept.Helaas,zijnzeerzwakkesignaalverdwijntin
de ruis.
DL5YCI roept.AlweereenDuitseÍdie'CQ FOX'nietbegrijpt.Om
bekenderedenweereentiidje (de laatste5 minutendus)niet
'beschikbaar'
vooronzejachthonden.

Conclusies
Wat zo mooihadkunnenzijn werdgecompliceerd
doorde OrigínalQRPContesten
condities.In zo'nperiodevanverhoogde
doortochweerteleurstellcnde
QRPactiviteitwekt,zekerrondde QRP-Íiequenties,
zo'n'CQFOX'venvarringen
nieuwsgierigheid
op.Zekerwanneermeneenmin of meer'bekende
QRP-er'hooÍ
waardoorde vosuit Íatsoentegenover
andereQRP-ersna eenaanroepook aandacht
aandie stationsrnoetbesteden
en duseentrldjeniet'beschikbaaC
is voorde Jagers'.
Jarnmer,
hopehlkgaathetna eenkleinewrjzigingin opzetin maartbeterl
72 es73de RobertPAIBHK

DE BQC-VOSSENJACHT
door PAoATG
punten

call
ON4KAR 20
PAoATC 48
PAoRBC -PAoRBO -PAoWDW-PAoWNN -PA3AFF 22
PA3ANG --PA3AQL --PA3ASC ..P A 3 B T I K4 5
PA3BSI
PA3CZA .PA3FFZ
PA3FLV
PASFSC
r

--24
3 - 5 - 5

48

88

80

52
45
20

20

54

20

80
20
45

20

20
48

5t

8

---

: : : :i : :
2045
20

5

25
288
35
5
72
125
62
45
94
20
t52
93
70
20

kmper{W

567.5
r r8,2
252.4
rt0.8
286,8
92.3
il 8.2
81.0
59.9
87.2
r 314.5
1il.7
85.4
459.4
ó6.3
699.4

De cijfersI t/m 8 zijn dejachtnummers
|
29-12-95
5
28-09-96
6
29-09-96
2
30-t?-95
7
28-t2-96
29-06-96
3
8
29-t2-96
4
30-0ó-9ó

l

:
_t

*.,
$|:

De vossenjacht van 28129december I 996
l-lelaasheb ik op zaterdagniet kunnen rneedoen.Op zondag hcb ik tegcliikcrtlid ook
nog Inet de Original QRP Contestvan DJTST en ecn OZ-contcstmccgcdaan( ! ). Er
rvasdus $,at meer druktc op 80 rn en u,cinig plck op 40 m. Op 80 rn had ik vecl last
van QRM. maar er waren stationste horen. Ik heb slcchtst\vce statiottsgclroord.
hoe',r'elik de indruk had dat er mcer actief waren. Op 40 rn hcb ik rcgclnratig
geluisterd.maar geelrCQ FOX gehoord.
PAoRBC Roeland..ia's zondagswarerrde condx niet zo bcst. lk had er ook last van.
PA3;\1.'F Piet. bedankt voor de inzet, rv-antje had het langstclogliistie. t{opeliik
horenu,e nog alsiachthond.
PA3FF'Z Bastiaan.jii hcbt toch nog aardig rvat gewcrkt.
PA3BSI Dicts.je hebt in elk gevaltoch dcluiste locatorgebruikt.Dc lbut is niet bii
mij ontstaan.rnaarelders..lc had een lcuk lilstle trou$'ens.
Pr\3BllK Robert. roependein de rvocstijn.maar wat denk.ie dat dc.iachthonden
docn in de noestijn?
PA3ANG .lohan.zoals-ieziet prirna gclukt dat packet-bericht.bedankt.
ON{KAR Rcne. dat u'as wel een lan-eclogliist voor alleen 80 m. Orndat de antenne

i * + * i
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maartochzo nu en danmooie,tropo'vaakvoorkomendanin de andereseizoenen
openirgenkunnengeven.DankunnenzellsmetQRP-vermogens
vooralboven
tot somsover500 km metQRO-sterkten
144MHz at-standen
wordenoverbrugd.
waarineenverhoogde
kansop'Aurora'bestaat,
Maarten april zijn maanden
ofuel
gebiedenin de ionosÍ'eer
tegensterkgeïoniseerde
bovende polendie ook
reflecties
zi-jnvoorhetnoorderlicht.
verantrvoordelijk
Maaruit ZENIT. hetNederlandse
hebik begrepen
dat ondankshetbeginvan
tijdschriltvoorweer-en sterrenkunde,
'cyclus23'de zonnevlekkenactiviteit
minimaalis. Pastegende herfstwordteenechte
verwacht.Voor groteAurora-openingen
toename
moetenwe dusnogevengeduld
ook voorde echteDX-propagatie
hebben.Dit geldtoverigens
op de 6 meterband
in
de vormvanF2 en TEP(TransEquatoriale
Propagatie).
De enigevormvan
reflectieswaarwe zekervan kunnenzijn is Sporadische
ionosferische
E (Es)die op
aprilweerregelmatig
50 MHz halverwege
verbindingen
tussenca.500en 2000krn
mogelijkmaakten waardoorvanafmei zelfsde 2 meterband
heelaf en toenet20
metermet'shortskip'lijkt. Dezeopeningen
op 2 zijn echterzeerkort,vanrninder
(enzeersporadisch)
daneerrminuuttot hoogstens
enkeleuren.Mochtu Inetuw
neusin de Es-botervallen,houdtdande verbindingen
kort en rvisselalleen
gegevens
zoalsroepnaam,
essentiêle
rapport,locatoren eventucelurvnaamuit! Dit
geldtvooralvoor 144Mllz, op 50 MHz zijn de openingen
meestaanzienlijklanger
en kaner dusregelmatig
een'normaal'
QSOwordengevocrd.

op 40 m niet zo goed rverkte ging het op 80 m waarschijnlijk extra goed?
De volgende BQC-vosscnjachten
Gezien dc druk die de vosscniachtenop het gezinslevenveroorzakenhebbenlve
gekozenvoor slechtsvier.iachtenditjaar. Dejachten vinden alleen plaatsop de
zondagenvan rveekcndcnwaarop geen bekendenationaleof internationaleCWcontestenworden gchouden.Alleen 28 december,tijdens de BQC-activiteitenweek,
zal er eenQRP-contestgehoudenrvorden,maar ik denk dat dit geen probleemzal
opleveren.
Voor het volledige reglementwordt venvezennaar Nieuwsbrief nr. 76 van december
1995.Leesook nog eenshet aanvullendcommentaarin de Nieuwsbricven,die
daarnazi-jnvcrschenen!
I-licrnavindt u het overzicht van de vossendie tiidens de komendejachten
verschalktmoetenrvorden:

nr

datum

UTC

9 09-03-970900-l100
l 0 t5-06-97 0900-l100
l l 05-10-970900-l100
t 2 28-12-97 0900-1100

ON4KAR.PAoDML,PAoRBC,PAoWNN,PA3CZA
PA3ASC.PA3BHK,PA3CZA,PA3FFZ,PA]FSC
ON4KAR.PAoDML,PAoWNN,PA3BHK,PA3CZA
PAoRBC,PA3ASC,PA3BHK,PA3FFZ,PA3F'SC
73-AdriaanPAoATC
* * { r * : l

QRP BOVEN 30 MHz
door PA3BHK
Na nijn afsluderen in december 1989besloot ik in de vorn van een vHF/uHF/SHF
rubriek een vasle bijdrage íe gaa,1 leveren voor de Nienvsbrief,, Vooral de eerste
jaren daarna was ik zelf behoorliik actiefop de hogere banden en kon u dus op de
hoogle houden van de nrogeltikheden van deze door de nteesteQRP-ers
veniaarloosde frequenties. Helaas. door verschillende onrstandigheden ben ik de
laaste paar jaar nanveliiks nog aktief op 111 MHz en hoger: nijn anlennepark is
een puinhoop en de t'eekeinden en,triie dagen geven me niet zoveel tiid voor niin
diverse hobblrs. lvlisschien dat het na 7jaar tijd wordt de pen voor deze ntbriek
'dope'van tnv kant
eens aan een ander over le dragen? Gelukkig krijg ik afen loe
en verschijnen nu en dan artikelen vaardoor ik zie daÍ er binnen de BQC ttog steeds
'ATean' vqn
belangstellitrg bestaat voor de hogere banden. Maar vie veel vil het
de afdeling Leiden nrc vel helpen nrijn antennepork veer le falsoeneren zodat ik zelf
ook veer vat neer kan genielen van deze QRP'banden bii uitslek!
Propagatie
Lente! Een periodellaarin de bi.i stabielweer optredende'temperatuurinversies'met
'lvarmelucht bovcl koudere lucht vlak boten het aardoppervlakaanzienlijk Ininder
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Activitciten
gepromoveerde
Alex PDoSESuit Huizenheeftmetzijn tot'N'-status
D-machtiging
nu ook toegangtot enkeledelenvande 70 centimeterband
en stukjesvande CW- en
van2 m. We hebbeninmiddelseen2 x CW-QSOgehad,maargezien
SSB-delen
miin beperkte
antenne
haddenwe de vollel0 á l5 W nodig.Het2 meterSSB-deel
vande N-arrateursis gezienhetvemieuwdebandplanzeerongelukkiggckozen,wic
weetkande HDTPdaarnogwat aandoen.Ondanksdit heeflAlex vccl pleziervarr
gestuurd.
CW en SSBop 2. Hij vertelde
Maarnetalsmetzijn
mewat infote hebben
inÍb voorde vorigeNieuwsbrief,
die nogsteedsmoctwordenbczorgd,hebik ook nu
nietsontvangen.
Of is Alex vergeten
de bricf te posten?Helaas,mcegenictcn
mct
zijn bevindingen
gaatduswccr nietdoor.
gedaanmetmillirvattsVia mijn
Zcll'hebik op 2 meterwat experimenten
veÍrnogensmeter
en analyserhebik hetminimumvennogendatrniinzcllbourv
zcndcrkan lcverengemetcnen kwamzo tot 50 mW. Met een l0 dB of een20 dB
verzwakker
tussenzenderen antennewordtdatdus5 mW resp.500 pW. ZelÍ'smet
diehalvemillirvattin eenhalvegolfverticalhadik gocdcverbindingen
metPAoJllB
op 1,7km en PI4KGLop 3,2km alstandMet 5 mW PA3BBIop ca.3,3krn(Wim
heeftgeenantennevoor2 m rnaargebruiktzijn 3 el. l0 m beam)cn met50 mW
werk ik de helestreek.Dit is ook leukvoorde Marathon,ook al trekthetmisschien
magop 2 m en 70 cm
eenen anderuit zi.jnvoegen.lloewel,iedercgelicenseerde
meedoen
en op die bandenkunje metvrijwel nictsnog vrij vceldoen!
Knutscltip
Nouja.knutselen,
kecrbegafeind
Voorde zoveelste
eigenliikmeerafregelen.
probleern;
novembermi-lnrnobieltransceiver
hct
het.Nu meteenmechanisch
vergrendelingsnrechanisme
brakat. tlct ding
vanhetalheembare
bedieningspaneel
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Inmiddels
is tijdenshetschrijvenvande rubriekal eenpaarmaandenin reparatie.
(nee,
de'grote'
van
niet
een
fabrikaat
van
een.ander
hangter in de autóeenapparaat
vóór
ik
brj
deze
transceiver
heb
doos
oude
de
tot
tegenstelling
ln
Japinners).
naar
mànterenin de autode modulatiemethulp vanJosPA3ACJafgeregeld
teruggedraaide
en
aanzienlijk
kHzzwaai
normenolivel3
Europese
Wantmethct invoerenvan'halvekanalen'op2 m is de
microÍbonversterking.
winkelzó
openmet 5 kHz zwaai',die doorde gemiddelde
standaard:'kiaan
Japanse
keerop
vorige
set
ik
met
de
Werd
boze!
den
uit
helemaal
wordt verkocht,natuurlijk
en te grotezwaai,nu krtlg ik
keergewezenop vervonningdoorovermodulatie
beterwerkendande
en iederecnvindtdezetransceiver'veel
ultrt"ï"nd. rapporten
non"nen,
Europese
naar
de
afgeregeld
hebben
te
set
zelfde
door
oucle'.Simpelwèg
Jammervoorhet'oude'merk
simpelweg'vergeet'.
handelaar
ietsdatde gemiddelde
klinkt!
zoveelovertuigender
bij mrjntegenstations
dat mi.jnniluwe mobielset
En vcrder

i-. n
a , a a r rlopen
nnpn d
n n r ccommerciële
om
activiteitenwordl t n u
door
gevaar
Dat onzehogereliequenties
vooralop Tdcm steedsduidelijker'Onze,van430 t/m 436MHz primaire'
door'lowpowerdevices'(LPD's)die
wordtsteedsvai<ergestoord
arnateurdienst
Íïequentie433,920MH2+0.2Yo.
de'tSM'olwel
434,8
Mtli
43J
t/m
van
ca.
rverken
mct zeerlaag
toepassingen
is primairbedoeldvoorindustriële
DezeISM-liequentie
storing.van
is
op
kans
rveinig
waar
vennogen,in de praktiikbinnenlaboratoria
verbreeden rverdenook
(riii dus).Laterwerdde interpretatie
prirnaiiegebruikèrs
stond
In Funkschau
e.d.toegestaan.
vanauto'sen garagedeuren
at'standsbËdieningen
splinternteuwe
haar
met
niet
zondagen
die
op
dame
laatsteenaardigverhaalvaneen
wanneerze
autoweg krvarn.Alle dagenvande weekginghet,maaruitgerekend
was
de
en
open
sleutel
met
de
naardeLcrk rvildekrecgze haarautoalleen
ronddie
had
zendamateur
geval?
Een
naburig
het
Wat
was
geblokkeerd.
startmotor
op 70 cm en ovcrqlu.urde.de
trjclztln welelrlkse'ortsverband'ATV-uitzending
korntde storinginmiddelsook stecds
vanhaarauto.Orngekeerd
uiitun.trU"ai"nlng
en,gestuurddoorde
verbreed
ISM
van
interprctatie
is
de
vakervoor.Alrveer
rvordthet'vriie'
('consumeC)
elektronica,
en vcrmaaks
làbrikantcnvancotnmunicatie
daargeen
gebruikers
nog
dat
gelooft
er
(wie
doorrnini-portofbons
bandjeovcrspoeld
en
draadloze_
luidsprekerleidingen
draadloze
aanknopen?),
buitenantennes
meerdere
uitgerekend
FM-(stereo)signalen
die methun(breedbandige)
kopteleÍbons
Nederlandse
rnaakt
een
verluidt
Naar
bcdekken.
en/ofpacketkanalen
simplexen is bii onze
luidsprekerleidingen
de draadloze
tàbiikantvangioeilampen
ln
éénvande boosdoeners
eenbekendeÍabrikantvankoptelefoons
Oosterburcn
illegaal
op
dat
controle
met
de
smoes
en
Duitslandis hetgebruikervantoegestaan
HDTP voorloptgnog
gebruikin orrslandhaastgeendoenis volgtde Nederlandse
dat de HDTP inmiddels
áezelÍdekoers.lk hebechieruit de laatsteCQ-PAbegrepen
trequentievoor LPD'Szodat
zoektin de vonn vaneenalternaticve
naareenoplossing
en GrootBrittanniewaargebruikvan LPD'sop
uiteindeliii,netaÍsin Denernarken
illegaalis, rvi-iweerwordenverlost
van HiFi-minnaars)
70 cm (toi grootongeltoegen
van430 tlm 436MHz nogaltijd
immers
We
z1n
storing.
uàn
uorr
vandezeinitante
'storing'vanollsondervinden
op
die eventueel
eenprinwire diensten buurtbervoners
is
hier
De
HDTP
accepteren.
dit
moeten
of l0 mW portolbonties
hun HiFi-speelgoed
olltstaan
kcihardin. llelaasligt hicr echterwel eenbasisvoorstevigcburenruzles,
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beleidvan in eersteinstantiede Duitseautoriteiten.
dooreenonverstandig
Gelukkig
is de HDTP verplichtin te gaanop onzeschriffelijkeklachtenoverdoordezepretveroorzaakte
storing.
elektronica
optoepvoorde 70 cm band:
Maarondanksdit tochde volgendealgemene
CEBRUIKDIE BAND OF WE MKEN HEM KWIJT!
Met dit ietwattriesteverhaaloveronze70 cm bandkomtdezerubriekweertot een
eind.Houdtmeop de hoogtevan uw activiteitenen wanneerurvberichten
april brj mij arriverenkan ik ze gebruikenvoorde Nieuwsbriefvanjuni.
halverwege
Best72 es 73 de Robert,PA3BHK
tt't*'i*

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1996
doorPAoDEF
I 996...........
f 8201,50
Contributie
VerkoopN ieuwsbrief....
f 128,50
f
12,65
Rentegirorekening........
.f
A d v e r t e n t i .e. s. . . . . . . . . . . . . . .400,00
Nog te ontvangen
..........
f
60,00

DrukNieurvsbrief..............
f 6003,09
KamervanKoophandel.....
f
61,00
P o r t i. . . . . . . . . . . . . .
f 2225.13
R e i s k o s t e. .n. . . . . . . . . . . . . . .f. . . . . .7. 2
. ,00
P u b l i c R e l a t i o n s . . . . . . . . . . . . .1
. .0. .,f7 5
Q R PK a m p1 9 9 6 . . . . . . . . . f. . . . .1. 0 6 , 4 5
M a r a t h o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .0. ,. 0
. f0
Kantoorbehoeften..............
ï 121,25
Telefoon..,.....
f
19,50
f 123,48
Batigsaldo....

f 8802,65

f 8802.65

Dr OlVt,
van hetjaar | 996 meteenmaar
Hierbovenvindt u weereenresultaatberekening
en de drukkostenvan
matigbatigsaldo.Dit komtdoordatde portisterkzijn gestegen
de Nieuwsbriefzijn toegenomen.
Dit is eengevolgvanhetdikkerrvordenvande
Nieuwsbriefen de aanwasvande leden.
Het aantalleden,dat de contributievoortijdigvoldoet,neemttoe;eengegevendat
onssterktin de gedachte
datde BeneluxQRPClub leeftbij onzeleden.
Dit nummer
Aan girotellerswederomhetverzoekom uw lidnummerte vermelden.
staatop de sticker.Anderskrijg ik alleenmaaruw naamdooren dit geeftweer
opzoekwerk
in de lijsten.Staater op uw stickergeen'97'danheeftu volgensmijn
gegevens
nogniet betaald.Indienu echterwel heeftbetaaldvoor I 997geefdit dan
evendoorter correctie.
Mochtu nog ietsverklaardwillen hebben,laatmij dit danweten.U krtigtanhvoord.
Veelpleziermetde hobbyen tot werkens.
Yy 72 es73, FritsPAoDEF
'3,t'i**
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bereiken.Het gaatom de 10,695MHz transistorversterker
Q42,TX-RX UNIT
(X574220-l I ), directna de balansmixer.
geschakeld.
Een
Tussencollectoren aardewordentweestukslN4l48 anti-parallel
in serieblokkertde gelijkstroom.
condensator
D I T I SA L L E S !
Er ontstaan
meer
wordtgeclipten dat is zeereÍïectief'.
Hetdubbelziibandsignaal
danbii eenbehandeld
SSBbinnende filterfrequentie
intermodulatieproducten
signaal.Gelukkigvoorkomthetsmallefilter het uitzendenvaneenbreedspectrum.
is daarnietsvande t€
versterking
Er is meervervorming,maarmeteengernatigde
eenbegrenzer
is
toe.
Trouu'ens,
gemiddelde
neemt
behoorlijk
output
en
de
horen
plaatste
luxe.De TS50heeftde neigingom op eenverkeerde
hier geenoverbodige
daten
wordt.De extradiodenvoorkomen
clippenalsde microfoonte forsbesproken
op dejuisteplaats.
zorgenvooreenbegrenzing

TS5OMET SPREECH-PROCESSOR
door PAoFRI
IJit dit artikel blijkt dat het nog steeds ntogelijk is om voor een dubbeltje op de
eerste rang te zitten. Met een paar goedkope onderdelen, sintpelveg door
IEDEREíN aan te brengen, verhoogl u de lans om door de QRM heen te breken.
Beschrijving
pen TSi0 is:populair bij QRP-ers, omdat de zender met een knop op de microfoon in
drie stappen leiegeld kán worden. Voorat met een paar watt is het meegenomenals
het gemiddeláespreekvermogenhoog is. Dat wordt gewoonlijk bereikt met een
speJch-procestoi l.ornpr.tror en/ofclipper), maar de TS50 heeft zoiets niet.

Montage
Volgblz.55 vande handleiding.
hetdeksel.
l. Verw-ijder
metbevestigingsplaat
eruit.
2. Haalde luidspreker
3. Schroefde MF-printmetÍllter los.
4. Haaldezeprinter voorzichtiguit.
voor
alssoldeerpunt
5. Gebruikde zijkantvanhetbusjemetschroefdraad
aarde/massa.
bij "l-ll5',naastL28 op dc
metde tekeninghetanderemontagepunt
6. Lokaliseer
print.
tusscnde
7. Soldeermetbeleidde tweeI N4148'sen een l0 nF condensator
gevondenpunten.
de vrijc ruimtetussenMF-printen de modificatie.
8. Controleer
9. Schroefde lilterprintweervast.
metplaatterug.
10. Plaatsde luidspreker
l l. Monteerhetdcksel.

TS50 met Speech-Processor
TX-RXUNIT {X57-4220-111

Afregeling
kan
is eigenliiknietnodigalsmenuB nr. ó6 op'l l'staat.Ilventucel
Eenafrcgeling
gele
instclpotmeter
VR7
op
Met
de
rvordcn.
eenal danniet krachtigestemaangepast
Ga(zonderscoop)
te stellen.
de'processor'in
endaarmee
de printis de versterking
alsvolgtte werk:
aanop de antenneof
SWR./wattmeter
. Slultde TS50via eenm€chanische
durnmy-load.
. Scinzo snelmogelilkeenseriepunten.
vast.
. Stelde gerniddelde
wijzeruitslag
wijze in dc rnicrofoon.
. Schakeloverop SSBen spr€ekop de gebruikelijke
. RegelmetVR7 zodanigaf dat de wijzerhetzelÍdemaarlieí-stecnietslager
.
gemiddelde
niveauaangeeft
Tenslouewensik u veelsuccesr., u::_tï:uu.

Als u het zwartekastjeinrvendíggrondigbekijkt, dan komt zelfseenervarenbouwer
is ver doorgevoerd.
de miniaturisatie
tot hetbesefdater niet veelvalitè modificeren;
doelte
en tweediodenis het gestelde
Maaru boft.wantmeteencondensator

processor!

FrirspAoFRl
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DE MEMOIRES VAN PAoOI
door PAoOI
in Apeldoornhebt u kunnengenietenvan een
Tijdensde laatsleQRP-bijeenkontst
ttíieke voordrachtvatt Ger PAoOI.Als u onderstaandartikel leeslzult u diverse
zakenherkennen.En zo ntt en dan zult u eenglimlach niet kunnenonderdrukken.
Enfin, leestu zelf maar...
Destijds
Ik hebmijn licentienu ruim40 jaaren in die tijd is er heelwat veranderd.
MFmet
De
dubbelsuper
ontvangers.
rechtuit
zgn.
de
maar
nog
alleen
warener
trafo'sen xtalÍiltersbestondnogniet.Bovendienmoestje toenpractischalleszelf
bouwen,zekervoorjuistde amateurbanden'
'VARADYNg
Toenik zo'njaar of i 6 was,hebik metde moedderwanhoopeen
Die spoelen
honingraatspoelen.
elkaargeflanst,metuitwisselbare
omroepdoosin
stelvoorde
en
een
de
midengolf
voor
stel
Eén
wikkelen.
zeli
rnoestle natuurlijkóóÈ
Tot zoverniets
langegolfi Eenvoorde FlF-kringen éénvoorde detectorkring.
minderwindingen,konje ook
Uiirïná.rr. Maaralsje nogeenipoel maakte.met_veel
de I 9 en 3 I m.had.je
en
op
+g
m
omroepband
ae
U.v.
de kortegolfontvangên,
Nu hadik daarnognietveelkaasvangegetenen zo kon het
lvereldoitvangst.
in Hilversumeenheleboelfluitersen
gebeurcndat in plaatsvande PHOHl-zender
kereltjewat maarsteedsnaar
een
tussendoor
met
daar
waren,
f,i.parrte horen
washingtonen Kilogramzatte roepen.Toendaarook nogeenspeciliek
bijkwam,wat toenweermet Liverpool-Kilogram
Amsterdams-accent-mannetje
niksmeervan.
echts
ik
er
snapte
te
brullen,
begon
wasgeen
dusvanselectiviteit
I-lc"t
wasnatuurlijkeéneenkringsrechtuitontvanger,
je
aan
geen
meer
touw
kon
er
en
binnen
elkaar
door
sprake.Alle stationskwamen
vastknopen.Met allerleikunst-en vlicgwerkluktehet somstochnogwel wat
hoorbaaiseruitte plukken.Zodoendekwamik cr ook achterdat Washingtonals PAoWK.En de anderewas PAoLK.Beideamateurs
Kilogramzoveelbeteketrde
zijn reedsoverledetr.
vande schrikwasbekomcn,wilde ik natuurlijkwetenhoedat
Táenik voldoende
gebeurcn.
En werdik plm. 1937lid vande'VUKA',de
kon
allemaal
ik iemanddie eenstraat
voorde sjofelejongens.Daarontmoette
radioamateurèlub
ingelicht
en geholpen'Datwas
verder
mij
heell
verderwoondedanik. En dezeman
eens
zaterdagavond
op
eeri
uit
om
mij
hij,
nodigde
zo
heette
want
Koos,
plm. 1938.
b1 n., te komenluisterennaarzijn eigenbouwontvanger.En toenwerd mij alras
auiOetlitdater vanmijn eigenbrouwselgeenmieterklopte Met behulpvanztln
gebouwd.EenHF-buismet inductieve
advieswerdeentotaalandeieontvanger
en dan
metdetectorbuis
detectorkring
en eenheellosgekóppelde
antennekoppeling
selectiviteit.
betere
beduidend
natuurlijkde eindbuis.Dit betekende
op een4 volt VARTA-accu.die op de markt
De buizenwarengelijkstroombuizen
van
je
wasgekochten aliiiOleegwasals datding wildegebruiken'De lampen.waren
philils, de A 442,áee + t S en de B 405 alseindbuis,de toengeijktecombinatie
kwamennu
Alle kortegolfitations
metluisteren.
Veleurenhebik toendoorgebracht
genoeg'
lange
bij
na
niet
nog
wel harddoor,maarde selectiviteitwas toch
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Toenlaterde oorlog(q0-'45)voorbijwas,werd via de Amsterdamse
aÍ'tjelins,
vande
VERONeenpartijR 109ontvangers
aangeboden
voorf25. Eensuperdie eàr
golfbereikhadvan 1,8tot 4,3 MHz en van4 tot 8 MHz. Daarzatendusde 40 en de
in. Eennadeelwas,er zaten2 volt gelijkstroombuizen
80 meterband
in. Dusmoest
ik weerdie rotteaccugebruiken.Datwasvoor mij de uitdagingorndie buizenom te
zettennaar6,3 volt wísselstroombuizen.
Eerstde HF-buisverwisselen,
danalles
weeraanzetten,
of-iehetnogdeed.Dande le MF-buis,weerkijken.etc.etc.Als
laatstewasde mengbuisaande beurt,wantdie rvaslretlastigst.
Toenallesnog lukteook vondik mijzelfzo knap,dat ik me terstondopgafvoorhet
Wantiemanddie dit kon,kon natuurlilkook voordatexamenop.
amateurexamen.
Nou dat waseenafgangvanjewelste.Ik werd compleetirrmijn hemdgezet.En met
mijn staarttussende benenging ik weernaarhuisterug.
Het examenseinenen opnemenwasgelukkigÍbutloos.Toenachtwoordenper
minuut(B). Wantde A-rnachtiging
bestondnog niet.Maarvande techniekklopte
geerrbal.Celrykhaddenzedaarnatuurlijkwel in DenHaag.Maardatik erstevigde
pestin had,weesdaarmaarzekervan.
Toenging ik natuurlijkde cursusvolgenen hoe!lk hebmete plettergeleerd,rvant
die afgangMOESTgewrokenworden.De cursusmeenaarm'nbaasen tussen
schatitijdniet meerklaverjassen,
maarallevraagstukken
oplosscn.
ToenweernaarDen Flaagen gelukkig,die moeiterverdbeloond.lk slaagde
Cum
Laude(alsje maarvragenkrijgt dieje toevalligrveet),sarnenrnctnogdrie
Amsterdamrners
die er ook doorkwamen.
Nouje voelthernu,el,tol'lèjongensonder
elkaar.Dat moestgevierdworden.
Hoe ik na geruimetijd nogbenthuisgekomen
en daarde sleutelin hetslotkon
krilgenrveetik nu nogsteedsniet.
Toenrnoest
bestonden
toennauwelijks.
-jezelfje zenderbouwen,rvanttransceivers
Bovendienhadik daarhetgeldniet voor.Voor zellbouwenkreeg.jeeenlaar de tild
en dankwamde RCDcontroleren
of de mikmakrvelvoldecdaande toengestelde
hingde muural vol
eisen.Toendatop hetlaatstemomentdantochnogplaatsvond,
metQSL-kaaíen,wat natuurlijkook weerniet rnocht.Gclukkigkloptenalle kaarten
metde gegevens
in hetlogboeken dankzijde kotïe metgebakplussigaarkroopik
van
weereensdoorhetoogvande naald.Met het draaienvaneenvioolconcert
Brahrns
werdde keuringeenlèit in 1950.
AIs er eending bii radioamateurs
wel eerrrol speelt.is datde selcctiviteit.Wat rvaren
we toeneenstel'aartsfazcllappcrs'.
We zagengewoonkansom eendubbelsuper
te
bourvenmet PhilipsMF-traÍb'svan455 kHz,die toenbij Aurorain de Viizelstraat
te
koopwaren.En rvezettengewoonvier vandie dingenachterelkaar.Dusacht
van455 kHz
afgestemde
kringen.Zettenwe er dannogeenenkelkwartskristal
Als de rnensen
tussendanhaddenwe eendoorlaat,zo smalalseen'scheerrnes'.
nog
weten\\'atvoordingdat is!
te maken,die liep van4 tot 6,5 MHz.
Toenbeslootik zelf eeneigcrrbourv
ontvanger
Van ó tot 6,5 Mllz wasde 49 m omroepband.
Die geliikloopvanal die al'gcstcmde
krinsen\vaseenzenurvenrverk.
I let kostteJcdagenvoorhetechtklopte.
Dc ornroepstations
rvarcnnatuLrrli-ik
loeihardenzalenpraktischop elkaar.En alsje
die dantochuit elkaarkon houden.danpaswas.icontvangcrgoedgcnoeq..
voor iedere
Op alleamatcurbanden
rnaakteik gebruikvanapartckristalconverters.
bandeen.Dat rvastocnhetdoÍ'lbcinde.Met dezespullenlrebik toenin hct
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in eendrukkevolksbuurttoch204 landenbij elkaar
Amsterdamse
stadscentrum
u'etente harken.Met gebruikmaking
vantweedipolenvan20 m lang,haaksop
elkaar.Met 20 m feedersen eenhomemadetuningunit.Toenleelclen
we nog in het
AM+ijdperk(HM!).
in Monnickendam
Het wasplm. 1970datwe metde velddaggroep
terechtkwamen.
naamvooreenboermetmelkveeen wat
Br1de familieKalverboer,
eentoepasselijke
alsde donder.We zatentoenmeteenklein
schapen.
En schapen
zijn nieuwsgierig
groepjegekkenin eenoudetent,die zo lek wasalseenmandje.Maardaartrokken
watje daarín die storingsvrije
we onsgeenmietervanaan,wantmensen,
omgcving
kon horenen óók nogwerken,maaktejevolkomenontoerekeningsvatbaar.
Bob PAoCWSen CiskaHendrikswarentoenook altijd vande partijen zorgden
altijd vooreenbakhcerlijksoepen kofïleof noemmaarop.
Aangezicnwe praktischmet onzevoetenin het water zaten,zekerals het wecreens
voorelk
regende,
haddenwe eenbijnavolmaakte'aarde'(tegencapaciteit)
wat olrve ook ophingen.Ook op 2 m waser eensuperontvangst,
antenncsysteem
geenauto-ofburenstoring.
Alsje eenmaalachterde zender
ook op de FIF-banden.
zatbleefjezo langzitten.datje doorzeerhogenoodwel evenweg MOEST.Want
plaatsvergaan
hrergold:opstaan,
. Er zatdirecteenander.
Wat eenklusmocstenrvedaaraltiideerstopknappen.
Eerstde 150m lange
elcktriciteitskabel
uitleggenoverde weg.Danpashaddenwe spanningcn hoe!Als
rvc hetkoÍÏezetapparaat
meteennaarI 90 volt. Dus
aanzetten
zaktede netspanning
altiid ginger eenprimusmee,anderskreegje geendruppelkoÍï'ie.En dat is ietswat
je alsechtczendamateur
tochniet kuntmissen.Net alsde zwareshagdie iedereen
rookteom de muggente verdrijven.Vooral'savonds,alshet licht wasin de tent,
zatendic loedersdircctopje. om zich tegoedte doenaanje armedonder.
Eenandererampwarende schapen
die op hetdiikle liepente grazen.Tijdensde
velddagcn.locgen
we zeconstantwcg,wantdie loedersvratenalleskapot.
In eenonbewaakt
Losliggcnde
clektrakabels
en coaxwarenhun lievelingskostle.
en vratenalles,maardanook ALLES,op.
ogcnbliklicpenzc doorjc tenttc banjeren
Ol'het nu eetbaarwasof nict. llct leukstewasalser ineenseenkreetvaneender
klonk.alsblcckdat eenschaaptochnog in hun tentduidelijkesporen
declncmers
in de voÍrnvanmooiegroene,bijnaniette
vanziin aanwczrghcid
hadachtcrgelaten
venvijderen,
rondebollctlcs.
llet wasduswel leukornmeete doenmetzo'nvelddag.Als eenvanonsecnnieuw
landhoorde,rverktenrvcdat stationeerstallemaalzelÍ,en danpasmetde call van
hetvclddagstation.
We hcbbendanook nooiteencontestkurÍnenwinnen,HI!
Behalvenaarde ofÍicielevelddaggingenwe ook wel eenstussentijds
naarhct
Monnickmecr,
omdatje daaraltild mooiestationskon werken.
wind,diealleantennes
sloopt.Hoe
Alleendie lekkende
tenten dic altijdaanwezige
ofje ookje bestdoet.Die stormwindis en blijli nogsteedseenramp.Als ik's
ochtendsnaarde boerderijging om eveneen'bakkie'tedoen(koflle dus)dan
wanthoegoedofje de tentook aÍiloot,die
haddende schapen
ahveerhuisgehouden,
hufterskwamenerin.lk rvasdusheelblij toenik via eenkennisvanmii, PAoMAJ,
cenoud afgedankt
autobusje
op de kop kon tikkenvooreenprijsdie te betalenwas.
Maardaaroverleestu volgendekeer.
- rvordtverlolgd-
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733 PÀ3F.IU
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55? PÀ3FI'íG
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?90 PÀ3FNE
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6{? PÀ3FOY
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535 PÀ3FPJ
643 PÀ3FQN
366 PÀ3FQ1{
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569 PÀ3FSC
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359 PÀ3FUB
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575 PÀ3FUU
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561 PÀ3FXM
584 PÀ3FXS
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591 PÀ3FZV
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773 PJ2t4T.
27.1 SMTKWE

:Kent

Electronics:-

Uw HF Onderdelen

rVoedingstrafots
*Amidon ringkcmen
*Toko spoelen en trafo's
*Chip/SI!ÍD spoelcn
*Snroorspoclen
*Ncosid spoelsetjes
*LF spoelcn
*Helicalfiltcrs
*HF Transistoren
*I'IF dioden
*Schottkl' dioden
*PlN dioden
{'Zcnerdioden
*I(ristallcn

*I(ristalfutcrs
+Kcramische
resonatoren
*uri (rrunrnty)rveerstanden
*Kool\ïccrstanden
*Ringkcr*rcn

I

Kent Electronics
Koudepolderstraat
26
4542AL Hoek.
Tel/Fax 0115-442450
Telefonisch bereikbaarop werkdagen
tussen1700cn 2000 uur

/2

T
L/l
I

|

n

Íl
:+

il |
u

ll
u

lilïï:ï:iï:,"ï1,",." ffi

M

il ^'{
ïl.t?*,r.n.n,,..,
-/Y'
:ft1;ï;,liïllï$:'#;ï;""'p0nenrcr
*St-vroflexjes
-ivrrcaLoruens*oren
*'fantaaltjes

rr"1

-^

\=/
ïï,1iï*l,ijïii,,,gscondenatorc"
í'Hoogspanningsclko's
m
e
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rAfstcmcondensaÍorcn
*Sky trimntcrs
*Teflon trirnmers
*Film/keranrische
trimmers
*IfIr IC's
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*OP-Anrps
*Spanningsregelaars
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