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BESTEQRP.VRIENDEN..
Wie weetkunnenwe weergenietenvan
is de zomerbegonnen.
Meteorologisch
enkelefraaiedagenen komeneindelijkdie nieuweantennesop hetdak!Ons
21 juni
op Het Haasje,begintnu op zaterdag
de íamiliedagen
Midzomerfeest,
eenskunnen
Latenwe hopendatwe ditjaar eindelljk
dus preciesop Midzomer.
en dat we nietzoalsverledenjaar vernikkelen
profiterenvan dat broeikaseffect
van de kou!
Jaap,PAoWRAmaaktemij laatstattentop een verjaardagbinnende BQC.Dit
najaarbestaatde wekelijkseQRP-ronde2Oiaarl Wanneerhet zoveris zult U er
meervan horen.Restmij nog U een fijne zomertoe te wensenmet veel zon en
temperaturen.
aangename

Doelstelling: Het bevorderenvan Experimente€l,LaagVermogen(ORP) Radiozendamateurism€.
Als QRP zal gelden tijdens wedstrrjdenen andere êvenement€n:het werken met vermogens van
maximaal5 watt outPut.
De club zal zijn doel trachten te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van
gegêvens,het verstrekkenvan schema's en bouwaanwijzingenvan ORP-zendersen al het overige,
íài Oevordertilkis om het gestelde doel te bereiken. De club geeft hiertoe een driemaandelijks
'Nieuwsbriefl.De club zal bestaan uit zendamateurszowel als ontvangemateurs,di6
clubblad uit: di
inzien dat het werken met laag vermogonveel kan bijdragentot meer genoegenmet de radiohobby,
vooralwet betreft het êxperim€ntelekarakterdaarvan.Het werken met niet meer Vermogendan nodig
is voor het maken van een goede verbindingzal hêt doel van alle leden zijn, om zo de onderlinge
storing op de amateurbandentot een minimum te beperken.Do ledenzullen regelmatigactief met de
het vermeldenvan
hobby-bezigzijn en geven hiervanblijk door het inzendenvan activiteitsrapporten,
fouórvariigen e.di zulks ter bevoideringvan de clubactiviteiten.De leden zijn êrop bedacht dê
eRp-hobbykeeds naer buiten uit te dragen, hetzil in woord, geschriftof met de daad .ln de club is
plaats vooí álle geÍnteresseerdenin QRP. ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag
vermoqenweÍk€nl
Internationale QRP-frequentles
1843 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906 28060 50060 144060kHz
cw
28360 50285 144285kHz
2128s 14285 3690 7090
ssB 144585kHz
FM
BeneluxQRP-net
CW zondag 11:00ned.tijd 3560 kHz netleider: PA3ALXHerman
SSB zaterdág 10:30 ned. tiid 3795 kHz netleiders: PA3CVSJaap, PA3CZA Berye'
PAoDMLMenno,PAoWNN David
Nieuwsbrlef
De Nieuwsbriefwordt ter post bezorgdop 1 maart, 1 juni, 1 septemberen 1 december. Kopij met
tekeningenuiterhjk2 maandentevoreninleveren.Kopij zonder tekeningenuitèrluk 1 maand tevoren
postbus 15, 2100 AA Heemstede,teleíoon023-286075'
Redac[ie-adres:
inlevere-n.
Contributie
De contributiebedÍaagtvoor Nederland| 15,- per iaar. Betalingenop postgiro t994925 ten namB\ran
BeneluxQRP Clubte Haarlem.
Penningmeester
000-0789637-57ten name van:
BelgischeledenbetalenBFR 300 op postrekeningnummer
46, B 3150 Haacht,België
EddySrnekensON4ASE,Mercatorlaan
Kamer van Koophandel
De BeneluxQRP Club is ingeschrevênbij de K. v. K. te Haarlemonder nummer 40596390.
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en wel,
altijdgewoondoor,gestabiliseerd
werkinggesteld.De LC-oscillatorwerkt
je
hoor
seinsleutel
ingedrukte
(ver)
Bij
niet
bovende uitgangsfÍequentie.
maar
dus nietin de ontvanger.
de oscillator

-*-

gofrfitrming

l.lnleiding
van QRP cw-zendersis van grootbelang.Het
Een goedefrequentiestabiliteit
steedsbijte stemmen,ook nietals er
hoeftdande ontvanger.niet
tegenstation
wordtgeluisterd.
VolgensmijzoutijdenseenQSO
met zeeÍsmallebandbreedte
30
de
zendÍrequentie
eigenlijk
nietmeermoetenverlopendan
zeg
minuten
van
is dat niette realiseren.
10 á 20 Hz. Meteen VFOzonderfrequentiestabilisatie
of VXO gaatdatwel,maarbeidenhebbende beperking
Met een kristaloscillator
kanworden.
dat slechtseenkleinstukjevan een bandbestreken
nodig.All-bandmeng-VFO's
en
Voorall-bandbedrijfzijnveelkristallen
gecompliceerd
en daaromweermindergeschiktvoor
synthesizers
zijntechnisch
eenvoudige
QRP-constructies.
In het hier beschrevenontwerpzit slechtséen krislal(van/ 1,50).Tochworden
en het cwa//ecw-bandenbestreken.De zendfrequentie
is overalkristalstabiel
signaalis perfectT9.
Hiernawordtuitgelegd
hoedat gaat:eerslin grotelunen,daarnain detail.
2. Het blokschemavan de zender,figuur í
lk heb er eenvrijluxeontwerpvan gemaakt;inclusiefshapingcircuitvoorhet
De zenderwerktop
cw-signaal,zend/ontvangschakeling
en laagdoorlaatÍilters.
12 volt en geefteen outputvan 2 á 3 watt.De opzetis nietzo conventioneel
en de maniervan
voor wat betrefthet opwekkenvan de zendfrequentie
frequentiestabilisatie.
2.1 Frequentieopwekking
De zendfrequentie
wordtgemaaktdoorde Írequentievan een afstembareLCoscillatorte de/en.De frequentiesvoor de meeste'oude'amateurbanden
kunnenwordengemaaktals de oscillator
op 56 MHzwerkt;7 MHzwordtdan b.v.
te delendoor8. Voor1,8MHz,2lMHzen voorde
verkregendoordieÍrequentie
omgeschakeld
WARC-banden
wordtde oscillatorfrequentie
en een passend
deeltalgekozen.Metde seinsleutel
wordenhetdeelcircuit
en de eindtrapin
.}
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ander otprt

2W
t,8-28Mlq
+2,4,8,L6ot32
trar ontY:!€31

van QRI'cv'zcnder
liig,. I Rlol;sc,hema
alleende delerin werkinggesteld;
Voorhet intunenwordtmeteen schakelaar
horenen de
in de ontvanger
de eindtrapniet.Je kuntdan hetoscillatorsignaal
precies
afstemmen.
op het tegenstation
zendeÍ
VFO MHz
56,0- 57,6
49.8- 50.2
42,0 - 42,2
36,0- 36,4
56,0- 57,6
40,4- 40,8
56,0- 57,6
56,0- 57,6
58,2- 58.9

2

MHz
zendfrequentie
28,0 28,8

2

24,9- 25,1

2

2 1 , 0- z ' t , 1

2
4

1 8 , 0- 1 8 , 2
14,0- 14,4

4

10,1- 10,2

I

7 . 0- 7 , 2
3 , 5- 3 , 6
1,82- ' t,84

deelfactor

16

32
'fohel

I

kan met een varicapwordenafgestemd.ln Tabel 1 staan
De oscillatorfrequenlie
voorallebanden.Er is
deelfactoren
en de bijbehorende
de oscillatoÍrequenties
bestreken.Daaris het
voorgezoÍgddat de hele80 m cw-band*tn 'tvr::{'eÍ1
nr. 82 -.iutti1997
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afstemgebied
op 56 MHzhet grootsten looptvan 56 - 57,6MHz.Op alle andere
bandenis de nodigeverstemming
minder.lk pasdat nietaan.Datbetekentdat
b.v.op 10 m de zendfrequentie
kan liggentussen28,0en28,8MHz.Voorde
WARC-banden
en voor21 MHzis het werkelijkbestrekengebiedgroterdan in
de labelstaatvermeld.
De omschakeling
van oscillatorfrequentie
en deeltallenheb ik uitgevoerdmet
die op de Írontplaatzitten.Dat gaatwat primitiefmaaris
tumblerschakelaartjes
zeer eenvoudig.lk beschrijfdat verderopin meerdetail.

krijgt.De zenderkomtdus na elke rondepreciesop de eerderefrequentieterug
en de toon is perfectT9.

2.2 Frequentiestabilisatie
De afstembareLC-oscillator
is voorzienvan een minderbekendeschakeling
waarmeetóch kristalstabiliteit
wordtverkregen.Het instellenvan de zender
vereistwel enige vaardigheid,
maardie is snelaante leren,zekeralsje begr[pt
hoe hel systeemwerkt.
Al jarenlanghoudik me bezigmel melhodenvoorhet stabiliseren
van de
frequentie
van loslopende
oscillatoren.
lk heber al heelwat bedacht,gemaakl
en somsgepubliceerd.
Eénvan de bekendste
is de z.g.huff-en-puff
methode
periodiek
gemeten
waarbijde frequentievan een oscillator
wordtmet een
digitaleteller,waarnafrequentieaÍwijkingen
automatisch
wordengecorrigeerd
via een varicapin de oscillator.Dat systeemwerktprimavoor ontvangers.
Voor

die
van 6,25kHz,dan blijftde stabilisatieschakeling
5760steharmonische
De
verlopen
zou
willen
de
LO-oscillatorzelf
ook
als
vasthouden,
frequentie
dus
is de 5761steharmonische,
stabielefrequentie
naastliggende

eenvoudige
cw-zenders
waarbijer een harmonisch
verbandbestaattussende
oscillatoren de zendfrequentie
is dezemethodemindergeschikt.Bij zo'n opzet
heb je heelgauwlastvan wat terugwerking
van de zendereindtrap
op de
oscillatorfrequentie,
waardoorde frequentieiets verlooptals de eindtrapwordt
ingeschakeld
of als de antennetuner
wordtverstemd.Dat efíectis het grootstals
oscillatoren eindtrapop dezelfdefrequentiewerken,hetgeenin dit ontwerpis
vermeden.
Maarhetis ook nog steedsaanwezig,
weliswaar
in minderemale,als
de oscillatorop de halveof op de dubbelezendfrequentie
werkt.De huff-en-pufÍ
stabilisator
goedvasthoudên.
kanalleeneen langzaamverlopende
oscillator
Met een sprongsgewijze
verandering,
zoalsontstaatbij het indrukkenvan de
sleutelvan een set met ietsterugwerking,
kan dat systeemniet overueg.De hier
beschrevenz.g.sample-hold
siabilisator
kandatwé|,maarde
frequentieverandering
doorterugwerking
moetwel binnende perkenblijven.Die
magzonderde stabilisator
nietveelmeerzijndaneen paarhonderdhertz.
Afscherming,
signaalbuíÍering
en stabilisatie
van de voedingsspanning
blijven
vereistom de terugwerking
te minimaliseren.
Als de oscillator
daaraanvoldoet
zorgtde stabilisator
er voordat het signaalop allefrequenties
kristalstabiliteit

.J

-.ituti1997
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met sample-holdschakeling
2.2.1Frequentiestabilisatie
in sectie4.4
Hiervolstaik met een beknopteuitleg.Bij de schemabeschrfiving
ga ik wat uitgebreider
in op de werking.
op
wordenvergrendeld
van de LC-oscillator
kan de frequentie
Metde schakeling
eenmaal
(harmonischen)
ls
de
LC-oscillator
6,25
kHz.
van
veelvouden
alle
op b.v.precies36 MHz(delaagstewaardein de tabel)'dus op de
vergrendeld

36006.25kHz.enz.
kunnenbereiktwordendoorhet6,25kHz signaal
fÍequenties
De tussenliggende
Dat
iets in frequentiete variëren. wordtdaartoeafgeleidven een VXO op
6,4 MHz,via delingdoor',|024.
Voorbeeld:Stel dat de VXO lO24Hzwordtverstemd.De 6,25 kHz frequentiezal
op 36 MHz
van de LC-oscillator
de frequentie
waardoor
dan 1 Hz veranderen
juist
ietste weinigom alle
Datis dus nog
5760Hz wordtmeegetrokken.
Om datte bereikenmoel
te kunneninstellen.
tussende rasterpunten
frequenties
6,25kHz =
6,4/36
maal
en
wel
woÍden
verstemd
de VXO nog iets meer
uit de tabelkan dan
1,11kHz.letsmeermagook!Op alleoverigefrequenties
Er is dus maarheelweinig
wordeningesteld.
ook ruimtussende raslerpunten
zeerstabiel,waardoor
dientengevolge
Die
blijft
nodig.
de
VXO
van
verstemming
wordt.Na
toestandook kristalstabiel
in vergrendelde
het hÍ oscillatorsignaal
alleennogmaartoe. Bas'
neemtde stabiliteit
delingnaarde zendfrequentie
'Hetis een wonder'endat is het!
PAoRTWzou zeggen
3. Bedieningen frontplaat
van
De bediening
moetmetde handwordeningesteld.
De frequentiestabilisator
gecompliceerd.
de zenderis daardoorenigszins
ln Íiguur2 heb ik een schetsgegevenhoe mijn prototypeer aan de voorkantuit
geheel!De schetsis netterdan mijn apparaatdat doordê
ziet.Een merkwaardig
rij schakelaarsaan de bovenkantenigegelijkenisvertoontmet de oude
in
met6 motorenbovenop de vleugelszoalsde Amerikanen
watervliegtuigen
de dertigerjaren gebruiktenin de PaciÍic.
De frontplaatis 10 cm breeden 12 cm hoog.[td de ondersterij schakelaars
82 -.iuni lt)97
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wordtde betreffendebandgekozen.
De vijf linkerschakelaars
schakelen
de
LC-oscillator
om en de vierl$dootLrtfrlturechterschakelenhet deeltalom.
I'E
35
7
llllo
De regelis dat er altijdmaaréén
2A225 2r^8
lwt$n
schakelaar
naarbenedenmag
lW- t
oDatrta
sFt )Z--\/
fïi-:i-li7llïiïl-l
staan.De uitzondering
is de
l,l,:,,,i,,,1,,i,,,:i::::l (S9+l)
mttl
10 MHzbandwaartweenaast
--Jelkaarliggendeschakelaars
naar
benedenstaan.De meestlinkse
schakelaar
zit er eigenlijkvoorspek
fijn
gror
en
bonen
op;
hij schakeltniets,
s l 52 33 54 35 56 S? SSrb
o o
maardientalleenom de
ó ó
systematische
instelling
28 25 2l l8 10-19 ? 3,5 1,8
te
handhaven.
Je kunthemook
weglatenmaardan moetje
onthouden
dat 28 MHz eigenlijk
t,'ig.2 l'tutntplaat
wordtverkregen
dooralleandere
schakelaarsnaarbovente zetten.Een oudeman als ik is na kortetijd vergetên
hoe het ookal weermoest,vandaarde lozeschakelaar.
Metde bovensterij
schakelaarswordthetjuistelaagdoorlaatfilter
van de eindtrapgekozen.
Er zijn tweeknoppenvoorde afstemming.Dat gaatals volgt.Kies de gewenste
bandmetde tuimelschakelaars.
Zet de modeschakelaar
in de meestlinkse
stand.De LC-oscillator
looptvrij en de delerwerkt.Verdraaide grofafstemming
tot je het signaalin de ontvanger
hoort.Een nauwkeurige
afstemming
is niet
nodig.Zet de modeschakelaar
in de middenstand.
De stabilisatorwordt
dan
,pakt'.
actieí.Draaiaan de fijnafstemminS
NXO) totdatje hoortdat de regellus
De uitgangsfrequentie
looptdan mee en je ziet het metertjeiets bewegenrond
de ruststand
(middenvan de schaal)alstekendat de Írequentiestabilisatie
werkt.
De aÍstemmingis klaaren de mode schakelaarwordtin de meestrechtse
standgezet,'operate'.
Alsje nu de seinsleutel
indruktzit het uitgangssignaal
op de frequentie
van het
tegenstation
en blijÍtdaaÍstaan.Mochtde Lc-oscillator
willenverlopen(b.v.
doortemperatuur)
dan houdtde regelingdattegen.Wel zal de meteruitslag
veranderen.Mochtde wijzertijdenseen langeSO te ver uit hel middenkomen
dan kan dat met de grofaÍstemming
wordengecorrigeerd.
Mijn ervaringis dat

B B BB B B

t, {Qr}

BBBBBBB
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dat eigenlijknooitnodigis. Het is overigenseen goedelest om te zien of de
zaak nog steedswerkt.
4. Beschrijvingvan de schema's
4.1 Oscillatoren buffer,figuur 3
De oscillatorwerktmet een 8F981dual gate MOSFET.
draad
uit 10 wdg.van 1,5mm verzilverd
L1 is een stevigespoel,bestaande
zelfinductie
De
22
mm.
is
De lengte
gewikkeld
op een vormvan 8 mm diameter.
is 0,3 pH. Er is geenkerngebruikt(vraagme nietof het meteen ringkernook
gaat;ik denkhetwel maarik heb het nietgeprobeerd)De aftakkingnaarde
gatevan de 8F981zit op 3 wdg.vanafde koudekant.spoelenL2 en L3 zijnêlk
draadvan 0,3 mm.L2 ligtvrijweltegenL1 aan en L3 is
2 wdg.geïsoleerd
van L2
van L1. Wel evenop de aansluitingen
gewikkeld
de
tussen windingen
zittenwerktde oscillatorniet.
letten.Als die verkeerd-om

:

220

=lonr

4'to

F-+
lOnf ff;4rlrl
HC00in
I
drhr cirruit

l0nf

Cl C5C6l0pf
40er
C2C3C4
Ll Lil H| zietekt

ngelsigreelvan
rtabilisetor

l;'ig.3 Onscltakelhareoscillatoren hu.lJar
Voor de andere
C7 en L1 vormende hoofdkring.C7 is een luchttrimmer.
trimmersgebruikteik Íolietrimmers.
op de varicap
gebeurtmet P1 waarmeede gelijkspanning
De grofafstemming
zo
ingestelddat
wordt
en
BB8O9wordtgeregeld.C5 bëpaalthet afstemglbied
ll2 - iuni 1997
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de in Tabel 1 gegevenfrequenliesvoor de 80 m cw-bandwordengehaald.De
geen
lk gebruikte
írequentie
verlooptredel|klineairmetde aÍstemspanning.
gevoelig,
welwat
maarik
vertraging
achteÍde knop.Op 28 MHzis de instelling
hoeft.
meeomdathettochnielnauwkeurig
heb daargeenprobleem
gebeurlmettuimelschakelaars
Sí, 52, 53 en 54 die
De frequentieomschakeling
parallel
C6 is altijd
de
spoel
te
schakelen.
aan
de trimmersel , C2,C3 en C4
via de geleidende
lransistor8C550,behalveop 1,8MHz.Dan
ingeschakeld
Bij de uiteindelijke
afregelingis het even zoekentot C6
wordtC6 afgeschakeld.
juiste
Die
twee
beïnvloeden
elkaar.Begindáárbij de
stand
hebben.
en C7 de
elkaarnauwelijks.
afregeling.De anderetrimmersbeïnvloeden
uiteindelijke
van220 o, gemonteerdvlak bij de MOSFETS,voorkomen
De serieweerstanden
breedbandig.
De bufferis conventioneel
UHFgenereren.
van de MOSFETS
wordenals volgt
voorde g2-spanningen
De instelpotmeters
zo in dat die op de
op de oscillatortransistor
Slelde g2-spanning
afgeregeld.
altijdgoedstart.Daarnade spanningnogzo'n2oo/o
hoogstefrequentie
van de buffermoetzo grootzijndat de delersgoed
De g2-spanning
opdraaien.
ca.1,5volt.De hÍ
werken.Bij mijwarenbeideg2-spanningen
en betrouwbaar
uitgangsspanning
van de buÍfermoet2 á 3 volttoplop zijnop de hoogste
ÍrequentieDe oscillatoren de schakelaarszittenin een vrijwelgeheelgeslotendoosjevan
printplaat
in het middenvan
van8 bij 5 cm,4 cm hoog. De spoelligthorizontaal
gemonteerd.
aan
de
5
cm
brede
kant
Ze steken
doosje.
De
schakelaars
zijn
het
door de frontplaatheenen wordendaaropmet de moerljesvastgezet.
afdektzo, dat ik
lk boordegatenvan 6 mm in het dekseldat het oscillatordoosje
de trimmersna de montagenog kan bereiken.
Hetdeksel,ook van printplaat,
soldeerdeik met een paardruppelstin op een paarplaatsenvast (eenneltere
constructiemei boutjesen moertjesis vast wel mogelijk).Houder rekeningmee
dat de frequentieietsomhooggaat als het dekselwordtgemonteerd.
en sleutelcircuit,figuur 4
4.2 Deeltrappen
wordlgevormddoor de HC4040en HC74.Het had misschienook
Het deelcircuit
alleenmetde HC4040gekundmaarik wildeop allebandeneen balansoutput
hebbenen dat geefteen HC4040niet.Vandaarde e)draHC74die wel een
balansoutputgeeft.EenHC4040bevateen aantalin seriegeschakelde
tweedelers.
lk gebruikalleende eerstetrappenen tak de signalenaf, weermet
Staanze
S5,56, 57 en S8 (alleenS8 is dubbelpolig).
tuimelschakelaars
via een poortvan een HC00
allemaalomhoogdan wordthet oscillatorsignaal
<92-.iuni 1997
BcnehxQlll' ('lub - Nieuv,shrieJ'nr.

directnaarde HC74geleiddie doortweedeelt.Doorhet achtereenvolgens
55 tot S8 wordthet signaalextragedeeld
van één der schakelaars
inschakelen
2, 4, 8,16oÍ 32 worden'
de
door2, 4, I of 16,zodatuiteindelijk deelfactoren

rirohtel

lI

urhrgingcimit
0,IuF

lf
Lf"orcilLior
toJfrr

I

Itig' I Deeltrappcnen sleutelcircuit

de juiste
op de reset-ingangen
De delerswerkenalleenals de spanningen
zijn bij de twee lc's niet gelijk.Het
waardenhebben(0 of 5 V; de polariteiten
signaalnaarde HC74wordtdaartoein een gatevan eenHC00omgedraaid).
te
beginnende delersvrijwelonmiddellijk
van de seinsleutel
Bij het indrukken
langer
werken.Bij een spatieblijvende delersnog een aantalmilliseconden
en
weerstand
k()
de
100
van
werken.De vertragingontstaatdoor het netwerk
5 de
figuur
in
dietijdzal het shapingcircuit
van 0,1 pF. Gedurende
condensator
netjestot 0 doendalen.Daarhetsignaalna een paar
hf outputgecontroleerd
helemaalverdwenenis, maaktdezeschakelingQSK-bedrijf
milliseconden
mogelijk.
staat+5 V in opentoestanden er gaatca. 5 mA lopen
Op het seinsleutelcontact
sleutelskunnendus zonder
De meesteeleklronische
in de geslotentoestand.
meerwordenaangesloten.
figuur 5
4,3 Stuurtrap,shapÍngcircuit, eindtraPen zendontvangschakeling,
gedaan
om
de
Dat is voornamelijk
ook de stuurtrapis in balansuitgevoerd.
een
van hethf signaallaagte houden.De delergenereert
tweedeharmonische
de
behalve
bevat
signaal
zo'n
signaal.
blokvormig
bijnaperfectsymmetrisch
waarvande amplituden
grondfrequentie
onevenharmonischen,
voornamelijk
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voorde hogerewaardensteedskleinerworden(113,115,117
, elc.,resp.-9,5dB,
-14 dB,-17 dB).Erzijndus veel hogereharmonischen
die doorde
laagdoorlaatfilters
in de zenderuitgang
moetenwordenverzwaktopdathet ,-i
uitgangssignaal
aande normenvoldoet.
n"

2*BF896
l0t
brlre otprt
vuHC74
2 <hLr

TI

Als de
De eindtrapmet2 maal2N3866is klassiek.Er looptgeenruststroom.
ca.
2
W.
output
de
hf
en
sleutelgeslotenis, is de inputca.4 W
4.3.2Transformatoren
De trafo,sT1 en T2 zijn identieken gewikkeldop paarseringkernijes4c6 met
op,die gemaaktzijn
van 9,5 mm.Er liggen16 windingen
een buitendiameter
van drievan te vorenin elkaargetwistedradenvan 0,2 mm.Tweewindingen
wordende
zijn in seriegeschakeld.Via de zo ontstanemiddenaftakking
naarde collectorsvan de stuur-en eindtransistors
voedingsspanningen
gevoerd.

244,7iF
2k2

4.3.3Zend/ontvangschakeling
wordtgevormddoorde 1N4148diodeaande uitgangvan de
De hÍ schakelaar
de
looptvia de 39 pH smoorspoel,
zender.Als er doorde diodegel[kstroom
een
lage
diode
weerstandvan 47OQen de 8C550lransistordan heeftde

lut

13,6V

2:ilF

4?O
vu rciroLutcl

{'to 470
8C550

100
2N2219
loIF
vedrutclcimil
(HC00 pnl 6)

l;ig. -\ Stturtrap, eincltap."^hapingenzendonh,angschakeling
De gebruiktefilterswerkenbehoorlijkeffectiefvoorde derdeen hogere
harmonischen
maarmindervoorde tweede.Daarommoetdie zo kleinmogelijk
(2e harm.-35 á -40 dB).
blijven,hetgeenwordtbereiktmet de balansschakeling
4.3.í Shaping
Shapingvan hetcw-signaal
wordtverkregen
doorde voedingsspanning
van de
gecontroleerd
BFR96balansstuurtrap
in en uitte schakelen.
Via de
emittervolger
2N2219looptdie
voedingsspanning
in een paar
seiruleruielingednikt -l-.*...Jilelers werken
(rx afgekoppeld)
shapirrg signàÀl
rroïtn vàn een c{t

milliseconden
volgenseen e-machtnetjes
van nul naarmaximumen aan het
,\_ tekeneindeweerterug.De hf outputvan
die trap heefteen soortgelijkevorm.Het
i

J----:--1_-----

tekenphment
l;i9,. (>

RC-netwerk
na de 8C550transistor
verzorgtde shaping.In figuur6 is dat
getekend(nietop schaal).

'l'iming
a
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is dan verbondenmet de antenne.
De ontvanger
weerstand.
en doorde diodelooptgeenstroom.Die
de
8C550
Tudenszendenspert
gedraagtzich dan als een kleinecapaciteit.wat er nog aan hf signaaldooÍkoml
doorde meestrechtse8c550 die dan geleidt.Zodoende
wordtkortgesloten
wordt
De ontvanger
kleingehouden.
wordtde spanningop de ontvangeringang
tijdenszendendus nietbeschadigd.
Een nadeelis dat erwel spanningop de zendermoelstaanom de schakelaar
op 'aan'te zetten,hetgeengedurendeeen langereperiodevan luislerenmet
een accu als voedingvervelendkan z[n'
4.4 Frequentiestabilisatormet VXO,sample/holden regelversterker
4.4.1Sample/holden regelversterker
'sample/hold';
termbeslaater
een goedeNederlandse
lk gebruikvaakde term
'hold'betekent
'sample'
vasthouden'
en
bemonsteren
betekent
nietvoor.
zeereenvoudig.
ln principeis de schakeling
ln figuur7 is dat in het kadergetekend.
een deelvan eenhf periode
gebeurtdoorgedurende
Het bemonsteren
C opgeladenwordttot de
schakelaarS te sluiten,waardoorhet condensatortje
op dat momentaanwezigespanningV. De frequentiewaarmeeS wordl
nu precieseen veelvoudis van
geslotenis 6,25 kHz.Als de ingangsfrequentie
steedsop dezelfdeplaatsop de hf golfvorm
6,25kHzzal het bemonsteren
wordtdan stê,ds dezelfdespanning
plaatsvincten.In de condensator
82 -.iuni 1997
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opgeslagen.
Daarde houdcondensator
een monslervasthoudt
tot hetvolgende
bemonstertijdstip
is de spanningin de houdcondensator
in de getekendesituatie
een gel[kspanning
van V volt.

cA3l40

voozichtigaan de
phaselockedloop(PLL).Alsje dus in vergrendeldetoestand
grofafstemming
draaitzal de Írequentieniet veranderen.Wel zieje de
van de CA3140aangeeftBij
diede uitgangsspanning
veranderen
meterstand
normaleoperatieis hetduszaakdie meterongeveerin het middenvan de
schaalte houden.
ln Íiguur7 wordtde schakelaargevormddooréén van de vier schakelaarsvan
wordenopgewektdoorhet
een HC4066.De zeerkorl durendeschakelpulsjes
netwerkmet de 40 pF trimmeren de 470 o weerstandaan de
differentiërende
aan de uitgangvan de 4066is
gatevan de schakelaar.
De í00 pF condensator

lok

ss
4hÍ
lOnF

ngÊLi€rtààl
n::r o;cilletor

Het RCop een CA3140versterker.
die is aangesloten
de holdcondensator
netwerk(10 k(), 820O en 2,2 1tF)dientom de regellusstabielte houden.Zoals
vermeldin sectie2.2.1 doetzo'n stabielesituatiezich voorop alle harmonischen
van het6,25kHz signaalin hethelegebiedvan 36 tot 56 MHz(enver
maarop het6,25kHzrasterligt'De
zolangde hf frequentie
daarbuiten),
is wel datde samplepulsjes
Voorwaarde
is dus zeerbreedbandig.
schakeling
periode
In de gebruikte
hf
signaal.
van
het
korterdurendan een halve
Vooralleduidelijkheid:
is de duurslechtseen paarnanoseconden.
schakeling
van het6'25 kHzsignaal
is op een harmonische
als de lus nietvergrendeld
en dusop de uitgangvan de CA3140een grole
staatop de houdcondensator

principc rmple/hold

Itig. 7 L'X). samplehold en regelversterker
In het kadertjeis vooÍ de duidelijkheid
een hf spanninggetekendmet dezelfde
frequentie
als de samplefrequentie,
maarprecieshetzelÍde
verhaalgaatop als
er tussende samplemomenten
een aantalhÍ periodenis verlopenwaarinniets
gebeurt.In heteerdergenoemde
voorbeeld
waarinde hÍ frequenlie
36 MHzis,
verlopener steedszelÍs5760periodentussende samplemombnten.
Bij een
andereÍaserelatietussenbeidesignalen(maarnog steedsdezelÍdefrequenties)
zal steedseen hogereof lagerewaardedan V voltwordenopgeslagenin C.
De condensatoris aangeslotenop de hoogohmigeingangvan een versterker.
Aan de Lritgang
daarvankan een versterktespanninglaagohmigworden
afgenomen.
Diespanning
wordtteruggevoerd
naerde oscillator.
Zou de
oscillatorfrequentie
ietswillenverlopendan zorgtdezeterugregeling
er voordat
dat niet gebeurten de frequentieblijftdus preciesop de 5760steharmonische
van het 6,25 kHzsignaalstaan.Hgt is dus een echtefaseregelingoÍteweleen
Benelux QIll'(lluh
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toestandis de
(ca.10 volttop-top).In vergrendelde
wisselspanning
laagfrequent
die kan variêrentussen0 en 10 volt' De
een gelijkspanning
uitgangsspanning
de daardoorontstanefrequentiemodulatie
dat
is
zo
klein
daarop
6,25kHz rimpel
is.
verwaarloosbaar
op hetoscillatorsignaal
met
Tussende oscillatoren de sample/holdschakelingzit een bufferversterker
dat
het
ervoor
zorgt
niet
maar
vrijwel
versterkt
een 8F981.De schakeling
op
De hf wisselspanning
6,25kHz signaalnietterugkanwerkenop de oscillator.
punt 1 van de HC4066(ingangsample/hold)moetca. 2 á 3 V top-topzijn. De
van de
op maximumlf uitgangssignaal
trimmervan 40 pF wordtafgeregeld
mij btlna
stond
bij
toestand.De trimmer
CA3140,punt6, in niet-vergrendelde
dicht.
4.4.2VXO
wordthet 6,25 kHz signaalafgeleidvan een
Zoalsin seclie2.2.1is beschreven
VXO. Die bestaatuit een 6,4 MHzkristaldat oscilleertmet een HC4060.Het lC
(punt15)dírecthet
bevatook een aantaldelers,zodataan één van de uitgangen
Metde varicapkande
benodigde
6,25 kïz signaalkanwordenafgenomen.
frequentieiets wordengevarieerd.Bij mijn prol:typeveranderdede frequenlie
l]2 -.iuni 1997
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zo'n 2500Hz. Op 56 MHzresulteertdat in een veranderingvan 56/6,4maal
2500 Hz oftewel21,8 kHz.Na tweedelingis dat dus 10,9kHz op 28 MHz.
Uiteraard
is de samplefrequentie
van 6,25kHz nietheilig.Metanderenietal te
veel afwijkende
waardenwerktde schakeling
ook prima.Er is dus eenruime
keuzeaan mogelijkheden
voor anderekristalfrequenties
en deelfaclorenin de
HC4060.Lel op datQ10(gedeelddoor2048)in de HC4060nietnaarbuitenis
uitgevoerd.
5. Laagdoorlaatfilters
Volgensde normmoetenongewensteproduklenbeneden40 MHztenminste
zijn.Voorzenderstot 10 wattgeldtdat boven40 MHzelk der
40 dB onderdrukt
produkten
ongewenste
nietgrotermagzijndan 10 pW. VoordezeQRP-zender
met 2 wattoutputbetekentdat een onderdrukking
van tenminste53 dB. Eerder
is al vermelddat de outputzeerrijkis aan harmonischen.
Er moetdus flink
gefilterdworden.Met de filters,die ik hiervoorontworpenheb,wordende
gehaald.
normenruimschoots
Bandin MHz

LinuH

CinpF

wdq.

l i nm m

1,8

4,7

1500

J,3

2,2

1000

7

1

470

0,47

390

14

0,30

270
100

10

I

14
14

13
I
13

10t't4
18/21
altijd
aanwezig

7-poligfilter
0.40-0,47-0,40

'reÍlected
power'opeen 50 o
met een minimumaan
samenvalt
ontwerper
maarver zit het er nooitnaast(eenprofessionele
staandegolÍmeter,
in figuur8
staat
de
filters
van
Het
schema
volgen).
nietmogen
zouzo'nstrategie
S-polige
worden
en in tabel2 zijnde waardenvan de onderdelenvermeld.Er
tenminste40 dB dempen.Een7-polig
filtersgebruiktdie de derdeharmonischen
opgenomen
in de leidingnaarde anlenne.Datfiltersnijdt
filteris permanent
is
in de frontplaat
25128MHz
boven30 MHzscherpaf. De tuimelschakelaar
schakelaarin de
weerloos en heefthetzelfdedoelals de overeenkomstige
er op geletdat de
ik
heb
het
7-polige
filter
het
ontwerp
van
oscillatorunit.Bij
redelijkconstantis als hetfilter
in het heledoorlaatgebied
ingangsimpedantie
nogalwild,b.v. op de
met 50 Q is afgesloten.Sommigefilterstransformeren
lowpassfilters
O.a. daarommoetje verschillende
helftvan de afsnijfrequentie.
van een onbekendontwerpmaarlieverniet in serieschakelen.
Van alle filterszijn de
in het
condensatoren
middensleedstweemaal
cm
zo grootals die aan de
ma:<.6
|
ÉH,.
, , I g I ]
Een S-polig
uiteinden.
Íilterkan dus gemaakt
na^rrn^a"artlteend f
wordenmetvier gelijke
;o

"ffi
'T

'
TL-ï

5 polig loq'passíilter

l-lH'

I flH,'
'o_

filter

en het 7condensatoren
poligemetzes.De
órbbelPolige
fuimelsckakeb^rr spoelenzijnook aan
elkaargelijk,behalvedie
Fig. 8 Loagdoorlaar./ilter
in het7-poligefilterwaar
spoel
de middelste
groteris dan de tweeanderen.voor sommigenaastelkaarliggendebandenis
éénfiltergebruikt.
'1
Voorde spoelenin de filtersvoor ,8 MHz,3,5 MHzen 7 MHzgebruikteik kleine
De Q daarvanis ca. 50. De kleinstespoeltjesheb
kanl en klaresmoorspoeltjes.

L-J

14

13

T'ahel2 llaarden lowoasslilters
Bij commerciëte
apparaÍen
is de uitgangsimpedantie
meestal50 O. Dat is die
waarinde zenderzijnmaximumonvervormde
belasting
vermogenkanaÍgeven.
In mijn ontwerpis het ongeveer50 (). lk ga er n.l.van uit dat er vrijwelaltijdeen
gebruiktzalworden.Daarmeekunje dus tochsteedsde maximum
antennetuner
outputvan de zenderin de antennekrijgen,ookals de filterszelfde impedantie
wattransformeren
en ook als de gunstigste
belasting
nietprecies50 () is, maar
ietslager,zoalshier.Hetis mogelijkdat de maximumoutputnietprecies

Renelux QIll'Cluh - Nieurushrie.fnr. 82 -.iuni 1997

ik zelÍgemaaktdoordraadvan 0,4 mm op een boortjevan 5 mm te wikkelenen
daarnahet spoeltjeiets uit te trekken(Q ongeveer90 bij í8 MHz).Het aantal
staanin tabel2. Allespoelenzijn
(wdg.)en de lengtenin millimeter
windingen
dieop eenonderlinge
gemonteerd
tussende condensatortjes
vrijdragend
en
gesoldeerd.
Schakelaars
zijn
afstandvan20 mm op eenstukjeprintplaat
'in-line'
Het
gemonteerd,
ongeveerzoalsin figuur8 is aangegeven,
zijn
spoeltjes
geheelvormteen aparteunitdie in de frontplaatis gemonteerd'De in- en
82 -.iuni 1997
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lopendoordunnestukjes50 O coax.Afschermingin de filters
uitgangssignalen
of tussende filtersondedingbleeknietnodig.Overspraak
doorcapaciteiten
in
pas
de schakelaars
MHz,
maar
de
doorlekkende
treedt
duidelijkop boven30
componenten
wordeneffectieftegengehouden
doorhet 7-poligeÍilter,dat dus
niet omgeschakeld
wordt.
gevenca. 0,5 dB vezwakkingin de
De filtersmet de smoorspoeltjes
lk hebde Íilters'doorgemeten'm.b.v.
eencomputersimulatie
doorlaatband.
en
heb meteen spectrum
analyserde harmonische
outputvan de zender
gemeten.In eersleinstantie
kloptende metingenhelemaalnietmetde
bekeningen.lk realiseerdeme pas dat ik mijnanalysersterkoverstuurdetoenik
het filterdoosjeal weerbijnagesloopthad! Bij oversturingmaaktde analyserzelf
ook alsje een brandschoon
signaalaanbiedt.lk heb
n.l.slerkeharmonischen,
het hoofdsignaal
toen met een trap steedszdn2O dB veawakt.Toenkon ik de
pas goedmeten.
harmonischen
nog hetvolgende.Sommigetypenkeramische
Overcondensaloren
geven
condensatoren
veelveawakking.lk hadslechteresultaten
metbruine
rondeschijÍjesvan een mij onbekendmerk.lk heb die ooit als een assortiment
op een marktgekocht.Belerwarengrijswitterechthoekige
typen,ik dachtvan
Philips,zoalsookwordenaanbevolendoorPAoHRTin een artikelover lowpass
filtersin Electronvanjuli 1994(diewaardengaan slechtstot 330 pF).Mica
condensatoren
en styroflextypendedenhet ook goed.

worden.lk monteerdedie oscillatorin een doosjevan printplaat,dat op zijn beurt
zit. Dat is ook gemaaktvan printplaat;een kastjevan
weerin het hoofdapparaat
zitten
10 cm breed,12 cm hoogen 10 cm diep.De tumblerschakelaartjes
allemaalop de frontplaaten de onderdelenwaatze mee verbondenzijn er vlak
zijn dus zo kort mogelijkgehouden;niet meerdan
achter.De aansluitdraden
6 cm. lk gebruiktegeenprintsmaarmonteerdealle onderdelendirectop
Ze worden
hebik voozienvan een koelster.
printplaat.
De eindtransistors
gek.
te
dat
niet
voelen
is
maar
zo
te
warm,
tijdensbedrUflekker
metnoodzakelijkerwijs
metdraaischakelaars
Eerderheb ik geëxperimenteerd
tamelijklangedradener aanen geenmooiaardvlakdichter onder.Hopeloze
op de oscillator,niet op
resultatendooroverspraakin de Íiltersen terugwerking
goed
gaat
en
ik neemde ietsminder
te knappen.Metde tuimelschakelaars het
maarvoorlief.
luxueuzebandomschakeling
7. Resultaten
van spullendan een operator.Toch heb ik
lk ben meereen bouwer/ontwerper
gemaaktop allebanden.Mijnantenneis
metdit setjeeen aantalverbindingen
1O
eendipoolvan 2 maal13 meter,ca. m hoog,gevoedmetopenlijn.lk was
over de resultatenen de rapportenzeertevreden.Succesmet de bouwvan het
apparaatof met een deelervan.
73, Klaas

Eenzeereenvoudige
test is om naareen achterlichtlampje
van eenfietste
kijken(6 V 0,05A) dat parallelstaalaan een68 O'dummyload'.Wordteenfilter
ingeschakeld
danwordthet lichtiets minder.Gaathet bÍjnahelemaaluit dan is
er iets loos.Nauwkeuriger
meetmelhoden
zijn natuurlijkook primal.

"
::::J1::1:
EEN SWR.MEETBRUG VOOR QRP
'..'.doctl
lPAooKo.l..i.i.i;li
..rt,
...,.,:.
ii..iit..,.

6. Voedingsspanningen
In de schema'szijn3 voedingsspanningen
aangegeven:
5 V,
V en 13,6V.
.12
Met de laatstewaardebedoelik een spanningdie directvan een accu konil.
De 5 en 12 voltspanningen
komenuit nietgetekende
driepootstabilisatoren
(altijdin- en uitgangontkoppelenmet een paarelco's).Voor de 12 V stabilisator
nam ik een z.g. lowdroptype.Die werktnog goedbij een ingangsspanning
van
1 2 , 4v o l t .
7. Constructiê '
gemaakt.lk denkdatde schakeling
goed
lk heb slechtséén prototype
goed afgeschermd
reproduceerbaar
is. Zoalsvermelddientde LC-oscillator
te
BcneluxQIll'(lluh - Nieuu,sbrieJ'nr.
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ooit heb ik in Etectron,juli 1987,een artikelover een meetbruggepubliceerd.
Hetonderwerp werd onlangs weer actueelbii miin experimentenmet een QRPtransceivervoor EZB. De toen door mii gebruikt swR-meter bleek,gezienhet
geringevermogenvan de transceiver,ongeschikt.Een specialeswR-meetbrug
voor QRPbracht echter uitkomst.
Hoe het werkt
(swR) van ons antennesysteem,
Bij het metenvan de staandegolfverhouding
Hel
gebruikmaken
van een weerstandsbrug.
kunnenwe bij zeerlagevermogens
en de praktische
ideewerdopgedaanbij het lezenin het ARRL-handboek
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realisatie
stondin hetaugustusnummer
van QSTuit 1983.
ln Íiguur1 zienwe hetprincipevan de

50

50

B

A

50

!
l;ig. I Principe

meetbrug.IndienRx een waardeheeÍtvan
50 (), dan is hetspanningsverschil
tussende
punten'A' en 'B' gelijkaan nul.In Íiguur2 zien
we het schemain praktischeuitvoeringterug.
Duidelijk
zijnhieropnieuwde punten'A'en 'B'
terugte vinden.Indiende brug'in balans'is,

schakeling.
is dat de zender,óók bij maximale
Hetgrotevoordeelvan dezeschakeling
altijdeen zekerebelastingblijftzien.
reflectievan het antennesysteem,
vanaÍ100mw tot 10 w. ZeerkleineswR-waarden
De SWR-brugis bruikbaar
van de
gemeten
wordenals gevolgvan de kniespanning
niet
meer
kunnen
wordtdan ookaanbevolen.
diode.Het gebruikvan eengermaniumdiode

zal de diode1N914een positievespanning
voeren,maardezespanningwordtopgeheven
doorde spanningdie via de 10 nF condensator
ook op de weerstand
van 1 K) aanwezig
is. De
uitgangvan de brug(Ant.)zietdan een
belasting
van 50 o. Wanneerde brug'uil
balans'is zal de spanningvia de diode1N914
groterzijn dan die via de condensatorvan
'10nF,zodalde metergaat
uitslaan.

Praktischerealisatie
De toegepaste
weerstanden
van 100() 2 W dieneninductie-arm
te zijn.De
praktijk
geschikt
meteris in de
alleen
voorvermogens
van maximaal10 W. Voor
het metenvan groterevermogens
dienenweerstanden
te wordengebruiktdie
meervermogenkunnenopnemen.
Zie ook het artikelvan Frits,PAoFRl,in de
N i e u w s b r in
e rf .8 1, b l z . 1 9 .
De te gebruiken
schakelaar
dienlvan een goedekwaliteit
te zijnen moet
goedeHF-eigenschappen
bovendien
bezitten.
Eenschakelaar
van het
keramische
typegenietde voorkeur.
Het metenvan de staandegolfverhouding
gaatals volgt:
.
Stelde 20 ko potmeter
in op minimalegevoeligheid
o Zel de draaischakelaar
op stand2 (ijking)en voerHF toe.
o Stel de potmeterzó in, dat de metervolle schaaluitslag
geeÍt.
o Sluitde brugaf met een kunstbelasting
van 50 e.
o Zel de schakelaar
in stand3. De meterzal dan0 aanwijzen.
.
Vervangde kunstbelasting
doorde antenneen de SWR van het
antennesysteem
kanwordenafgelezen.
In de praktijkkan een kleineafwijkingvoorkomenwelkemogelijkkan worden
veroorzaaktdoortolerantievan de weerstanden
en parasitairecapaciteitenin de
RcncluxQlll'('luh - Nieuv'shrie./'nr,
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Ant.
-,-rr\

ínn

_t_
=

1

b
C)

a

1N914

A10 0 u
10k

20k
Iiig. 2 De conrPlctcnectbrug
zo kortmogelijkte houden,ookvan de
Hetis van belangom de bedrading
ven de manlelvan de
verbinden(solderen)
en hetonderling
weerstanden,
te
parasitaire
capaciteiten
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Multiplier:
de verschillende
USA-states,
VE-prov.en de DXCC-landen
per band.
EO-HT:E,QRP.GONTE$TEN....,iiliillii.i,i.i.i.,.i.ii.t.iiiii*t
score:de som van de bandtotalen.
= eso-puntenx de mulripliers
.',i1,.,
Bandtotaal
x

PAoAïê,rii,::;,,;,ii,':iri,i',ir,lirii,iÏiiiiii;ilii.ii.iiiliiiiiiliiiii.li.iÏ
:liifi''ir:l:i:i:iiili:if,::iiiiiii,,,,:rdàór
datum
17 juni
28-29juni
29 juni
20 juli
20 juli
16-17aug.

UTC

contesl

mode

0000-2400 IARUregion1 QRP contestCWSSB
1200-1200 SP QRP contest
CW
0900-1500 WAB conlest
CW/SSB
0000-2400 RSGBQRPFieldday
OW/SSB
2000-2400 ARCI HomebrewSprint
CW
1500-1500 RussianQRPcontest
CW/SSB

band
160-10m
80-10m
2m
80-í0 m
160-10m
80-10m

SP QRPCONTEST
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CO QRPTEST.
Uilwisseln:
RST+ volgnr./klasse.
Deelnameklassen:
VLP= max.1 W, QRP= max.5 W, LP = max.50 W en QRO
= meerdan 50 W uitgangsvermogen.
Puntentelling:VLP-VLP
QSO= 6 punten,VLP-aRPQSO= 6 punten,
=
punlen,
VLP-LPQSO 5
VLP-QROQSO= 4 punten,QRP-ORPQSO= 4
=
punten,QRP-LPQSO 3 punten,QRP-QRO
QSO= 3 punten,LP-LPQSO= 2
Punten,
LP-QROQSO= í punt,QRO-QROQSO= 0 punten.
Multiplier:
1 puntperbandperDXCC-land,
2 puntenperDXCC-land
voorQSO's
metVLP,QRPen MP-stations.
Score:de somvan de QSO-punten
maalde somvan de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
alleenéénmansstations
mogendeelnemen.
Logs:perband+ summaryvoolt juli zendenaan KarolCierpialSPSYQ,ul. G.
Morcinka2m2,01.496Waaawa,Polen.
ARCIHOMEBREW
SPRINT
Werkenmet:elkeamateur.
Uitwisselen:
voorARCI-leden:RST + State/prov.of land+ ARC|-membernr
voor niefledenRST+ State/prov.of land+ uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,
allband,Hi-band20-10m of Lo-band160-40m.
Puntentelling:
ARCI-leden5 pnt, Eu-stations2 pnt en DX-stations
4 pnt.

vermogensmultiplier
x voedingsmultiplier
+ bonuspunten.
Bijzonderheden:
elk station1x per band.Nietlangerdan24 uur in de contest.
De apparatuur
moetzelÍgemaakt
of 25 jaar oudehandelsapparatuur
zijn.
Vermogensmultiplier:
bij een uitgangsvermogen
tot .l W de score
vermenigvuldigen
met 10 en brj 1 - 5 w met 7. Boven5 w geldtals checklog.
'natural,energie
Voedingsmultiplier:
bij 100%gebruikvan zonne-energie,
of
'natural'energie
batterijen
welkem.b.v.
wordenopgeladen
magde eindscore
met 1,25wordenvermenigvuldigd.
Bonuspunten
voorhomebrew
per
apparatuur:
bandmogende QSo-punten
arsvorgtverhoogdworden:een HB-TXgeeft2000
punten,een HB-RX3000puntenen een HB_TCVR
5000puntenperband.
Opgegeven
tijd is localtime.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan cam HartfordN6GA.
1959Bridgeport
Ave.,Claremonl,
CA91711.USA.
RUSSIANQRPCONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ R QRPTESï.
Uitwisselen:
RST+ yslgnl./vermogen.
Milliwatt
stationsgebruiken
01 voor0,1
W, 02 voor 0,2 W etc.
Deelnameklassen:
geen
Puntentelling:
HQ-station
RV3GMteltvoor 1o punten,Russische
stationsin
eigencontinent1 punt,Russische
stationsin overigecontinenten
3 punten.
Multiplier:
elkeRussische
preÍix(RA1,RA3,RV1,RV3etc.)op elkeband.
Score:som van de QSO,punten
maalde som van de multipliers.
Bijzonderheden:
logsper band+ summarymet stationsbeschrijving
en adres.
winnaarsontvangeneencertificaat.
Voorspecialeprijsen uitslag1 us doÍlar
meesturen.
Te gebruiken
frequenties:
alleeRp-frequenties
t eRM.
Logs:binnen30 dagênna de contestzendenaan U-eRe-Club,p.O. Box229,
Lipetsck,398043Russia.

tr t;=DEN?
sommigelezersvondendater teveelcontestgegevens
in de Nieuwsbrieven
stonden.we hopen,dat u thanstevredenbentmet dit kleineoverzicht.
* i * t t
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Jaarlijksorganiseert
de YeovilAmateurRadioclub een 'eRp convention'
vooraÍgegaan
doorde 'FunRun',een contesl-achtig
evenementtweeweken
daarvóór.
Eric,G3GCvroegmij er wat meerbekendheid
aan le gevenin
Nederland.
De FunRunvondplaaisvan6 vm 9 mei , 's avondsvan g tot í 1 uur
Nederlandse
tijd.Aankondigingen
in de laatsteNieuwsbrief
en Electronhebben
geleidtot een behoorlijke
deelnamevanuitNederland!
Zelf was ik actieÍop de 7e en Be mei en heb op BOgewerkt.Wim, pAoWDW
werktede 6e en ge op 40. De 'bonusstations'GB2Low,
GDoLeEen GW3JSV
warengoeclte werken,wim werkteop 40 zelfsmet RW3AIen tot mijn genoegen
deedchristiaan,
PA3FUNook meeaan deze'naarhemvernoemde'contest.
U weetinmiddels
weldat ik nietbepaaldeen liefhebber
ben van de moderne
contestsdie zijn verwordentot '599-ziektes'.
De Fun Runwas echtereen
verademing,
gezellig,
meteerlijkerapporten
en zonderde idiotestresswaarde
moderneconteslsaan lijden.Mísschien
is de opzetvan de Fun Runook van
toepassingop onze'vossenjacht'?
Een paaruurtjesop een doordeweekse
avondwanneerde bandenvrij zijn van Sgg-brullerij
en er plaatsis voor een
QRP spel?
72 es 73 de Roberl

DE BQC OP HET HAASJE,,,r,;r,ii:rLi;r,,,,ii"i,il
Voorde 7e keergaanwe ditjaar'metz'n allende natuurin'.van zaterdag21
juni t/m woensdag
25 juni wordende Bec-Familiedagen
gehoudenop camping
Hel Haasjein de buurtschap
Fortmondbij olst tussenDeventeren Zwolle.
Zondag22 juniis onzebezoekdag:
van 12 tot 16 uurzijnBec-ledenvan harte
welkomom eenste kijkenhoe het er op Het Haasjeaan toe gaat.we proberen
uit te luisteren
op PI3APDen op 145,425MHz,dit om eventueelde wegte
wuzen...
Misschien
tot ziens?Robert,PA3BHK

Naaraanleidingvan het artikeltjein Nieuwsbiefnr. 7g metde uitdagendekop
'TenMinute
TX' ben ik op eenavond eensgaan experimenterenmet dit super
eenvoudigeontwerpje,waaNan beweerdwerd dat hetmogetijkwas om het
binnen tien minutente bouwenen er zelfseen verbindingmee te maken.
Alsje het schemavan het'ding'zietga je er in eersteinstantie
van uit dat
bovenstaandebeweringnietwaargemaakt
kan worden.Zekernietals je als
je verbindingen
zendamateur
maaktmet diverseJapanseknoppendoosjes,
waarvande zendvermogens
oplopentot 100W.
Maargoed,je gaataan de slag en binnenbetrekkelijkkortetijd is het één en
anderaan elkaargesoldeerd
en de eersteexperimenten
kunnenbeginnen.
Veldsterktemetertje
erbij,en ja hoor,er komt'iets'uit.Aansluitenaan de antenne
om dan met twee meetsnoeÍ1jes
in de hand (in plaatsvan met een seinsleutel)
geven
CQ te
om naarde ontvangerte luisterenof de toontjeseen beetje
klinken.
Maarwat gebeurter, aan het eindevan je Ce hoorje ver in de ruisje call
roepenen je houdthet nietvoor mogelijk,maarje bentin verbindingmet een
amateurin Engeland!
Stomverbaasd
luisterje en je kunt al zwetendmet het 'dingetje'en een paar
meetsnoertjes
een QSO maken.
Op dat momentkrijgje een gevoeldat Marconihonderdjaar geleden
waarschijnlijk
ook gevoeldzal hebben;datgenewat onmogelijkleek,bleektóch
mogelijkte zijnl Een draadlozeverbindingmet een een kleinhandjevol
onderdeeltjes,
een paarhondermilliwattaan vermogenen een geïmproviseerde
seinsleuteleen afstandoverbuggenvan meerderehonderdenkilometers.
Hetblijktmaarweerdat QRP-verbindingen
veelvoldoening
kunnengeven.lk wil
echtertochhet belangvan telegrafie
benadrukken,
wantzonderde kennisvan
de morsetekenswas het bovenstaande
experimentniet mogelijkgeweest.

- Overgenomen
uit'Varicon'
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Eidersin dit nummerkunt i lezen hoe Bert PA3FSCerÍoe kwam om met Hellte
gaan werken.Onderstaandariikel laat zien hoe simpeldat allemaalgaat. De
sofrware krijgt u van de redactie cadeau, maar de hardware moet u zélf even
maken. Alle gegevensvoor deze hardware vindt u echter hierna.
Wat is Hellschrijven?
Hellschrijven
is een vormvan aan/uit-lelegraÍie,
net als CW, Het is echtereen
vorm van beeldoverdracht.
Zo wordtelk teken(letter,cijÍer,leesteken)als een
soortminiatuurTV-plaatjeuitgezonden.
Net als bij TV is er dan ook sprakevan
beeldlijnenen beeldpunten,
met dien verstandedat de beeldlijnenbij het
HellsysteemverÍicaalwoÍdengeschreven.MenonderscheidtFeld-Hellen GLHell.Bij Feld-Hell
is er géénsynchronisatie.
Hierdooris het principieel
onmogelukdat er aan de ontvangzijdeverkeerdetekenswordtgeschreven.
Hoogslensstaathet beeldeen beetjescheeÍof verootzaaklQRM storende
patroonvan het uitgezonden
stippeltjes,dochhet oorspronkelijke
tekenwordt
nietaangetast.
Meteen geoeÍendoog is het mogelijkom signalen,
die diepin de
ruis zitten,tóchle herkennen.Hierinschuiltde grotekrachtvan het FeldHellsysteem.
Het is dus bij uitsiekeen systeemvoor QRP-ers!
OmdatbrjGL-Hell(vanwegesynchronisatieÍouten)
wél tekenverminkingen
kunnenoptreden,
zal ik mijverderuitsluitend
bepalentot Feld-Hell.
Het'nadeel'van hel ontbreken
van de synchronisatie
wordtgoedgemaakt
doordatelk tekentweemaalwordtweergegeven.
Dit gebeurtzodanigdat steeds
tweetekensbovenelkaarwordengeschreven,zodater altijdminstenséén
tekengeheelzichtbaar
is, ook al lopende beeldlijnen
van de zendernietprecies
even snel als de beeldlijnenvan de ontvanger,zodatde teksi ichuin 'wegloopt'.
Elk teken bestaatuit een rastervan 7 x 7 puntjes.Er zijn dus per teken7
beeldlijnen,
die elk bestaanuit 7 beeldpuntjes.
De beeldpuntjes
kunnen,
afhankelijkvan de vormvan het teken,wit oÍ zwartzijn.Alleende zwarte
beeldpuntjes
wordenuitgezonden.
Verderniets.Geenstartpulsen,geen
geenblanking,
stoppulsen,
helemaalniets!Hetsysteemis evengeniaalals
eenvoudigen dateertal uitde jarentwintig.
Wie er meervan wil welenraadplegede uitgebreideliteratuurlijst
aan het einde
van dit artikel.
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Om met Hell in de luchtle komenhoeftu er echternieÍsvan te,weten.Het gratis
:
computerprogramma
wijstn.l.de wegvanzelf!
Hetcomputerprogramma
op DOS-computers.
Het heleprogramma
is gebaseerd
vraagtongeveer227 kbytes.De snelheidvan de computeris nietvan belang,
dus ook een oudjekan volstaan!Wel moetde computereen
2s-polige
parallelpoort
bezitten(meestalde printerpoort).
Het computerprogramma
bevatzelfs een compleethqlldboek(in verschillende
yoorzendenen
talen),inclusiefschema'svan de benodigde
interface
ontvangen!Hiervanheb ik dankbaargebruikgemaakt
bij het schrijvenvan dit
artikel.
is ontworpendoor LAoBXen de interfaceis afkomstig
Het computerprogramma
van LA9ZO.BehalveFeld-Hell
vooziet het programma
ook in GL-Hell.
Het ontvangenvan Hellsignalen
Hellsignalenkomennet als CW in de vorm van fluitjesvan één toonhoogteuit
de ontvanger(mitsde BFOaan staat)en ze klinkenzo ongeveerals:'prietpriet
priet'.Om de computerin staalte stellendit gepriette kunnendecoderenwordt
elk toontjeeerstomgezetin een gelukspanningpulsje.
Dezepulsjeswordenaan
een parallel-l/O-poort
van de computertoegevoerd.Dezeparallelpoort
kan de
printerpoort
zijn (meestalLPT1genoemd).U moetdan wel eersthet snoervan
uw printereruittrekken.Eventueelkuntu in uw computeÍeen tweede
parallelpoort
(laten)plaatsen,die u reserveertvoor Hell (LPT2).Dan kan de
printergewoonaangesloten
hebtu al zo'n
blijven.Vooreen paartientjes
printerpoort.
Maaruw computermoetdaarvoornatuurlijkwel ruimte(slot)
voozietin omschakeling
tussenLPTI en LPT2.
hebben.Het programma
Hetschemavan het ontvanggedeelte
zietu in Íiguur1.
naarLPTI of2
pin I

2T n

0,'!r, 10k
/a CD 4011

AÁ119

BC182b
8k2

44119

Iiig. I 0ntvangponverter
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pin 12

pin Í8 tJm25

26

27

Het toontjewordtgewoonvan de luidsprekeruitgeng
van de ontvanger
afgenomen.Na versterkingmet een la deelvan een CD4011wordthet signaal
gedetecteerd
en gefilterd(het resterende% deelvan de CD401I wordtbenut
voor het zenden).Eenlransislorzorgter tensloltevoor dat het verkregen
gelijkspanningssignaal
naarde parallelpoort
van de computergevoerdkan
worden.De waardenvan de condensatoren
zijn gebaseerdop een loontjevan
ca. 2 kHz.Vooreen andeÍetoonhoogtemoetensommigeC's wellichtworden
aangepast;zie ook het artikelvan Bert PA3FSC,eldersin deze Nieuwsbrief.

van de
voorde CD4011uit de parallelpoort
de voedingsspanning
Aangezien
'plus'
'gepikt',
de
voor
aansluitingen
drie
liefst
wordenmaar
wordt
computer
stroomleveren
gebruikt(pin6, 7, 8). Een poortuitgang
kan n.l.nietvoldoende
Om dezelÍderedenlooptde'min'vande
vooronzeschakeling.
(pin18,19,20, 21' 22' 23'
via maarliefstachtaansluitingen
voedingsspanning
en een
24,25,26,27,28),ziefiguur1. De computersleuteltvia eentransistor
van de zender.Het toontje
hettoontjenaarde microfooningang
NAND-poortje
die als generatorstean
wordtopgewektdoorde tweeresterendeNAND-poortjes,
van
geschakeld.De frequentiewordlo.a. bepaalddoorhet condensatortje
is een blokgolf.Het SSB-filter
van dezeschakeling
560 pF.Het uitgangssignaal
van de blokgolfniette
in de zendermaakthiereen sinusvan,mitsde frequentie

Het uitzendenvan Hellsignalen
Aangezien
het Hellsignaal
als CW wordtuitgezonden
kan men in principemet
een CW-zender
volslaan.In verbandmetde hogeseinsnelheid
moetdê CWzenderdil wélkunnenvolgen.Eventueelmoetde tijdconstante
van het
sleutelcircuit
van de zenderwordenverminderd.
Het kortsteimpulsjeduurtn.l.
slechts8,16ms. En mijnHW-100kan dat helaasnietaan.Een anderemethode
is om een SSB-zender
te gebruiken
en het Hellsigneal
als een gesleuteld
toontje
geen
op de microfooningang
te zetten.Aangezien
dit
ingrepenin mijnzender
vereistheb ik dit laatstesysteemdan ook gevolgd.Dochin hel handboek(datin
de soÍtwareis 'ingebouwd')
slaattevensaangegevenhoe een CW-zender
gesleuteldkanworden(zieook het artikelvan PA3FSC).Dus u mag zelÍ kiezen.
lk koosvoor de SSB-optie.ln figuur2 ziel u het schemavan hel zendgedeelte.
naarLPT1of2
pin 6

laagwordtgekozen.ln mijn gevalis dat ca. 2kts'z,zodatde hogere
buitende doorlaatvan het SSB-Íiltervallen.
harmonischen
r
Zend/ontvangschakelaa
Eventueelkan men met VOX werken,maar ik prefereereen aparte
Het schema
zend/ontvangschakelaar.
hiervanzietu in figuur3.
Tijdenshet zendenvan Hell (ookal
naarTX
naarLPTI oí2
zfo-scha*. druktu geentoetsin) is pin 4 van de
pin 4
parallelpoort'hoog'
en zorgtde
dat de zenderingeschakeld
lransistor
wordt.lk gebruikhiervoorde PTTaansluiting
van de zender.Hel
I'ï9. 3 Z:)-schakeling
van zendennaar
omschakelen
gebeurtoverigensm.b.v.
ontvangen
die op de diskette
de funclietoelsenvan de computer.De gebruiksaanwijzing'
om complete
staat,wijstu hierbijde weg.Ook vindt u hierinaanwijzingen
berichtentevorenin het geheugenklaarte zetten,b.v. CQ call,etc.

44119
ÁAí19
AA1í9

pin 7
pin I

0,í p

naar TX
mic.ingang

BCr82b
AAlí9 4A119

3ilt k

Printje
heb ik op een piepkleinpríntjegebouwd.Dit
De hele Hell-zend/ontvangconverter
gevogel
doosje
van een 2S-poligeconnector.Deze
printjepastmet enig
in het
achterinde computergeplugd.Uit de connector
connectorwordtrechtstreeks

560 ík8
?r cD4011

VaCD4011

lopen.
snoeren,die naarde transceiver
bengelendanwat afgeschermde
grootte
de
5
is
en in Íiguur
In Íiguur4 ziet u de printlayoutop ware
op
wordenrechtstreeks
Do aansluitdraadjes
aangegeven.
onderdelenopstelling

o,í ll
lf ig,.2 Zentlconverter
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kopeaijdegesoldeerd,
omdater geenruimteis voor
tslilr

25
4

o

t
],,."

aansluitpennetjes.
Voorde
echteknutselaarmoetdit
geenbezwaarzijn,dachtik.
BertPA3FSCheeftdit
printjenagemaakt,
dus als
het goed is zittener geen
fouten(meer)in...

Iiig. I Printlayut

Resultaten
Het installerenvan hel
computerprogramma
lukte
1Ok 22n 8n2 í0k 150k 2k7 330k 0-íp
in eersteinstantieniet.De
diskettedie ik van
660
BastiaanPA3FFZhad
5k6
gekregenwas niet van
Ík8
hetzelfdeformaatals mijn
3k3
computer
verwachtte.Een
1
0
k
Tka
volgendediskettebracht
O.1tt 2re. 0,1 p 47 n
560 k
uitkomsten na inslallatie
alle transistoren 8Cí82b
van
het programmawerkte
alle diodes 44119
lC CD,Oí{
het helezaakjeopeens
prima!De installatie
hield
Iiï g. 5 0n de rtle I enops te I I i n g
bij mij slechtsin dat ik een
directory'hell'
heb
aangemaakt,
waarnaik allebestanden
van de disketteheb gekopieerd
onder
dezedirectory.Voor het testengebruikteik een casseilerecorder.
Het
zendsignaal,
dat normaalnaarde microfooningang
van de TX gaat,heb ik
opgenomen
op een bandje.Daarnahebik dit signaalafgespeeld
via de
aansluiting
die normaalnaarde luidsprekeraansluiting
van de RX gaat.perfect
zag ik mijneigentekstop het schennvan de computerverschijnen.
En gehlkde
eerstede bestezondagdaarnakon ik mij mel succesinmeldenin de wekelijkse
Hell-ronde
op zondagmiddag
16.30uur Nederlandse
tijdop ca. 35g0kHz.
lk heb me zelfslatenverleiden
om aan een Hell-contest
meete doenen
behaaldewarempel
de derdeplaats.De beurtis nu aan u!
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Software
De gratissoftware(DOS)kuntu verkrijgendooreen 3,5 inch 1,44Mb diskette
aan mij op te sturenmet ingeslotenÍwee postzegelsvan 80 centvoor
retourporto(adres:zie colofon).Per omgaandeontvangtu dan het programma
thuis.En ik ben erzekervan dat u daarnetzoveelplezieraanzultbelevenals
ik! Op de diskettestaateen bestand'read.me'.Leesdit bestandeerst,dan zult u
zien dat allesverdervoorzichzelfspreekt.Het eigenlijkeprogrammastartu door
het intikkenvan 'HELL',gevolgddoor returnoÍ enterof J. In het bestand'mess'
kuntu zelÍ boodschappen
intikken,
etc.Mochtu
zoalsCQ, stationsbeschrijving,
vragenhebbendan kuntu mij natuurlijkaltijdbellen,maarprobeerer éérstzelf
uitte komen...
Dankwoord
Vanafdeze plaatswil ik BastiaanPASFFZhartelijkdankenvoor het beschikbaar
stellenvan de soflware.Zonderzijn hulpwas ik thansnog langniet met Hell
QRVgeweestop de band!
Literatuurover Hell
gewordenen wilt u meerwetenover Hell?Dan heb ik goed
Bentu nieuwsgierig
nieuwsvoor u. Cor PAoWL bezorgdemij een enormpak met artikelenuit
samen:
ElectronoverHell.Hieruitsteldeik de volgendeliteratuurlijst
'De Heffschrijver:
een herontdekking',
PAoCX................
Electron,juni 1977, blz.297.
'Hellop de tweemeterband
in allemodes,PEoHGD.......E|ectron,1978,
blz.82.
'Een CW-Hellinterface',PAoKLS.
'Heff
afferfeP
i ' ,A o S 8 . . . . . . . . . . . . . . .
'Heff-fieftrebbersopgelet',PAoSE..
'Micro-hell',
PAoKLS.
' H e l l s c h r i j v eP
n 'A, o S E . . . . . . . . . . . . . . .

.......Electron,19??,blz .449.
Electron,juli 1980,blz.389.
se
..........Electro
np
, t .1 9 8 0 ,b l z . 4 8 5 .

'De hellontvanger
van

okt. 1980,blz 557.
PAoMJS',PAoSE....................,...E|ectron,
' A m e r i k a a n s h e f l s y s t e e m ' , P A o S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 9. .?E?| e
, bc|t,r2o.n3,8 2 .
' H e l l s c h r i j v êP
n 'A, o S E . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . E l e c t r onno,v .1 9 8 1 ,b l z . 5 9 í ,
'Hefl
n a a rd e m a a ne n t e r u g ' P
, A o S E... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. .l .e. c. .t r o na, p r .1 9 8 2 ,b l z .1 8 2 .
'Schrijftoestel
mei 1982,blz.239.
voor ontvangstvan hell',PAoMJS............E|ectron,
'Hell-zendertje
voor zelí-nabouwen',
PAoKTV.,..............,Electron
dec. 1982,blz.645.
' H e l f z e n d vear n P A 3 A F D 'P, A o S E... . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .E. .l e
. .c. .t.í o n1, 9 ? ? ,b l z .? ?
'Nogeen helFsystêem',
PEIAQB.
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.......Electron,
dec. 1980,blz.679.
.............E|ectron,19??,b12.664.

.......Electron,
aug. 1983,blz.4'17.
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'Schrijven
ovorHellschrijven',
PA3AFD..........
.-Electron,feb. 1984,blz. 77.
'Hellschrijven',
PAoSE...............
..Electron,
nov. 1984,blz. ?
'Radiomodem
voorHell,Morseen RTTy,,pAoKDF.....,.Elêctron,
okt. 1986,b12.490.
- i d e md e e 2
f -..........................
.Electron,nov.1986,b12.557.
- rectificaties
.Electron,dec. 1986,blz.645,
- r e c t i f i c a t i e- .s. . . . .. . . . . . . . . . . . . : . . . .
.Electron,mrt. 1987,blz. 148.
'Hellschrrjven',
PAoSE...............
.Electron,juli 1987,blz. 341.
'LangzameHellschrijver
vmr 80 en 40 m', PAoZR........
.Electron,dec. 1989,blz.63O.
.Êlectron,jan. 1990,blz. í9.
'Hellschrijven',
PAoSE...............
.Electron,mei 1990,blz.23€..
'LaagfreguentÍilter
voor telegrafieên hell', ON4ASZ.... .Electron,
jan. 1992,blz.5.

Voortszag ik in CQ-PAnog de volgendeartikelenover hellschriíven:
'Hellschrijver
system', PBoAIA
'ZelfbouwHELL
zendlontv.',
PAoMPR..........

. . . . . C Q - P A1,9 9 1n r . 6 , b l z .1 4 8 .
.....CQ-PA,1993nr. 16. blz.432.

pÉ,uÉmólR:Ë$
..Vrru,lËAóOI
:: i 4ootO_êrLeenheêI
we gaan weerverder met het verhaal. we waren gebleven bij pAoMAJ, via wie
ik een oud afgedanldautobusjevoor een betaatbareprijsop de kopkon tikken.
Dat autobusje
wasweerhetabsoluteeinde!Geenlastmeervan de regenen de
wind.Altrjddroog.De schapenook blij,wantdiegingenonderde bus liggenals
het hardregendeofwoei.
Alle bankenen de motorwerdenter plekkeverkocht,
scheeldealweergeld.En
toeninrichten
als shack.Als het erg koudwas eenelectrisch
kacheltieaan.En

lJencluxQlll' ('lub - Nieuv,sbrie./'nr.
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Ílop,weer slechts200 voll over.Dat probleemwerdbijzonderÍraaiopgelostdoor
HenkAlles,PAoAWJ.Die met een 2000watt variackwamaanzettenen
daarmeede netspanning
weeromhoogkon brengen.
Hetvervelende
was nog,dat ik nietmetdie bus op de dijkmochtblijvenstaan,
zodatelke keer als hetweekeindevoorbijwas de bus terugmoestnaarhet erÍ.
De electrakabelvan 150 metermoestweeÍwordenopgerold.De antennesmet
de palenmoestenweergestrekenworden,enz. enz.En je weetdat het dan altijd
pisregent,dus weereensdrijfnat.Laterwasik zo ingeburgerd
dat de bus bij
'gedogen'
mochtblijvenstaan.
Toen kwamde grootsteklappert!Samenmet de hulpen kennisvan PAoAWJ
grondkabel
werder een gepantserde
aangelegd.
Compleetmel aansluithuisje
en voorzienvan een aardlekschakeling.
Datwas eenweelde,wantnu kon ik
directstarlenen bovendienwas de electrischeklok nu ook altijdgelijk.
Tochheb ik nog steedsbij aanschakeling
van mijn electrischekachelvan 440
watteen spanningsval
van zo'n10 volt(goedeexamenvraag:
hoeveelohm is de
kabel?).Vanuithet portierraampje
was nu ook de tweemelerantenne
draaibaar,
dus was dat probleemook opgelost.
Wat wel altijdeen probleemis, en ook wel zal blijven,zijn de HFantennesystemen.
Er staatdikwijlszo'n sterkewind op de dijk (omdatde polder
4,5 m lagerligt dan de dijk waarik op sta),dat er directeen soortvacurim
ontstaatals de windtegende dijkomhooggaatin eendraaiende
beweging.
Bij
ombuigen
echlestormis datzo erg datelkekeeropnieuwde antennepalen
of
zelfstotaalafknappen.Dat ik dan zélf ook afknapbehoeftgeenverderbetoog,
neemik aan.En hoe sterkdiewindkanzijn,zal duidelijk
wordenals u weet,dat
tot twee keertoe mijn dakluikdoorde stormuit m'n busjeis gerukten NOOIT
meerterugis gevonden.
welkegeweldige
krachtende
Kuntu zichnÉvoorstellen
anlennepalenmoelenweerstaan?
Op dit momentstaaner noglwee antennemasten
van 20 m hoogen drie
'15
mastjesvan m. Elkekeerals ik in de NZH-busvanA'damzit,wanteen eigen
autoheb ik nooitgehad,is het eerstewat ik doe, kijkenof de hap nog wel
omhoogstaat.Als u nu weetdat ik die mastenaltfldzelÍ en zonderhulp in mijn
eentjeovereindzet, dan kuntu zich misschienook voorstellenhoe ik'm knijp,
als het weer eens echt gaatstormen.
Tegenwoordig
heb ik steigerpijpin gebruik.Béresterk,maarondanksdat het
sterkspul is, buigtook dit als koekdeeg.Tevensis een steigerpijp
zo zwaardat
ik'm amperin m'neentjekantillen.
In de loop der tijd hebbenwe heelwat anlennesuitgetest,met zeeÍ
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uiteenlopende
resullaten.Al naargelangde condities,gebruikik horizontaal
of
verticaalgepolariseerde
anlennes.En overanlennesgesproken:
hieroverraakt
men nooituitgepraat.
Want als er ooit veel verschilvan meningovereen
ondeniverp
is, is het wel hierover.
ZelÍ ben ik een voorstander
van opendipolen,en dus ook van openfeederlijn.lk
zie zelfs kansom een zelÍgemaakte3 elementsHF-beam(is alweergevelddoor
de storm)met een openlijn le voeden.Wat altijdgoed is voor een hoop
commentaar.Nog altijdluktehet mij om al m'n antennesvia open lijnte voeden
en met eenSWR van I op 1. Datwil dus zeggen,alleswater benedenwordt
ingestopt,er bovenwordtuitgestraald.
Dit voorkomttevensdat je zenderbij
misaanpassing
zichzelÍterugregelt
tot,pakweg,de helftvanje vermogen.
Een
goedeantenneen juisteaanpassing
is de helÍtoÍ meervanje succesom DX te
kunnenmaken.Je hebtheusgeen kilowattnodigom verrestalionste kunnen
werken.Met een outputtussende 10 en 80 watt kunje heusa//eskrijgen.ook
de verstelanden,alsje maarwatgelukhebten een antennedie goed
Íunctioneert.
Zelf heb ik de gewoonteHEELerg goedte luisterenof er wat van
mijn gadingbtj is. want nieuwelandenkomenecht niet op jouw ce af. Maarals
er ergenseen kluwenvan die brulapenop een kluitjezit, probeerdan maareerst
het stationte werkenen dan uit te vindenwaaromdie kluitdaarzit.Juist in die
gevallenis sjoegemeerdan kracht.Ga dus vlak NAASTdie kluitzitten,en niet
er bovenop.
In de praktijkis het opzettenvan zo'n20 m hogepaalgeensinecure.En zeker
nietalsje er alleenvoorstaat.Om de 3 m afstandzit eentui-ringmet4
tuidraden,
reedszo goedmogelijkop lengtegemaakt.En lieverietste lang,dan
te kort natuurlijk.lk gebruikdaarvooreen rekvrijnylonkoord.
Dan op plm. 1 m
onderde top van de mastpaaleen extratuilagermet eenstukoÍ vierkatrollen,
om de antenneaanop te hijsen.Hetgrotevoordeelhiervanis datje de antenne
weer in recordtijdkuntlatenzakkenals er iels veranderdmoetworden.Eerst
werddoormij allijdop de beganegrondde gehelepaalom een paarhulpbokken
(van eigenfabrikaat)gemonteerd.En ettelijkekerengeheelnagekeken,voordat
het echtehijsenbegon.Dan werder eersteen kleinemasl met een katrol
opgezetvan zo'n 5 á 6 m hoogte.Daarnawerder een tweedehulpmastvan plm.
15 m hoogteovereindgehesen.Metdaarindriedubbele
katrollenen op drie
verschillende
hoogten.Metnu een gelijkaantalkatrollen
beneden,om de echte
mastop te kunnenhijsen.Er liependus iederekeervijÍ dradenparallel.
wel
kosthetveelkoord,maardoordegeweldige
vertraging
van het één en ander
gaat de toch zeer zwarepaalals een veerljeomhoog.Net zoalsde pianohijsers
IleneluxQIU'(:lub - Nieuwsbriefnr.82 - iuni t997

hun klus klaren.Dat dezehulpmastook zeer goedmoetwordengetuidis
natuurlijk
een eerstevereiste.
Wel is hetwaardatop dezewijzeveeltuidraadmoetwordengebruikt,plusde
De
in dit gevalerg belangrijk.
nodigekatrollen.
Maar.,.'safetyíirst'is
zijn
die vóór het hijsennatuurlijkdoorde antennehijskatrollen
antennehijsdraden
gedaan,zijn zondereind,dus altijddoorlopend.Zodatze nooitbovenuit de
zoalsmij in den beginnenogal eensgebeurde.
aparlekatrolkunnenschieten,
Hetis knaplulligals er een legekatrolboveninje mastzil, waarje nooitmeerbij
kuntlAls je dit niet perfectin ordemaakten je antennebreektaf, doorwat voor
oorzaakdan ook,hetzijdoorstormof als erweereen schaapaan staatte
rukken,dan kunje wel weereen stuk uit het oudetestamentopzeggen,wat bij
mijook al nietmeerhelpt.
En vooraleerstgoedoplettendat er GEEN ruimtezit tussenhetwieltjevan het
van de antennesdaarklemtussenzitten.En
katrol,andersgaande hijsdraden
je krijgtzo'nrotdraader NOOITmeertussenuit.
beginnen.
Dus allesovernieuw
Ook dit is bitterepraktijkervaring.
Het nylonkoordwat ik altijdgebruikis rekvrijen 4 mm voorde tuidradenen
3 mm voorde antennehijsdraden.
Zo heeftdezelfdeervaringmij geleerdde tuidradennietzo mooi strakte
die strakkelijnen.Maarde drukop de paal
staathet prachtig,
trekken.Natuurlijk
groot.Bij mij hangende tuidraden
dus in een flauweboogen
wordtonhoudbaar
zitten,deste groterde boog
welzo, dat deste hogerde tuidradenvastgemaakt
is. De onderstedradenstaanwél strak,andersgaatde paalblj hardewind
DMR krom staanen dat mag ook weer niet.
en zijnallemaalaanvierkanten
De 20 m hogepalenhebbenvijfiui-kransen
gelijke
van
spanningstaat.Nylonkoord
getuid,waardoorde zaakaltijdonder
Maar
en als er ietsbreektis het nooithetnylonkoord.
4 mm voldoetuistekend
altijdeen paaldie kromgaat,of somsweltotaalknapt.Als ik naarhuisga laatik
altijdminstenseen meterzakkentot aan een lus in mijn
de antennehijsdraden
hijsdraad.
De anlenneshangendan in een mooieboogen gevendan de
Komik weerterugdanzet ik de
minimalebelastingop de antennemasten.
dradenweer strak.
u kentze wel,
Wel is mijndrjkjebezaaidmet palen.Van die afrasteringspalen,
en elke boergebruiktze. De palenstaanook
zo'n2lzlo 3 m lang.Gecreosoot,
in. En eenflinkeindin de tochwelzachte
altijdschuintegende spanrichting
'Oh
grondgeramd. m'narmerug!'Alsik zo'npaalooiter weeruit wil hebbendan
'm
Maareen schaapschurkter netzo langtegendat-ie
trekik me een beroerte.
nr. U2 -.ittni 1997
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eruitkrijgt.En daarommoelik stéédsweerallesnalopen.
Het duurtmeestalwel een paarwekenvoordatallesgoed is voorbereid.Want
alsje ook maarietsvergeet,benje hopeloosde pineut.Tochis zoietseenleuke
uitdagingEn ervaringheeftgeleerd,datte snelwillenzijn,en nietvoldoende
nadenken,
boer.En als dan allesklaar
alleenmaargoedis voorde oud-ijzer
paal,tuilagers,
grote
voor
de
dan
werd
de
hele
handel,
boutenen
was
hijs,
moeren,enz.enz.ook nog een keer in de blauweverf gezet.Zodathet er netjes
uitzagen nietdirectkon roesten.En het oog wil ook wel wat.Zelftapperszijn uit
den boze.Doorde eeuwigdurendewindbuigteen paalduizendenkerenheen
los.Dusgebruikik altijddoor-en-door
en weer,en wrikkenze gegarandeerd
boutenmet DUBBELEmoeren.Die dan ook exlrain de verf wordengezet,zodat
ze nietlos kunnenrakentijdenshet bewegendoorde wind.
Het grotevoordeelvan de hijskatrollen
is, datje constantandere
kuntuitproberen.
In een paarminutenlaatje de antenne
antennesystemen
zakken.En in een mumvan tijd hangter een nieuwe.
De grotevraagis nu,watvoorantennewerktnu het besle?Een dingis zeker,
condities
maakje nietsklaar.Zijnde conditiesgoed,dandoet
zonderredelijke
elke antennehetgoed.Alleenmoethet dingwel stralen!In de stadgevende.
zgn.'longwires',dus stukkendraadzondereenbepaaldelengte,die dus
eindgevoed
worden,nogalwat problemen.
Zondereen goedeaarde,dus
tegencapaciteit,
was het soms erg moeilijkom de energiein de anlennele
krijgen.En nietin de buurmansradio.
Met een Pl-filterwil het nog wel lukkenom de zaak in aÍstemmingte krijgen.
nietideaal.Op gladijs ga je tochook niettou'Jvtrekkên,
Maarhet blijftnatuurlijk
hi? Wat dataangaatis de opendipooleen heelstukmakkelijker.
Vooralmet
openÍeederlijn
hebbenwe de zaakheelgoedin de hand.Als we de antennein
het middenvoeden,zoalsbij een opendipoolhetgevalis, en er voorzorgendat
dan kunnenwe door
beideantennehelften
evenlangzijn,dus symmetrisch,
middelvan de tuninguniteen bijnaidealeSWR bewerkstelligèn.
dus precieseen halvegolfmeteen
Natuurlrlk
kunje meteenexactemaatdipool,
impedantie
van 75 O en een goede75 O coaxiaalkabel
een 1 : I SWR krijgen.
Maardit luktmaarop één banden dan nogop éénfrequentie
ook.
Wellichtis dat een leukonderwerpvoor de volgendeNieuwsbrieÍ.lk kom er
zekerop terug!
- wordtvervolgd-
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Met een aflevering vertraging is hier dan toch het laatste deel van de
ombouwbeschrijving:het digitale deel. De vorige twee delen kunt u vinden in
Nieuwsbriefnr. 79 en nr. 80.
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Het instellenvan de Írequentie
In aflevering2 (NB 80) is al uitgelegdhoe een gewenstefrequenliekan worden
verkregen
doorhetlaagen hoogmakenvan de pennenvan het PLL-IC,de
PLL02.Dezemethodeis nietalleenbruikbaar
voordezedual-band
transceiver
maarvoor heelwat populaireombouwsets.
Zo heb ik ook een drietalAPmobilofoonsvoor70 cm op dezewijzekunnenbesturen.Het principegaatook
op voorde BoschKF161en de TeletronT813.
Nog eventerugnaarhet principe:
We gaan uit van een 'startírequentie'die
bij de Superstaren de AP's bepaald
wordtdooreen kristaloscillator.
De startfrequentie
beschouwen
we als 'kanaal0'.
Blj de Superstar-ombouw
is de startfrequentie
30,410MHzwaarbijwe een
aantalkanalen(in een 10 kHz-raster)daarvankunnenaÍtrekken.
Bijv.:gewerktmoetwordenop 29,200MHz.
De frequentiemoetdan 30,410- 29,200= '1,210MHzomlaagen dat zijn 121
kanalenvan 10 kHz.De PLL-deler
moetdan-binair-op 121wordeningesteld.
'121'kan
Het decimalegetal
wordenopgebouwd
uítde binairegetallen
1 + 8 + 1 6 + 3 2 + 6 4 = 1D2e1p. e n n e nv o o rí , 8 , ' 1 6 , 3 2e n 6 4 d i e n e nn u h o o g
gemaaktte wordenen alleanderepennenlaag.In de PLL02en de MC145151
(in AP 2140)zijn'optrekweerstanden'aanwezig
zodatwe kunnenvolstaenmet
alleende nietvantoepassing
zijndepennenaan massate leggen.
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In het begindeedik dat met de op het apparaataanwezige40 kanalenschakelaarmaardan benje uiteraardbeperkttot die 40 kanalendie nou ook niet
bepaaldin een handigevolgordeliggen.ln een laterstadiumheb ik 5 lijnenvan
gebruiklen dat geeft32 kanalen.En de overige3 binairelijnen
die schakelaar
(+32,+64 en +128)werdeningesteldmel dipswitches.
Zoietswerkten bijnaallefrequentieskunnenzo wordeningesteld.Maarvlot van
frequentiewisselenis er dan niet bij omdater dan eerstgerekendmoetworden
met de binairegetallenreeks...
Dat moestanders!

Het tligitole deel van de thnlbonder van I'A3|''FZ
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Up/down-toetsjes
lk heb gekozenvoorde zgn. up/down-toetsjes.
Met dezetoetsjeswordteen binairetellerbij het indrukkenvan een toetséén
kanaalhogerof lagergemaakten bij het langeringedrukt
houdenvan de toets
wordtmeerderekanalenopgeschoven.De uitgangenvan de tellerworden
rechtstreeks
verbondenmet de betrefÍendepennenvan het pLL-lc. Het
systeemwerklprima,maarheefteen paarnadelen.Tot welk kanaalhebbenwe
de tellergedrukt?Voorde 1,7 MHz,die de 10 m-bandgrootis, zijn 170kanalen
nodigen dan raakje de tel snel kwijt.Voor s0 MHzmoetenwe zo ongeveerin
hel middenvan het afstembereik
zijn en dat duurteven voordatwe daarmet
stapjesvan bijv. í per secondezijn.
De gebruiktetellers
(74193)bezitteneen preselmogelijkheid
en die heb ik benut
gevolg
met als
dat het apparaatbij het inschakelenbegintop 50,250MHz,ons
plaatselijkcontactkanaal.
Op 10 m krijgenwe dan een frequentievan
28,860MHzbij het inschakelen.
Ook zo,nbeetjemiddenin de band.
Display
Het probleem'waar
zittenwe in de band?'is eigenlijkalleengoedop te lossen
met een display.Dal dísplaykan niet direktuit de tellerswordengevoedomdat
er dan raredingenop verschijnenen omrekenenweernoodzakelijk
wordt.
Tussende 74193up/down{ellers
en het displayzijn tweeEpRoMS opgenomen
met daarinvoor iederetellerstandde bijbehorende
info voor het dísplay,die
voor 10 en 6 meterverschillend
is. ook kunnenhierinde bandgrenzen
worden
vastgelegden de zendergeblokkeerdals we buitende band komen(uiilegover
EPROMSeldersin dit nummer)
De up/down-tellers
gevenons 8 binairelijnenwaarmeein principe256
'adressen'op
verschillende
kanalenzijnin te stellenen 2s6 verschillende
de
eproms.Een 9e lijn wordtgebruiktom verschilte makentusseneen 6 m oÍ een
10 m adres.Hiermeeis hetaantaladressen,
dateen simpeleEpRoM als de
2716 heeft,langnietgebruikt.Het zij zo.
'uit'en
Een EPROMheeft8 datalUnen
dat is welwatweinigom vier7-segment
displaysuit te sturen.lk heb gekozenvoor4 lijnenper displayen dan zijner 2
EPROMS,metde adreslijnen
parallel,nodigvoorde vierdisplays.
op die 4 lijnenwordtperdisplayeen BCDnaar7-segment
decoderaangesloten.
Met multiplexen
zou menook met slechtseen EpRoMtoe kunnenmaarzo duur
is een EPRoM nou ook weerniet en het multiplexenkan flink wat storing
veroorzaken...
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Heteerstedisplaybehoeftslechtseen 2 voor 10 m of een 5 voor6 m aante
gevenen daarvooris nietgebruikgemaakt
van de EPROMSof een 7-segment
decoder,wantmetgewonedraadjesgaatdat veeleenvoudiger
en dan is er
bovendienop de eerstevier lijnenvan de eersteEPROMruimteom de
aante gevenen eventueelnog ietsandersmeete schakelen.
bandgrenzen
Verrassingen
Bij de constructiekwamenook nu de meesteonderdelenuit de sloop.Het
displaykomt uit een wekkerradio,
de EPROMSuit computersloop
en ook de
Alleen
de
74í93's.
BCD naar7-segmentdecodersmoestenworden
aangeschaft,
maardie paarguldensheb ik met genoegen
uitgegeven.
I
Het mooievan sloopspullenis uiteraarddat het nietskost,maarje koml soms !
wel voor verrassingen
te staan...
Nu het geheelzijn voltooiingbegonle naderenwildehet oog natuurlijkook wat.
De kast moestnu maaí eensdichten een mooifrontpaneelwerdmet de
gatenkosttijd en
figuurzaagklaargemaakt.
Het makenvan netterechthoekige
geduld.Het displayis nu eenmaalrechthoekigen de up/down-toetsen
warendat
ook.
Het zag er primauit, maar...na het bedradengebeurdeer nietsbij het indrukken
van de toetsen.Een langezoektocht
volgdeen toenbleekdat de toetsen
'hall'generators
met bijbehorende
eleklronicabevatten.Nadatje er achterbent
hoe zoietswerkt,bhlktvervolgensdat het niet aansluitbij de pulsgeverdie de
up/down-tellers
moestaansturen.Nou moestendie tellerstoch al vervangen
wordendoor een andertype omdater naastbinairetellersook nog decimaalbínairetellersbestaanen die had ik natuurlijkniet moelenkiezen.
Om korl te gaan:de besturingmoestopnieuwontworpenworden,wantwie
'even'iels ontwerptmet ook nog sloopspulkomtvoor verrassingen
te staan...
Uiteindelijk
is allestochnoggoedgekomen.Nietdirekt,wantook de doormij
gaf zo z'n problemenen daardoor
ontworpenen gebouwdeEPROM-programmer
heeftdezepublicatie
ietslangergeduurddan de bedoeling
was.
Tijdenshet 'eprommen'vroegende mij omringendeamateurszich aÍ waarom
Bastiaannu alweerhet wielopnieuwmoestuitvinden...Tsjah,dat heefter iets
meete makendat ik graagwil wetenhoe iets werkten graagietswil realiseren
met de mogelijkheden
die ik al heb,of dit nu de kennisof de materialenbetÍeft.
Het EPROM-programma
is gemaaktin oudenvetseBASICen draaitdus niet
snelen op een XT die ik volgensiedereenallangweg hadmoetendoen.Maar
het draaiten de aÍgelopenanderhalÍjaar heb ik geleerdwat ik met de
82 -.iuni I 997
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printerpoort
van de PC allemaarkan doen,wat een EpRoM is en doet,dat
'hall'schakelaars
geencontactdender
geven,hoe pLL,swerkenen hoeje ze kan
latendoenwatjij wirt,hoeje met ringkernenom moetgaanen nog een hereboel
anderekleinewetenswaardigheden.
Dat ik op zaterdagavond
zelí een EpRoM
kan brandenopentweerallerleiandereperspectieven
wanlalsje eenmaaliets
kunt dan kunje dat ook weervoor andereprojecteninzefien.
Tenslotteis er ook nog voorweiniggeld een uitstekendedualbandervoor6 en
10 m ontstaan...
BastiaanPA3FFZ

' : . ' . : . . : r . - . . . . . . . . . : . . t . . . : : : . : : : : r : : : : . . 1 j : . . : . . : : : : : : . : : : : t l i : j

. .,, ;,ri.,'KNUTSETEN ËN.GERUCHTEN':,:ii'r:-,::ir,,.::::i:::,,,,:ïÍ

..':.:

':r.

:.:

, ,

.,:,,,:

,

:..:.
::: :.:..
....1.:.

,:r;

Vermogensmeter
wanneer U Electronwereensonderogenkrijgtzarhet U zijn opgevailendat er
zo nu en dan een bouwproject
in staat.Eén van die projectenwas de
vermogensmeter
van pAoLB,geschiktals meetbrug
voorveímogenen swR.
seb verkoopter completebouwpakkerten
van en wanneeru aangeeftdat het
eên QRP'versiemoetworden,leverthij er nog een extraringkernbij om één van
de transÍormatoren
aante passenaan onzevermogens.
Inmiddelshebik zo,n
bouwpakket
in huis,als ik aan bouwentoe komzultU er meervan horen.
Ten-Tec
Klaas,PAoKSBontdektedat ren-ïec op lnternetnieuwtjesrondstrooit.
zo heett
Ten-Tecthansvier nieuwebouwdozenuitgebracht.
Het betrefteRp cwmonobandtransceivers
voor 90, 40, 30 en 20 m. De prijs(in USA) is $90.
Hieronder
volgende gegevens,
opgepiktvanafInternef:
T y p e n u m m e r s . . . . . . . . . . . .(12302
m0) ,1 3 3 0( 3 0m ) ,1 3 4 0( 4 0m ) e n 1 3 B O
( 8 0m )
Frequentieband..........s0
kHzvan de cw-band (zerfte kiezentijdensbouw)
VFO............................varicapafL
s tCe-m
k rmi ni n
gge,tt e m p . c o m p e n s a t i e
m
R | T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. ,. 5
. .k.H
. .z. r
4 n t e n n e . . . . . . . . . . . . . .5. .0. O
. . ., .S. O - 2 3 9c o n n e c t o r
V o e d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. 1D2C- 1,R4 X 3 5 - 8 0m A ,ï X 8 0 0m A
Uitvoering-......."..........2warte
metarenkastm. tekst,dubberz.
printg,9x 12,7cm

Rtnehw QIU, Cluh - Nieuu,shrie./'nr.g2 -.luni 1997

C o m p o n e n t e. .n. . . . . . . . . . 2s1t6u k so, . a . 4 l C ' s ,1 9t r a n s i s t o r eenn 1 3 d i o d e s
Bediening.
= 7 x 1 5 , 2 x1 5 , 2c m
A f m e t i n g e n . . . . . . . . . .x. .b. .x. .d. h
Gewicht
1,02kg
Zender:
O u t p u. t. . . . . . . . . . . . . . . . .w. .a. .t .t . 3
ï/R-switch..................
solidstate,full break-in
CW offseVsidetoneinstelbaar
tussen400 en1000Hz,sidetonevolgt
automatischoffset-írequentie,
sinusvormige
sidetone
heeftinstelbaar
volume
Ontvanger:
T y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e n kJeF| sEuTpmei rx,e r
G e v o e l i g h e .i .d.. . . . . . . . . . 0p, 2V5v o o r10 d B S / N
poligxtal-ladderfilter,
Selectiviteit
................4
bandbreedte
í kHz
A G C. . . . . . . . . . . . . . . . . .l.a. .a. g. .f.r.e. q u e n t
MF
1 1 M H zo p 8 0 e n 4 Om : 1 4 , 3 2M H zo p 3 0 m ; 6 , 1 4M H zo p
20m
Laagfrequent..............
0,3W 4 O ingebouwde
3" luidspreker
Geziende interessanteprijskonden deze monobanders
wel eensbestsellers
gegevens
worden.Bedanktvoorhetopsturenvan de
Klaasl
QRPPlus
U heeftvastwel eensgehoordvan de QRP Plus,dat kubusvormige
QRP HFtransceivertje.
Van Roeland,PAoRBContvingik afdrukkenvan zijn pakjesradiocommunicatie
met Wolf,DK4RW. Er zijngeruchten
dat Indexde bouwvan haar
onlwerpenoverdraagtaan SGS.De vernieuwdeQRP Pluszou volgenshet
geruchtvanafseptember
ca. $600gaankosten(reken
te koopzijnals 'SG2020',
hierdus maarop í2000),nog kleinerwordenen uitgevoerdwordenmet een
eindtrapjedat maximaalca. 20 watt moetgaan leveren.Dat klinktnatuurlijk
interessanten zodrawij meerwetenlalenwij het U weten.Roeland,bedankt
voorde info!

PA3BHK
'r;;Jooo-r,
eRpBTJEENK'M'T
Í*.;:ïIndevolgende
Nieuls::ïvindtu allegegevens.
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Íunctioneren
evenwijdigaan de grond.Op dezew'rjzezal het dingals rondstraler
de
van spoelca'
zonderstorendeminima.Op 7 MHzbedraagtde zelfinductie
'l
van 50 pF.
meteen afstemcondensalor
2,5 pH in combinatie
Het afstemmengaat als

COMPACTE
ANTENNE$..
l.i,
'''...:''',''
door PAoWplg .,',,i'i ' .

Van Barl,PAoZEZ,kreeg ik wat gegevensover compacteantennes.Het leek
me wel aardig om hiervan iets in de Nieuwsbief te pubticeren, temeer daar Baft
zelf ook leuke resultatenheeft geboel<tmet zeer kleine antennes,in combinatie
met een QRP-zendertje.
Een antenneonder het vloerkleed
In een oudeQSTontdekteBarthet schemavanÍiguur1. De eigenlijke
antenne
bestaatuit een stukcoaxRG-59/U.De antenneis electrisch
een kwarl
golÍlengtelang.Maarlet op: de capacitievebelastingzorgtvoor een enorme
verkorting!
De eigenlijkeantennewordlgevormd
doorde mantelvan het stuk coax.De
BC-458
binnengeleider,
alsmedede vloer(!)
waaropde antenneligl,zorgenvoor
eenflinkecapacitieve
belasting.
Bij
W2CEIblijktdat een lengtevan 7 m
voldoende
is voorresonantie
RG-59/U
op de
7 MHzband.
Dezeantennekan echternog korter!
Meteen verlengspoel
(ziefig. 1) in
l,ig. I I'kterklac<lqntanne
seriemetde mantelkan menmet
succesdezeantennenoq eensmet
een factortweeverkorten.Met deze opstellingliep er bUW2CEIbij een
zenderoutput
van 100W eenantennestroom
van 10 A. Ditwas voorhemeen
redenom hetvermogendrastisch
omlaagte schroeven.
En ja hoor,met veel
power
ginghetook!Een uitdaging
minder
voorde eRp-ers!
De parallelkring
in hetschemais de anodekring
van de zendervan W2CE|.
Een símpeleraamantenne
Het volgendeontwerpis eveneensuit eenoudeesr afkomstig.
In figuur2 ziet
u een raamantenne
van éénwinding,compleetmetantennetuner.
Het ontwerp
is van W4LW.De antennewordtin seriemeteen aÍstemkring
opgenomen
en
heeftvierzijdenvan 1 m lang.De antennehangthorizontaal
op het balkon,dus
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volgt:
1. Vervangde antenne
dooreen 50 () belasting
en stemde eindtrap
van de zenderoptimaal

I

2.

{
52-ohm

3.

aÍ.
N e e md e 5 0 Í )
los en sluitde
belasting
antenneweerop de
zenderaan.
Zet de aftakkingvoor
de coaxkabellaag(b.v.

vanafde
3 windingen
kant)
koude
en zoek
met de condensatorhet
van IWLW
l;ig. 2 De raomontenne
Metde
resonantiepunl.
indien
de
wordenverplaatst
kan het resonatiepunl
antenne-aftakking
Weolherprooí box

4.
,$

$
F

ï

J

niethaalt'.
condensator'het
Verplaatsde aftakkingvoor de coaxkabeltotdatgoedeaanpassingaan de
het resonatiepunt
Wel steedsmet de condensator
zenderis verkregen.
weeropzoeken.

De kamerantennevan PAoZEZ
heeftgemaakt.Net als de antenne
In figuur3 ziet u hoe Bartzijn kamerantenne
van W4LWbestaathetdinguit een ruitmet zijdenvan 1 m lang.Voorhet
gebruikt(200pF).Voorde
wordtalleeneen variabelecondensator
aÍstemmen
bekendstaat.
die als'Rockonator'
gebruiktBarteen antennetuner,
aanpassing
De'Rockonator'van W9SCH
'Sprat',het
'Rockonator'
stondenigetijdgeledenin
Eenschemavan de
'Rockonator'
afgebeeld.
van de G-QRPClub.In Íiguur4 is deze
kwartaalblad
is van W9SCH.
Het ontwerpvan dezeantennetuner
kangekozenwordentussenserie-en parallelafstemming.
Meteen schakelaar
82 -.iuni 1997
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Ï U N I N GL A M P

A
ANT.
or
FEEDTRS

Noor Tuner
von W9SCH

r Q

t'j T X l R X

R

S T REI S
D.P.D.T.Sw.
+/-

5,0 cm díometer

,$

l;i9,.J l.)e'llockonator' anÍenneíuner

': '
F O U T J E r , - :. ' ' ,: , :,.::::::, :
' :,.j.::...::..: ,

vtrnI)AoZI|Z
ltig. 3 l)e kameranlenne
Gewoonafstemmenop maximalehelderheidvan het lampjelEen lampjevan
2 volt bij 60 mA voldoetprima.Parallelaan het lampjezit een shuntje,
rondomeen potloodgewikkeld.
uit een spoeltjevan 10 windingen,
bestaande
draaddikteis nietzo van belang.vefgeet niet het potlooderuitte halen!
zie de tabel'Er
Voorelkebandis er een apartespoelmet koppelwikkeling,
wordtgeïsoleerddraadgebruikten de windingenzittenop een plasticptlp'
Spoelentabel
band

160m
80m
40m
2Om
15m

diameter

L1
50 wdg.
25 wdg.
1 0w d g .
5 wclg.
5 wdg.

5 wdg.
3 wdg.
2 wdg.
2 wdg.
1 wdg,

5cm
5cm
5cm
5cm
1 , 2 5c m
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'Eenontvang-strip
voor
Er is een foutjeis geslopenin PAoDKO'sartikel
nr. 81. In het schemaop blz.11 dient
of transceiveC
in NieuwsbrieÍ
ontvanger
nief op de collectorvan de BC108cte worclen
het laagÍrequentlaagdoorlaatfilter
aangesloten,maarop de emiftervan dezetransistor.

documentatie
en
alsmedeluidspreker,
HW-8met voedingen veldsterktemeter,
een koptelefoon.Het geheelin een mooiehoutenkast.Alles bij elkaarf 295,-.
D. v.d. Vis, PAoDVB,Alphena/d Rijn,lel. Q172'431762.
Modes:FM/SSB/CW,
YAESUFT690Rll,50-54MHz porlableQRP-transceiver.
accupaken lader.
microfoon,
W, inclusiefsprielantenne,
uitgangsvermogen2Tz
89,
PA3BHK,
Parklaan
Prijs:/1000,-.Robertvan derZaal,
ln nieuwstaat.
2171 ED Sassenheim,lel. 0252-211090.
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en door een
eerstversterkt.Daarnawordthet gelijkgericht
luidsprekeruitgang,
lransistorin een digitaalsignaalomgezet.Dit digitalesignaalwordlaan de
om de
De interfacebiedtechterook de mogelijkheid
computeraangeboden.
zenderdirectte sleutelen.Dit bleekuitstekendte werkenmet mijnzelfgebouwde

VAN PA3FSC/QRP..'
HETHELL.STATION
door PASF$C. , , '

: . . . : : i ' . . .. , ' . t. . , ' . : , , , , : . , : l : , : , ;

Na de BQC-vossenjachtvanseptembervorigiaar had ik een lang cw-QSo met
Wim PAoWDWdie mij met trotsverteldedat hii met veel pleziermet Hell-schrift
werkt. Omdat hetmii heel,nferessanÍleek hebbenwii elkaar ook nog even
gebetden heeftwim mij een floppy diskmet het programmaen de beschriiving
is geschrevendoor LA)BX en
van de inartace opgestuurd.Het Hetl-programma
maakt hetzendenen ontvangenvan het Hell-schriftmet behulp van de computer
mogelijk.De intertaceis van LASZOen is erg klein en werkt naar volle
tevredenheid.voor een technischebeschriivinghiervan verwiisik naar het
artikel van Wim, eldersin deze Nieuwsbrief.
Het Hell-schrift
De
wordende tekensals grafischesymbolenovergebracht.
Bij het Hell-schrift
dan
puni
overkomt
verminkt
tekenswordenpuntvoor puntopgebouwd.Als een
blijfthet tekengoed leesbaaromdathet niet in een anderetekenverandert,
zorgtervoordat een signaal
zoals bijvoorbeeldbij RTTY.De groteredundantie
dat met storingontvangenwordt,tóch een leesbaretekstoplevert!Vooralhet
De tekens
met morsemoeiteloos.
ontvangenvan de tekstgaatin vergelijking
verhaal.
ander
is
een
tikken
Het
scherm.
op
het
tempo
rustig
in
een
verschijnen
dan ik kantikken.Meteen
De tekstwordtsnelleruitgezonden
van 150tekensper minuuttik ik mij een ongeluk.Tijdens
transmissiesnelheid
je
in het zendbufferzetten.Dit geefl mij een voorsprong
al
tekst
ontvangstkun
van het Hell-schrift.
bij het beginvan het uitzenden

CW-QRPzendervoor7 MHzen mijn FT-78.

*i
itl
ff
1

Verbeteringen
ln eersteinstantiewerktede schakelingbij ontvangstnietgoed.Bij een
lagerdan 2500Hz werdende tekensbrokkelig
met eentoonhoogte
audiosignaal
te
Doorde condensatorvan 22 nF in de gelijkrichtschakeling
weergegeven.
nu ook
tot eenwaaÍdevan 0,15pF (zieÍiguur1)werktde schakeling
vergroten
goedals het audiosignaal
eenÍrequenlievan 800 Hz heeft.Dit is de frequentie
kan gerustnog
van het audiofilterin de Fï-78 in de standCW. De condensator
verdervergrootwordenzonderdat dit het contrastvan de tekensbeïnvloedt.

150pF

.--{l---"
I

'

0 , 1p
van RX
luidspr.uitg.

t

150k

2l n

pin 12

AA1'19

BCSilTb

10k
%co 4011

0 , 1 5p ' )

pin '18tlm ?5

') was 22
(,ntv(t t't
gc'on\'.'rt t r
t''ig. t I )e geu'ii zi141te
Bij de bouw van een lweede interface bleek de poort, die het signaal bij

De interface
De interÍaceis opgebouwdrondeen CMOSlC dat vier NANDsbevaten wordl
aangestuurdvanuitde parallellepoort(printerpoort)van de computer.lk heb
waarbijik van de
voor de schakelingeen printjevan 5 x 3 cm ontworpen,
door
Wim bedachtis' Op de
deze
zoals
ben uitgegaan,
componentenopstelling
interfacezit een oscillatordie gesleuteldwordtin het ritmevan de puntjesvan
het Hell-schrift.Bij het gebruikvan een ssB-zenderwordthet signaaluit de
aangeboden.Bij het zendenzet de computer
oscillatorop de microfooningang
(PTT= pushto talk)
de zenderaan,doorvia een transistorde zend/ontvang[jn
laag te maken.Bij ontvangstwordthet signaal,dat afkomstigis van de

82 -.iuni 1997
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ontvangstversterkt,te oscilleren.Dit is te voorkomendooreen condensatorvan
van 150 kO, zie fig. 1.
150 pF parallelte plaatsenaan de terugkoppelweerstand
Sleutelen
lk heb gekozenvoor het direcÍsleutelenomdatdit in principebij elke CW-zender
in de FT-78alleenin de
is. Maarook omdathet extraaudiofilter
toepasbaar
Íilterheb ik bij ontvangst
wordl.Doordit eenvoudige
standCW ingeschakeld
geenlastvan anderesignalen.Eenandervoordeeldat het direct
nagenoeg
is dat het vermogenvan de FT-78in de stand
sleutelenmetzichmeebrengt,
van de zender
is in te stellen.Voorhet sleutelen
CW'zelfsvanafnul nauwkeurig
nr. 82 -.iuni 1997
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gebruikik de transistordie op de interfacezit om de Pfi-ingang van de SSBzenderaan te sturen(de PïT-ingangwordtbij het sleutelentoch niet gebruikt).

BC547b

TX
'*"viig*s
naar

hebik
De collectorvan dezetransistor
metde sleutelingang
dus verbonden
van de zender,zie figuur2 Het
op de printgebruikik
toongeneratortje

verderniet.
Tot mijnverbazingwarenmijn beide
zenderssnelgenoegom dezete
in het hogetempowaarmee
sleutelen
l,'ig. 2 Slcrrtelcirurit
worclen
de puntjesvan het Hell-schriÍt
sneller
van
de
zenders
het
sleutelcircuit
dat
ik
lk
had
verwacht
overgebracht.
zou moetenmaken,maardat bleekniethetgevalte zijn.
Computerstoring
Doordater in het kamertjewaarde zenderstaatniet zo veel ruimlemeeris,
staatde oudecomputerdie ik voorHellgebruikin een anderekamerdan de
zender(ookbij Wim schijntdit het gevalte zijn).Dat heeftals nadeeldat ik
steedsheenen weermoetlopenom de Írequentiebij te stellen.Ook moeter
een kabeltjegelegdwordentussende zenderen de computer.De directe
afstandtussende zenderen de ontvangeris bij mij ongeveertwee meler.
Als de computeraangezel
lk heb eigenlijkweiniglastvan computerstoring.
maarnietzo harddat allesignalenin de
wordt,hoorje ditwel op de ontvanger,
storingverdwijnen.
De doorverbindingskastjes
Deze
Zowelbr.1
de zenderals bij de computerstaateen doorverbindingskastje.
plaats
aan
een
kastjeszijn minderkwetsbaardan lossedradenen zij bieden
van de
De sleutelingang
en elk aan een kopteleÍoonaansluiting.
volumeregelaar
van
snoeren
ontvanger
zijn
met
korte
van
de
en
de
luidsprekeruitgang
zender
een metermet het kastjebij de zenderverbonden,Het tweedekastjebUde
computeÍis met een kabeltjevan een metermet de interfaceverbonden.De
inteíace zit directaan de D-connectorvan de parallellepoortvan de computer.
De twee kastjeszijn onderlingmel een kabelmet een lengtevan vijÍ metermet
De
De tweekabelshebbenvieradersen een afscherming.
elkaarverbonden.
kabelsheb ik met 5 poligeDIN-pluggenuitgevoerden heb ik op dezelÍdemanier
pen en verderis pen
op de middelste
De aÍscherming
bedraadals audiokabels.
82 -.iuni 1997
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1 verbondenmetpen 1, pen2met pen2, enz.lnde kabelszijnallevierde
adersaangesloten
hoewelzij nietallemaalgebruiktzullenworden.De kabels
Hetgebruikvan de
verwisseld
worden,zelfsmet audiokabels.
kunnenonderling
loste kunnennemen.
biedtde mogelijkheid
om alleverbindingen
DIN-pluggen
Dit is praktischvoor het gevenvan een demonstraliein de aÍdelingof bij
naderendonweer.
Het gebruik van dê interface
op het
voortreffelijk.
De volumeregelaar
De interfacewerkt na de verbeteringen
kastjebij de computeris echtfantastisch.Dit is een ideevan Wim. ïenrijl je
achterde computerzit kunje de sterklevan het signaalinstellenom een goed
leesbaarschriftte krijgen.Vooralbij Íadingis het erg praktischom de regelaar
van het schriftop het oog
bij de handte hebben,omdatje de leesbaarheid
Op beideuilgangenis een
instelt.Op beidekastjeszit een kopteleíoonuitgang.
kopteleÍoonvan een walkmanaangesloten.De koptelefoonbij de zender
gebruikik om aÍ te stemmen.Eerstgebruikteik daarvooreen luidspreker,
maar
daarben ik snel mee gestopt, wanthet'Hellseprrrietttprrrietttprrriettt'hoorje
doorhet hele huis.Dit tot ergernisvan mijn gezin.Het afstemmenmoet bij de
op
dus maakik voorhet beginvan de Hell-ronde
zendergebeuren,
om 16.30uur op 3580kHz eerstaltijdhet pad doormijn kamertje
zondagmiddag
vrijzodatik snelvan de computernaarde zenderkansprintenals dat nodigis!
nulstandheeft,zit
Doordatik op hetgehoorafstemen mijnRITgeenduidelijke
Een
somsnaastde frequentie
van eentegenstation.
mijnzendfrequentie
je
koptelefoon
zit
kun
wel
via
de
horen,
stationdat net iets lagerin Írequentie
maarer komt geentekst in beeld.Daardooroverkomthet mij als QRP-station
de anderedeelnemers
van de Hell-ronde
dat één van de deelnemers
Íegelmatig
moetenwijzen.Als dezestationslaterde
via de loelsen op mijn aanwezigheid
tochmeestaleen leesbaarschriftop
RITgebruikendan blijktmijnQRP-signaal
bij de computer,
tijdensde
te leveren.Hetgebruikvan de kopleleÍoon,
Je kuntdan continuluisteren
wat er op het
kan ik sterkaanbevelen.
verbinding
kanaalgebeurten zult dan een stationdat iets naastde Írequentiezit
onmiddellijkhorenen er dan op afslemmen.Al met al heb ik veel plezierbeleeÍd
Naluurlijkis het Hellaan het bouwenen het gebruikenvan deze Hell-interface.
'digitale
als antiekte bestempelen,
maarhet is
tijdperk'zeker
schriftin dit
dat zo'neenvoudigsysteemzo fantastischwerkt!
werkelijkverbazingwekkend
73, Bert PA3FSC
t t a * t
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TRANSGEIVER-CONSTRUQfIf$::::

B| het construerenvan een eenvoudigezelfbouwenkelzijband(EZB)transceiver
is het de kunst om zoveel mogelijk dezelfde onderdelen te gebruiken voor zowel
ontvangenals zenden.In dit aftikel wordeneen paar principesbesproken,
aangevuldmet wat praktischeschakelingen.
Het hier beschrevenezal voor de mensendie reedslangerzendamateurzijn
misschiennietzoveelnieuws bevaften,doch laten we hopen dat nieuwe
ledenhendamateurser hun voordeelmee kunnendoen.
1'1s1'411ss'-principe
ln figuur 1 zienwe het blokschemavan de Atlas-transceiver.
Dit was één van de
eerstecompleetgetransistoriseerde
mobieltransceivers,
voozien van dioderingmengtrappen
en een middenfrequent
laddeÍilterop 5520 kHz.

D
MC1350

[,'ig. I Blok.tc'hen,atischeopbouw volgen.shet 'Atlas'-principe

Er werdzowelboven-alsondermenging
toegepast
metrechtstreeks
op de
frequentie
werkende
VFO's.In CQ-DL4n7 en 5177werddoorDKTLGeen80gebaseerd
20 m transceiver
beschreven,
op hetAtlas-ontwerp.

BancluxQIU'('luh - NieuwshrieJ'nr.
62 -.juni 1997

ln de standontvangengaathet anlennesignaal
via een banddoorlaatfilter
(bandpassfilter)naarde SBLl ontvangmengtrap,
welkewordtgevolgddoor een
ruisarmeversterkeÍmet een 2N3866,die nodigis voor het verkrijgenvan
ontvangstgevoeligheid.
voldoende
Er wordtgeen hoogfrequent
traptoegepast.Bovendienzorgtde 2N3866voor
een belereaanpassingtussende mengtrap(mixer)en het xtalÍilter.
Als middenfrequent
versterkerwerdeen MC1350ptoegepast,waarvande
versterkingwordtgeregelddooreen AVC-spanning
welkeaÍkomsligis uit het
gedeelte.
laagfrequent
Na de MC1350pvolgteenlweedeSBLI, welkedienst
doetals productdetector.
In de standzendenwordtde SBLI voorde 2N3866gebruiktals
balansmodulator.
De SBLl krijgtnu in plaatsvan hetVFO-signaal
het signaaluit
(beatfrequencyoscillator= BFO)aangeboden.
de zijbandoscillator
Het
(DZB)signaalwordlvia de 2N3866toegevoerdaan het xtalÍilter,
dubbelzijband
waarde overbodigezijbandwordlweggeÍilterd.
Aan de nu volgendeSBLl wordt
het EZB-signaalen het VFO-signaal
toegevoerd,wat via een banddoorlaatÍilter
het gewensteEZB-signaal
oplevert.Na dit filtervolgteen stuurtrapen eindlrap.
Uit dezewordlook het ALC-signaal(automaticlevelcontrol)verkregen,dat de
versterkingvan de middenfrequent
versterkerregelt.
We kunnenvervolgensuit een SWR-brug(standingwave ratio)ook nog een
spanninghalen,die bij een slechteSWR de middenfrequent
verslerkergaat
regelen.Dit ter beschermingvan de eindtransisloren.
We ziendat veledelenvan de transceiver
zowelvoorontvangen
als voor
zendenwordengebruikt.
Wat we e)dranodighebbenis een schakelaar
die de
VFO en de BFOvan rol moetenlatenverwisselen.
Dezeschakelaar
moethet
signaalnietteveelvezwakken.Bovendienmoetde dempingvan het nietgewenstesignaalvoldoende
zijn.
Wat nog wel dubbelin de transceiveris toegepastzijn de banddoorlaatfilters.
Dit
is met wat extraschakelwerk
oDte lossen.
Praktischerealisatie
ln figuur2a zienwe hoe een SBLI Íungeertals ontvangmengtÍap
en als
balansmodulator.
In de SBLI treedteen mengverlies
op van ca. 7 dB. Dit verlies
wordtgecompenseerd
in de versterkertrap
met de 2N3866.
in de standontvangenwordtde emittervan de 2N3866hoogfrequent
koud
gemaaktdoorde 84182 in geleiding
te brengen.Hiervoordientde weerstand
van 1 k() (Ra)mel massate zijn verbonden.
BencluxQIIP ('luh - Nieun'shric./nr. ll2 -.iuni 1997
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Doorde aanwezige
gaater stroomdoorde 8A182lopen.
emitterspanning
In de standzendenis dezeversterkingnietgewensten de diodewordtdan door
de +12V TX gesperd.Doorteveelversterking
tijdenszendenzou de MC1350p
andersoverstuurdworden.Tijdensontvangstis de verslerkingvan de 2N3866
regelbaar
van 0 tot ca.20 dB. De 2N3866Íungeertook als aanpastrap
tussen
mengtrapen xtalfilier.Er zijn echlerbetereschakelingen
voor ontworpen;ik
hoophiert.z.t.nogeensop terugte komen.De hiergetekende
schakeling
is
een compromis,
medeveroorzaakt
doorhetfeitdat de ingangsimpedantie
van
de 2N3866nietconstantis, dit tengevolge
van de versterkingsregeling.
Als regelbaremiddenfrequent
versterkeris de MC1350ptoegepastwelkeeen
maximaleversterkinggeeflvan 65 dB (figuur2b). De weerstandvan 3k9 parallel
aan de uitgangvan de MC1350pzou een beterelineariteit
van het lC
garanderen.
ln ontvangst
heb ik dit nooitgemerkt,misschien
dat het meervan
toepassing
is tUdens
zenden,daarde MC1350pdan een forseuitgangsspaning
moetleveren...?
De AVC is van het laagfrequent
type.Het LF-signaalwordteerstin lweemaal
gelijkgericht.
BC109cversterkt
en vervolgens
Na de gelijkrichter,
een 1N4148,
zienwe een RC-combinatie
voorde AVC-afvaltijd.
Daarde MC'1350p
ook in de
AlC-regelingvoorzietwordttijdenszendende RC-tijdvan de AVC opgeheven
doorTRl te sperren.In de standzendenwordthet laagfrequent
geblokkeerd
dooreen spanning
toe te voerenaan de collector
van TR2 via diodeD1. Dit is
nodigom geenAVC-spanning
op le wekkengedurendezenden.
DE VFO/BFO-schakelaar
Zelf gebruikteik als schakelaar
een miniatuur
relais.De redenhiervoorwas dat
er nogalwat verliesoptradin de gepubliceerde
FET-schakelaar...
ln Electron9178en l0/87 staatde beschrijvingvan de zelfbouw
vijfbandentransceiver
van Herbert,PAoSU,die zijn opzetook baseerdeop het
Atlas-ontwerp.
In latereElectronszijn voor dezetransceiverdiverse
verbeteringen
en wijzigingen
beschreven.
ln Íiguur3 zienwe een schakelaar
gebruikt
met diodes,zoals
door PAoSUin zijntransceiver.Dezeschakelaaris
om twee redenentoegepast.Ten eerstetrad er in de FET-schakelaar
nogalwat
verliesop, wat met iets meeroscillatorvermogen
natuurlijkgecompenseerd
kan
worden.VerderontdekteHerbertdat de FET-schakelaar
ook het grootsignaalgedrag
van de SBLl verslechterde,
dit als gevolgvan de 'in'-weerstand
van de FET's,waardoorde oscillatoringang
van de SBLl geen 50 O meerziet.
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MIXER
1
SBLl

a

I
tzn I

+RX

*

BFod

ll-*

22n

22n

r

+RX

VFO

I

zznl

ó
SBLl

x'

+TX

\( o.r,r

MIXER2
I:ig. 3 I)e diode"-chal;cloor

ln Nieuwsbrief
nr.77zienwe de QRP-transceiver
vanVE7QK,die op dezelfde
maniergebruikmaakt
van de mengtrappen
als in de Allas{Íansceiver.
De
mengtrappen
zijn hieractievemengrtrappen
NE602.De gebruikteschakelaaris
hiereen MC4066.
Mengtrapvoor zowel zendenals ontvangen
In figuur4 zien we een andereopzet,waarbijde mengtrapzowelvoorzenden
als voorontvangen
wordtgebruikt.
Als mengtrapkan eenSBLl worden
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toegepast.
Het voordeelvan dezeschakeling
is dat er minimaalgeschakeld
wordt.De VFO hangtrechtstreeks
aan de mengtrap,evenalsde
banddoorlaatíilters,
tenminste
als we geenHF-traptoepassen.
U Í !
: t f

imp. trafo in SL600
Ples5ey-ontwerp
50r) \5000

o
!

l9r
+

RX

r---_l
TX

+TX
+RX

xtalfilter

MF (RX)

{
f

DzB(TX)
bidirêctionêle
versterkêr

*.
*
*.
*

SBLl

t.
J

{

L
f

o

De bidirectioneleversterker
In figuur5 zienwe de schakelingwelkein tweerichtingenwil werken.Deze
schakeling
is ontleendaan een Plessey-ontwerp
van c4CLF metde SL1600serielC's.Zelfheb ik de schakeling
zoalsgetekendin Íiguur5 in diverse
ontwerpentoegepasl.
Stel:de +RXvoertspanningen de +TX ligtaan massa.Nu geleidtD1 en spert

RcneluxQIll' Cluh - Nieuwshrie.f
nr. 82 -.iuni I 997
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1r
-rHr
I

F

D2

TX-versterker

Richtingxtalfilteris de zaak iets gecompliceerder.
We moetenvoor optimaal
resultaateen bidirectionele
versterker
toepasssen
die de mengtrapaanpastaan
het xtalÍilter,
dit dan in beiderichtingen.
Een eersteopzetvan het bovenomschreveneis het Plessey-ontwerp
met de
SL600lC's,waarbijhet eerdergenoemde
versterkertje
nog nietwas toegepast.
Er werdhiergebruikgemaakt
van een impedantietrafo
tussenmengtrapen
xtalfilter.De problemendie hierbijoptradenwarende volgende.
De ontvanger
hadeen slechtegevoeligheid,
daarvoorde MF-versterker
alleen
maar vezwakkingoptrad.Het te ontvangensignaalwerdverzwaktin hel
banddoorlaatfilter,
de mengtrap,de impedantietrafo
en het xtalfilter.
Een oplossingzou zijneen HF-versterker
toe te passen,doch bij sterkesignalen
lietde mengtrap
zichoversturen,
daarde poortenvan de SBLí slordigwaren
aÍgesloten.

'l 1n

D1 D:
t_

Ë
$.

liig. 1 Ándcre(rpzetmetduhhelgehruik.r,unde menUtrap

a

l H.I l

l(
N
N

D4
4 x 8 A 1 8 2Í 1 , I 2 = g r o t e v o r k e n s n e u s
J510

h-ig. 5'l \+'e
eri chtingsversIerker met I : l'."1'

&

$
f-

D2, d.w.z.het hoogfrequent
uit T1 wordttoegevoerdvia D1 en de C van 1 nF
aan de gate van de FET.D4 geleidten D3 spert,resultaat;de wisselspanning
op de drainvan de FET gaat naarT2.
Wanneerwe nu +TX spanninglatenvoerenen de +RX met massaverbinden
keertde situatieom!
Doorde FET kan een stroomlopenvan 20 tot 40 mA. Behalveversterkenzorgt
de FET er ook voordat de grilligeimpedantiesprongen
vanuithetíalfilter
mindermerkbaarzijnop de uitgangvan de SBL1.T1, die een
impedanlietransformatie
heeftvan 1 op 9, zorgtin combinatiemet de weersland
van 560 í) ervoordat de SBLI een redelijkohmseimpedantieziet.
We zien nu de lekortkomingen
van de impedantietrafo
van 50 () naarS00O,
welkeervoorzorgtdat de SBLí diversevreemdeimpedanties
ziet,wat resulteert
in misaanpassingen,
die vervolgens
het grootsignaalgedrag
(intercept
point=
lP) van de mengtrapverprulst.
ln íiguur6 zienwe nogeen experimentele
variantmettweemaal2NS'109,
waarbijde versterkersbeurlelingswordeningeschakeld.
Voor het verkrijgenvan
een redelijklP zit in de emittereen niet-ontkoppelde
weerstandvan 4,7 e. We
Benelux Qlll' t'lub - Nieuwshric./'nr. tl2 -.iuni 1997
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kunnende tegenkoppeling
nogvergroten
doorhettoepassenvan Rt. Hierdoor
neemtaf en de ingangsimpedantie
wordtlager.
neemthet lP toe,de versterking

rl-; | |

o +RX

1 o ,u F

*

,ll

+TXo

wordtbereiktdooreen deel van de energiein de collectorin
tegenkoppeling
tegenfaseterugte voerennaarde emitler.
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2x 2N5109 mel koelsÍer
liig. 6 \'waarichtingsversterker
nel 2 tronsistorefl
De traÍo'sin de collectorkunnenbifilair(tweemaal6 windingen)gewikkeld
of een FT37-43ringkern.De autotraÍotransformeeÍt
wordenop een FB.2403-43
50
o
500
de
ingangsimpedantie
van hetxtalfilter.
De 30 pF trimmer
de
naar
o,
dientnietvoorhetafstemmen
van de kring,maarom de doorlaatvan het
xtalfilterzo vlak mogelijkte krijgen.
De voorversterker
getekend.Wanneerer
ln Íiguur4 zien we een eventuelevoorversterker
voldoendeen ruisarmversterktwordttussende SBL1 en het xtalfilterdan is
zekervoor de lagerebandenechtergéénvoorversterker
nodig.
ln figuur7 zienwe de praktischerealisatie.
De eigenlijke
versterker
beslaatuit een 2N5109in geaarde-basis
schakeling.
De
op 10 m is ca. 10 dB, de in- en uitgangsimpedantie
is ca.50 Q.
versterking
Er is tegenkoppeling
toegepastvoor het verkrijgenvan een zo grootmogelijk
en een zo gunstigmogelijkgrootsignaalgedrag.
Deze
frequentlegebied
82 -.iuni 1997
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2 N 510 9
mel koelsier

liiu. 7 L?xtnersterker

De ruslstroomin de 2N5109is 40 á 50 mA; een koelsteris noodzakelijk.
Let op de correctefase van het teruggekoppelde
signaalvan de emitter.Als de
versterker
instabielis of oscilleert
wordenomgedraaid.
moetde koppelwikkeling
te voorzien.D1 en
De versterker
is inschakelbaar
doorde 2N5109van spanning
D2 gaannu geleidenen D3 en D4 sperrennu.
Gaanwe overop zendendangaanD3 en D4 geleiden;
D1 en D2 zijnnu
gesperden het signaalgaatnu om de vooryersterker
heen.Eenzelfdesitualie
uitschakelen.
treedtop als we de voorversterker
Groelen.Douwe.PAoDKO

3oc-voss;;;;;r'

1oJUNI

Doetaflen mee! U hoefter nietvoor de deur uit.Zie ook blz.73 in dit nummer.
* * * t t
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Werking
De resonantieÍrequentie
van de kristallenwordtverschovenmet de 10 pH
spoelenen de varicapdioden
88105.Bij vorigeexperimenten
is mij gebleken
datdezewaardenlussenca. 6 en 14 MHzvoldoen.De waardevan de vaste
weerstandenaan de notchpotmeter
kunnenlaterwordenvastgesteld,dit opdat
het notchfilterzonderte schakelenbuitende doorlaatvan het MF-filtergeregeld
kan worden.In eersteinstantiehad lk het ideedat de doorlaatvan het MF-filter
doordezeschakeling
zouwordenaangetast.
Echter,dit bleekgeenenkele
invloedte hebben,mitsin uitgeschakelde
toestanden ver genoegbuitende
doorlaatgeregeld.
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lk was ongelofelijkblij dat het eindelijkwinter was geworden.De gehetezomer
en hertsthad ik me bezigmoetenhoudenmet het bouwen van onsnieuwe huis;
nu was er eindelijktijd voor mijn hobby! Als ferventzeltbouwerRonik me weer
volop beziggaan houdenmet miin stijd tegen de hoogfrequentjes.'Door
aantekeningte houden van datgenewaarmeeje bezigbent, kunnen andere
amateursmetje meegenieten'zei Henk, pAoGHSeenstegen mij. Nou,dat heb
ik deze keer eensgedaan,vandaardit relaas!

Het volgendewes nu de gelijkloopvan de vier kristallen.Bij het bestuderenvan
de schakelingkan menzien dat de kristalfrequentie
verschovenwordtmet een
soortvan VXO-schakeling.
Dit is nodigomdatde filterdoorlaat
aanzienlijklager
is dan de resonantiefrequentie
van de kristallenzelf. In het schemais dit
1í,0565- 11,0952MHz.Ook de resonanlieÍrequentie
wijktaf, immers,in een
VXO-schakeling
is dii verschilaanzienlijkkleiner.De notchdieptemet één kristal
is ongeveer20 dB. Theoretischzou dit met vier kristallen80 dB moetenzijn
'slechts'40tot
maarhelaas,doorgelijkloopverschillen
is met dezeschakeling
60 dB te behalen.Het een en anderis natuurlijkwel afhankelijkvan de kwaliteit
van de gebruiktekristallen.

Het Notchfilter
Na enigetijd te hebbengeluisterdmet een zelÍbouwMF kwamineensde
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ï
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behoefteaan meer
selectiviieit(hoezou
ik daarnu toch op
komen?).
Het onderdrukken
van signalenin de
doorlaatvan de
middenfrequentie
gaateigenlijkalleen
met een zeer
selectieve
zuigkring
die ook een zeer
'* hoge Q bezit.Dit is
te bereikendooréén
of meerdere
'ergens'in
kristallen
de MF te plaatsen.

Dit moetbovendien
plaatsvindenvóór
de MF-versterker.
zodathet ongewenste
signaalnietde AcC-detector
kan bereiken.De enige
juiste plaatsdie ik hiervoorkon vindenwas het MF-filterzélÍ.
Het notchíiltcr vanI'A3liKN
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Resultatenen metingen
De behaalderesultatenzijnloch spectaculair
wantdooreen draaggolÍop een
SSB-signaal
te zettenwaardoorhette ontvangenstationvolledig
onverstaanbaar
werd,kon dezetochweerverstaanbaar
uit de brijworden
geplukt,dit in tegenstelling
tot de resultaten
van een receivervan een paar
duizendpiek.Het onderlinge
verschilin de sterktevan de beidesignalenmag
zelfszó grootzijn,dat de draaggolfsterkeris dan het gewenstesignaal!lk heb
dit gemetenmet eentoegevoegd
signaalvanuitde meetzender.
gaat natuurlijkook met het verschuivenvan de frequentie
De notchbreedte
veranderen.Om dezete bepalenheb ik het geheelnog eensmet een
sweepgenerator
bekeken.De plaatjesdie dán zichtbaarworden,wil eigenlijk
geenenkelezelfbouwerzien,maarrealiseerjezelfwel dat de notcheen laatste
redmiddel
is tegenal het HF-geweld
op onzeamateurbanden.
Bedenkechter,
datje zelÍook een andereamaleurhetéén en anderaandoet,dus heb ik maar
geenmoeilemeergedaanom dit exactte bepalen,hi.
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Het afregelen
De aÍregering
vergteniggedurd.Meteen vortmeter
aan de AGC-spanning
gaan
we eerstmeteen rageaudiotoonhet minimumbeparen.
Vervorgens
herharen
we
dit met een hogetoon.Dit ênigemarenherharen
voorhet besteeindresurtaat.
Het één en anderis wel afhankelijkvan of je LSB
of USB, boven_of
ondermenging
toepast.In de meestegevailenis het een voordeer,
indiendit op
de lage bandenher eÍfectiefstewerkt,dus een
maximareonderdrukking
van de
hogetonenin de stand,LSB'.
Zoals vanouds,sta ik weeropen voortereÍonisch
commentaar,critischenoten,
uw ervaringenen ar datgenewat u nog meeraan
mr1kwijtwirt.Uw bevindíngen
in de vormvan een artikeraan de redactiekan en
magnatuurrijk
óók,nee,
sterker,zal ten zeersteop prijswordengesteldl
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Best73's de Albert,PA3EKN
tet.0591-311442

redactionele
pAoGHS
bewerking:

.:: NIEUWELEDEN. HARTELIJKWELKOM-...',
In de afgelopenperiode(bijgewerktt/m 4 mei)
hebbende navorgendenieuwe
ledenzich bij ons aangemeld.Wij hopendat de
BeC kan bijdragenaan
vernlkingvan de hobbyl
810
811
812
813
8'14

PElRLW M.G.Dekker,Raadhuisstraat
10,9686RH Beerta.
ls actiefop 2 en B0 m met KF16í en met spijkerradio.
B. Brasseur,
J.E.Claeslaan
33, 82560Nijlen:
N112401 J.C.Kaper,Laanv.d.Marel601,7823
BR Emmen.
PAoRBA R. Bakker,Hondsdraflaan
12,3}2SRRScherpenzeel.
ON2DBU p. de Sutter,Suikerstraat32, 89í80
Moerbeeke_Waas.

íedereenhartelijkwelkombij de BeCl
r.

73, CeesPA3DNN

Call

Prefixen

PA3BHK
PA3BXC
PA3FSC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAoRBO
PAoTA
PAsFFZ
PAoATG
PA3EXS
PA3CLQ
PA3GMV

69
341
83
144
96
30
128
46
54
15

11
12

PA2PWM
PA3GBK

39
18

Landen
32
79
28
40
52
15
36
29
20
8
18
7

:

:,

::

::.:

:i:

j:i::l
::j:,::

Anlenne
137502
89667
3448
2902
1377
1112
941
267
216
158
140
25

dipool
dipool
inv.V
dipool
longwire
dipool
longwire
groundplane
longwire
dipool
dipool
inv.V

Commentaar:
Kees PAoTA, niel alleendie W1, A71 en TA zijn ook niette versmaden.
Ben PA3BXC,prachtiglijstje.

s
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De nieuwkomers,
bedanktvoorde logsen de moeite.
Vooralledeelnemers,
de meestendoenhet goed,maarik hebgenoegaan een
lijstjemet aangegevende nieuweclaims(kruisjeof streepje).Er zijn lijstjesbij
mettelkensopnieuwhet helelog,ik zoekme wezenloos.
Als het nietanders
kan.faathet dan maarzo.
Uw volgendeopgavezie ik graaguiterlijk1 auguslusin mijnbrievenbus.
lk kan
nogaltijdnieuwedeelnemers
gebruiken.
Het reglement
van de BeO-marathon
kuntu vindenin NieuwsbrieÍ
nr.78 op blz.40. Leestu hel eensrustigdoor.Het
is in de praktijksimpelerdan het l[kt. En het geeftweereen nieuwedimensie
aan hetwerkenmetQRP!
73, AdriaanPAoATG
a t t r r
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QRP tN DE JAREN DERTIG'::i:::ii.:i
, . ,,.
,,..,.,.
: ,:r,i::

door PAoD(e : , ,:: ,. ,t.,,,.;,irtlti'

'wie

werkt er met zendspuilen uit de jaren dertig?,, was de
vraag diede redactie
steldein de Nieuwsbriefnt. gr op btz.31. ooit hadik
ar eens hetpran opgevat
zo'n zendeftjete gaan bouwen. Eenbevriende amateur
hadmij zerfsvoonien
van een paar zeer oude 'rampen"nl. een Tc o4no en
een QC 05/15. HeÊas,
zoals zo vaak, was het er nog nietvan gekomen.eok
mijn telegrafiebedrevenheidzou moeten worden opgefrist...
Een stukje geschiedenis
Vóór wo-2 stondde radiorechniek
voropin de berangsteiling
en was er rederijk
veeÍlectuurop de markt.Er warenimmersdrieverenigingen
die zichbezig
hieldenmet amateurradio,
nr.de VUKA,de NV|Ren de NWR. Ailen haddenze
een eigenverenigingsorgaan.
Bovendienverscheentoen ook het bradAmroh
Bulletin,het ratereRadioBuiletin.Bekendeboeken
uit die tijd zijn ,Hetdraadroos
'Het
amateur-station'
deel 1 en 2,
draadÍooszendstationvoor den amateuren
'Het
superheterodyne
boek" ailenvan de handvan J. corver. ook het boek
'Amateur-zenders,
van J. Hagenaaren J. Roordajr. mag in deze rij niet
ontbreken.
HetARRL-handboek
en het in dietijdzeerbekende,Jones
handboek'behoorden
vooramateurstot de gewildeartikelen.
In het weekblad(!!!) RadioExpres,dat uitgegevenwercÍ
doorde bekende
schrijveren radiopionier
J. corver, vond men ook publikatiesvan de NWR.
Beharvehet vorgenvan de technischeontwikkeringen
op radiogebied,bevatte
het blad tevenseen 'radiobode'.
Natuurrijkverschenenin RadioExpresvere
beschrijvingen
van radio,s,zendonderdelen
en hun schema,s.
Q R P ' A n n oÍ 9 3 8 '
Het hieóoven genoemdeovezicht geefteen ideewelke
lectuurmen moet
raadplegenindienmen meerwirwetenover vooroorrogse
amateurontwerpen.
fn RadioExpresnr. 40 van 193gstondeen beschrijving
van een draagbaar
zendertjemet een 6A6.
De 646 was een dubbertriode
met een gemeenschapperuke
kathodeen met een
zgn. 'B'-karakteristiek,
Va = 300 V en Vg = 0 V. De ruslstroomis dan 7 mA.
Tegenwoordig
noemenwe een dergerijkebuis een Zero Biastriode.
Een goed
voorbeerdis de 3-5002-De 6A6 is aÍkomstiguit Amerika
en was kennerijk

BeneltxQRPCluh - NieuwshrieJ'nr.
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ontwikkeldvoor een triode-balanseindtrap.
In het schemazien we dat het ene triodegedeelte
dienstdoetals Tunedplate
TunedGrid oscillator(TPTG).Het anderedeelwerktals een geneutrodyniseerde
triodeversterker.

6A6
100

i
\

Jt'
(
Y/

o-5o
mA

9

0-50
mA

a^
Y)

I B V

.

l'ig. I l.)raagbarezendcruit llo(lio lixpre"-nr. J0 r,ont938
De inputvan de eindtrapbedraagt7,5 watt bij 250 volt en 30 mA. Bi!mobiet
gebruikwerdde gloeispanning
rechtstreeks
van een6 vollsaccuverkregen.
De
hoogspanning
kwamvan eenomvormer.
Hetzendertje
wordtalleengesleuteld
in de eindtrap.
C1 heefteenwaardevan 150pF, L1 hangtaf van de band
waaropmenwilwerken.Eendipmeterbiedthieruitkomst.
C2 is een
afstemcondensator
van 2 x 500pF.VoorL2 geldthetzelÍde
als voorL1. De
smoorspoelen
kunneneen waardehebbenvan 1 mH. De roosleniveerstanden
zijn20 ko. Voorde 80-meterband
als richtlijnheeÍtL2 tweemaal11 windingen,
spoelvormdiameter
65 mm en een spatiebreedte
van 1,Smm.Bij laagohmige
uitkoppeling
is de koppelwikkeling
slechtséénwinding,dit tussende spoelvan
1í windingen
(zieschema).

ReneluxQlll'{'luh - Nieuwshrie.l'nr.tl2 -juni 1997

66

67

Buizen-QRP'Anno1997'
Een 6A6 zal mentegenwoordig
nauwelijksmeertegenkomenen dus kan het
toepassenvan een modernebuisuitkomstbieden
Voor een inputvan I watt is de ECCBSwal aan de krappekant;een goede
oplossingis dan de QQE03/12.Wel is hetzo bij dezebuisdat,naasteen
gemeenschappelijke
kathode,ook het schermÍooster
gemeenschappelijk
is. Bij

tijd dat 10 watt in de auto nog een heleboelwas.WanneerU het gelukheefreen
mooieDX-verbinding
op 2 te makenhoudtdan de verbindingkoti. Call,rapport,
eventueelnaamen locator,maar nietmeer.Nietomdathet om een contestgaat,
maarvooralomdatde openingen
op 2 zeerkortzijn,van minderdan een minuut
tot heelaÍ en toe enkeleuren.Overigenstredende meestelweemeteropeningen
op rondhet middaguur
(inderdaad,
wanneervelenvan ons op hunwerkzitten)
en vroegin de avond(inderdaad,rondetenstijd)om heelaÍ en toe tot laat in de
avonddoorte gaan.Op 50 MHzdurende openingen
veellangeren kantussen

het sleutelenin de anodevan de eindtrapzou zo het schermrooster
overbelasl
kunnenworden.Eenanderemogelijkheid
biedtde ECL82.Doorde aparte
kathodesvan hettriode-en het penthodedeel
kunnenwe de seinsleutel,
in
plaatsvan in de anode,in de kathodeopnemen.Dit heeftals bijkomend
voordeeldal er geenhoogspanning
staatop de sleutel.Bíj hettoepassen
van
een penthode,
in plaatsvan een triode,zalwaarschijnlijk
het neutrodyniseren
achteruegekunnenblijven.Een dergelijke
opzetis weereenswat andersdan
de veel gepubliceerde
schema'smet een 6L6 oÍ 6v6. lk ben benieuwdwie mij
(en de redactie)als eerstevan zijn experimenten
kan berichten!
Groeten,DouwepAoDKO
NaschriftPAoGHS:
wie vóór 1 september1997aan deze uitdagingheeft voldaanen een bruikpaar
zendeftjeheeft gebouwden het schemamét beschrijvingbij de redactieheeft
ingeleverd,onfuangteen daverendevenassingin septembertijdensde BecJaaNergadeing!

:'ió **5,i1'tl1''1r,riï*-1-iir.,1.
qRÉr,,:rgÓV'ËN
door PASBHK:,,,,;
Propagatie
zomer,oÍwelhet sporadischeE-seizoenbij uitstek.Dezevorm van propagatie,
die op de HF-bandenzeersterke'shortskip'veroozaakl,treedtzeer regelmatig
op 50 MHz op en somsgaatzelfs 144 MHz,open,.plotselinghoortU via Es op 2
stationsop aÍstandentussen1000en 2200km met vaak enorme
signaalsterkten.
En niet omdatdie anderestationsmet kilowattswerkenlEr zijn
zelfs verhalenover QSo's van BelgienaarMalla door...mobielestations,in de
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halÍmei en halfaugustusgedurende
enkeledagenperweekvan halverwege
de
ochtendtot laat in de avondgenotenwordenvan dezeapartepropagatie.Op 6.
zal niemandhet U dan ook kwalijknemenwanneeÍU mínoÍ meer'normale,
QSO'smaakt.Wanneerde openingop 6 's morgensvroegbegint,de heledag,
duurten zeerslerkesignalengeeft,is er een kansdat 's avondsvia 'multihop'
op die bandgrotereaÍstandenwordenoverbrugd,zoalsmet de Verenigde
Statenen Midden-en Zuid-Amerika.
De tienmeterband
is hiervooreen goede :
leidraad;
wanneer'smiddagsop 10 vanuitEuropametAmerikawordtgewerkt,
is er een reëlekans dat 6 's avondsopen gaatvooÍ intercontinentaal
verkeer.
propagatiemodes,
De verdereionosferische
U weethet inmiddelswel, zijn
Aurora,Meteorscatter
(Ms)en F2. De zomeris nooilde besteperiodevoor
Auroramaarhet Noorderlicht
blijftons verrassen;dus wanneerplotselingde HFbanden'dicht'gaanen er's middagseen 'bultruis'op2 te horenis met de
antennein de richtingvan de zon (inderdaad,
zonneruisl)
dan is er een
verhoogdekans op Aurorawaardoorbinnen24 uurna de ruisVHF-signalen,
zij
het vervormd,wordengereÍlecteerd
door het Noorderlicht.
Met CW kunnenzo
op 6 en 2 meterafstandentot ca. 1500km wordenoverbrugd,óók met eRp! De
zon begintweerwat aclieverte wordendus de kansenop Auroranementoe.
Voor Meleorscatter
is de zomereen redelijkeperiode.De baanvan de Aarde
'wolkenruimtepuin'
kruist'szomersregelmatig
en wanneerbrokkenruimtepuin
bij het binnenvallen
van onzedampkring
verbranden,
latenze een geïoniseerd
spoorna dat onzeVHF-signalen
reflecteert
en 's nachtste zienis als een
'vallende
ste/ al of niet met'staaÍt'.Veel brokstukken?
Veel geïoniseerde
sporenen dus veel reflecties.Op 2 ztlnde reÍlectieskort maarop 6 durenze
vaaklangerdan een halveminuuten volgtde ene reflecliede andereop
waardooreen min of meernormaalQSO mogelijkwordten nietde van 2
procedure
bekende,
wat nerveusaandoende,
nodigis. Overigens
lijkenEs en
Ms handin handte gaan,het ene fenomeenhjkthet anderete ondersteunen
en
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omgekeerd.De besteperiodevoor Ms is gedurendede perseiden,een van de
grootste'regens',
en wel van 11 llm i4 augustus.
Vóórdietijdzijner regelmatig
kleinere'regens',
ná de PerseÍden
is hetvrijplotseling
afgelopenen is de
meteorenactiviteit
tot in de herfstminimaal.
F2 kan op dit momentnog veruaarloosdworden.op 6 gaanwe daar misschien
in september
wat van merken.Maarmisschien
gaat,in combinatie
met een Esopening,dezezomerhet 'TransEquatoriale'
pad weeropen;dezepropagatie
lijkt venrvantle zijn met F2.
In de zomerbeginthet topseizoenvoor'tropo'.Temperaluurinversies
in de
atmosfeer,tot hoogtenvan enkelekilometers,kunnenonzeVHF/UHF/SHFsignalenterugbuigen
en makenhet op ÁLLEbandenboven30 MHzmogelijk
een paarhonderdtot zelfsmeerdan duizendkilometer
te overbruggen.
Het
aardigevan tropois dat vooralop de bandenvanaí144MHzde signalenzeer
sterkkunnenzijn,ook metQRP-zenders,
tot somswel 1500kml Deze
propagatie
komtvooralvoorbij 'stabiet'weer,
met 'hogedruk'dus,en kan
meerderedagenaanhouden.
Activiteiten
wonder bovenwonderis na ruim4(!) maandenmijn yaesu mobieltransceiver
weergerepareerd.
De verlraging
bleekte liggenaan een slordigeafhandeling
bij
de imporleurop Schiphol;
de plaatselijke
dealerheeftzijnbestgedaanom zo
snel mogelijkhet dingweerin ordete krijgen.Hoewelhet (overigenszeer
correcte)antwoordop mijn briefnaarJapanandersdoetvermoedenzouje bijna
gaandenkendat importeurs
en fabrikanten
er van uitgaandat wanneereen
doosjevan ruim2000gulden(!)het na een goedetweejaar voorde zoveelste
keer begeeftde amateurzó weerbijnaeen gemiddeldmaandsalarisuitgeeftaan
een nieuwapparaat.Toch blijfthet venivonderlijk
hoe een simpelmechanisch
euveltot zo'n vertragingin reparatiemoet leiden.Het 'beestje'is nu in de shack
op zolderin gebruikals 'lokaloÍoon'
voorhet lokaleverkeerop 2 en 70.
Op 70 heb ik inmiddels
hetÍenomeen'LpD'gehoord.
Nog nietde draadloze
hoofdteleÍoons
en luidsprekerleidingen
(gelukkignog niet)maarwel de LpDportoÍoons.Met een simpeleingreepzijn sommigevan die portofoontjes
te
modificerenen bestrijkenze meerdan de hele70 cm band met ca. 350 mW.
Dezemoderneversievan getolereerde
piratenmaaktdan ook vrolijkgebruik
van onze70 cm relaisstations.
ls de algeheleverloedering
van Nederland
nu
ook al doorgedrongen
tot onzeamateurbanden?
Mijnoproepom 70 toch vooral

Ilcnclux QIII'('hth - Nieuv'shrie./'ttr.tl2 -junt 1997

te gebruikenis echt nietvoor nielsen om de bandte beschermenmoetenwe
zelfsaÍ en toe van ons QRP-principe
afstappen!
Uit Engelseen Nederlandse
bladenheb ik begrepen
datArieDochterom,
PAoEZop 24 GHzheeldichtbij het Europeseafstandsrecord
is gekomendoor
een verbinding
te makenmetG4KGCen G3WDGin NoordEngeland,
overeen
afstandvan 391 km, Een pogingom hel Europeserecord(397km)te
verbeterenmislukte,toen G3WDGmet de autoeen hogergelegen
punthad
bereiktop 425 km van Arie,was de propagatieverdwenen.
Vermogens?
400 mW in Engelanden 100 mW bij PAoEZ.Gefeliciteerd
Arie,met deze
prachtverbindingen
op een golf-'lengte'van
12,5mm!
Nieuw bandplanvoor 2 meter
Het bandplanvoorde tweemeterband
wordtper 1 juli a.s.gewijzigd.
In de
praktijkveranderter nietzo veel.De bakenbandkomtte liggentussen 144,4en
144,5MHz,maarzolangPD-stationsuitgerekendin dit deelvan de band SSB
mogengebruiken,
zullende bakensin onzeomgevingonder144,450MHz
wordengeplaatst.Wat zijn de verenigingenen de RdRweerhandiggeweest
met hetSSB-bandje
voorde 'novice'machtiging!
Of kwamdezewijzigingvan
plotseling
het bandplan
uit de luchtvallen?
De 'hackers'onder
ons hebbeneen nieuwsegmentvoorpakjesradio
en wel van
144,8125llm 144,9875MHz.De packetradioband
wordtdus meerdan
verdubbeld!Over de noodzaakdaarvanheb ik mijntwijfels,hel zou beterzijn de
datacommunicatie
naarhel oorspronkelijk
daarvoorbestemdedeelvan de
70 cm bandte halen(onderanderein de strijdtegenLPD's!)maarhet is doorde
IARUnu eenmaalzo vastgesteld.
Voor'allmode'is nu het stukvan 144,5Um
144,8MHzbeschikbaar.Een mooibandjevoor FM-DX,vossenjachten
en
'aparte'smalbandmodes
zoalsFAXen SSTV.Ook de reedsaanwezige
'huisfrequenties'
wordennu gevrijwaardvan oprukkendecomputersignalen.
'DX-peditie'
Dennis,PEl PZSzal van 8 Um 18juli actieÍzijnals G/PE'IPZS/P
vanafhet
eilandSt. Mary's,een van de lslesoí Scil|y.Hetlokatorvak
is |N69UW.De lsles
of Scillyliggenin de Atlantische
Oceaan,zo'n40 km ten Zuid-Westenvan
Land'sEnd in Cornwall
en zijnde enigestukjesbewoondlandin het lN69vak.
Dennisneemtin iedergeval6 en 2 metermeeen hooptop helemooietropo-en
Es-openingen.
QSLvia zijneigencallin regio42.
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'l'ip
t,oor clezomer?
-.fiatsnohiel
l'A3RltK
op 2 m en 70 cnt.set aan ltetstwtr

l'43 RHK -./i er.ttrutlti t I
Antenneac'htant1t.
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Activiteitsrapportvan PDoSES
Van Alex,PDoSESontvingik een brief,die ik hieronder
gedeeltelijk
weergeef:
'lk werkvoornamelijk
QRP.Daarbijkomthetfeitdat N-machtigingshoudersnietmeerverÍnogen
mogenhebbendan25 watt+3 dB. Indienwenselijk
kan ik 50 wattERPmakenen de enormeantennegain
doetde rest.
Er is gewoongeenbetereHF-versterker
daneen goedeantenneen ik hebdaar
ook op gemikten,financieel,
behoorlijk
in geïnvesteerd!
lk werk(horizontaal
met
2x9 el.Tonna,verticaalgerichtmet 1 x g el. ïonna, ongeveer35 m boven
straatniveau
en bovenineen kwartgolf
GP (0 dB) en een RingoRangervan
Cushcraft(4,5dB) rondstraler
resp.voor2 m en 70 cm, onlangsmét
yaesuRotor
bouwvergunning,
verhoogdtot ongeveer40 m ASL.Pilonenmast,
'Aircom
plus',een
G-600,en meerhebik nietvoordit gebeuren...
De kabelis
beterekwaliteit
RG-213.Totaalheb ik 225 m kabelin gebruik.
Zelf vindik het leuk,een uitdaging,
om een verbinding
te makenmetzo min
mogelÍkvermogenen heb er veel meegeëxperimenteerd,
hoogteen goede
antenneszijndaarbrl'credit'.
Mijn allereersfeQSO bestonduit een leukeverbinding,weliswaarmet vol
vermogen,met PA3GNE,OM Jacob,op het voormalige
eilandUrk.Die
verbinding
heeftiets,wanthierdooris ertocheen bandontstaan(dieis er dus
nog)metje tegenstation
en dat is leuk.
Thansheb ik exact391 verbindingen
gemaakt,
waarvande helfteRp, d.w.z.
vermogen<SwattERP.
Eersteslachtoffer
was,ook een lid van de BQG,Aart,PA3FNCte Nijmegen.
In
de D|G-ronde
op 2 m (elkemaandagom 20.00uurlocaletijd)in FM op
145,575MHz)en heb ik mijn vermogengereduceerd
tot slechtséén watt (op de
meter)en kreegnog 57 als rapport.Ook Aart reduceerdeen de eersfeeRpverbindingwas gemaakt.
Zelfdeheb ik gedaanmet Eeltje,PA3CEEin Noord-Groningen.
Beidestations
hebbengoedeantennesen PA3CEEdorstde uitdaging
meteenaan,hij
500 mW, ik 50 mW. Rapport55, respectabele
afstand.Zelfdegedaan,metook
weereen lid,OM Jan,PAoNDS,Huizen/Helmond
resp.1 watt/'Íwatt,goede
gedurende
verbinding
ruimeen uur (geencondx)l
Een anderexperiment
waseen portofoonverbinding
meteen pE.l-station
in
Blokker(West-Friesland),
beide500 mW (hoeveelzou er bij mijnantenne
aankomen?
Dempingvan25 m kabelis 3 dB).Een geslaagde
verbinding.
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Met Dieuw,PA3CEBin lJsselrnuiden
heb ik hetook vaakgedaan,500 mW en
nóg 57. lederekeerkrijgik weerlovendeopmerkingen
overmijn
antenneconfiguratie
welkesteeds,al experimenterend,
is verbeterd.
Tropo:Eersteechteïropo welkeik heb meegemaakt
was op 23 oktober1996.
In FM,G'lZCW,JO03,hij eerst60 watt,ik 25, gereduceerd
tot éénwatten nog
59 +'10dB, 378 km, en bevestigd.
Hiernanog een Belg,wanthetwas al laat.
ON4HJ,JO21TB,hij hadenkeleeen rondstraler,
maarmet5 wattQ5 neembaar,
bevestigd.
De tweedegoedeen langdurige
Tropo-opening
diendezichaanop 6 december
geslaagden
1996,de dag dat bij vele
de machtigingspapieren
in de bus vielen
en dezeamateursvielenletterlijk
met hun neusin de boter.Behalveeen 'first'
metvier PD1-ers,die dagevengewerktmet DG9YIFin JO44,DGl LV in JO44,
DH9JKin JO43,DL6IN(meteen portofoon)
in JO52(beidestations< 5 watt),
driestationsuit Hamburg(JO43).
's Nachtshad ik DGSYER/P
aan de haakop de repeaterOldenburg.
Hij verbleef
(JO43)en we zijn,op mijnverzoek,wanlik kijkaltijd
op het eilandNorderney
evenop de ingang,simplexgaanzittenen het luktemij om met 1%wattnet
ruisvrijdaarbinnente komen.OZSKF,30km ten noordenvan Aarhuus,JO56,
slechtstweewatt,leuk,en nogenkeleBelgenuit JO20,JO21en JO10met
slechts5 watt.
De volgendedag,hetwas immersweekend,veelactiviteit,
heb ik enkeleCWgemaakt.De mooiste,immersvoormij,warenDave,
en SSB-verbindingen
G7RAU,lsleoÍ WightlOïA EU-120,logolR,25 watten gereduceerd
tot 1 watt
en van 59 liephet rapportterugnaar41. BesteDX,er was eencontest,
GD4lOM,1074,ldleof Man,3 watt,en nog 53, 1 watt52, SMoAGD,JP81in CW,
tweestationsreedsconfirmed!
(JO53),
Op 11 december1996hebik nog in FM evengepaktDG9BGO/P
DGTLAE,uitgebreid
experimenterend
mettweegestackte
harkenen de OM
bleekin Lubeck,een Hanzestad
aan de Oostzeekust,
te zittenJO53lV).Met
slechtseén luttelwattjekreegik nog 52 als rapport,mijnbesteDX in FM in 1996
en bevestigd!
geëxperimenteerd
Op 18januari,'s nachts,hebik uitgebreid
metPim,PAoTLX.
Weliswaar
is Amstelveen
nietzo ver,maarverbindingen
mel slechts5 mW zijn
l e u k ,h i .
Op 11 maart1997de regiocontest
en ik deelaltijdwat puntjesuit aan mijnvaste
klanten,maarik hoordeonbeschoft
hardesignalenuit ON-landllk had nietnaar
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Op VHF/UHFkan QRPwerkendanwelmét condities,maarook
Resumerend:
heelerg leukzijnen geeÍtveelvoldoening.
De QSLkomt
zonderdie condities,
geefik
vaaksnelen er is heelwat bevestigd.
lk werkin FM,SSB en regelmatig
nodefoosop 144,115MHz(waarik danwél magkomen)een CW CQ. Behalve
diverseskedsheb ik wel eensgelukgehad.lk weetnietof het als een soort
'first'geclaimdkan worden,maarweldrana het bekendwordenvan de diverse
CWuitbreidingen
en toenhet papiertjein de bus lag,directeen geslaagde

09/03

Vermogenmaar'1watt.
mijnbesteDX:
Als N-machtiginghouder
GD4|OM,lO74
HBgSTY,JN36

G4ZGP,lO94
DGgJGQ/P,JO53
JNO6
G7RAU,IO9O F/G7TWC,
OZSKF,JO56
ON1EN,JOl0 poÍtometduck!
s u p e rD X :S M o A G DJ,P 8 1 .
heb ik meerDX gehoord,SP, EA1, lKz, OK1,
Tot zovermijnrelaas.Natuurlijk
SM7,SMoen OE2,maarkon er nietbijkomenvanwegede opgelegde
beperkingenvan RDR-zijde

*

En verder
Wie is er binnende BQC,behalveAlex,nog meeractiefop de hogerebanden?
Of zit U alleenop die omzetlers?Dan gaater een hoopmooisaan Uw neus
allebandenvanaf
voorbij!Luistereenstijdensde Juli-contest'wanneer
144MHz bruisenvan de activiteiten zelÍsop 10 GHz een reëlekans bestaaiop
manierdantijdensHFantwoordna eenCQ! Dit allesop eenveelplezieriger

Totaal
28t12

QSO-punten

ON4KAR .
PAoATG #
PAoRBC
PAoRBO PAoWDWPAoWNN .

gemaaktmet PDoRXMen perpostv.v.bevestigd,
eenÍirst?
verbinding

Tot zoverde briefvan Alex.

Jachten
í5/06 05/10

*
*:
*
fl

km per { W
61

PA3AFF
PA3ANG PA3AQL 5
PA3ASC
PA3BHK
PA3BSI 6
PA3CZA
PA3FFZ
PA3FLV
PA3FSC

41,5

u't

I.

zijn
lk denkdat wij de enigebelangrijkeactiviteitop de amateurbanden
activiteiten.
De QROgewordenof in elk gevaléén van de belangrijkste
Zomaarvan het
contestenvolgenons nu zelfsnaaronzeactiviteitenweekenden.
eneop het anderejaarverhuistmenmet een contestnaareen anderweekend
Jammer,maarhet is
en omdatON zeernabijis wasde QRMdan ook evenredig.
er
van
onzeQRPdai
Begrijpelfk
mij
niet
te
voorzien.
nietandersen door
vossenjachtnietsoverblijft.Er zijn dan ook maarweiniglogs ontvangen.
maarweer bijgewerkten alvasteen nieuw
lk heb mijn contestschema
opgezet
voorvolgendjaar. Of moetenwe besluitenom
vossenjachtschema
Maarwe welen
te verleggennaarde normaleweekdagen?
onzeactiviteit
allemaaldat de condxen de TV-QRMons in de avondurendanigpartenspeelt'

meeren meerlijkente vezieken.
conlestendie de bandentegenwoordig
Vertelmij van Uw bevindingen,bij voorkeurhalvenregejuli, zodatik nog een
goedeweekhebom een en ander vóórde 'QRPParty'in Engelandop 26 juli en
van de volgendeNieuwsbriefuit te werken.
vóór de sluitingstijd

Besl72es 73 de Robert,PA3BHK
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De eigenlijkeantenne
bestaatuit een verticaalen
uit een horizontaalgedeelte.

EENANTENNEVOOR

',,',',,,',
,,,,,,,,,,,,,,,,
, doortOo6ll$,,
'Verteljij mij nou eens welke antenneik het bestekan gebruiken'was de vraag
'Ben te beroerdom
van onze kersverseA-machtiginghouderKees,PA3HBU.
ie
daar zelf naar te zoeken?'gafik retour. Keesantwoordde:'Jemoet niet elke
serieuzevraag van mijn kant met een tegenvraagbeantwoorden'.Kiik, dat is de
juistemanier van aanpak wil je van ghs'tefs gedaankriigen en dat het iuist

!r
s

ln het verticalestuk zit een
spoelvan 20 wdg.en op het
eindis d.m.v.een rond
stukjeblik of kopereen
capaciteitaan gebrachl.Het
horizontaledeel is 5 meter

È
í
*'&

hoogle
-?.5neter

langen slaatonclereen
hoekvan 90 gradenop het
verlicaledeel.De antenne
wordtmet openlijn gevoed

gezien was bleek, want de vraag liet mij niet meer los.
voorhet opstapelen:
Evenalsbij zoveelamateursliggende problemen
bovenop je lip,te weinigruimte,d.w.z.weinigmogelijkheden
buurtbewoners
Je
zondereen anderzijngrondte kruisenof nogerger,bovengemeentegrond.
=
maar,
gemeenschapsgrond
ons'allen',
gemeentegrond
dus
van
zou denken:
'kadefnogwel met
denkendaaréchtandersover.Wil het
helaas,bestuurders
'laten
je meedenken
we maarzeggendatwe in principegeen
in de trantvan
bezwaarhebbendan kunnenwe weerverdermetde thee',de lagerenin rang,
dat zijn de ambtenarendie schoffel-en snoeiwerkverrichten,denkendaar
en
op u te botvieren
andersoveren zienhierhun kansom hun belangrijkheid
wilde
gespannen
scenario
dÍaden
door.
Dat
knippenvervolgensuw met moeite
Hetzou een antennemoetenworden,ookvoorde
ik mijnvriendKeesbesparen.
Een speldin
resultaten.
van geringeafmetingen metbehoorlijke
80 meterband,
de hooiberg!Ineensgingbij mij een lampjebÍanden...

Openlijn

en dienlaan een
Antenne
symmetrische
te worden
Aanpassingsunit
F'ig. I I)e WlJ-antenne

aangesloten

De constructie
De
was gemaaktvan een oudetelescoophengel.
Mijnvakantie-exemplaar
lot een
lengtevan 5 meterwas door een snoekgedecimeerd
oorspronkelijke
mochtde snoekenigetijd in mijn
lengtevan 3,5 meter.Uit dankbaarheid
diepvriezerverblijven,om vervolgensde tong van de xyl te strelen.We kiezen
voor een stevigeconstructieen nemenvoor het verticaledeeleen dikwandige
stevigeren laatzich
pvc-afvoerbuis
van 32 oÍ 41 mm. Dezebuisis aanmerkelijk

De K.M.B.Antenna
De KeessiellfultibandÁntenne,de KM&Antenne,wantzo ga ik hem nu
noemen,werdenkelejarengeledendoormijttjdensde vakanliein een
te
gebruikt.lk wildetoeneen simpele,gemakkel'tjk
uitvoering
eenvoudige

monteren.Het eerstewat we doen,is de buis op een lengtevan
ook makkel'tjker
3,5 meterbrengen.Aan hetene eindwordentweegaatjesgeboord,elk meteen'
diametervan 4 mm (Íig.2). Op hetandereeindwordteen eindstuk(Gamma)
vastgelijmd.De dop zelÍ wordtd.m.v.een paarkleineboutjes
met schroefdraad

inzetbare
vervoeren,lichtin gewicht,laag in kostenen ook Multi-operationeel
maardat is maarhoeje het
antenne.Volgenssommigenhet onmogelijke,
bekijkt.Keeswil graageen antennedieweinigruimtevraagt,een Multibander,
géén antennewoud
en lest best,de hoofdprijsvan de NationalePostcodeloterij
aan zijnneusvoorbijlatengaandus:laagin
heefthij ook grootmoedig

of kopermet een
een stukjevertindblik,aluminium
aan de topcapaciteit,
diametervan 120 mm, bevestigd.Vervolgensborenwe een gaatjevan 2 à
en één schuinnaarboven.
3 mm op 2,5 meterlengteschuinnaarhet ondereind
Dit laatsteboorgatmoet,zoveelalsde ruimtevoor20 wdg.nodigis, hoger
diewe gebruiken.
van de draaddikte,
geboordworden.Dit is medeafhankelijk
en stekendezedooréén van deze gaten.
Vervolgensnemenwe antennedraad

aanschaÍ!
wordtbij deze
Kijk naarÍig. I en laal u verrassen:Aan alle voorwaarden
voldaan!

IJenclux QItl'Quh
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Wikkelde draad20 x om de buis en sleek het eindvan de draaddoorhet
anderegaatje,richtingondereind(Íig.3). Houd rekeningmet de lengte!.Nu kan
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het bovensledraadeindbevestigdwordenaan de topcapaciteit(solderenof
en het andeÍeeind aan één van de roestvrijeboutjesin het
vastschroeven)
ondereind
van de buis,zie Íig.2. Het verticaledeelis nu klaarvoorgebruik.
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Met het ombouwenvan de SiemensATF-2 autotelefoonnaar 70 cm worden we
gedrukt.De EPROM
weer eens met onzeneuzenop deze geheugenelementen
en
meetinstrumenten
komt ook in anderebouwprojektenvoor zoalscall-gevers,

i

Ë
ï,

l2 an blik

I 2cm'l'opcopaciteil

t

\

de KF161.

oPzelsluk 1 I nltil

Wat zijn PROMS,EPROMSEN EEPROMS?
Wat is een xxxROMeigenlijk?ROM staatvoor ReadOnlyMemory,een Alleen
als in een
In een ROMliggengegevensopgeslagen
maarLeesbaarGeheugen.
gleuÍ
we
slechts
één
rij
waardoor
letterbakwaaropeen dekselligt met een

'l'opcapacileit

-}
2() ll/d14sgtel

vakjeskunnenbekijken.

elraad
Àansluiting,
Openltjn
r.v.s boutje

vt
Oog loor
uansluiling

I,'ig. 2 De conslnrclie

Voorde openlijnkunnenwe 300() lintlijnnemen.Beter
is om een zwaarderekwaliteitte gaan gebruiken.Dezeis
bij de firma Kuschuit
o.a.te koop op de radiomarkten
maggeenprobleemzijn.
Ook hetzelímaken
Dortmund.
dit i.v.m.de
Neemsterkemaarwel dunnespreaders,

[ig. j Sptelr.ie

DO

1

1

1+

D1

I

2

2+

D2

U

4

D3

1

I

D4

1

16

16+

D5

1

32

32+

D6

0

64

D7

0

128

8+

rij 11 -+ decimaal59
Metde deksel,en de gleuf,kunnenwe schuivenen op één momenlslechtséén
rij vakjesbekijken(lezen)en NIETveranderen.De inhoudvan de vakjesin de rij
De gebruikelijke
is digitaal:iederhokjekan slechtseen digitale0 oÍ 1 bevatten.

de zgn.'polloden',
OudeBic-ballpointhouders,
windlast.
zijn hiervoorheelgeschikt.Wanneerwe in de toekomst
wetenwe hoe Keesdit
nu een hardsignaalwaarnemen,
geflikt.
van
hem dat hij geen bezwaar
Toch mooi
heeft
Veelsucces
hadom het één en andertepubliceren.
ook voorU!
Keesen dat geldtnatuurlijk
Henk PAoGHS

toe of anders
digitale1-0kombinaties
rij van 8 vakjeslaat256 verschillende
'data-woorden'.
gezegd256 verschillende
Doorhet schuivenmet de dekselover
de letterbakkunnenwe de bij de rij behorendecode uillezen.In het voorbeeld
aan
diezichmethet rekensommetje
behoortbij rij 11 de digitalecode11011100
de rechterkant
van de Íiguurom laaizettenin een normaaldecimaalgetal.Een
datawoordis dus eigenl'tjk
een getaltussen0 en 255 of welkebetekenisdan ook
aan dit gltal is gehecht.Zo leverthet getal230 dat naareen printergestuurd
wordthet p-tekenop. De rijenbehoevenniet in volgordete wordenuitgelezen'

l l t a a
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We kunnennaarwensvan rij 3 naarrij 17 oÍ 233springen.
Het uitlezenvan een geheugenis een simpelezaak.We gevenaan het
geheugen-lC
(opde daarvoorbestemdepennen)aanwelkerijwe willen
uitlezen,somsgevolgddoorhet commando'lezen',
en aan de'dataout'pennen
verschijnthet in het geheugenaanwezigedatawoord.l.p.v.het woord'rij'
gebruiktde internationale
computergemeenschap
het woord'adres'.Latenwij
dat ook maargaandoen,dan lijkthet elsofwe er verstandvan hebben...
Als we een eenvoudigeEPROMalsde 2716bekijkendan kunnenwe aan het
typenummer
ziendat het lc een Epromis <27> die16 kilobitsaan geheugen
kan bevatten.Dat wil zeggen:de letterbakheeft16000vakjes.In werkelijkheid
zijn het er ietsmeer(16384)omdatmen in de digitaletechniekwerktmet
machtenvan 2. Houdenwe het op rijenvan g vakjesdan moetener dus
16384; I = 2048 rijenvan ieder1 datawoordzijn.Dus 204g verschillende
adressenmoetenwe het lc kunnenopgeven.Als u in de ATF-2oÍ de KF161
gaat kijkenkomtu daarechtergeen pRoM-voettegenmet tenminste204g
pennen.Zoalswe bij hetdatawoord
hebbenkunnenzien,kunnenwe metg
'datalijnen'256
verschillende
combinaties
maken.Metde adressendoenwe nel
zo. Die2048verschillende
getallenkunnenwe makenmet 11 pennen,want
211= 2048.De 2716heeft24 pennenwaarvaner 3 voor de voedingzijn,g
datalijnen
en 11 adreslijnen,
totaalnu 22 stuksin gebruik.we houdenerzelfs
nog 2 overwaarvande werkingnu even niel belangr1kis.
Programmeren
Het uitlezenvan de verschillende
soortenxxxRoM's zal aande handvan het
voorgaandeniet al te veel problemenopleveren,maarer moet natuurlijkwel iets
om uit te lezenzijn.stappenwe de radio-onderdelenwinkel
binnenen vragenwe
om een 2716danblikt bij het uiilezenthuisiedervakjegevuldmet een '1,.
Willenwe aan een dergelijkgeheugeniets hebbendan zullenwe zelf de
gegevensin het lC moetenzien te krijgen.
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ROM'suit sloopapparaten
zijn over het algemeenvoor ons waardeloosomdat
de erinopgeslagen
infoons nietpasten NIETte veranderen
is.
PROM
De P van programmeerbaar
is voor de ROM gekomen.DezelC'szijn
programmeeÍbaar
doorde klant.Bij het meestvoorkomende
typeis iedervakje
gevuldmet een miniatuur
zekering.
We programmeren
doorde niet-gewenste
zekeringen
eruitte blazenmeteen sterknegatievespanning.
Daartoestellenwe
het betreffendeadresin op de adreslijnenen zettende gewenstecode op de
Nu nog eenflinkenegatieve
pulsop de schrijÍpen
datalijnen.
en de zekeringen
liggeneruil,vooraltijd...
Aan een PROMuit de sloophebbenwe nel zo weinigals aan een ROM.
EPROM
Alweeren lettererbij:de E van Erasable= Wisbaar.Het programmeren
wijktniel
zoveelaf van de procedure
bij de PROM.Hel invoerenvan adresen datablijÍt
gelijk.Op één van de tweepootjesdie we nog over haddenwordtde
programmeerspanning
Voovan ca.25 V (aÍhankelijkvan type EPROM!)
aangesloten.
Dit is het seinvoorde EPROMdat er geprogrammeerd
gaat
worden.Het werkelijkeprogrammeren
(inbrandenvan het datawoord)gebeurt
doorna het instellenvan adresen datawoordop het laatstepennetjedat we
overhieldeneen pÍogrammeerpuls
(+ 5 V) te gevenmet een tijd van
50 milliseconden.
Dietijd is belangrijk.
De info is nu voor'eeuwig'ingebrand,
tenzf U het raampjeopenten een dot UV-lichtnaarbinnenlaatschijnen.Met
UV wordenalle vakjesweermet een '1' gevuld.Voor het terugbrengen
van een
EPROMnaarhaarmaagdelijke
staatkan een specialeUV-lamp,een hoogtezon,
TL-licht(duurtlang)of de zon gebruiktworden.Wilt U dat de inÍo niet 'vanzelf
verdw|nt,plak dan na het programmeren
een plakkertjeover het raampje.Een
sloop-EPROM(methet raampjeopen)is na een vakantievan enkelewekenop
eenzonnigevensterbank
weergereedvooreen nieuwprogramma...

ROM
Read only Memory- AlleenUiilezen.Bij een RoM wordende gegevensal in de
fabriekerin gebakken.De Íabrikantvan een matrixprinter
zou bij de lc-fabrikant
een serieRoM'skunnenbestellen
waarinvooriederete drukkenletterde
bijbehorende
combinatie
voorde pennetjesin de printerkop
vasfligt.Hetmaken
van ROM'sheeflalleenmaarzin voor groteaantallenen met in iederlC
dezelfdeinfo.

EEPROM
Alweereen lettererbij.EE = ElectrischWisbaar.Veel verschilmet de EPROMis
er niet,alleenhet raampjeis er nietmeer.Meteen eleclrische
pulskuntU een
datawoordwissenen een nieuwingeven.Een enormvoordeelis dat niet het
helelC gewistwordtzoalsbij de EPROMen dat het programmeren
en wissen
snel gaaten rn de schakelingkan gebeuren.Met de wat oudereEEPROMS
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(2815,2816)warennogalwat externeonderdelennoodzakelijk
wantde
wis/programmeerpurs
moesteen bepaarde
vormen trjdhebben.'B,j
de moderne
EEPROM(ookwerE2pRoM) ziln dezeonderderen
in het rc aangebrachten
vorstaateen eenvoudige
purs.De EEpRoMwordtsteedsmeertoegepast
op die
plaatsenwaarmen vroegereen vruchtiggeheugen
me{ back-upbatterij
toepaste,zoalsgeheugensvoor voorkeurkanalen
bij scanners,TV,
telefoonnummers,
enz.
De EEPROMis nietgeschiktarstussen-of werkgeheugen
in een computer.
Daarvoorgaathetopsraanvan de gegevenste traag.Het programmeren
duurt
ongeveer10 ms per rii (adres)en dat komt neerop een maxlmale
klokÍrequentie
van 200 Hz. Het uiilezengaat overigensveersneiler.Dus ars
uifleesgeheugen
(ROM)vordoetde EEpRoMwer.Bovendienis het aantalkeer
dat een EEpRoM
geprogrammeercr
kan wordenbeperkttot ca. 10.000maar.Dit aantaris ruim
voldoendevoor het tijderijkopsraanvan terefoonnummers,
repearerkanaren
o.i.d.,maarvoor een computerwerkgeheugen
veel te klein.
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Píodrce Single oí Double sided PCB1
Piol oul lo any Windows 'uppoded Ninte|
Toolba(lot Êpid access lo commoniy used
cnp6enlsHelptulprdtrpts on scrcen as you wott.
Pad. lack & lC sizes lully customisabte.
No chary$ lot lechnical suppotl.
SMp-lo gtid sizes0.t", O.05"O.O2S.
aN
@rcslncted
SMf pads and othet pdd shapes,

ca.l00bladzlidenHF.knutselplezier,handige
meetapparaatjes,zendertjes
en ontvangers.
Handigetips en ideeën,eenwaardig oprrolger
van Het OntvangerWerkboek!
Priis excl. 5,--verzendkos
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WAARSCHUWING
I
Bij het wissenvan een EpRoM kan men ook te veer(of te rang)
UV doorhet
raampjeratenschijnen.
Een EpRoM waarmeedat is gebeurdkanworden
weggegooid.
Aile vakjeszijnweerkeurigmeteen '1' gevurd...
maareen 'nu|
krugtu er niet meerin! Het ververendeis datje daar nietdirect
erg in hebt.De
EPROMlijktweerals nieuw,totdatna het'inbranden'brijktdat er
nog steeds
alleenmaar'eentjes'
in hetgeheugenzitten.Kentu de krachtvan uw UV-ramp
nog niet:regde EpRoM er een paarminutenonder.Leeshem
uit en kíjkof hij
leegis.'.allevakjesmet '1'.Nog nietreeg?Dangaanwe weereen paar
minuten
wissenen weerkijkenoÍ hetgeheugenhelemaalgewistis. Was
daar
bijvoorbeeldtotaar12 minutenvoor nodig(4 x 3 minuten)dan
moet het voortaan
met uw ramp(aÍsrandtot de lamp gelijkhouden!)goedgaan.V-vis
niet ranger
dan nodigis !
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Een greepuit de bestsellers:
u0 meterSSBontvanser+it
In- circuit torrentestei-kit
VLO allestester-kit
Frekwentieteller
adanter*it
'
HF Meetzender-kit
RFmVmetenkit
VeelzijdigeLF LED merer-kit
stappenverzwak
ker_kit
S_óakelbare
20dB verzwakker-kit
NAVTEX ontvaneer_kit
9lFb,yg Meteo óntvanger-kit
z.elt
induktiemetervoorz-et_print
uubic Incherarint
r,rx.rearint -

Bliif op de hoogtevan
onze
speciale
ÉótGot"zPÍru
aanbiedingenen ons
steedsgroter wordend
assortimentHF
componentenen
neemeen gratis
abonnementop onze
Kent Gazette !
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LiboslavProchazka
OKIFpL
Pestoky135,TrqovicwS3B33, Czechia.

Kent Electronics
Koudepolderstraat
26
4542AL Hoek
Tel/Fax0ll5 4421!50
(opwerkdagen
tussen
17002000)
Bank:6854 61149
Giro:4613028
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N0RV Versterker
fi.now.v.o_91
uW filter
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