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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 bouwaanwiizingen van QRP zenders
en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geefi hiertoe een
driemaandelijks clubblad uit: de'Nieuwsbriêf . De club zal bestaan uit zendamateuÍs zowel als ont-
vangamaleurs, 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 vermogen werken!

lIItRlrAÍr0[Arr QRP ÍRtQ0EllÍtts
CW 1843 3560 7O3O í0106 14060 18096 21060 24906 28060 50060 144060kH2

SSB - 3690 7O9O - 14285 - 21285 - 28360 50285 144285 kHz
FM 144585 kHz

8Él{Et ux QRP ltr
CW zondag 11:00 ned. tiid 3560 kHz netleider: PA3ALX Herman
SSB zaterdag 10:30 ned. tijd 3795 kHz nêtleiders: PA3CVS Jaap, PA3CZA Benie,

PAoDML Menno. PAoWNN David
l{tt0t{sERrrf
De Nieuwsbrief woÍdt ter post bezorgd op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 dec€mber. Kopij met
tekeningen uiterlijk 2 maandên tevoren inleveren. Kopii zonder tekeningen uiterliik 1 maand tevo-

ren inleveren. Reiactie-adres: postbus 15, 2100 4,{ Heemstede, têleÍoon 023-286075.

c0llÍRIBUÍtt
De contributie bedraagt voor NedeÍland Í 15,- 9eí iaaí. Betalingen op postgiro 1994925 ten name

van Penningmeester Benelux ORP Club te Haarlem
Belgische lèden betalen BFR 300 op postrekeningnummer 0004789637-57 ten name van Eddy

Smekens ON4ASE. MeÍcatorlaan 46, B 31 50 Haacht, Belgié'

KAIITR YAII KOOPIIAIIDTT
De Benelux QRP Club is ingeschreven bii de K. v. K' tê Haarlêm onder nummer V 596390'

BESTE QRP-VRIBNDEN

1997 is inmiddels al weer enkele maanden oud. Door de kou rvas het begin minder
knallend dan voorgaande jaren maar dank zij onze Activiteitenrveek en de G-Qtt.P
Winterspoís werd het jaar door de QRP'ers feestelijk ingehaald. Contesters otrdcr
ons konden zelfs de laatste dagen van het oude jaar genieten van een cchte QRP-
contest waarin tot mijn verbazing het standaard '599'-rapport leek te zijn vervangen
door een standaard '559'-rapport en ik zelÍ3 met een halve watt op 80 meter ecn
gocde tweeweg QRP-verbinding met Liechtenstein kon maken! Maar of alweer cen
èontest nu het ideaal achter de Activiteitenweek en de Wintersports is durf ik te
betwij lèlen.
We kregen een waarschuwing van een lid dat een overvloedige inlbrmatie over
wedstrijden en certificaten mensen kan afschrikken en zelfs wegiagen. lk geloof dat

ik begrrjp wat hij bedoelt. Velen onder ons zijn immers vooral door de sclrake lrngen

en andere artikelen met technische achtergrond en inhoud zo enthousiast ovcr onze

Nieuwsbriel. Er zijn echter ook leden die juist deze contest- en ceíiÍicateninlirrrnatie
op prijs stellen. Het is dus zaak om eenjuiste balans tc behouden tussen de diversc

sooíen artikelen.
We hopen ook dit jaar weer mee te mogen genieterr van al uw QRP radio-

experimenten en wel in de vorm van uw beschriivingen daarvan' Vaak is ccn schema

en een eenvoudige toelichting al voldoende om anderen inspiratie tc gcvclt voor

verdere experim;nten. Ons nieuwe lid Frits PAoFRI geelï hicr in dczc NicuwsbricÍ-

een soed voorbeeld van. Bedankt Frits en welkom!

i
* BENELUX QRP CLUB *

72 es73 de Robert, PA3UllK
* * , t * *

INHOUD

I  . .
2 . .
5 . .
6 . .
9 . .

1 0 . .
t 3  . .
t 4  . .
1 9 . .
20..
? l  . .
2 2 .
i ) .

. Beste QRP-vrienden

. Keramische filters - zelfbouw

. Stand BQC-Marathon 1996/97

. De antennes van PAoBWY

. Rotsjer

. RX-strip voor RX of TRCVR

. Nieuwe leden - haíelijk welkom

. Supergainer uit de jaren dertig

. Verzrvakker, 6 dB hulPmiddel

. Verkorte multiband diPool

. Duracell QRP-vermogensindicator
.. Foutjes
.. Echte QRP-contcstcn

28.. .llQC-gczinsdagcn | 997
29 ....Ervaringen met drillcorrcctor oKSl]
30. . . .4  onc tubc RX
32. . . .P ix ic  3 mct  ccn lC
33....Stand BQC-activiteitcnlveck I 996
34....CW-monitor
35....Korte kroniek van l]QC-vosscniacltt
37. . . .De BQC-vosscniacht
38....QRP boven 30 Ml-lz
4 l ....Jaarverslag penningmeester I 99ó
42.... ' l 'S50 mct specch-Processor
44....De memoires van PAoOI
47....Lcdenli jst per I februari 1997

+ ' i * ' t *

Benelu QRP Ctub'Nienvsbrief nr' 8l 'ntaqrt 1997

jfu



KERAMISCHE FILTERS - ZELFBOUW
door PAoWD\il

Onder de;e titel verscheert precies 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,

zodat velen teleurgesleld tnoeslen vtorden. Celukkig kattt thans nreedelen dat bij

Kent y,ederon keramische filters t,oor (ongeveer) dezelJUfiequenfie in t'oorraad

:ijn. Onrlerslaand relaos is het resultaat van ntiin eersle experinrenlen nret het

nteuve l)tpe.

Driepootfilter
De filters, die ik heb onderzocht, zljnzgn. driepootÍilters,
waarvan er (door de tàbriek) steeds drie op elkaar geplakt
zijn. Het typenummer is SFT459B3. Figuur I toont de
onderzijde van zo'n Í'ilter. De drie ingangen schakelde ik
parallel, evenals de drie middens (aarde) en de drie
uitgangen. Bovenop zo'n blokje staan drie streepjes' die ik
gestippeld heb weergegeven. Er bhlkt n.l. verschil te
bestaan tussen de in- en de uitgang. Maar of het kritisch is
weet ik niet.
Aangemoedigd door het succes van de vorige experímenten
heb ik een aantal tiltertjes achter elkaar geschakeld in de
vorm van een laddemetweÍk, zie figuur 2.

Zes van die dingen achter elkaar geven een fraaie doorlaat, maar dit levert wel een

totale demping óp uan ca. 7 dB. Deze demping heb ik gecompenseerd door een

Fig. 2 Ladderfilter

versterke rtie aan het eind van de ladder op te nemen met een BC 107'

lloe u het illtcr in uw bestaande ontvanger inbouut kunt u itr figuur 3 zien-

Dc cloorlaatkrotnme van het filter heb ik opgemeten en het resultaat zret u In

f iguur4 Als u de BFO in de ontvanger opÀSZ ot+SS kiHzzet 'dan hebt u voorCW

eJhte Si,.rglc Signal Reccption 1l)uitóon ilechts aan een kant van zero-beat punt

hoorbaar)

Fig. I Filterdoorlaat

BouwPakket
[..nt Ët""tronics heeft toegezegd bourvpakketjes te Saan leveren van deflltcrs'

inclusief de print. Geïnterár..-rd.n kunnen colltact op'lelre' tnet Kent Electronics'

f'ouOepotdeis rraat?6, 4542 AL Hoek, tel /fax 0I I 5-442450

ij;;;J; staat het u v'rij om zelf de pri't te maken .ln 
figuuf,S ziet u de p.ntlayout

;;;;;;;;;,i" ure.u"áo_voor de zekerheid heb ik de rnatên erbi.i vermcld. Dcze

ó"* i-rËtU"r...iop de alinctingen van de onderdelcn waarov'€{ ik.beschiktc llet

is du$zaak oln eerst even te checien of urv otrderdelen niet.groter ziin'

ó" "pu.f f i"g uan d" ondeiàelcn op dc print vindt u in Íigudr 6 l{ct is de bedoeling

dat dc *.eerstanden rectrtofJorO"n g.,t ont.erd, anders passen ze niet op.de print lk

bcn me ervan bervust dat tiet nogal pïiegelig is geworda ' maar lnet een klein

soldeerbout-je moet her u"ï[ri ir.,rirr.,.r oá ail pró1e"t tot een goed einde te brengen!

Zoals u ziet heb ik het aan urv eigen t'antasie-óvergelaten hoe u urt de bestaande

1e MF-lerst.

mrxeÍ 1e MF

oonbrengÊn

. AVC

Fig.3 Inbotnv vah helfilter in een bestaande RX
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hoogspanning van de ontvanger de benodigde 24 V afleidt. Een weerstand en een
zenerdiode doet wonderen!

Fig.S Layout
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Zo. de invloed van de mw's is duidehlk zichtbaar en de groep rvordt stecds groter'

Het begint een leuk liistle te worden.

PA3BHK Robert, met recht kan je 'oef zeggen tegen twee 500 pW QSO's' wat ecn

punten! ! !

PA3BXCBen'subl iemlog.Daarhebjeveelwerkaangehad.Mooiecal lshebjc
"rU': tVf, K enT77) die írag je geruit goed dik printen' De vorige keer rvas ik iets

te vlug met het wegsturen uuíá" ï4tttn' lk moest EG9 wijzigen in mijn computer'

dat isïus later gebeurd en gccorrigterd. Dat komt in de volgende NieuwsbrieÍ'wcl

goeJ, aa"ht ik. 
-Die 

computËr, ,or[.n voor vee] werk, vooral zoals in jouw gcval, als

;" ;;;;il;ets' gescirreven lofboek gebruikt' lneens ben je alles krvi'it'

PAoRBO Rob, leuke landen heb je erbij, zoals W en VK' dat tikt lekkcr aan

PAoTi\ Kees, 55 had 1e reeds ecrder gcclairnd'

PA3EXS A|bert, dat bedoel ik, een klein lijstje a|leen om de activiteit aan te geven.,

PA3GBK' 1e moet maar zo denken, je kunt niet winnen als er geen verliezers zi.jn,

dus die zijn belangrijker'

Uw volgende opgave zie ik gaarne uiterlijk l. ylin mijn brievenbus'

Zoals altr.yd kunnen ", noi rí.., deelnemórs bij. En hierbrj mik ik vooral op dicgcncn

die slechts zo nu en oun J"n qso maken. Dan zult u eens zien wat voor een lijst rve

O" *ig""a. keer te zien kirlgàn' onze BQC staat er immcrs om bckend dat dczc

crub uit zeer active leden bestaat! 
i2 + i3,Adriaan pAoATc

* * + * *

.J. "-

nr. call prefixen landen antenne
I

e l'l I

2
J

4
5
6
7
8
9

l 0

PA3BHK
PA3BXC
PA3FSC
PAoRBO
PA3FFZ
PAoTA
PAoATG
PA3CLQ
PA3EXS
PA3GBK

I 17508
29079
2459
l 865
l l 1 2
706
282
2t6
295
25

dipool
rD3
long wire
dipool
dipool
long wire
long wire
long wtre
ground plane
inv.  V

69
t96
63

r00
30
63
54
54
38
t 8

32
54
26
J J

t 5
38
23
20
27
7

I

t

Fig. 6 Onderdelenopstelling

Met dank aan Kent Electronics voor het beschikbaar stellen van het
expcrimenteermateriaal. 

wim pAowDW

Literatuur:
QRP Nicuwsbrief nr. 65, rnaart 1993, blz. 32:'Keramische filters - zelÍbouw'

Q-Five. Ièbruari 1993, blz. 6: 'Een goedkoop en effectiefMF-filter voor de CRC-3030'

Surpf us Radio Bulletin, novenrber 1995,b12.20: 'Nogmaals het MF-filtcr voor de CRC'3030'

Surplus Radio Bulletin, Inei 199ó, blz.20:'Een MF-filtervoorde R'210 ontvanger'

,  * , i ' l * ' t

Naschrif t  van <le redactie
Een artikel van ongeveer gelijke strekking als het bovenstaande wordt binnenkort in

Surplus Radio Bull-etin, ná UiaO van de Surplus Radio Society, gepubliceerd Vooral

ondir de lezcrs van genoemd tiidschrilï bestaat er n.l. vecl belangstelling voor het

opvoercn van de selectiviteit van (oude) ontvangers'

' | { . * * : l t
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DE ANTENNES VAN PAoB\ilY
EINDELIJK OP DAK

door PAoBWY

Na een verhuizing heb ik mij een aantaljaren moeten behelpen met een 5/8 l,
kleeÍvoet-antenne, geplaatst op een metalen plaat van 50 x 50 cm. Rotor en
tweemeterbeam waren reeds aanwezig en er moest nog wat voor 70 cm biikornen.
Toen Rick PA3CJL naar het hoge noorden ging verhuizen kreeg ik van hem een
(dunwandige) mast met nog een hulpmast en een zgn. doorvoerpan die al geschikt
gemaakt was voor doorvoer van een mast. Nu moest het er maar eens van komen en
moest de antenne het dak oP!

DAKDoqLVql]?__

- - -  MA_SIPIJP

--.__Bl!í__12t_\?1 r s,,! cq

De bevestigingvan de ntast

Na overleg met Jos PA3ACJ werd besloten de dunrvandige mast niet te gebruiken,

maar een áikwandige pr.1p (steigerpijp) te gebruiken, dit in verband rnet de aan de

kust vaak voorkornènde stevige winá. Een plaatselijke aannemer had nog een

Benelta QRP Ch'rb - Nierwsbrief nr' 81 - naart 1997
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steigerpijp liggen en was genegen hem (voor een fles cognac) aan mij af te. staan,

Nulegoïnenie plannen vastefe vorm te krijgen en kon het voorbereidende rverk

beginnen. Dit bestond uit het maken van een steunbalk en het verzorgen van wat

ijzénverk voor de bevestiging van steunbalk en mast. Dit kwam met behulp van Jos

prima voor elkaar.
Als antennes had ik inmiddels beschikbaar: een 13-elements ToNNA antenne, een

6-elements beam voor 70 cm van Vargarda uit Zweden en een verticale 70 cm

antenne die door PAoWES voor mij is gemaakt. Als rotor was een STOLLE rotor

beschikbaar.
Op, wat nu pas blijkt, de laatste mooie zaterdag in oktober werd tnet behulp van Jos

PA3ACi en'Eelco PE I PGQ een begin gemaakt met de operatie 'antenne' Begonne n

werd met het bepalen van de juiste plaats waar de mast door het dak moest kolnen'

Vervolgens werà met de schrobzaag een ovaal gat gezaagd in de isolatieplaat,

waarna de mast (eerst vanuit de tuin door het zolderraam naar binnen) van binnenult

door het gat werd gestoken. De mast rust op een voetplaat met opgclast stukle

binnenbu]s op de vloer van de zolder. De tekening op de vorige pagina.zegt veel

meer dan veel woorden. Toen de juiste positie van de mast eenmaal bekend was kotl

de steunbalk worden bevestigd. De afclichting werd daama op de doorvoerpan

geplaatst en heeft bewezen goed te zijn, want het lekt tot op heden nict...

ínmiddels waren we in de trlin begonnen met het monteren van de antennes en het

plaatsen op de hulpmast, het aansiuiten van de kabels en het monteren van de rotor'

De antennes worden in elkaar gezel

Benelu QRP Ctub' Niewsbrief nr' 8l - maqrt 1997
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Het grote moment was nu aangebroken: het geheel moest op het dak!
Onze dakhaas Eelco liep met de hulpmast met antennes en rotor de ladder op en over
het dak naar de mast en plaatste het geheel op elkaar. De antennes werden naar het
noorden uitgericht en de kabels werden met de nodige speling bevestigd en naar
binnen gevoerd. Daarna nog even aÍkitten en het karwei was geklaard!

Dakhaas Eelco PEIPGQ

FIet afmonteren binnen kon daama door mijzelf op een later tr.ldstip ter hand worden
genomen. Tussen de werkzaamheden door hebben we ook nog de zonsverduistering
kunnen waaÍnemen.
De volgende stap is om iets te maken voor 70 cm. Een transverter van l0 meter naar
70 cm (PAol-lKR) staat reeds op stapel.
Zo, dit was mijn verhaal over het plaatsen van miin antennes en rest mij nog om mijn
helpers PA3ACJ, PEI PGQ, PAoWES en PA3BHK, die mij met laad en daad hebben
bijgestaan' te bedanken' 

Bert pAoBWy

HAMSPIRIT
Hebt u ook met genoegen bovenstaand verslag gelezen? Het is frjn om te merken dat

er mensen zijn die elkàar willen helpen. Vooral bij het opzetten van antennes komt

een helpende hand altijd van pas. FBjob boysl

* * * * +

Benelux QRP Cltft'Nierwsbrief nr' 8l 'naart 1997

ROTSJER. . .
door PAoWFS

Rotsjer rotsjer oold men, soliet koppie'
riepoort vaaife naaiene plus twentte,

plies kjoe es el via buro,
riepiet mij repoort riepiet joor neem end kjoe tie eets1,

ol ok koPPiet

: f t : t t { < *

- Je kffie vordt koud hoor!! -

* ! + * + *

Benelttx QRP CIub - Niewusbrief nr.8l ''naarÍ 1997

ftek. PAollt;sJ



N ( t

+ @
c r ) . .
f > -

È J J

EEN ONTVANG-STRIP VOOR ONTVANGER
OF TRANSCEIVER

door PAoDKO

Junkbox
Gedurend mijn amateurbestaan zijn inmiddels de nodige ontvangers, zenders.
transccivers geconstrueerd. Als u nu denkt dat er een glimmende'HomeMade'bij mij

op de plank staat, hebt u het mis! Wel puilt de iunkbox inmiddels uit van de diverse
zelÍbouwprojccten en werd voor een QSO (zeldzaam) meestal een antieke buizen
(lampen) transceiver uit 'de verzameling' aangestoken...!

Krijgsplan
ln het rniclden van 1995 werd een nieuw krijgsplan opgesteld: ln de winter
1995/1996 moest er een bruikbare EZB vijÊbanden transceiver worden
geconstrueerd. Eerst werd dejunkbox opgeruimd, er werd gesloopt, gesorteerd en de

bruikbare clelen werdcn terzijde gelegd. Ook werd het nodige van de hand gedaan,

o.a. via de vlooienmarkt van Meppel.
Nu kornt natuurli jk de hamvraag: ' ls't gelukt?'
Het antrvoord is: 'Ja...en Nee!' Wat er nog gebeuren moet is het inbouwen van het
laagdoorlaattilter voor de eindtrap; de referentic-oscillator in de frequentieteller dient
nog exact op de juiste frequentie te wordcn al'geregeld en de balansmodulator Inet

eeri NE 6 | 2 vcreist nog enige nadere studic... ! De ontvanger van deze transceiver
wordt bijna elkc dag gebruikt, het z-endgedeelte aanmerkelijk minder, immers, het
rveer is een onderwerp om tnet de buurman over te praten en voor ziektes en kwalen
ga ik naar de dokter....

Dc ontvangercigcnschaPPcn .
De ontvangcr van dc transceiver moest aan de volgende eisen voldoen:
o goed bcstand tegen stcrke signalen
r een Boed rvcrkende AVC
. ecn rustige ruisarme ontvangst zoals ik die ken van mijn buizentransceiver.
Orn dit tc bereiken werd niet naar een oveÍdreven gevoeligheid gestreefd voor de
lagere Íïcquentics. Bovendien werd de AVC uitgesteld, zodat deze niet fànatiek zou
gaan rcgelen bij ruis en zeer kleine en zwakke signalen.

Opzct ontrangdcel
DË opzct, rvettá it in gedachterr had. rvas als volgt. Eerst rvilde ik een goede Direct-

Conversion (DC) ontvanger construeren en hiervoor een X-tal filter plaatsen om de

niet gerverrste zijband kwilt te raken. Voor het X-tal filter zou datr een actleve

rnengtrap geplaatst moeten rvorden.
Oe àlgËriOe problcmen krvarn ik toen tegen: Te weinig versterking! Waar moest de

AVC-regcling plaats vinden? Er rvas rneieen actieve mellgtrap meer schakehverk

nodig da-n ,r,.t e.n dioderingrnixer (SBLI)l De praktische oplossing van deze

probiemcn ziet u in Íiguur L Let op: alle ornschakeltoestatrdcn voor

iransceivergebruik zijn niet getekeird: meer daarover in een volgend artikel'

A lsdetector isdeSBLl toegepast ,d iewordtgevo|gddoorèen|aagdoor laat l i l termet
!." i"t" LF-spoel van zz riri, nuáurnu het signaal wordt versterkt met ecn llc I 08c.

p"r"rrotOtlvecrgevolgddoortrvccalnittorvolgers'Eóndaarvanstuurthet
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l 3
1 2

ladgdoorlaatfilter aan. Een emittorvolger is hier nodig, omdat het filter een lage
ingangsimpedantie heeft. I let filter is opgebouwd met twee Toko LF-spoelen van
47 ml'l en de nodige condensatoren 

-.,r:
Mcetrvaarden
De spanrringsversterking, gerekend vanafde ingang van de SBLI en vervolgens
gcmeten op de uitgang van het laagdoorlaatfilter, parallel aan de weerstand van

2,2ka,bedraagt nraximaal 100 maal Met een HF-ingangssignaal (circa 9 MHz) van

I 0 mV pp werd ee n LF-spanning gemeten (2,5 kHz) van 1 volt pp.

Nog enkele mcctwaarden van de LF-doorlaat, gemeten op dezelfde in- en
tuitgangspunten: br1 2,5 ktlz is de versterking het grootst: een signaal van 500 Hz is

6 dB zrvakkcr; I kl lz 3 dB zwakker; I,5 kl-lz 2 dB zwakker en 3,5 kHz meer dan

25 dB zwakker.

ÁVC-circuit
Dc andere emittor stuurt het AVC-circuit aan en ook hier is voor een emittorvolger
gekozen orn vanuit een lage impedantie de spanningsverdubbelaar aan te sturen om
iro r"n ro sncl rnogelijke AVC-stllgtijd te realiseren. De spanning op punt 5 van de

MC I350 is  c i rca 6 vol t .
I lierbii gceÍï de MC I 350 zijn maximale versterking. De maximale versterking wordt

gercgckl rnct de inste lpotmeter van 560 Q. Het is raadzaam deze spanning te
itobilit"r.n, b.v. op 9 volt, daar anders bij gebruik van verschillende
voedingspanningcn de instell ing van de MCI350 varieert-
De houlriid van de AVC wordt bepaald door de condensator van 0'47 pF en de

wecrstand van2,2 kQ, wclke tevens dc basisstroom van de BCl08c mede bepaalt.

De rvecrstand van I 0 kc) zorgt er voor dat bij eventuele korte stoorpulsen de
condensator van 0,47 pF nict te veel wordt opgeladcn en de ontvanger'dichtslaat'.
De cloor rnij gebruikte OA79 diodcs kunnen worden vervangen door silicium
exernplaren daar de iliodes constant in geleiding zijn en dus niet minimaal 0'7 volt

nodig is orn dc diodcs in geleiding te kri igen. Wanneer er geen AVC-spanning wordt

opgervckt zal de condensator van 0,47 pl.- niet geheel worden ontladen, met als
voordecl dat dc AVC een snclle stiigtud heeft; denk hierbij aan de RC-kromrnc van

een op re ladcn condensator. De AVC spreekt aan bij circa 2 prV; het LF-signaal is

constant bij circa 5 pV tot 5 mV (S9 plus 40 dB)'

l  lc t  l " i l tcr
Als f iltcr u'crd de XFgB gebruikt, maar elk fllter (eventueel een andere
rriddenlicquentie) kan rratuurlijk toegepast rvorden.
'f 

usscn de SBI-l en het X-tal fiiter is een versterkertrap toegepast met een 2N5 109

rvelkc lichtelijk is tegengekoppeld voor het verkriigen van een beter interceptpunt.

Dit rvordt bereikt door de weerstand van I0 íl niet te ontkoppelen. Deze trap moet.

orn loch aan cle benodigde olltvarlgstgevoeligheid te komen, redeliik versterken'

Slotwoord
Tot zover de beschrilving van dit relatieve eenvoudige ontvangerdeel voor een

zcl Íbourvontvanser of -transceiver-

Bij vragen kunt u brj mij terecht, maar verwacht geen printtekening of bourvdoos.

Zát Aoen en uitzoeken is de beste leerschool en geeft de meeste voldoening.

' | * ' t t t
Groeten, Douwe PAoDKO

73. Cees PA3DNN
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798
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NIEUWE LEDEN - HARTELIJK WELKOM
door PA3DNN

Hierbij stellen rvij de volgende nieuwe leden aan u voor:

PA3GGE P.J. Tasman. Mient 213, 2564KL Den Haag'
Werkt op l0 - 160 m met o.a. QRP Plus van Indcx Lab'

PEIHEZ M. Bakker, v. Bleiswijkstraat64 A,3135 AM Vlaardingcn'

PE I RJY R. Sprlker, Brunostraat 22,8701 XM Bolsward'
Luisiert op 40 + 80 rn en werkt op 2 m tnet zellbourv/vcrbourv'

PEI RDL D.P. Bronswijk, Parnpusstraar2l - 1435 LG Rijscnhout'
ls actief oP VHF/UHl'.

PEI FLO N.P. Hartman, Zi1lberg2,2716 NA Zoetennccr'
J.W. Stal. W. Maíersstraat 8' 3314 XW Dordrccht
H. Rutten, Burgdicpserlaan 5' 5761 EV Bakcl'
P.J. Rottges, R. v. Keulenstraat23,3067 IIS Rotterdarn'

Luistert mct diversc ontvatlgers'
PAoGVK C.J. t l .  van KleeÍ '  LUzi i  81,1276 CK l lu izen '

Is actief rnct QRP op 7 en 144 Mllz rnet o'a zcllbouw' Yacsu

F]'cn ICOM lC202S.
PAoFRf F.l{.V. Cecrligs, Beverdam 89'4874 KT Ettcn-l 'cur'

PA3FVN P. Teske. L. Mazirelstraat 3 l '  233 | CM Lciden'

PAoRJK J. Kernlèrs, Borg Ekenstcin 85' 7608 GX Ahnclo'
Werkt oP 2 ím 80 m met o'a. TS l20V'

PA3CIli U. Moelier. Roebrockrveg 44 D,6414 BC llecrlcn'
l sac t i e |opdebanden |0 t /m l60mmetho |ne tnade ' l l o r vesK i t
cri GttCg.

PAoCEA J.t). Brugrnan' Prol' '  Reinwardtlaan 10.3571 EP lJtrccht'

PAo.f FS J.F. Slui. iter. Lindcnlaan 37,2101 XG Hcemstede '

Actief op 70 cn,? en 6 m met faselus-zelÍbouu'tratlsceiver'
R. van Woerkom, Donge 3.1273 PL Fluizcn

Maar lietit ló aanrncldingen in het afgclopen kwartaal!
weer een aan,uvijzing dat de zelfbouw nog stccds leelï onder een gÍoot aalltal

amaleurs.
We hopen dat jull ie je snel thuis zullen voelen bii de BQC!
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DE SUPERGAINER UIT 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 supergainer RX
De supcrgainer bestaat uit een mixer, een detector en een laagfrequent versterker.

Nou, dat lijkt me nogal magcrtjes voor een amateurbandontvanger, zult u denken.

wacht evcn! De gein (gain) zit-em in het feit dat zowel de mixer als de detector van

terugkoppcling zijn voorzien. En dat verandert de zaak aanmerkelijk. Degenen die

ooit mct een rechtuitontvanger mct instelbare terugkoppeling hebben gewerkt weten

waar ik het over heb.

LI
o --\

1

L1. . . . . . . .  z ic  tekst
L2 . . . . . . . .  i dcm
C 1 . . . . . . . 1 5  p F
C2  . . . . . . .  l 5  pF
C3  . . . . . . .  50  pF
C 4 . . . . .  . 5 0  p F

C5 . . . . . . . . 0 .1  pF
C6 . . . . . . . . 100  pF
C7.. . . . . . .0 ,1 pF
C8.. . . . . . . in  MF-t rafo
C9........ in MlitraÍb
C10 . . . . . . 250  pF

C l  I  . . . . . . 100  pF
C12 . . . . . . 0 .1  pF
C13 . . . . . . 25  pF
C14 . . . . . . 0 ,1  pF
R r . . . . . . . . 1 , 5  k o
R2. . . . . . . .50 kO

R3. . . . . . . .1  ko
R4. . . . . . . ,30  kO

. R5.. . . . . . .50 kct
R6. . . . . . . .4  MO
R 7 . . . . . . . . 1 0 k o
R8.. . . . . . .650 O

Figuur I Supergainer

Maar waarom dan niet volstaan met cen rechtuit in plaats van een super, zult u zich

afVragen. Een l-V-l is toch net zo goed en kost misschien nog minder onderdelen

ook?
Flelaas, u hebt het mis. Want bij een rechtuitontvanger moet je steeds opnieu"v de
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terugkoppeling instellen als je de afstemming wrlzigt' en ik kan u vertcllen.dat dat

.." ïrirlr.fr" ángelegenheiá ir. gtj een supèr daarentegen rvordt de (variabele)

lngungrfr"qu"ntió orn-eezet nout etn (vaste) rnidden.fiequentie' zodat de .
middcnfrequent detector slechts eenmaal ingesteld hoeft te worden. Err dat gecli een

behoorliike verbetering qua bedieningsgernak' Bovendien is lret zo' dat een

aÍitemkring op een relat,Jlage freqó;tie ee.. kleirrere bandbreedte heefl da' éen op

;;;l;;;. tËquentie. Dat is da"n ook de reden dat voor de rniddentiequentie ir.r ccrr

iup.t ío.g"i meestal een lage frequentie wgrd.e9f9zen
g,l Oe supcrgaitrer wordt de ingangstrap (mixer) Óók nog eens van cnlge

t..ffiÀpir.rLg voorzien, zodaf'onder extra preselectie toch een goede

,fi"!.f o,io"roiukking wordt verkregerl (en nog wat extra versterking uiteraard)'

Á ,i.t of is met de simpele opzet van de supergainer een gevoeligc ontvanger tc

rcaliseretr.

Twee ontwcrpen 
de iaren 30 twee ontvarlgers crg

Blitkens de toegezondcn documentatie waren er ln

il;i;i; t";Jrdt o.u. in'Korregolf-Expres, een supergainer beschrcven rnet vrcr

iJàfutp." (2% V gloeispannirig;, terwrjl in een oud ARRL tlandbook cen

;;;iljk ;p;ur*t ïo.Jiu"s"ná"n met slechts twee buizen (combi naticbu izctt

rnet 6,3 V gloeisPanning).
Laten rve eerst lnaar eens even kijken naar de vierlamps supcrgalncr'

h i-Ër;; i op d" vorige utadzrja é ziet uhet scherna atgebccld, zoals rvc dat o.a ttr

'Kortegol Í'-Expres' aantrof-len.
cehee l l i nksv ind tudemixe rme teen '57 'encenapa r teosc i l l a to r Í t c t cen '56 ' [ ) c
r.;".ï. uon het oscillatorsignaal vindt.plaats op het vangroostcr van dc mixcr' I)c

kathode van de mrxer r, *.-i*n aftakking van de ingangskring vcrbondcn' zodat dc

r*"r r"f f oot nog eens kan oscilleren 'Zóver laten we het echtcr rrict komcn crt met

de schennroostcrspanning wordt dc zaak rnin

olmeer op hct randjc van gcncrcrcn ingcstcld

-l 
ï 'H op 465 kl Iz mct onmiddcll i. ik daarachtcr ccn

"f' '),^ffi ïx,:'ï#:ïr;'ï:,iï11ÍïlïËïiïlïlil-
..i I =-1 voor AM dc z.aak cchter ucl op hct rand'jc van

gcnerercn ingesteld' terwijl voor CW dc

áetector net ín gencreren rvordt gezct'
'fenslottc wordt hct laagÍiequcnt signaal

versterkt door ecn '2A5'. ln de anodele íding

,Z}, van dczc buis wordt ccn koptclcÍbon

( r il{-Emt ( t ít) opsenomen

\ïf- \,^f De spoclcn voor de 4 tamps supersainer

no$en osc{aroe ó' "ïi'11e;1,ï*:::'lJï::ï"tïïti'
gPoEL :Ëil-^ lnetor' Voor elke band hectï men een stel

ímet R5). Daanra volgt ccn enkclc M[:{ralb

nrikspoelcn, éen voor dc antennckring cl1 ccll

voor dc oscil latorkring Zie l\guur 2'

Fig. 2 Spoelen I lanps RX De diarneter is ca' 32 tnm'



De wikkelgeggvens zijn als volgt:

band L I aftakk L2 aftakk.

80 m 38 wdg. 2t/zwdg.

40 m l2 l t /zwdg.

20m 4t/zwdg. 2wdg.

34 wdg. 8 wdg.
l l w d g .  3 w d g .
7 wdg. Zt/zwdg.

Voor 80 err 40 m is de wikkellengte 3 cm, terwi-il op 20 m de wikkellengte ? cm
bcclraagt, Dc aÍiakkingen in de tabel gelden vanafde aardzijde.

Opstell ing van de 4 lamps supergainer
ln liguur i ir uung.g.u.n hoe de diverse onderdelen opgesteld zouden kunnen

,uorJ.n. Gebruik voor chassis en Íiontplaat aluminium om'handelÏect'tc vennijden'

@@@
c 4  c 1 - c 2  c 3

@ * r . , . @

xt rrl I
6.3V 45

L1. . . . . . . .  z ie  tckst
L2. . . . . . . .  idem
L3 . . . . . . . .  i dem
L4. . . . . . . .  idcm

C|. . . . . . . .  |00 pF
C2 . . . . . . . . 100  p l ;
C3  . . . . . . . .  100  pF
C4 . . . . . . . .  l 5  pF

Figuur 1

C 5 . . . . . . . 2 5 0  P F  C 9 . . . . . . . 1 0 0  P l ;
C6  . . . . . . .  l 0  nF  I l l  . . . . . . . . 50  k ( )

C7  . . . . . . .  5  nF  I {2 . . . . . . . .  I  M ( )
C8  . . . . . . .  100  PF  

' l ' l  
. ' . ' . .  . 3 : l

Tveelaups 'suPerBODEM FRONTPLAAT

Fig. 3 Onderdelenopstelling van 4 lamps RX

De tweclanrps vcrsie
Dezc vcrsie i, uoo, ons eigenlijk veel aantrekkelijker. Ten eerste kan metl met de

hclll Ian hct aantal buizen volstaan en ten twcede is het ontrverp gebaseeÍd op
,modcrne'6.3 V buizcn. trr Íiguur 4 ziet u het schema vatr de trveelamps super uit het

AItRl. I  landbock. Uit dit  scherna bl l jkt dat de rnixer rt le, is voorzien van

terugkoppeling, zodat de gevoeligheid mirrder zal zijn dan de supergatner van

liguir l. Dc siiegelonderárukking zal dan ook slechter zijn. om deze reden heeft

,.rr-.n voor..,.,'u.Jl hogere midden-Íiequentie gekozen' n.l l'ó MHz Niets hoeft u er

echter vatr te weerhoudetr om alsnog ierugkoppeling aan te brengen bij de mixer' Dat

is dan ook de reden waarotn it< Oc viertamps versie èerst heb beschreven' zodat u de

voordelen van de supergainer kunt venverken in de tlveelamps super'

Fig. 5 ltF/osc. spoel Fig. 6 lvÍF trafo

Spoelgcgevens tweclamPs suPcr
Oorspronkelijk is deze trvcelanrps
super bedoeld is voor ecn gehcel
andcr Íiequentiegebied. rl. l . van 1,7
tot 14,5 Mtlz. Ook bi.l deze
orltvanger zln prikspoelen
gcbruikt, zie Íiguur 5. l-lierna
volgcn de ,'vikkelgegevens

van de spoelen. Let oP: dc

oscillatorspoelen gelden voor een

rniddenfrequentie van 1,6 Ml' lz.

Voor een lagere MF tnoctcn L3 en

L4 nreér rvindingen hebben (zelf

experimenlcren).

C2 en RFC

Anode 6C8G

@ r r  @
@ @

@ f i |  l @ r a

o n o d e  I  6 K E

1
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frequentieband LI L4L'L2

| .7 - 3.2 MHz 56 wdg. | 0 wdg'

3 - 5,7 Mllz 32 wdg. 8 wdg.

5,4 - l0 Ml-lz l8 wdg. 7 wdg'

9,5 - 14,5 MlIz l0 wdg. 7 wdg'

Het valt op dat op het hoogste frequentiegebied ondermenging is toegepast.

Waarschiinlilk hêeft dit te maken met de stabiliteit van de oscillator.

De midclenfrequent tralo ( l600 kllz) ziet u in figuur 6. Hierbrl heeft L5 55

windingen .n Lo tg windingen. De spoeldiarncter van de MF-spoel is ca. 40 mm.

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

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

Opstel l ing van de tweelamPs suPer

Onze tekeïaar Adriaan paoÀtC heeft een fraaie tekening vervaardigd, waarin

duidcliik te zicn is waar de diverse onderelen zijn gemonteerd. Zie frguur 7

c3

c l

6K8

15 ,4

Fig. 7 Onderdelenopstelling tan de hveelatnps super

Benelta QRP Clttb'Nienvsbrief nr- 8l 'ntaart 1997
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Een verttakker is voor een QRP'er zoiets als de kat op het spek binden' nnar hel

kan neevallen!

Gruu t u en'an?
sUg.b*raaneeneclrte(ze|fbouw-)QRP.zenderlvordtmeesta|dcsettlruismet
gereduceerd ve.nogen gebruikt. Seáent dat het rendeme't daarbii i' de buurt ligt

van3O%o oÍ'rninder. Bij veel

50,n;

vm0x 100v

50.íL

Fig.l Veruvakker6dB

+ { t t f l ' i
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apparaten is vooral het lage
vennogen rnoeilijk rnet de
desbetreÍfènde Potmeter ln te
stellen. Een verzwakkcr biedt
hier uitkomst, zie liguur I
Mct drie courante Power-
rveerstanden varr 50 C) / 25 W is
ccn verzrvakking van vier keer
(= 6 dB) rnogeli lk. Voor 5 W

output is dus een sturttrg vatl
20 W nodig.
U gruwt hier misschie n vatr'
maar er zit ook een bilzondcr
experitnetrteel voordecl aan'
lndien u een eigcn creatle'
antenne, tuner oÍ' eventttcel

eindtrapaanhetbeproevenbentmetdezeverzrvakker,danisdezcnderbeterbclast
." t."À""n (bijna) niet op wisselende SWR' U kunt naar believen met laag

u"rmJg"n aanlet project rommelen zotrder angst voor eindtransistor(cn)'

Powerwee rstanden
De beoogde weerstanden hebben een soort To-zz0 behuizing en zi.in o.a. bi.i KIiN'l'

te koop ioor f9,50 per stuk Een investering voorjáááren'

De trvee aansluitingen ,1n g"ltofetta van dé meblen achterkant' zodalzíi direct op

een koellichaarn bevestigd Ëunn.n worden. De interne constructie is zodanig dat de

reflectie in het UHF-geUi"i-"ogl"tt gering is' Met een behoorlijk koelblok kan de

verzwakker maximaal 100 W aan'

Andere toePassingen
Zelf kurrt u misschten nog wel meer toepassingen bedenken Uw zender rnoet 50 Q

zien, maar als u naar de zïnder k,Jkt ziei u besrist geen 50 e irnpedantie! Met dcze

verzrvakkcr eíussen benadert u die 50 íl beter' 
Frits pAoFRt



EEN VBRKORTE MEERBANDENDIPOOL
MET COAXKABEL GEVOED

door PAoDKO

Bij ttee! anntetu.s is hel ophangen yan draadantennes, bedoeld voor de lagere

freqttentie.s. door ntinttegebrek een probleent. Veel conpromis-antennes:ijn-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 DL-

QT'C, hcr latere CQ-DL.

Verkor tc  mu l t ibandd iPo len
Een beken<le multibanddipool met coaxiale aansluiting is de W3DZZ. Deze antenne

werkt rnet'traps'en heeÍï 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 impedantie is

óp dc divcrsc bandcn. Op deze 'kippenladder'wordt dan weer een coaxiale kabel

aangeslotcn van een willekeurige lengte. Een andere mogelijkheid is een dipool van

willckcurige lcngte, gevoed met een 'kippenladder' zodat deze is aan te passen met

behulp van een symmetrische antenne aanpaseenheid, ook wel ATU (Antenna

Tuning Unit) gcnoernd.

Dc coaxiaal gevocde diPool
Wannccr hct niet rnogeliik is orn een multibanddipool met open lijn weg te spannen

en we netTtcn dan een halvegolf dipool voor b.v. de 80 meterband, dan kunnen we

deze dipool coaxiaal voeden orndat in ons voorbeeld voor 80 meter in hct

voedingspunt een lage impedantie gevonden zal worden. Willen we deze antenne

ook gebruiken voor de 40 meterband, dan hebben we weer een probleem, otndat rve

in dat gcval in het voedingspunt een hoge irnpedantie tegenkomen die niet gescltikt

is voor coaxiale aansluit ing. l loe verdcr.. .? Wel, een mogeli ikheid om de antetrne

tóclr rllet coaxialó kabel te voeden is beschreven in de rubriek'ReÍlecties door

PAoSE' in Elcctrorr van dec. l992. rnet als titel 'de CornuDipool'.

De verkorte coaxiaal gevoede dipool
Door eot antcnnelcngte toe te passen van twee maal | 3,5 meter vinden rve in het

voedingspunt op dc 80,40,20 en l0 meterbanden een impedantie van ca. 300 a. Op

de l5 lnctcrband rvordt een impedantie van ca. 800 Q gevonden. Deze gegevens zi-in

ontfeend aan Das DL-Q-rC 911960b12.422. Orn deze antenne coaxiaal te kunnen

aansluiten gaan we een balun toepassen met een verhoudirrg van | :4 en

transÍbrmeren op deze rviize de 300 C) naar 75 {1. Zíe figuur l.

D e b a l u n l : 4
Deze balun kunnen we zelf maken en rve gebruiken hiervoor een ringkern. Dit is

mogeli.ik orndat de impcdantic in hct voedingspunt, relatief gezien' laag is'

Brj hogere irnpedantie's kan de kern in verzadiging gerakcn met als resultaat

misaaripassingen en cxtra verliezen. llet gcbruik van een coaxbalun, gemaakt van

Fig. I Coaxiaal gevoede verkorte nrultiband dipool

coaxiale kabel, kan in dat geval een oplossing zijn'

ook kan men baluns kopen: de fabrikant'Fritzel'heeft baluns in haar progratnma,

speciaal gernaakt voor het gebruik in combinatie met draaddipolen. Dcze baluns ziln

voorzien van een buitenbehuizing, ophangogen en (natuurlijk) een coaxiale

aansluit ing.

Andere transformatieverhouding
ook is het mogellik een grotere translbnnatieverhouding te kiezen met als resultaat

een lagerc aanituitlmpeOántie. Een oplossing zou kunnen zlin de I : 6 balutr' zoals

Fritzeidezetoepast bij de FD4. Let echter wel op. want de oudere vcrsics ziin

uitgevoerd als autotransfonnator en niet-syrnmetrisclr opgebouwd en.daardoor

miíder geschikt voor de hier bedoelde toepasssing. Naar rnij is vertcld. zoude rr de

nleuwe versles een smoorspoel bcvatten richting coaxkabel otn tc voorkotncn dat dc

FD4 als een L-antenne gaai werken. Wie het precies weet mag het zcggcn, ol'nog

ieter, publicerenl De vákorte coaxiaal gevoede multiband antenne hecll ccn

,punruldt" van 27 meter en dat is toch nog 4 meter korter dan dc G5llV. lJovcndien

hoeverirre geen open lrjn weg te spanncn De G5RV heefl de naaln op 80 rnclcr icts

minder te p;csteren dan een halvegolf dipool op dcz,clltle band. Voor dcze dipool van

trveemaal I3,5 rneter langzal wel hetzelfde geldctr. 
Groctc'r. D.urvc l,Aol)Ko

2 l
20

13.5 meter 13 .5  mc l c r

l {

t t * + , !

ltÍaak wn een terkletu-ende batterij-indicalor een simpele QRP-oulpulnteler!

l{ct kleurende wcerstandsstr ipje
óuracell pcnlight battcriien hebben tegenrvoordig ecn handige voorzicnirrg.orn snel

de ladingstoesiand te controlercn. De batterii is voorzien van ecn rvcerstandsstrip-ie

dat hcldËr _ecel verklcuí naarmatc dc wcersiand rvordt opgervarrnd nadat 6et trct de

batterij is ierbonden. Na eetr tip van KAoIQ'I over hergebruik van ccn tcster voor
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een 9 volt battcrij van Duracell was ik nieuwsgierig naar eventuele'anderc'
toepassingen en heb ik voorzichtig van zo'n penlight batterij de indicator verwrjderd.
Dat ging gemakkelijk met een scherp mes (van je a/snijden!). lk heb soldeerliples
aan àe strip bevestigd, maar dat ging niet gemakkehjk. Het gaat het handigst door op
een M3-boutje van l0 mm lang een tweetal gekartelde borgringetjes te doen en dan
een uiteinde van de strip tussen de twee borgringetjes te steken tot de strip tegen het
M3-boutje aan zit. De borgringetjes worden op elkaar gedrukt m.b.v. een M3-
moertjc en daar komt weer een soldeerlip met M3-moertje bovenop.

De gelijkstroomweerstand van het stripje bedraagt 5 C). Deze weerstand is te laag om

direct als indicator voor een 50 O uitgang van een laag-vermogen zender dienst te
doen, dus heb ik snel een I : l0 trafo'tje gewikkeld op een lèrriet ringkerntje.

Aangesloten op een QRP-transceiver, et voilà: bij ca. 0,5 watt HF kleurl de gehele

weerstand mooi geel!
Nu is een gewone transformator niet zo breedbandig, dus heb ik ook nog een l : 9

balun gewikkeld en daar ging het al beter mee op de verschillende HF-banden: bij

3,5 en 7 Ml.lz tverd br1 0,2 watt de helft van de strip geel en bij 0,4 watt verkleurde

de gehelc strip. Pas op: bij ca. I watt gaat de strip smelten en bij 2 watt komt er rook

vanaf en is het uit met de Pret!
Kortom, Duracell penlight batterijen mogen dan niet goedkoop zijn, voor een QRP-
er is er veel plezier aan te beleven! 

charros potma, pA3CKR

FOUTJES

In de t'orige Nienvsbrief ziin twee storende fouties geglipl!

l . Het eerste Íbut1e heelï betrekking op de'WW QTI-I locator'van Diets PA3BS!.
l-loervcl Adriaan in ziln origineel de juiste locator had vermeld is t{dens het
persklaar rnakcn van de Nieurvsbrief de locator veranderd in JO52SK. ofu'el
ergcns tusscrl Osnabrtick en Berlilrr. Gelukkig was ik tijdens de laatste
vossenjacht het eerste tegenstation van Diets en kon ik hem vertellen dat Geldrop

in JO2ISK t lg t .

t.lct twcedc Íbutje is veel storender. Zoals u zich misschien herinnert besprak ik

in de vorigc Nieuwsbrief 'The Electronic Data Handbook Íbr Homebrervers and

QRP'crs'. De vermelde priis van $ 5,00 is riel juist maar moet $ 25100 ziin'
. Bli jkbaar l ict hier de l l igh Tech ons in de steek; wat op mijn Íloppy in'word'was

opgeslagen gaf bii Wim, voor het dollarteken' problemen in zijn versie van
'Word'. Alrveer een waarschuu'ing dat we moeten oppassen voor overmatig
gcbruik van en vertrouwen in colnputersl

72es73 de Robert PAIBHK

* i . * * *
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datum UTC contest mode band

z 5

28 feb.-2 mrt
9 mrt.

l5-16 mrt .
22 nrt.
3 l  mrt .

l 2 -13  ap r .
20 aPr.
20 apr.

I mei
6-9 mei
25 mei

1600-2359 CZEBRIS
2000-2400 ARCI Classic SPrint
0000-2400 I-QRP SPring
1900-2300 Somerset IIB
1500-2000 SARA Low Power SPrint CW

1200-2400 ARCI SPring QRP CW

0700-1 100 RSGB QRP cw
1300-1700 RSGB QRP cw

1300-1900 AGCW-DL QRP cw
I 900-2 100 I 3th Yeovil QRP Funrun CW

1500-1900 ARCI QRP Hoot Owl Sprint CW

CW 80-10  m
CW/SSB 160-10 m
CW 80-10 m
CW-SSB 80 m

t60-  10 rn
1 6 0 - 1 0  m
80-40 m
80-40 m
ti0-40 m
80-40 m

1 6 0 - 1 0  m

t

Voortaan alleen ECllï 'E QRP-contestcn in de Nicuwsbrief

Steeds vaker hoor ik dat men zich afvraagt ofhet persé nodig is al die contcstcn tc

vermelden in onze Nieuwsbriei Er kornen n.l. steeds tneer internationalc ctr

nationale contesten rvelke een QRP-klasse hcbben Deze contesten rvordctl cclrter

meestal ook in de andcrc verenigings- en clubbladen gepublicecrd. Aangcz-icn dc

hoeveelheid tekst betreffende dàiniernationale contesten steeds grotcr rvordt' z-rrllcn

in de Nieuwsbrief voortaan alleen de echte QRP-contesten worden opgcllolncn'

temecr daar men die inforrnatie in de andere bladen nauwelilks aantrclï '  I lopcli lk

kornen rve hiermede tegemoet aan de wensen van onze lezers en bovcndicn bespaart

het ons veel werk! Oveiigens was hct nooit zo dat dezc co'testinÍb werd

gcpubl icecrdterrkostevananderekopr l .Hetdevicsvandercdact ic is i rntncrsdat
ÁLLE binn"ngekomen artikelen worden geplaatst. zodat er bliiÍi nicts liggctt Ioor

het volgcnde krvartaal.

CZEBRIS 97
Werkcn met: G-, OK- en elk ander station'

Roepen: CQ QRP.
Uitrvisselen: IIST + uitgangsvermogen + naam'

Puntentell ing: zie tabel
2 .

QRP-stn
in

QSO met QRP-stn tn
UK OK/OM EU DX

U K
OK/OM
EU
DX

2
4
4
4

1

I
1

4
)
4
4

3
l
2
I punten.
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Multiplier: geen.
Score: het totaal van de punten op elke band'
Bijzonderheden: alleen QRP/QRP-QSO's tellen. Stations I x op elke band. Stations

m"t mW uitgangsvermogen gebruiken 0l voor 100 mW, etc. Het uitgangsvermogen

niet mecr dan S watt HF. Indien het uitgangsvermogen niet te meten is gebruik dan

het ingangsvermogen gedeeld door 2. Logs als volgt indelen: datum+ijd-call-rapport

send/Ëc-punten. QSO's voor multiplier onderstrepen. Summary sheet met adres,

telling per band, totaal telling en een korte stationsbeschrijving'
Aanb*evolen Íiequenties: 3 560, 7030, I 4060, 2 l 060, 2 | 060, 28060 kHz + | - 5 kHz.

Logs: rnet sulnmary per band voor l5 april versturen aan oK QRP Club, c/o Petr

Doidera OK'|CZ, Ul Baterie l, 16200 Praha 6, Czech Republic'

ARCI CLASSIC SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + output, (+ State/prov. voor WVE).
Dcelnameklassen:  A: tot  I  W CW of tot2 W SSB, B=tot5 WCW of tot  l0W

SSB,  C :  >  5  w  CW o f>  l 0  W SSB.
Puntentelling: 5 Punten Per QSO.
Multiplier: state, Prov. of land.
Bonuipunten: 20b punten bij een TX van meerdan l5j. oud,300 punten bij een RX

uun ,è.. dan l5 j. oud en 500 punten bij een TRCVR van meer dan l5 j. oud.

Score: som van dL bandtotalen. Bandtotaal = Qso-punten maal de multiplierpunten

plus bonuspunten.
Logr, p.t band * summary binnen 30 dagen zenden aan Buck Switzer N8CQA, ó54

Georgia, Marysvil le, M148040, USA.

I-QRP SPRING CONTEST
Werken mct: elke alnateur.
Uitrvisselerr: RST + volgnr.+ deelnameklasse
Deelnameklassen: A: single-operator I QRP lid

B = single-operator QRP
C = multi-operator QRP
D: single- of rnulti-oPerator QRO
SWL

Puntentell ing: I punt per QRP-QRO QSO' 2 punten per QRP-QRP QSO'
Multiplier: I punt voor elke l-preÍix van I QRP station, I ptrnt voor elk DXCC-land,

I punt voor slk continent
Score: de soln van de QSO-punten x de som van de rnultiplierpunten'
Bi-izonderhcden: QRP is <5 watt uitgangsvermogen, diplorna's voor # l in elke klasse

en voor arrdcre items op verzoek. SWL's als voor OM's.
Logs: pcr band r summary vóór 3l rnaart zcnden aan contest Manager, lKTHlN,
Marcello Surace, Via Dante 239,70122 Bari, ltaly.

SOMERSET }IOMEBREW CONTEST
Tijd: elkc aaneengesloten periode van 4 uur. Voorgestelde tijd voor EU-stations
1900-2300 u]'c. '
Werkcrr met: elke amateur.

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

Puntentell irrg:
QRP/QRP QRP/QRO

Op het eigen continent 5
Buiten het eigen continent l0

Multiplier: geen.
Score: de som van de QSO-Punten'
Bijzonderheden: QRP-uitgangsverÍnogen niet hoger dan 5 w cw en l0 vy ssB.

DËelname alleen voor single op. QRP-stations met eigenbouw, inclusief

zelfgebouwde bouwpakkelten. Elk station I x per band, ongeacht de gerverkte mode'

Elke mode erl 'cross-mode'QSO's zijn toegestaan. Summary sheet met

stationsbeschrijving, gebruikte uitgangsvermogen en antenne-installatic,
scoreberekening pei Uand en een verktaring dat het station is gebruikt volgens de

regels van de contest.
Lo'gs: moeten bevatten datum, tijd (uTC), band , call gewerkt, rprt sent, rprt rcvd..

QSb-pnts. Niet-aangegeven dubbele QSO's worden bestraft met I I x de geclaimde

QSO-punten.
Deze contest wordt gesponsord door WalÍbrd Electronics, die twee priizen

beschikbaar stelt.
Alle goede inzendingen dingen mee voor een tweede prijs als de volgcnde vragen

worden beantwoord:
A. Welke banden en modes heeft uw gebruikte apparatuur?
B. Ceef een korte omschrijving van het ontwerp ot, als het een commerciële

bourvdoos is, tyPe en model.
c. welke andere'banden en/of modes zou je graagop een zcllbourv trcvr willen

hcbben?
D. Wat vind je een redelijke prijs voor een bouwdoos volgcns vraag C? ,
E. Wat is het meest co.ple*e meetapparaat dat je tot je bcschikking hebt?

Eerste prls: een FROME ontvanger voor cen band naar kcuze'

Tweede jnls: getrokken uit alle inzenders met de 5 bcantwoorde vragcn' cen Pitncy

ontvanger.
Een kolie van.ie log wordt doorgestuurd aan Walford Electronics'

Aanbevolen fièquenties +QRM: CW 3560 kHz en SSB 3690 ktlz'

Logs per band l-summary inzenden voor 30 april naar c P. Stancey G3MCK, l4

Cherry Orchard, Staines TW l8 2dF' England.

SARA LO\\' POWER SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uitr.r'isselen: RST + IARU locator + deelnameklasse'
IARU locator: Maidenhead oÍ'World Wide locator' maar dan slechts de eerste vier

karaktcrs ervan, dus b.v. JO2L
Deelnarneklassen:  A = t  W, B=5 W.Q=25 W. X =50 W' Y = 100 W output '

Allecn single-operator stations.

I punt
2 punten.

ï

I

I
N
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Bandklassen: | = een band,2: drie banden en 3 = alle banden'

Pu4tentelling: QSO's met eigen continent = 3 punten, QSO's met de andere

continentcn 1 9 punten, QSO's met OM-stations = l8 punten'

Multiplien IARU locator en preÍix per band.(prefrx volgens WPX-regels) . ,.
Score: het totaal van alle QSb-punien maal het totaal van alle vermenigvuldigers'

Biizonderheden: nict-aangèduide dubbele QSO's worden bestraft met l0 x de

;;'"1;;;à;;;"rde. CrossËand QSo's tellen niet. Slechts een inzending is toegestaan'

óeen WARC-banden gebruiken'
ioÀt, t., eigcn bladni. per band. Logbladen voorzien van call' band en page x ofn'

LoË1"0"f ." ïf s volgt: date, time (GMT)' call worked, RST' exchange sent' exchange

rcvd., new locator, n*ru práf.i*, QSO-points. Elke RST die niet is ingevuld wordt als

599 beschouwd. Maak een lijst van uenncnigvuldigers voor elke laryf a\la1k.een
iiiu p"t U""A van dc goverkie calls op alfabetische. volgorde met de QSO-tud'

I3andlogs van nret-gcclarmde banden worden als'check logs' behandeld Deze logs

merken met'check log.
SoÀ.nuo,,ingrblad: dït blad moet de volgende gegevens bevatten: contest, datum,

ioiaaltelling,'naam, stationscall en adres, deelnameklasse, bandklasse, IARU locator,

uitgangsvcrmogen, rlg, antennebeschrijving en een getekende QRP-verklaring

ini"noïng"n móeten Ëinnen 30 dagen na dà contest verzonden zijn aan: Radioclub

OMSKFV, p.o. Box 29,036 Ot líartin l, slovakia, Central Europe. Zet'SS Contest'

op de envelopPe.

ARCI SPRING QRP CONTEST
Werken rnet: elke alnateur.
Uitrvisselen: ARCl-leden RST + state, prov. of land + ARCI tnembernr'; nict-leden

RST + state, prov. ofland + output.
Deelnarneklassen: single band, all band'
puntcntelling: ARCl-Èden 5 punten, EU-stations 2 punten, DX-stations 4 punten'

Multiplier: USA-ttot*t. VE-prov. en DXCC-landen'
Score: som van eSO-puntei x rnultipliers x verlnogensmultiplier x energiernultiplier

* bonuspunten.
Biizondcrhedcn: Elk statiorr I x per band Max' 24 uur in de contest'

VËr*og.nr*ultiplicr: bii rnax. I W uit de score verrne.igvuldigen met l0' bii rnax. 5

W uit dc score vennenigvuldigen met 7'
Voedi'gsmultiplier: brllggZinatural'energie mag de eindscore met 1.5 worden

vermenigvuldigd.
Uonur, funt.n"voor homebrew apparatuur: 2000 punten extra voor HB-TX per band.

3000puntenvoorI IB-RXperbanden5000puntenextravoorI . |B-TRCVRper
band.
ÀunUruot.n l iequenties: l8l0' 3560,7040' 14060,21060' 28060 kHz'

Logs: pcr band * sutnmary binnen 30 dagcn zenden aan: Cam Harttbrd N6GA' 1959

eriOgéport Ave., Claremont. CA 9l7l l, USA'

RSGB QRP CONTEST
Werken met: elke G-amateur.
Uitwisselen: RST + volgnr. + inPut.
Deelnarneklassen: A = ÍK-stations < 5 W, B = overige landen < 5 W'
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Puntentelling: l5 punten per QRP-QSO en 5 punten per QRO-QSO'
Mul t ip l ier :  geen.  

r - -  \ - - -  \ -  -

Score: de som van de QSO-Punten.
Bijzonderheden: alleen single op.
Logs: per band * surnmary binnen 30 dagen zenden aan HF-Contest Committee

ns-ce. c/o Mr D.S. Booty, | 39 Petersfïeld Avenue, Staines Middlesex Tw l 8 l DH,

England.

AGCW-DL QRP PARTY
Werken rnet: elke amateur.
Uitwisselen: RST + votgnummer * klasse.
Deelnamcklassen:  A =max.5 W, B = max.  l0  W ui t ,C= SWL'

Puntentelling: QSO's met eigen land I punl overige landen 2 punten' Elk QSO met

klasse A-station QSO-Punten x 2.
Multiplier: DXCClanden Per band.
Score: som van bandtotalen. Bandtotaal = som van QSO-punten maal som

multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station I x per band.
Frequenties: 35 I 0-3560 en 70 l 0-7040 kHz'
Logi: per band + summary voor 3 | mei sturen naar Antonius Recker DL I YEX,

Hegerskamp 33, 48 155 Munster, F.R. Cermany.

l3rh YEOVTL QRP CONVENTION F[JNRUN 1997
Elke contestavond van 2000 - 2200 engelse kloktiid.
Werken rnet: QRP-stations, max. 5 W output.
Roepen: CQ FR.
Uitrvisselen: RST + volgnr. + output + naam.
Volgnummer: een drieciiferig getal dat mag beginnen br1 elke rvillekeurige u'aarde'

maai niet lager dan 100 en rvordt bij elk QSO met een verhoogd gedurende de hele

contest. Alleen de drie Funrun Bonus Stations vangen aan bii 001 '

Deelnameklassen: geen.
Puntentelling: | 0 punten voor elk QSO mct andere QRP-stations. 25 pr.rntcn voor elk

QSO met een Funrun Bonus Station (incl. CB2LOW)'
Mul t ip l ier .  gecn.  i
Score: het toaal van de punten op elke band. t
Bi-jzonderheden: Funrun Bonus Stations zijn dit. iaar:

cÈzlow (G3|CO) uit Yeovil op 3588 en 7028 kHz + 2 kllz; I

GW3JSW nr Weshpool, Powys op 3563 en 7O23 k4z + 2 kllz1'

GDoLQE in Laxey, lsle ol 'Man op 3553 en 7033 kllz * 2 kllz'

AIIe Funrun Bonus stations mogen eén keer op elke avond en op elke band gewerkt

rvorden. De Funrun Bonus Stations zullen elke avond rvillekeurig voor éen uur op

elke band aanrvezig zi.in. De overige stations mogen elke avond nogtraals gerverkt

rvorden.Alle dubbele QSO's rnoeten duidelrlk in het log rvordetr aatrgcgeven zonder

QSO-punten te claimen. Niet-aangegeven dubbele QSO's rvorden bcstralt met 2 x de

tiSO-ivaarae. Log indclen volgeni RSGB-lbnnaat. Summary slrcet tnet adres. sub-

tèlling voor elke óontestavond en per band, totaaltelling en een kortc

stationsbeschrij vi ng.
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Vobr de hoogste score voor drie van de vier contestavonden voor elke band en de

#;#*;À.";e voor drie van de vier avonden op twee banden.worden

certificaten uitgereikt. o.àuonJ"n U"hoevcn niet béide tegelijkertijd op 80 en 40 m

tevallen.Ookvoort.,.trtut'on,datconsequentgedurendedehelecontesthetlaagste
rirll"Ët"-t""gen gebruikte, iuordt e"n cLrt i Írcaat besch ikbaar gesteld'

SWL: luistcrrapporren *oiOËn op prijs gesteld en voor het meest uitgebreide rapport

rvordt een award uitgereikt'
Àunl.uot.n Íiequenties: 3560 en 7030 kHz+ l0 kHz'

Logs: per band * summaty uoot l5 mei verstur:l .uun' 
E'H' Godfrey' G3GC' Dorset

Rcach 60, Chilton Crove, Yeovil, Somersct' BA2l 4AW' England'

ARCI QRP lloorowl, SPRINT
Werken met. elke amatetlr'
Uitwisselen: ARCl-leden RST + state, prov' of land + ARCI membernr'; niet-leden

RST + state, Prov. ofland * outPut
Dcelnameklassen: single band' all band'

il;;;ll;;,;, ÀRCl-Ëde;5 punten, EU*tations 2 punten' DX-stations 4 punten'

Vut,lptl"t, JsA-ttut"t, VE-prov' en DXCCianden'

Score:somvanQSo-puntenxmultip|iersxvermogensmultip|ierxenergiernu|tip|ier
+ bonuspunten.
Biizondèrheden: Elk station I x per band' M.ax -Zl 

uur in de contest'

VËÁog"nr , t ' r ' r l t ip l ier :  l0  x  b i i  <  I  w '  7 xbi j  <5 W'

Voedingsmul t ip l ier :b i1 l00%o'natura l .energiemagdeeindscorernet l .5rvorden
uermenïgvuldigd. Bonus: punten voor homebrew apparatuur' 2000 punten extra voor

ffe-fi i., tuia' 3000 punten voor FIB-RX per band en 5000 punten extra voor

I lB-TRCVIf Per band.
Àanbevoten Íïequenties l 8 10, 3560' 7040' 14060' 2 |060' 28060 Ol tt, - . -.
Logs: per band + summaVïttt* l9 qagen zenden aan: Cam HartÍbrd N6GA' 1959

Brldgeport Ave.' Claremont' CA 9l7l l '  USA'
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Indien u rvenst deel te nemen gelieve u tc bellen met PA3BUO (Wim) 0575-563210,
b g.g. PA3DPU (zoon Martin) 0575-561478. Urv telefonische aanrnelding zie ik
gaame tegemoet tussen 3 en l4 maart op werkdagen tussen l7 en l9 uur.
Na uu,teleÍbontje ontvangt u de nadere gegevens. o.a. het aanmeldingsÍbrrnulier.
De det'initieve inschri.lving gaat in ná ontvangst van aanmeldingsÍbrmulier en
betaling per giro vóór 3 mei 1997!
Het zou prettig z|n verschillende teleÍbontjes te kunnen beantrvoorden en dat het
weer in deze periode aan de verwachtingen zal kunnen voldoen. Hier is alvast een
zonnetje: de prijzen van de camping zijn onveranderd!

ledereen die deelneemt wens ik nu reeds, ook namens mijn vrouw Ria, zeer
genoeglijke dagen toe!

Met een hartelilke groet' 
pA3BUo-wirn en XyL-Ria

ERVARINGEN MET DE
DRIFTCORRECTOR VAN PAOKSB

door PAoRTW

Eindjanuari heb ik een proiecl nageboutld dat door PAoKSB in Electron is
gepubliceerd. U weet natuurlilk dat hij een PLL-fanaat is tan de eerste orde. flii is ,
echter in nijn ogen een ECHTE uih,inder.

De liequentiedrillcorrector die Klaas nu bedacht en gepubliceerd hecÍi is absoluut
een WONDER! Al sinds jaren en dagen bouw ik VFO't1es met NTC-condcnsators.
luchtcondensators, keramische spoelvormen en nog vcel mecr voorzorgsmaatregelcn,
maar ik was er nog NOOIT in geslaagd een absoluut stabiele afstcmbare oscillator te
constÍueren. Met de eenvoudige schakeling van Klaas is het rnij nu gclukt!
I-let is geu'oon een wonder; vanaf de eerste secondc na het aanzcttcn van mijn
transceiver staat het ding doodstil. Hoe het ding werkt begnlp ik een beetie. hoe hij
echter een 48 Ml-lz kristaloscillator laat locken met een 5 MHz VFO is mil nict erg
duideli ik Maar dat hoeÍt ook niet. .
Voor gebruikers van de Japanse bakken van Schaart is deze ontwikkeling natuurlijk
geenszins van belang, voor de lezers van de Nieuwsbriefligt de zaak natuurliik heel
anders. Dus hierbrl wil ik dit prqect onder de aandacht van de zellbouwers brengen.

Literatuur:
Electron dec. l996, blz. 517; Driftcorrectie van LC-oscillatoren, PAoKSB
Electron jan. 1997,blz. 10, Nogmaals: Driftcorrectie van LC-oscil latoren, PAoKSB
Electron feb. 1997, omslagÍbto, PAoSE

' t * ! È + ! i

Data
Ditmaal worden de BQC-gezinsdagen gehouden op zaterdag 2l juni t/m rvoensdag

25juni  1997.
Ti,á;;; de evaluatic in lgg6 werd besloten iets later in het seizoen te starten met de

hoopopmeerzonenrninderrv ind.Tevenswerdbeslotenomde'bezoekdag'weer in
te voertn: deze rvordt gehouden op zondag22juni 1997 van l2-16 uur'

Aanmcld ing
Dit jaar is dà aanrneldingsprocedure als volgt'

3.

$

BQC-GEZINSDAGEN 1997
op camping 't HA_AS^JE te Olst

door PA3BUO

Benelu QRP Club - Nietnvsbrief nr. 8 I ' naart 1997
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De multibander tan H/6FFK

Dit geldt ook voor de gcbruikte stcckspoelcrr cn
Hf voeten. Il/ie daar nog enkele van be:i! :ou nij

daarnee een heel groo! ple:ier docn.
De spoelcn kan men ook rvikkclcn op de voct
van een 6V6G, óK7C ol ' iets dcrgel i jks rnaar.
gelukkig. hedcn ten dagc u,ordt ccn goede buis
niet zo snel rneer onthooÍd...  hoon ik maar!

LOW

Croeten. Dour.r,c I'AoDKO
Bruncel 4 I
9291 JII Kollurn

2 . 5  m H 1 0 0 0 .01  n
F-- ll
{-ilon""

Reactie op een geplaalst artikel in de NBR is he! npoisÍe vaÍ ie als redacteur kan

oyerkomen.Hetgeeftjehetgevoelnieralleentes.|aanindebelevingvanjehobb)'
en feíletiik is een reactre ""ii'i'nning en een schouderklopie' Onderstaand artikel

í'ean r,á,, de reacties die de redactie ontving naar aanleiding van een sjukje in

Niemvsbrief nr. 80' Dowe i' "i gn'oo'dàrd en bekend publicist e1 h.e.{t^t1t de

tà"í ai: iíri, een reeks artikelen op ziin naam staan' Dit vas voor de VER)N
'""íÈáái 

onr henr de titel ,Anatetrr ván het Jaar t984 te verlenen. In de loop t'an

i ,'ii tr,fii, ve nog vel neer van ziin hand kunnen lezen' [ghs]

Met genoegen las ik het artikeltje va1Wlm-fno.WDW over zijn ervaring op de

dertig meter met als tegeÀatio; K I GHD' Het daarbij gepubliceerde ontvangeíje

krvammi jbekendvoorenbi jhetnaderbestuderenvandetbtoontdekte ikdatop
dcze Íbto een ARRL uunOlËoi f S+l stond afgebeeld. Het is jammer.dat de tbto's in

à. NAn nict zo duidelijk overkomen maar met een lidmaatschapsbijdrage van

viiftien gulden per.;aar mag en kun je natuurlijk ook geen al te hoge eisen stellen'

Ontvanger KIGI ID
FletschernavandezeontvangerkwamikvervolgenstegenineenARRLlandbook
o"no I sls, mct dit verschit o"ut de batterij voor de negatieve roosterspanning niet

werd toegepast cn de antennekoppeling.nd.r, *us uitgevoerd. Nu.is.het de kunst bij

deze simpele ontvangers het antónnesignaal zodanig aan de roosterkring toe te

voerendatdezekring,,,,ni 'uutwordt-gedempt'|ndienditnietgoedgebe.urtgaatde
selcctivitcit grotende-els verloren hetgeen immers niet de bedoeling kan zijn Een

verder nadecl kan dan zrjn dat de tcr-ugkoppeling minder'soepel' werkt' De.beste

,"rul,u,.n rvorden verkregen indien wè een antenne toepassen waarvan op het

uiteinde dc rnaxirnale rp.ïning aanwezig is, dus een hele of halve golflengte Het

uiteinde van ecn.dergelrlke anlenne woràt dan met een kleine capaciteit aan de top

van dc roosterkring gekofpeld. ltoe te echter ook koppelt' enige energie verdwijnt

;l,iJó d;;ijzi in de'antetrnc. Ecn oplossing van dit probleem is een

hoogfrequenttrap toe te Passcn'

Ontvanger W6FFK
ln mrjn schematuur krvam ik ecn ontvangertje tegen van WóFKK die ook slechts eén

bul, Ë.uut en wel een 6D10. Deze buis hieft een drie trioden-systeem uit delaren

,"riig .n is alkornstig uit Arnerika. Je kunt deze buizen tegenkornen in. de toen zeer

popuïuit. Fleathkit bóurvdozen. Wanneer we naar het scherna ki-iken zien rve dat

tussen de antenl.le en de teruggekoppelde detector een triode in een geaard

roosterschakeling is geschakild. de kunnen de antenne nu met coaxkabel

(laagohmig) aanJuitén tenviil de roosterkring van de detector minimaal wordt

belast! Je kunt dus met een e b to toctr een éenlampertje bouwen, hoew'el je enig

geluk moet hcbben o* a.t. buis op de kopte tikken. Daarom echter niet getreurd

ïvant met andere ín dejunkbox voorkolnende triodes gaat het ook'

t-
17

I

N)

1 0 k1 k

Onderaanzich! spoel

l " È : i * +

NOSTALGISCHE ZENDER
Zijn er onder onze leden amateLlrs die rnet een nostalgische buizenzender uit  de
dertiger jaren 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... 
-;

Door de VXO is de oscillator iets minder stabiel, waardoor deze brj key-down
ongveer 200 tot 500 Hz verstemd wordt en dit is goed werkbaar.
Het lC is in staat er toch nog een kleine 300 mW uit te'persen'.
Biigaand nogmaals de schakeling, nu uitgebreid met dc aansluitnummers van het lC
en de VXO-colnponenten

Veel succes en 73. Arjen PA3CCY
In Nietnvsbrief nr. 77 stond ,tveer eens een uitdagend schakelingetje van een 80 nt

h.atrsceivertje. Ge:ien ntgi bteperkte hobbytiid in niddelen en natuurliike voorliefde

voor eenvoud nroest ik daarnrce Qiperinrcnleren'

Oscil leren
Ëuï.il"rrt" opzetle oscilleerde de zaak meteen al goed, let wel: de LF-versterker...

lnmiddels had ik al wat ervaring opgedaan met het CA 304ó (CA 308ó) lC in de
'Unichip,, waarmee ik overigcrrJal'Àcnige verb.inding heb gemaakt. Dit lC bevat 5

tiansistoicn en kon zodoenà'e zowel oscillator, buÍïer/PA als de LF-halfgeleiders

vcrvangen.

Literatuur:
Nieuusbrief nr. 55, sept.
C3MY'. PAoWDW.
Nieurvsbrief nr. 71, sept.
Nieurvsbrief nr. 77, mrt.
Nieurvsbrief nr. 79, sept.

1990,blz, 16,'Ervaringen mel de Unichip trarrsceiver van

| 994, blz. 59,'Micro-80 mini trcvr', RV3GM.
1996,blz.50, 'QSK mini trcvr Pixie 2', WAóBOY.
1996,b12.68.'The sad fairy-tale of Pixie 2', PAoWFS.

, l * * t ' t

STAND BQC.ACTIVITEITEN\ilEEK
door PAoATG

prefixen landen QRP-QSO's totaal QSO's scorecall cat.nr.

a l l  30
afl 25
al l  4 l
all 30
a l l  l 8
a l l  15

às

I
2

4
5
6

39
44
53
3 5
22
l 5

PAoATG
PA3AFF
PA3BLIK
PA3BHH
PA3ANC
PA3GWJ

2366
2277
2034
1372
642
464

t 9
8

26
l 7
l 2
t 0

34
25
43
23
il
7cA 3046

of
cA3086

Tl, T2, T3, T4 = CA 3046 ofCA 3086
D l  =  B B  2 1 2
L = 23 wdg. 0,3 rnm oP A 6 mm met kern, aÍïakking op 7 rvdg. vanaf +12 V

PIXIE 3 transceiYer

PA3AFF Piet,26 december 1996t/m | . ianuari 1997 =7 dagen. Vrocgcr lraddcn u'c
25 ïlm 3l december. We hebben tijdens de laatste QRl'-bi.ieenkornst tc Apeldoorn
aÍgesprokcn ook I januari erbij te nemen en de le Kcrstdag te latcn vallcn. otndat cr
dan toch niet zoveel activitcit is. Maar desalrrietternin hcb jc ccn rnocli l i istie
gerverkt.

PA3BHK Robert, mooi log, lekker actief geweest. DL9GTI accoord met twee keer
opvoeren. MP is >5 W en < 20 W, dus geen QRP, dus YUTSF op 7 MHz en YU l BO
op l4 Mllz zrjn l QSO-punt waard.

PA3Btf ll Ton, ja Dr. Hartmut heeft op dezewi.iz,e tiidens de lèestdagen voor leuke
activiteit gezorgd op de banden. Ook ik had cr proli..;t van.

PA3ANG Johan, US = Ukraïne en dus een land.

, i * * + : *
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om eén en ander te kunnen realiseren met dit ene lc heb ik de schakeling van de

eerste versie gebruikt. welke beschrcven staat in Nieuwsbrief nr' 7l

vxo
Het geheel is uitgevoerd op experitnenteerprint. Tevens heb ik van de oscillator een

vXó gemaakt. wat rneteeri een oplossing bood voor het shiftprobleem ln het

oorsprónkelijke ortwerp is de onivangÍièquentie n.l. tevens de zendtiequentie' mdat

Benelw QRP Club - Nienvsbriefnr, 8l 'uaart 1997
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CW.MONITOR
door PAoRTW

Enige tijd geleden heb ik een CW/SSB-transceiver gemaakt met transistors. Het ding
rverkt voortreffelijk en Frans PA3AWV heeft me al diverse kcren een 599X (l!)
gcgeven. Het gebeurt niet vaak meer dat amateurs zichzo verdiepen in de
toonkwaliteit van lret tegenstatiol.l. Hl. Dat ik zo trots ben als een pauw op mijn
eigenbourvtje laat zich raden. Het is echter een vrij ingewikkeld geval geworden en
rvaarschi.jnlijk te groot voor dit blad.
Bil de constructie van het apparaat heb ik echter de side-tone vergeten. Dit maakt
niet zo erg veel uit, maar op een gegeven moment vond ik het wel lastig. Orn niet in
rnijn nieuwe 'bakkie' te hoeven spítten heb ik een dingetje gernaakt, dat op de
vensterbank een keurig toonlie geeft als ik aan het seinen ben.

C on s ! ru c ti e gegev ens van de C W-non i I or

Benelw QRP Club - Nienvsbrief nr. 8l - nraart 1997

Het ís heel eenvoudig en teek me wel iets voor het eRp-blad. Tekenen kan ik niet.
maar dat tveet Adriaan PAoATG wel recht te zetten.

Het type relais is onbelangrijk als-ie maar aantrekt. Niet teveel stroom a.u.b.! Andcrs
is de batteri.j (9 V) te gauw QRT.

De CIV-noni torpan PAoRTW

Het zal duideli ik ziin dat ik via een pulsje de 555 direct had kunngr schakelen
(zonder relais). Maar ik vind het zo gezelligom heï ouderu,etse geratcl te horcn laast
het toontje uit de luidspreker.

Met vriendelilke groctcn. Ilas pAoRTW

* ' t * * *

KORTE KRONIEK van de BQC-VOSSENJACHT
door PA3BHK

08:00 CMT

08:04
08:1  0

0 8 . r 5
08:40
08:52
09:00

09:1 5

28 dccember t996
40 meter is doodsti l dus eerst maar eens op 80 luistercn. Ook niets!
Dan maar'CQ QRP'roepen met 200 rnil l irvatt..
Diets PA3BSI komt terug. een goed QSO rnct'QRPP'
Ecn VOS! Mike PA3ASC rverkt echrer cerst mer Dicts, ongetrvijÍèld
met de gcdachte 'Robcrt zal wel even rvachten'. Ilelaas.
want ik rvord beneden venvacht voor ontbijt
Weer boven, maar Mike is Íbetsic.
Nog een vos! David, PAoWNN kan miln 200 rnW goed ncrnen.
Voorlopig geen vossen meer, maar ik hoor Petcr G3ltDL van de G-
QRP Club. Miin 200 mW zijn goed voor een 579 rapport over cen
aÍ'stand van347 km. zijn 5 u,atten ziln loeihard. [r.en bijpraten dus!
PA3FSC! Weer een vos! Maar Bert is zcer zrvak e'n hoort rnij

Benelut QRP Club - Nienvsbrief nr. 8l - maart lg97
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09:38

09:30

l3 :00

I l :03

blijkbaar niet. Opschroeven naar I watt, mijn'grens' voor de
Activiteitenweek, helpt niet.
Nog een keer met 200 mW'CQ QRP'roepen. Peter DJoGD komt
terug, 166 km!

29 december
's Morgens lekker op 40 bezigen af en toe met een halve watt met
gematigd genoegen als'VlP'-station in de'Original QRP Contest'
een station werken.
Het bijeen sprokkelen van leuke landjes met 500 mW zit er op want
ik ben het haasje olwel vos. De kraan omhoog naar I watt en een
eerste'CQ FOX'op 40.
DLgGl'l begr4pt mrjn'CQ FOX'niet en interpreteert dat als'CQ
QRP'. Of is hij gewoon nieuwsgierig? Laat je zo'n vent barsten? Dat
kun je als 'bekend 

QRP-e/ niet maken. Dan maar werken en
uitleggen waar je mee bezig bent. Kortom, even niet beschikbaar
voor onze deelnemers. Maar wel een leuke afstand, 631 km met
lwa t t .
Weer roepen, als in een woestijn.
I-let verplichte halve uur op een band zit er bijna op, QSY naar 80 en
roepen. NIETS!
Even ronddraaien en luisteren, Bastiaan PA3FFZ en Piet PA3AFF
zijn er ook.
Tegen rnijn'Wintersports'-principe in de ene watt verlaten en naar
3 watt. Meteen antwoord van David PAoWNN. Eindelijk een
jachthond !
Ook DJ6ZF snapt'CQ FOX'niet want hij komt er op terug. Om
bckendc reden toch maar gewerkt. Gelijk een puntje gegeven voor
de Original QRP Contest, maar nu met 3 watt, dus niet als'VLP'-
statlon.
Frank PAIFLV roept.Zijn signaal bij mij is goed maar hij kan me
niet mccr nemen, dus geen QSO.
Bert PASFSC roept. Helaas, zijnzeer zwakke signaal verdwijnt in
de ruis.
DL5YCI roept. Alweer een DuitseÍ die'CQ FOX'niet begrijpt. Om
bekende reden weer een tiidje (de laatste 5 minuten dus) niet
'beschikbaar' voor onze jachthonden.

Conclusies
Wat zo mooi had kunnen zijn werd gecompliceerd door de Origínal QRP Contest en
door toch weer teleurstellcnde condities. In zo'n periode van verhoogde QRP- *.,
activiteit wekt, zeker rond de QRP-Íiequenties, zo'n'CQ FOX'venvarring en $|
nieuwsgierigheid op. Zeker wanneer men een min of meer'bekende QRP-er'hooÍ :
waardoor de vos uit Íatsoen tegenover andere QRP-ers na een aanroep ook aandacht
aan die stations rnoet besteden en dus een trldje niet'beschikbaaC is voor de Jagers'.
Jarnmer, hopehlk gaat het na een kleine wrjziging in opzet in maart beterl

72 es73 de Robert PAIBHK
i * + * i
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DE BQC-VOSSENJACHT
door PAoATG

punten k m p e r { Wcall

ON4KAR 20
PAoATC 48
PAoRBC --
PAoRBO --
PAoWDW-- 20
PAoWNN --
PA3AFF 22
PA3ANG ---
PA3AQL ---
PA3ASC ..- 20
PA3BTIK 45
PA3BSI
PA3CZA .-
PA3FFZ
PA3FLV
PASFSC

5 ---
88 24

3 - -
5 - -

52
45 80
20 20

45

48 80

20

5t 8 ---

: : : :  i : :
2 0 4 5  5
20

54 20

48

25 567.5
288 r r8,2
35 252.4
5  r  t0 .8

72 286,8
125 92.3
62 il 8.2
45 81 .0
94 59.9
20 87.2

t52 r 3 14.5
93 1 il.7

85.4
459.4

70 ó6.3
20 699.4

l 3 : 1 3
l3:?9

l3 :40

l 4 : 0 1

l 4 :  l 0

l4:23

l4 :32

l4:55

r
l

:
_t

De cijfers I t/m 8 zijn de jachtnummers
| 29-12-95
2 30-t?-95
3 29-06-96
4 30-0ó-9ó

5 28-09-96
6 29-09-96
7 28-t2-96
8 29-t2-96

De vossenj ach t van 28129 december I 996
l-lelaas heb ik op zaterdag niet kunnen rneedoen. Op zondag hcb ik tegcliikcrtlid ook
nog Inet de Original QRP Contest van DJTST en ecn OZ-contcst mccgcdaan ( ! ). Er
rvas dus $,at meer druktc op 80 rn en u,cinig plck op 40 m. Op 80 rn had ik vecl last
van QRM. maar er waren stations te horen. Ik heb slcchts t\vce statiotts gclroord.
hoe',r'el ik de indruk had dat er mcer actief waren. Op 40 rn hcb ik rcgclnratig
geluisterd. maar geelr CQ FOX gehoord.
PAoRBC Roeland..ia 's zondags warerr de condx niet zo bcst. lk had er ook last van.
PA3;\1.'F Piet. bedankt voor de inzet, rv-ant je had het langstc logliistie. t{opeliik
horen u,e nog alsiachthond.
PA3FF'Z Bastiaan. jii hcbt toch nog aardig rvat gewcrkt.
PA3BSI Dicts. je hebt in elk geval toch dcluiste locator gebruikt.  Dc lbut is niet bi i
mij ontstaan. rnaar elders. .lc had een lcuk lilstle trou$'ens.
Pr\3BllK Robert. roepende in de rvocstijn. maar wat denk.ie dat dc.iachthonden
docn in de noesti jn?
PA3ANG .lohan. zoals -ie ziet prirna gclukt dat packet-bericht. bedankt.
ON{KAR Rcne. dat u'as wel een lan-ec logliist voor alleen 80 m. Orndat de antenne

Benelux QRP Club - Nienvsbrief nr. 8l - n,aart 1997
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op 40 m niet zo goed rverkte ging het op 80 m waarschijnlijk extra goed?

De volgende BQC-vosscnj achten
Gezien dc druk die de vosscniachten op het gezinsleven veroorzaken hebben lve

gekozen voor slechts vier.iachten ditjaar. Dejachten vinden alleen plaats op de

zondagen van rveekcndcn waarop geen bekende nationale of internationale CW-

contesten worden gchouden. Alleen 28 december, tijdens de BQC-activiteitenweek,

zal er een QRP-contest gehouden rvorden, maar ik denk dat dit geen probleem zal

opleveren.
Voor het volledige reglement wordt venvezen naar Nieuwsbrief nr. 76 van december

1995. Lees ook nog eens het aanvullend commentaar in de Nieuwsbricven, die

daarna zi-jn vcrschenen!
I-licrna vindt u het overzicht van de vossen die tiidens de komende jachten

verschalkt moeten rvorden:

nr datum UTC

QRP BOVEN 30 MHz
door PA3BHK

Na nijn afsluderen in december 1989 besloot 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 nteeste QRP-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 7 jaar tijd wordt de pen voor deze ntbriek

eens aan een ander over le dragen? Gelukkig krijg ik afen loe 'dope'van tnv kant

en verschijnen nu en dan artikelen vaardoor ik zie daÍ er binnen de BQC ttog steeds

belangstellitrg bestaat voor de hogere banden. Maar vie veel vil het 'A- Tean' vqn

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 periode llaarin de bi.i stabiel weer optredende'temperatuurinversies'met
'lvarme lucht bovcl koudere lucht vlak boten het aardoppervlak aanzienlijk Ininder
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vaak voorkomen dan in de andere seizoenen maar toch zo nu en dan mooie,tropo'-
openirgen kunnen geven. Dan kunnen zells met QRP-vermogens vooral boven
144 MHz at-standen tot soms over 500 km met QRO-sterkten worden overbrugd.
Maart en april zijn maanden waarin een verhoogde kans op'Aurora'bestaat, ofuel
reflecties tegen sterk geïoniseerde gebieden in de ionosÍ'eer boven de polen die ook
verantrvoordelijk zi-jn voor het noorderlicht. Maar uit ZENIT. het Nederlandse
tijdschrilt voor weer- en sterrenkunde, heb ik begrepen dat ondanks het begin van
'cyclus 23'de zonnevlekkenactiviteit minimaal is. Pas tegen de herfst wordt een echte
toename verwacht. Voor grote Aurora-openingen moeten we dus nog even geduld
hebben. Dit geldt overigens ook voor de echte DX-propagatie op de 6 meterband in
de vorm van F2 en TEP (Trans Equatoriale Propagatie). De enige vorm van
ionosferische reflecties waar we zeker van kunnen zijn is Sporadische E (Es) die op
50 MHz halverwege april weer regelmatig verbindingen tussen ca. 500 en 2000 krn
mogelijk maakt en waardoor vanaf mei zelfs de 2 meterband heel af en toe net 20
meter met'short skip' lijkt. Deze openingen op 2 zijn echter zeer kort, van rninder
dan eerr minuut tot hoogstens (en zeer sporadisch) enkele uren. Mocht u Inet uw
neus in de Es-boter vallen, houdt dan de verbindingen kort en rvissel alleen
essentiêle gegevens zoals roepnaam, rapport, locator en eventucel urv naam uit! Dit
geldt vooral voor 144 Mllz, op 50 MHz zijn de openingen meest aanzienlijk langer
en kan er dus regelmatig een'normaal' QSO worden gevocrd.

Activitciten
Alex PDoSES uit Huizen heeft met zijn tot'N'-status gepromoveerde D-machtiging
nu ook toegang tot enkele delen van de 70 centimeterband en stukjes van de CW- en
SSB-delen van 2 m. We hebben inmiddels een 2 x CW-QSO gehad, maar gezien
miin beperkte antenne hadden we de volle l0 á l5 W nodig. Het 2 meter SSB-deel
van de N-arrateurs is gezien het vemieuwde bandplan zeer ongelukkig gckozen, wic
weet kan de HDTP daar nog wat aan doen. Ondanks dit heefl Alex vccl plezier varr
CW en SSB op 2. Hij vertelde me wat info te hebben gestuurd. Maar net als met zijn
inÍb voor de vorige Nieuwsbrief, die nog steeds moct worden bczorgd, heb ik ook nu
niets ontvangen. Of is Alex vergeten de bricf te posten? Helaas, mcegenictcn mct
zijn bevindingen gaat dus wccr niet door.
Zcll'heb ik op 2 meter wat experimenten gedaan met millirvatts Via mijn
veÍrnogensmeter en analyser heb ik het minimum vennogen dat rniin zcllbourv
zcndcr kan lcveren gemetcn en kwam zo tot 50 mW. Met een l0 dB of een 20 dB
verzwakker tussen zender en antenne wordt dat dus 5 mW resp. 500 pW. ZelÍ's met
die halve mill irvatt in een halve golf vertical had ik gocdc verbindingen met PAoJllB
op 1,7 km en PI4KGL op 3,2 km alstand Met 5 mW PA3BBI op ca. 3,3 krn (Wim
heeft geen antenne voor 2 m rnaar gebruikt zijn 3 el. l0 m beam) cn met 50 mW
werk ik de hele streek. Dit is ook leuk voor de Marathon, ook al trekt het misschien
een en ander uit zi.jn voegen. lloewel, iederc gelicenseerde mag op 2 m en 70 cm
meedoen en op die banden kun je met vrijwel nicts nog vrij vcel doen!

Knutscltip
Nouja. knutselen, eigenli ik meer afregelen. Voor de zoveelste kecr begafeind
november mi-ln rnobieltransceiver het. Nu met een mechanisch probleern; hct
vergrendelingsnrechanisme van het alheembare bedieningspaneel brak at. tlct ding

9
l 0
l l
t 2

09-03-97 0900-l 100
t5-06-97 0900-l 100
05-10-97 0900-l 100
28-12-97 0900-1 100

ON4KAR. PAoDML, PAoRBC, PAoWNN, PA3CZA
PA3ASC. PA3BHK, PA3CZA, PA3FFZ, PA]FSC
ON4KAR. PAoDML, PAoWNN, PA3BHK, PA3CZA
PAoRBC, PA3ASC, PA3BHK, PA3FFZ, PA3F'SC

73- Adriaan PAoATC
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is tijdens het schrijven van de rubriek al een paar maanden in reparatie. Inmiddels

hangt er in de autó een apparaat van een.ander fabrikaat (nee, niet een van de'grote'

Japinners). ln tegenstelling tot de oude doos heb ik brj deze transceiver vóór

mànteren in de auto de modulatie met hulp van Jos PA3ACJ afgeregeld naar

Europese normen olivel 3 kHzzwaai en aanzienlijk teruggedraaide

microÍbonversterking. Want met hct invoeren van'halve kanalen'op 2 m is de

Japanse standaard:'kiaan open met 5 kHz zwaai', die door de gemiddelde winkel zó

wordt verkocht, natuurlijk helemaal uit den boze! Werd ik met de vorige set keer op

keer gewezen op vervonning door overmodulatie en te grote zwaai, nu krtlg ik

ultrt"ï"nd. rapporten en iederecn vindt deze transceiver'veel beter werken dan de

oucle'. Simpelwèg door zelfde set te hebben afgeregeld naar de Europese non"nen,

iets dat de gemiddelde handelaar simpelweg'vergeet'. Jammer voor het'oude' merk

dat mi.jn niluwe mobielset bij mrjn tegenstations zoveel overtuigender klinkt!

En vcrder  
i - .  na ,aar  rnnpn dnnr  com l t  nuDat onze hogere liequenties gevaar lopen door commerciële activiteiten word

vooral op Tdcm steeds duidelijker' Onze, van 430 t/m 436 MHz primaire'

arnateurdienst wordt steeds vai<er gestoord door'low power devices' (LPD's) die

rverken van ca. 43J t/m 434,8 Mtli olwel de'tSM'- Íïequentie 433,920MH2+0.2Yo.

Deze ISM-liequentie is primair bedoeld voor industriële toepassingen mct zeer laag

vennogen, in de praktiik binnen laboratoria waar rveinig kans is op storing.van

prirnaiie gebruikèrs (riii dus). Later werd de interpretatie verbreed en rverden ook

at'standsbËdieningen van auto's en garagedeuren e.d. toegestaan. In Funkschau stond

laatst een aardig verhaal van een dame die op zondagen niet met haar splinternteuwe

auto weg krvarn. Alle dagen van de week ging het, maar uitgerekend wanneer ze

naar de Lcrk rvilde krecg ze haar auto alleen met de sleutel open en was de

startmotor geblokkeerd. Wat was het geval? Een naburig zendamateur had rond die

trjcl ztln welelrlkse'ortsverband'ATV-uitzending op 70 cm en ovcrqlu.urde.de

uiitun.trU"ai"nlng van haar auto. Orngekeerd kornt de storing inmiddels ook stecds

vaker voor. Alrveer is de interprctatie van ISM verbreed en, gestuurd door de

làbrikantcn van cotnmunicatie en vcrmaaks ('consumeC) elektronica, rvordt het'vriie'

bandje ovcrspoeld door rnini-portofbons (wie gelooft er nog dat gebruikers daar geen

buitenantennes aanknopen?), draadloze luidsprekerleidingen en draadloze_

kopteleÍbons die met hun (breedbandige) FM-(stereo)signalen uitgerekend meerdere

simplex- en/ofpacketkanalen bcdekken. Naar verluidt rnaakt een Nederlandse

tàbiikant van gioeilampen de draadloze luidsprekerleidingen en is bii onze

Oosterburcn een bekende Íabrikant van koptelefoons één van de boosdoeners ln

Duitsland is het gebruik ervan toegestaan en met de smoes dat controle op illegaal

gebruik in orrs land haast geen doen is volgt de Nederlandse HDTP voorloptg nog

áezelÍde koers. lk heb echier uit de laatste CQ-PA begrepen dat de HDTP inmiddels

naar een oplossing zoekt in de vonn van een alternaticve trequentie voor LPD'S zodat

uiteindeliii, net aÍs in Denernarken en Groot Brittannie waar gebruik van LPD's op

70 cm (toi groot ongeltoegen van HiFi-minnaars) illegaal is, rvi-i weer worden verlost

van deze initante uorr uàn storing. We z1n immers van 430 tlm 436 MHz nog altijd

een prinwire dienst en buurtbervoners die eventueel 'storing' van olls ondervinden op

hun HiFi-speelgoed of l0 mW portolbonties moeten dit accepteren. De HDTP is hier

kcihard in. llelaas ligt hicr echter wel een basis voor stevigc burenruzles, olltstaan

4 t
t

door een onverstandig beleid van in eerste instantie de Duitse autoriteiten. Gelukkig
is de HDTP verplicht in te gaan op onze schriffelijke klachten over door deze pret-
elektronica veroorzaakte storing.
Maar ondanks dit toch de volgende algemene optoep voor de 70 cm band:
CEBRUIK DIE BAND OF WE MKEN HEM KWIJT!
Met dit ietwat trieste verhaal over onze 70 cm band komt deze rubriek weer tot een
eind. Houdt me op de hoogte van uw activiteiten en wanneer urv berichten
halverwege april brj mij arriveren kan ik ze gebruiken voor de Nieuwsbrief van juni.

Best 72 es 73 de Robert, PA3BHK

t t ' t * ' i *

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1996 door PAoDEF

Contributie I 996 ........... f
Verkoop N ieuwsbrief.... f
Rente girorekening........ f
Adver tent ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . f
Nog te ontvangen .......... f

Druk Nieurvsbrief.............. f 6003,09
Kamer van Koophandel..... f 61,00
Port i  . . . . . . . . . . . . . .  f  2225.13
Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f  72,00
Publ icRelat ions. . . . . . . . . . . . . . . . . f  10,75
QRP Kamp 1996. . . . . . . . . . . . . . .  f  106,45
Marathon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f  60,00
Kantoorbehoeften.............. ï 121,25
Telefoon..,..... f 19,50
Batig saldo.... f 123,48

8201,50
128,50
12,65

400,00
60,00

f 8802,65 f 8802.65

Dr OlVt,
Hierboven vindt u weer een resultaatberekening van het jaar | 996 met een maar
matig batig saldo. Dit komt doordat de porti sterk zijn gestegen en de drukkosten van
de Nieuwsbrief zijn toegenomen. Dit is een gevolg van het dikker rvorden van de
Nieuwsbrief en de aanwas van de leden.
Het aantal leden, dat de contributie voortijdig voldoet, neemt toe; een gegeven dat
ons sterkt in de gedachte dat de Benelux QRP Club leeft bij onze leden.
Aan girotellers wederom het verzoek om uw lidnummer te vermelden. Dit nummer
staat op de sticker. Anders krijg ik alleen maar uw naam door en dit geeft weer
opzoekwerk in de lijsten. Staat er op uw sticker geen'97'dan heeft u volgens mijn
gegevens nog niet betaald. Indien u echter wel heeft betaald voor I 997 geefdit dan
even door ter correctie.
Mocht u nog iets verklaard willen hebben, laat mij dit dan weten. U krtigt anhvoord.
Veel plezier met de hobby en tot werkens.

Yy 72 es 73, Frits PAoDEF
' 3 , t ' i * *



TS50 met Speech-Processor

TX-RX UNIT {X57- 4220-111

TS5O MET SPREECH-PROCESSOR
door PAoFRI

43
)

bereiken. Het gaat om de 10,695 MHz transistorversterker Q42, TX-RX UNIT
(X574220-l I ), direct na de balansmixer.
Tussen collector en aarde worden twee stuks lN4l48 anti-parallel geschakeld. Een
condensator in serie blokkert de gelijkstroom.
DIT IS ALLES!
Het dubbelziibandsignaal wordt geclipt en dat is zeer eÍïectief'. Er ontstaan meer
intermodulatieproducten binnen de filterfrequentie dan bii een behandeld SSB-
signaal. Gelukkig voorkomt het smalle filter het uitzenden van een breed spectrum.
Er is meer vervorming, maar met een gernatigde versterking is daar niets van de t€
horen en de gemiddelde output neemt behoorlijk toe. Trouu'ens, een begrenzer is
hier geen overbodige luxe. De TS50 heeft de neiging om op een verkeerde plaats te
clippen als de microfoon te fors besproken wordt. De extra dioden voorkomen dat en
zorgen voor een begrenzing op de juiste plaats.

Montage
Volg blz. 55 van de handleiding.
l. Verw-ijder het deksel.
2. Haal de luidspreker met bevestigingsplaat eruit.
3. Schroef de MF-print met Íllter los.
4. Haal deze print er voorzichtig uit.
5. Gebruik de zijkant van het busje met schroefdraad als soldeerpunt voor

aarde/massa.
6. Lokaliseer met de tekening het andere montagepunt bij "l-ll5', naast L28 op dc

print.
7. Soldeer met beleid de twee I N4148's en een l0 nF condensator tusscn de

gevonden punten.
8. Controleer de vrijc ruimte tussen MF-print en de modificatie.
9. Schroef de lilterprint weer vast.
10. Plaats de luidspreker met plaat terug.
l l. Monteer het dcksel.

Afregeling
Een afrcgeling is eigenli ik niet nodig als menu B nr. ó6 op'l l 'staat. I lventucel kan
een al dan niet krachtige stem aangepast rvordcn. Met de gele instclpotmeter VR7 op
de print is de versterking en daarmee de'processor'in te stellen. Ga (zonder scoop)
als volgt te werk:
. Slult de TS50 via een m€chanische SWR./wattmeter aan op de antenne of

durnmy-load.
. Scin zo snel mogeli lk een serie punten.
. Stel de gerniddelde wijzeruitslag vast.
. Schakel over op SSB en spr€ek op de gebruikelijke wijze in dc rnicrofoon.
. Regel met VR7 zodanig af dat de wijzer hetzelÍde maar lieí-st ecn iets lager

gemiddelde ni veau aangeeft .

Tensloue wens ik u veel succes r., u::_tï:uu. processor! 
Frirs pAoFRl

Benelw QRP Club'Nienvsbrief nr. 8l 'naart 1997
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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 meegenomen als

het gemiddeláe spreekvermogen hoog is. Dat wordt gewoonlijk bereikt met een

speJch-procestoi l.ornpr.tror en/ofclipper), maar de TS50 heeft zoiets niet.

Als u het zwarte kastje inrvendíg grondig bekijkt, dan komt zelfs een ervaren bouwer

tot het besef dat er niet veel valitè modificeren; de miniaturisatie is ver doorgevoerd.

Maar u boft. want met een condensator en twee dioden is het gestelde doel te

Benelux QRP CIub - Nienvsbrief nr' 8l - ntaart 1997
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DE MEMOIRES VAN PAoOI
door PAoOI
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Toen later de oorlog (q0-'45) voorbij was, werd via de Amsterdamse aÍ'tjelins, van de
VERON een partij R 109 ontvangers aangeboden voor f25. Een super die eàr
golfbereik had van 1,8 tot 4,3 MHz en van 4 tot 8 MHz. Daar zaten dus de 40 en de
80 meterband in. Een nadeel was, er zaten 2 volt gelijkstroombuizen in. Dus moest
ik weer die rotte accu gebruiken. Dat was voor mij de uitdaging orn die buizen om te
zetten naar 6,3 volt wísselstroombuizen. Eerst de HF-buis verwisselen, dan alles
weer aanzetten, of-ie het nog deed. Dan de le MF-buis, weer kijken. etc. etc. Als
laatste was de mengbuis aan de beurt, want die rvas lret lastigst.
Toen alles nog lukte ook vond ik mijzelf zo knap, dat ik me terstond opgaf voor het
amateurexamen. Want iemand die dit kon, kon natuurlilk ook voor dat examen op.
Nou dat was een afgang van jewelste. Ik werd compleet irr mijn hemd gezet. En met
mijn staart tussen de benen ging ik weer naar huis terug.
Het examen seinen en opnemen was gelukkig Íbutloos. Toen acht woorden per
minuut (B). Want de A-rnachtiging bestond nog niet. Maar van de techniek klopte
geerr bal. Celryk hadden zedaar natuurli jk wel in Den Haag. Maardat ik erstevigde
pest in had, wees daar maar zeker van.
Toen ging ik natuurlijk de cursus volgen en hoe! lk heb me te pletter geleerd, rvant
die afgang MOEST gewroken worden. De cursus mee naar m'n baas en tussen
schatitijd niet meer klaverjassen, maar alle vraagstukken oplosscn.
Toen weer naar Den Flaag en gelukkig, die moeite rverd beloond. lk slaagde Cum
Laude (als je maar vragen krijgt die je toevallig rveet), sarnen rnct nog drie
Amsterdamrners die er ook doorkwamen. Nou je voelt hern u,el, tol'lè jongens onder
elkaar. Dat moest gevierd worden.
Hoe ik na geruime tijd nog ben thuisgekomen en daar de sleutel in het slot kon
krilgen rveet ik nu nog steeds niet.
Toen rnoest -je zelf je zender bouwen, rvant transceivers bestonden toen nauwelijks.
Bovendien had ik daar het geld niet voor. Voor zellbouwen kreeg.je een laar de tild
en dan kwam de RCD controleren of de mikmak rvel voldecd aan de toen gestelde
eisen. Toen dat op het laatste moment dan toch nog plaatsvond, hing de muur al vol
met QSL-kaaíen, wat natuurlijk ook weer niet rnocht. Gclukkig klopten alle kaarten
met de gegevens in het logboek en dankzij de kotïe met gebak plus sigaar kroop ik
weer eens door het oog van de naald. Met het draaien van een vioolconcert van
Brahrns werd de keuring een lèit in 1950.
AIs er een ding bii radioamateurs wel eerr rol speelt. is dat de se lcctiviteit. Wat rvaren
we toen een stel 'aarts fazcllappcrs'. We zagen gewoon kans om een dubbelsuper te
bourven met Philips MF-traÍb's van 455 kHz, die toen bij Aurora in de Viizelstraat te
koop waren. En rve zetten gewoon vier van die dingen achter elkaar. Dus acht
afgestemde kringen. Zetten we er dan nog een enkel kwartskristal van 455 kHz
tussen dan hadden we een doorlaat, zo smal als een 'scheerrnes'. Als de rnensen nog
weten \\'at voor ding dat is!
Toen besloot ik zelf een eigcrrbourv ontvanger te maken, die liep van 4 tot 6,5 MHz.
Van ó tot 6,5 Mllz was de 49 m omroepband. Die geliikloop van al die al'gcstcmde
krinsen \vas een zenurvenrverk. I let kostteJc dagen voor het echt klopte.
Dc ornroepstations rvarcn natuLrrli-ik loeihard enzalen praktisch op elkaar. En als je
die dan toch uit elkaar kon houden. dan pas was.ic ontvangcr goed gcnoeq..
Op alle amatcurbanden rnaakte ik gebruik van apartc kristalconverters. voor iedere
band een. Dat rvas tocn het doÍ'lb cinde. Met deze spullen lreb ik toen in hct

Tijdens de laatsle QRP-bijeenkontst in Apeldoorn hebt u kunnen genieten van een

ttíieke voordracht vatt Ger PAoOI. Als u onderstaand artikel leesl zult u diverse

zaken herkennen. En zo ntt en dan zult u een glimlach niet kunnen onderdrukken.

Enfin, leest u zelf maar...

Ik heb mijn licentie nu ruim 40 jaar en in die tijd is er heel wat veranderd. Destijds

waren er alleen nog maar de zgn. rechtuit ontvangers. De dubbelsuper met MF-

trafo's en xtalÍilters bestond nog niet. Bovendien moest je toen practisch alles zelf

bouwen, zeker voorjuist de amateurbanden'
Toen ik zo'n jaar of i 6 was, heb ik met de moed der wanhoop een 'VARADYN g

omroepdoosin elkaar geflanst, met uitwisselbare honingraatspoelen. Die spoelen

rnoest le natuurlijk óóÈ zeli wikkelen. Eén stel voor de midengolf en een stel voor de

lange golfi Een voor de FlF-kring en één voor de detectorkring. Tot zover niets

Uiirïná.rr. Maar als je nog een ipoel maakte.met_veel minder windingen, kon je ook

de kortegolfontvangên, U.v. ae +g m omroepband en op de I 9 en 3 I m. had.je

lvereldoitvangst. Nu had ik daar nog niet veel kaas van gegeten en zo kon het

gebeurcn dat in plaats van de PHOHl-zender in Hilversum een heleboel fluiters en

f,i.parr te horen waren, met daar tussendoor een kereltje wat maar steeds naar

washington en Kilogram zat te roepen. Toen daar ook nog een speciliek

Amsterdams-accent-mannetje bijkwam, wat toen weer met Liverpool-Kilogram

begon te brullen, snapte ik er echts niks meer van.
I-lc"t was natuurlijk eén eenkrings rechtuit ontvanger, dus van selectiviteit was geen

sprake. Alle stations kwamen door elkaar binnen en je kon er geen touw meer aan

vast knopen. Met allerlei kunst- en vlicgwerk lukte het soms toch nog wel wat

hoorbaais eruit te plukken. Zodoende kwam ik cr ook achter dat Washington-

Kilogram zoveel beteketrde als PAoWK. En de andere was PAoLK. Beide amateurs

zijn reeds overledetr.
Táen ik voldoende van de schrik was bekomcn, wilde ik natuurlijk weten hoe dat

allemaal kon gebeurcn. En werd ik plm. 1937 lid van de'VUKA', de

radioamateurèlub voor de sjofele jongens. Daar ontmoette ik iemand die een straat

verder woonde dan ik. En deze man heell mij verder ingelicht en geholpen' Dat was

plm. 1938. Koos, want zo heette hij, nodigde mij uit om op eeri zaterdagavond eens

b1 n., te komen luisteren naar zijn eigenbouw ontvanger. En toen werd mij alras

auiOetlit dat er van mijn eigen brouwsel geen mieter klopte Met behulp van ztln

advies werd een totaal andeie ontvanger gebouwd. Een HF-buis met inductieve

antennekoppeling en een heel los gekóppelde detectorkring met detectorbuis en dan

natuurlijk de eindbuis. Dit betekende beduidend betere selectiviteit.
De buizen waren gelijkstroombuizen op een 4 volt VARTA-accu. die op de markt

was gekocht en aliiiO leeg was als je dat ding wilde gebruiken' De lampen.waren van
philils, de A 442,áe e + t S en de B 405 als eindbuis, de toen geijkte combinatie

Vele uren heb ik toen doorgebracht met luisteren. Alle kortegolfitations kwamen nu

wel hard door, maar de selectiviteit was toch nog bij lange na niet genoeg'

s,'ïi
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Amsterdamse stadscentrum in een drukke volksbuurt toch 204 landen bij elkaar
u'eten te harken. Met gebruikmaking van twee dipolen van 20 m lang, haaks op
elkaar. Met 20 m feeders en een home made tuning unit.Toen leelclen we nog in het
AM+ijdperk (HM!).
Het was plm. 1970 dat we met de velddaggroep in Monnickendam terecht kwamen.
Br1 de familie Kalverboer, een toepasselijke naam voor een boer met melkvee en wat
schapen. En schapen zijn nieuwsgierig als de donder. We zaten toen met een klein
groepje gekken in een oude tent, die zo lek was als een mandje. Maar daar trokken
we ons geen mieter van aan, want mensen, wat je daar ín die storingsvrije omgcving
kon horen en óók nog werken, maakteje volkomen ontoerekeningsvatbaar.
Bob PAoCWS en Ciska Hendriks waren toen ook altijd van de partij en zorgden
altijd voor een bak hcerlijk soep en kofïle of noem maar op.
Aangezicn we praktisch met onze voeten in het water zaten, zeker als het wecr eens
regende, hadden we een bijna volmaakte'aarde'(tegencapaciteit) voor elk
antenncsysteem wat olrve ook ophingen. Ook op 2 m was er een super ontvangst,
geen auto- ofburenstoring. ook op de FIF-banden. Alsje eenmaal achter de zender
zat bleefje zo lang zitten. dat je door zeer hoge nood wel even weg MOEST. Want
hrer gold: opstaan, plaats vergaan . Er zat direct een ander.
Wat een klus mocsten rve daar altiid eerst opknappen. Eerst de 150 m lange
e lcktriciteitskabel uitleggen over de weg. Dan pas hadden we spanning cn hoe! Als
rvc het koÍÏezetapparaat aanzetten zakte de netspanning meteen naar I 90 volt. Dus
altiid ging er een primus mee, anders kreeg je geen druppel koÍï'ie. En dat is iets wat
je als echtc zendamateur toch niet kunt missen. Net als de zware shag die iedereen
rookte om de muggen te verdrijven. Vooral 's avonds, als het licht was in de tent,
zaten dic loeders dircct opje. om zich tegoed te doen aanje arme donder.
Een andere ramp waren de schapen die op het diikle liepen te grazen. Tijdens de
velddagcn.locgen we ze constant wcg, want die loeders vraten alles kapot.
Losliggcnde clektrakabels en coax waren hun lievelingskostle. In een onbewaakt
ogcnblik licpen zc door jc tent tc banjeren en vraten alles, maar dan ook ALLES, op.
Ol'het nu eetbaar was of nict. llct leukste was als er ineens een kreet van een der
declncmers klonk. als blcck dat een schaap toch nog in hun tent duidelijke sporen
van ziin aanwczrghcid had achtcrgelaten in de voÍrn van mooie groene, bijna niet te
venvijderen, ronde bol lctlcs.
llet was dus wel leuk orn mee te doen met zo'n velddag. Als een van ons ecn nieuw
land hoorde, rverkten rvc dat station eerst allemaal zelÍ, en dan pas met de call van
het vclddagstation. We hcbben dan ook nooit een contest kurÍnen winnen, HI!
Behalve naar de ofÍiciele velddag gingen we ook wel eens tussentijds naar hct
Monnickmecr, omdat je daar altild mooie stations kon werken.
Alleen die lekkende tent en dic alt i jd aanwezige wind, die alle antennes sloopt. Hoe
ofje ook je best doet. Die stormwind is en blijli nog steeds een ramp. Als ik's
ochtends naar de boerderij ging om even een 'bakkie'te doen (koflle dus) dan
hadden de schapen ahveer huisgehouden, want hoe goed ofje de tent ook aÍiloot, die
hufters kwamen erin. lk rvas dus heel blij toen ik via een kennis van mii, PAoMAJ,
cen oud afgedankt autobusje op de kop kon tikken voor een prijs die te betalen was.
Maar daarover leest u volgende keer.

- rvordt verlolgd -
t l * i t

LBDENLIJST PER 0l-02-'97 door pAoDEF

7

336 -ÀMERSFOORT

341 -ÀPELDOORN
494 -ÀUSTRÀLIÀ

259 -DEN BOSCH
503 -DEN HELDER
338 -DORDRECHT

337 -GOUDÀ
330 -HELMOND

497 -KENNEMERLÀND
288 -ROTTERDÀM
328 -VOORNE-P
604 CLUB EZHE
6 6 5  H E N D R I K S E N
?07 JÀNSEN
745 KEMPEN
697 KORTES
693 LENTEN
6 7 8  M E E R
635 NÀUTÀ
784 POSTHUMUS
?68 ROET
8O], ROTGENS
610 ROTTIERS
8OO RUTTEN
473 SCHEFFERS
6 4 6  S I B I E
456 SMOLDERS
4 0 8  S P I J K E R
?99 STÀL
715 VERÀÀRT
669 VOSSEMÀ
3 0 8  v R I E S
5 3 7  W I L D T E R S
61.2 ZW NEDERLÀND
764 D i IOGD
527 DKTQB
? 1 9  D L 1 G E F
260 DLSKÀZ
7 5 3  G O B B L
3 8 7  G 4 Z H K
7 5 5  c M o c s z
275 LX] .BK
717 LX?LG
395 LX2ZA
6 3 3  N L  1 2 6 3
2 3 9  N L  9 0 8 3
3 7 6  N L  9 2 5 5
7 3 6  N L 1 0 9 6 8
?51 0N1ÀrJ
279 ONlBÀK
7 ? 8  0 N 1 C D K
656 oN1CDM
661 0N1LDV
253 0N4ÀCL

750 0N4ÀoL
332 0N4ÀSE
422 0N4ÀSr{
230 0N4ÀUZ
360 0N4ÀVH
7 5 4  0 N 4 B V
22 ON4JH
49 ON4KÀR
222 0N4QK
369 0N4TJ
734 0N4US
420 0N5CÀ
6 5 7  0 N 5 C B
658 0N5Gr
5 8 9  0 N 5 G K
35 0N6MC
2 6 9  O N 6 Q B
149 0N6QE
32 ON6RL
187 0N6WJ
581 0N7CC
602 0N7GO
246 0N7HJ
226 0N7KO
l-70 0N7MV
57? ONTPX
6 0 3  0 N L 3 2 0 2
7 0 5  0 N L 4 5 0 9
1 3 8  P À  6 5 9 2
109 PÀoÀBC
282 PÀOÀBE
615 PÀOÀBU
244 PÀOÀDÀ
198 PÀOÀDT
23 PÀoÀDZ
94 PÀoÀHO
542 PÀOÀKN
39 PÀOÀRE
67 PÀOÀTG
82 PÀOÀTY
594 PÀOBEL
524 PÀOBUR
629 PÀ0Br{À
781 PÀOBWY
27 PÀoCÀR
4 1 8  P À o C B
184 PÀOCGB
131 PÀOCHL
?69 PÀoCHS
660 PÀoCKV
2L PÀOCL
33 PÀOCMP
762 PÀOCMU
614 PÀOCNR

54 PÀoCOR
692 PÀoCWS
59 PÀOCYÀ
3OO PÀODEF
652 PÀODFN
389 PÀODHN
329 PÀODIN
699 PAODKO
205 PÀODML
450 PÀODRC
5 9 6  P À o D S
6B PÀOE.]M
65 PÀOEL
630 PÀOEND
502 PÀOEPI
570 PÀOFÀW
549 PÀOFEN
803 PÀOFRI
463 PÀOFRX
BO7 PÀOGEÀ
688 PÀOGEW
136 PÀ0GFl.,
78  PÀOGHS
571- PÀ0GQ
34 PÀOGRU
802 PÀOGVK
538 PÀOHKM
?09 PÀOHKR
703 PÀOHPO
] .61  PÀOHRG
500 PÀoHs
676 PÀOHVL
515 PÀOHWE
41. PÀOIÀ
628 PAOÍDZ
3 2 4  P À O I J
2 6 1  P À O I K E
5 5 3  P À 0 r Z
710 PÀOiIÀN
120 PÀOJED
808 PÀOJFS
468 PÀOJGH
69 PÀOJHS
1 1 5  P À O J O K
29 PÀOi ISK
654 PÀOJVP
559 PÀ0Jl{À
650 PÀo.lxR
446 PÀOKCH
774 PÀOKEY
7 9 2  P À O K S B
24 PÀOLCD
342 PAOLH
315 PÀOLPE

777 PÀ0LVl{
770  PÀOMÀP
722 PLO|4CV
663  PÀOMER
702  PÀOMLC
178  PÀOMMÀ
605 PÀOMOI,
3 ] . 7  PÀOMOP
135  PÀoMVh l
499  PÀOMWU
2 5  P À O N D S
4 1 7  P À O N N O
7 PÀONRD
43?  PÀONT
38  PÀ00 r
572  PÀOOKÀ
263  PÀOONH
4 5 3  P À 0 0 S
5 2 2  P À O P E S
1O PÀOPHK
704  PÀOPJE
523  PÀOPLN
2 0 1  P À O P U R
47  PÀ0PVZ
371  PÀOQHN
724  PÀORÀT
3 9 7  P À O R B C
3 9 3  P À O R B K
7 8 3  P À O R B O
744  PÀORDT
6 3 8  P À O R I C
8 0 5  P À O R J K
593  PÀORLM
7 0 8  P À O R P
583  PÀORTW
278  PÀORWT
6  P À O S P À
3 O  P À O S P L
] - 7 5  P À O S P Z
690  PÀOSVD
511  PÀOTÀ
104  PÀOTÀP
352  PÀOTÀX
4?2  PÀOTHL
99  PÀOTJD
26  PÀOTKM
346  PÀOTVU
303 PÀoThrÀ
627 PAOIZE
442  PAOUF
452  PÀOUG
409  PÀOUGB
9 PÀOUHS
I.O5 PÀOUK

199 PÀOUNf
45 PÀOVG
362 PÀoVOS
711 PÀoWÀN
66 PÀowDhl
682 PÀ0t^tES
45L PÀowFo
640 PÀ0WFS
5 PÀOWTT
746 PÀOWJT
683 PÀ0I^JLM
478 PÀOIdMB
140 PÀOWNN
729 PÀOWPD
62 PÀOWPH
53 PÀOWRÀ
97 PÀo\{Wh'
518 PÀoIíYS
434 PÀoXC
2 PÀOYF
616 PÀOYR
726 PAOZO
586 PÀ2ÀBV
636 PÀ2BDV
776 PÀ2DKR
7] ,8  PÀ2EGN
129 PÀ2FRÀ
624 PA2GHZ
1.85 PÀ2HDY
1 6 9  P À 2 J J B
368 PÀ2MPD
],10 PÀ2OHH
249 PA2PHT
1 8 9  P À 2 P W M
2 3 8  P À 2 R H B
224 PA2SAI'
679 PÀ2TSL
150 PÀ2WLE
60 PÀ3ÀÀE
] .82  PÀ3ÀBP
139 PA3ÀBT
5O] ,  PÀ3ÀBU
193 PÀ3ÀCR
] .13  PÀ3ÀFF
400 PÀ3ÀFX
206 PÀ3ÀHL
399 PÀ3ÀrU
81- PÀ3ÀiIU
197 PÀ3ÀKO
180 PÀ3ÀLM
295 PÀ3ÀLX
350 PÀ3ÀNG
270 PÀ3ÀNU
642 PÀ3ÀOK
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I
tr

ï

q_wr qils-{

48

1 8 8
1 3 3
312
7 3 7
243
6 7 7
3 5 3
1 4 8
4 1 9
6 4 8
3 3 5
1 5 5
3 8 3
6 4 4
1 5 4
5 0 8
.18 8
6 8 0
51,7
3 4 0
5 4 8
258
2 0 t
1 4 0
7 1
6 1 1
1.27
296
3 7 5
1 . a R

5 0 4
2 2 9
1 6 3
5 5 5
a l  l

431-
47L
7 6 3
6 7 1

) 1 4

6 0 0
L 9 0
2 0 7
1 5 7
4 4 7
7 7 5
a z J
475
192
24r
3 4 3
i l90
414
2 2 0
7 9 t
6 8 {

PÀ3AQL
PÀ3AOU
PA3ÀRG
PÀ3ÀSC
PÀ3ATG
PÀ3ÀTO
PÀ3ÀUD
PÀ3ÀI/G
PA3ÀXP
PÀ3ÀYM
PÀ3ÀYN
PÀ3ÀYP
PÀ3ÀZJ
P A 3 B C B
PÀ3BDJ
PÀ3BFE
PÀ3BGE
PÀ3BGP
PÀ38G0
PÀ3BHG
PÀ3BHH
PÀ3BHK
PÀ3BHT
PA3B'IJ
PÀ3BJQ
PÀ3BKZ
PÀ3BLB
PÀ3BME
PÀ3BMM
PÀ3BNI
PÀ3BOC
PÀ3BOV
PÀ3BPV
PÀ3BQF
PÀ3BQP
PÀ3BRT
PÀ3BRW
PÀ3BS I
P A 3 B S R
PÀ3BSX
PÀ3BTE
PÀ3BTT
PÀ3BUO
PÀ3BVB
PÀ3BVY
PÀ3BWX
PÀ3BXC
PÀ3BXD
PÀ3BYR
PÀ3BYU
PÀ3BZP
PÀ3CÀH
PÀ3CDE
PÀ3CFQ
PÀ3CHM
PÀ3CJL
PÀ3CKR

771 PÀ3CKX
313 PÀ3CLQ
539 PÀ3CMD
623 PÀ3CQY
467 PÀ3CRE
6 8 5  P À 3 C R T
6 6 6  P À 3 C S O
4 6 6  P À 3 C S Z
264 PÀ3CUi '
234 PÀ3CVN
381.  PÀ3CVR
285 PÀ3CVS
316 PÀ3CI{J
626 PÀ3CWO
402 PÀ3CYE
331-  PÀ3CZÀ
6 3 7  P À 3 C Z V
] .56  PÀ3DÀO
3] .9  PÀ3DÀR
357 PÀ3DÀT
3 5 5  P À 3 D À U
2 3 5  P À 3 D B W
2 7 3  P À 3 D C S
390 PÀ3DDH
526 PÀ3DDN
479 PÀ3DDP
403 PÀ3DED
294 PÀ3DEU
398 PÀ3DGZ
257 PÀ3DHÀ
6] .3  PÀ3DHB
2 5 6  P A 3 D I Y
2 1 0  P À 3 D J J
345 PÀ3DKN
444 PÀ3DME
766 PÀ3DMO
2 7 7  P À 3 D N N
4].1. PÀ3DNQ
284 PÀ3DOO
2 8 9  P À 3 D S J
4 7 6  P À 3 D S U
3 6 7  P À 3 D S V
372 PÀ3DTQ
88 PÀ3DWÀ
60] -  PÀ3DWT
391 PÀ3Dt {Z
7OO PÀ3DXI
347 PÀ3DXhí
250 PA3EÀD
361 PÀ3EÀt
?16 PÀ3EBY
544 PÀ3EDS
. I4O PA3EDZ
219 PÀ3EEQ
6 1 8  P A 3 E F B
3 6 4  P À 3 E G F
760 PÀ3EHC

1-94 PÀ3EIX
378 PÀ38. ]P
365 PÀ3EKB
547 PÀ3EKK
4] .0  PÀ3EKN
6 5 9  P À 3 E K S
3 8 4  P À 3 E L D
424 PÀ3ELJ
507 PÀ3ELP
415 PÀ3ELR
621 PÀ3EMJ
486 PÀ3EMY
653 PÀ3ENK
470 PÀ3ENT{
443 PÀ3EPÀ
396 PÀ3EPK
492 PÀ3EPQ
469 PÀ3EPV
675 PÀ3EOA
?52 PÀ3EOB
441.  PÀ3EQD
588 PÀ3EQK
459 PÀ3EOP
568 PÀ3ERÀ
392 PÀ3ERV
4 4 5  P À 3 E S E
428 PÀ3ESH
6 4 5  P À 3 E S S
484 PÀ3ETI"
567 PÀ3EUE
528 PÀ3EWY
377 PÀ3EXB
354 PÀ3EXQ
4 5 8  P À 3 E X S
4 3 8  P À 3 E Y B
520 PÀ3FÀP
?79 PÀ3FI ]h I
7 8 8  P À 3 F C B
3 5 8  P A 3 F D P
6 3 1  P À 3 F E N
5 3 1  P À 3 F F K
69] -  PÀ3FFt
5 0 5  P À 3 F F Z
793 PÀ3FHM
7 3 5  P À 3 F I D
5 1 9  P À 3 F I S
558 PÀ3FJK
7 8 5  P À 3 F J M
733 PÀ3F. IU
521 PÀ3FLV
55? PÀ3FI' íG
540 PÀ3FMW
556 PÀ3FNC
?90 PÀ3FNE
533 PÀ3FNK
585 PÀ3FOP
6{?  PÀ3FOY

578 PÀ3FOZ
535 PÀ3FPJ
643 PÀ3FQN
366 PÀ3FQ1{
7 8 6  P À 3 F Q Z
569 PÀ3FSC
574 PÀ3FTD
670 PÀ3FT.]
359 PÀ3FUB
632 PÀ3FUE
599 PÀ3FUN
575 PÀ3FUU
622 PA3EVtl
804 PA3FVN
619 PÀ3FVP
607 P.\3FXH
561 PÀ3FXM
584 PÀ3FXS
562 PÀ3FXZ
309 PA3FZD
641 PÀ3FZK
591 PÀ3FZV
595 PÀ3FZX
608 PÀ3GÀT
747 PÀ3GBK
609 PÀ3GCY
668 PÀ3GEM
7 1 3  P À 3 G F H
673 PÀ3GFW
674 PÀ3GFX
794 PÀ3GGE
655 PA3GGM
765 PÀ3GGN
425 PÀ3GGV
592 PA3CGZ
651 PÀ3GHJ
8 0 6  P À 3 G I H
6 2 5  P À 3 G J H
649 PÀ3G. ]P
748 PÀ3G,]W
587 PÀ3GKE
590 PÀ3GMB
741 PÀ3GMV
694 PÀ3GM1,'
Z f+  pÀ:c t tY
461 PÀ3GNZ
598 PÀ3GOK
721 PL3GOZ
? 2 3  P À 3 G P S
483 PÀ3GTC
742 PÀ3GUF
761 PÀ3GUP
7 2 5  P A 3 G V X
7'19 PÀ3GW.I
772 PÀ3GYG
712 PA3GZO
7 4 3  P À 3 G Z V

758 PÀ3HÀB
311 PBOÀHH
4 8 7  P B O À I A
5 8 2  P B O À J L
730 PBoÀLC
304 PBOÀMQ
152 PD0LOV
7 5 7  P D 0 N S C
4 2 7  P D O P B Q
5 6 3  P D 0 P Z À
7 8 9  P D O S E S
560 PELÀOE
? 9 8  P E l F L O
32't PE-I,FZH
407 PE1GCE
] .67  PElGRX
739 PE1GVK
216 PE1GXM
513 PElGZD
795 PE] .HEZ
176 PEI -HNB
3 7 4  P E 1 Ï L T
1 3 7  P E I r V X
2 5 5  P E l J O M
2 4 0  P E l J R Z
6 3 9  P E l J X I
4 ] -3  PE1KME
7 5 6  P E l K R F
436 PE] ,KTH
439 PElKI {F
363 PElLFH
6 2 0  P E l L N M
7 3 8  P E l L X M
6 9 8  P E l N K T
5 3 0  P E 1 N L I
546 PElNOi t
545 PElNOM
6 6 4  P E 1 N S C
6 6 7  P E l N S X
6 8 9  P E l N T Q
7 5 9  P E 1 N Z À
516 PE1OEH
7 8 0  P E l P C U
7 3 1  P E l P D N
6 8 1  P E l P H S
7 0 1  P E l P L V
732 PE] -PPE
7 8 2  P E l P T À
7 6 ?  P E l P X W
797 PE1RDL
7 8 7  P E l R E E
7 2 7  P E ] . R I O
7 9 6  P E l R J Y
773 PJ2t4T.
27 .1  SMTKWE

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

:Kent Electronics:-
Uw HF Onderdelen

Kent Electronics
Koudepolderstraat 26
4542 AL Hoek.
Tel/Fax 0115-442450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen
tussen 1700 cn 2000 uur

*I(ristalfutcrs /2 n n
+Kcramische resonatoren T | Íl '#
*uri (rrunrnty)rveerstanden L/l 

:+ 
il |*Kool\ïccrstanden 

I ll 
u

*Ringkcr *rcn u

lilïï:ï:iï:,"ï1,",." ffi M
ïl.t?*,r.n.n,,.., il ^'{
:ft1;ï;,liïllï$:'#;ï;""'�p0nenrcr -/Y' fi*St-vroflexjes r- -^ ll I
- ivrrcaLoruens*oren 

r"1 I l l
*'fantaaltjes

ïï,1iï*l,ijïii,,,gscondenatorc" 
m 

\=/ 

eí'Hoogspanningsclko's 
tl ll ll*I)oorvoercoltdcnsatoren U uu -

rAfstcmcondensaÍorcn
*Sky trimntcrs
*Teflon trirnmers
*Film/keranrische trimmers
*IfIr IC's
il-l' IC's
*OP-Anrps
*Spanningsregelaars

I
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*Specialc aanbiedingen, nccm ccn abonn.r.nt op onr. Kent GaZette !


