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BESTE QRP.VRIENDEN..

Meteorologisch is de zomer begonnen. Wie weet kunnen we weer genieten van

enkele fraaie dagen en komen eindeli jk die nieuwe antennes op het dak! Ons

Midzomerfeest, de íamiliedagen op Het Haasje, begint nu op zaterdag 21 juni

dus precies op Midzomer. Laten we hopen dat we dit jaar eindell jk eens kunnen

profiteren van dat broeikaseffect en dat we niet zoals verleden jaar vernikkelen

van de kou!

Jaap, PAoWRA maakte mij laatst attent op een verjaardag binnen de BQC. Dit

najaar bestaat de wekelijkse QRP-ronde 2O iaarl Wanneer het zover is zult U er

meer van horen. Rest mij nog U een fijne zomer toe te wensen met veel zon en

aangename temperaturen.
72es73 de Robert, PA3BHK

VAN DE REDACTIE

Vóór u ligt een bijzondere Nieuwsbrief. Dankzij onze actieve leden staat dit

nummer letterl i jk bol van technische informatie, die u in geen enkel ander

tudschrift zult aantreíÍen. Alle inzenders heel hartel[k bedankt!
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werking gesteld. De LC-oscillatorwerkt altijd gewoon door, gestabiliseerd en wel,

maar (ver) boven de uitgangsfÍequentie. Bij niet ingedrukte seinsleutel hoor je

de oscil lator dus niet in de ontvanger.
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liig,. I Rlol;sc,hema van QRI'cv'zcnder

Voor het intunen wordt met een schakelaar alleen de deler in werking gesteld;

de eindtrap niet. Je kunt dan het oscil latorsignaal in de ontvanger horen en de

zendeÍ precies op het tegenstation afstemmen.

'fohel 
I

De oscillatorfrequenlie kan met een varicap worden afgestemd. ln Tabel 1 staan

de oscil latoÍrequenties en de bijbehorende deelfactoren voor alle banden. Er is

voor gezoÍgd dat de hele 80 m cw-band *tn 'tvr::{'eÍ1 bestreken. Daar is het

l . l n l e i d i ng

Een goede frequentiestabiliteit van QRP cw-zenders is van groot belang. Het

tegenstation hoeft dan de ontvanger.niet steeds bij te stemmen, ook niet als er

met zeeÍ smalle bandbreedte wordt geluisterd. Volgens mij zou ti jdens een QSO

van zeg 30 minuten de zendÍrequentie eigenli jk niet meer moeten verlopen dan

10 á 20 Hz. Met een VFO zonder frequentiestabilisatie is dat niet te realiseren.

Met een kristaloscil lator of VXO gaat dat wel, maar beiden hebben de beperking

dat slechts een klein stukje van een band bestreken kan worden.

Voor all-band bedrijf zi jn veel kristallen nodig. All-band meng-VFO's en

synthesizers zijn technisch gecompliceerd en daarom weer minder geschikt voor

eenvoudige QRP-constructies.

In het hier beschreven ontwerp zit slechts éen krislal (van / 1,50). Toch worden

a//e cw-banden bestreken. De zendfrequentie is overal kristalstabiel en het cw-

signaal is perfect T9.

Hierna wordt uitgelegd hoe dat gaat: eersl in grote lunen, daarna in detail.

2. Het blokschema van de zender, f iguur í

lk heb er een vri j luxe ontwerp van gemaakt; inclusief shaping circuit voor het

cw-signaal, zend/ontvangschakeling en laagdoorlaatÍilters. De zender werkt op

12 volt en geeft een output van 2 á 3 watt. De opzet is niet zo conventioneel

voor wat betreft het opwekken van de zendfrequentie en de manier van

frequentiestabil isatie.

2.1 Frequentieopwekking

De zendfrequentie wordt gemaakt door de Írequentie van een afstembare LC-

oscillator te de/en. De frequenties voor de meeste 'oude' amateurbanden

kunnen worden gemaakt als de oscil lator op 56 MHz werkt; 7 MHz wordt dan b.v.

verkregen door die Írequentie te delen door 8. Voor 1,8 MHz,2lMHz en voor de

WARC-banden wordt de oscil latorfrequentie omgeschakeld en een passend

deeltal gekozen. Met de seinsleutel worden het deelcircuit en de eindtrap in

.}

VFO MHz deelfactor zendfrequentie MHz

56,0 - 57,6 2 28,0 -  28,8

49.8 - 50.2 2 24,9 - 25,1

42,0 - 42,2 2 21,0  -  z ' � t ,1

36,0 - 36,4 2 18 ,0  -  18 ,2

56,0 - 57,6 4 14,0 - 14,4

40,4 - 40,8 4 10,1 - 10,2

56,0 - 57,6 I 7.0 -  7,2

56,0 - 57,6 1 6 3,5 -  3,6

58,2 - 58.9 32 1,82 - ' � t,84
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afstemgebied op 56 MHz het grootst en loopt van 56 - 57,6 MHz. Op alle andere

banden is de nodige verstemming minder. lk pas dat niet aan. Dat betekent dat
b.v. op 10 m de zendfrequentie kan liggen tussen 28,0 en28,8 MHz. Voor de
WARC-banden en voor 21 MHz is het werkelijk bestreken gebied groter dan in

de label staat vermeld.

De omschakeling van oscillatorfrequentie en deeltallen heb ik uitgevoerd met

tumblerschakelaartjes die op de Írontplaat zitten. Dat gaat wat primitief maar is

zeer eenvoudig. lk beschrijf dat verderop in meer detail.

2.2 Frequentiestabilisatie

De afstembare LC-oscillator is voorzien van een minder bekende schakeling
waarmee tóch kristalstabiliteit wordt verkregen. Het instellen van de zender
vereist wel enige vaardigheid, maar die is snel aan te leren, zeker als je begr[pt

hoe hel systeem werkt.

Al jaren lang houd ik me bezig mel melhoden voor het stabil iseren van de

frequentie van loslopende oscil latoren. lk heb er al heel wat bedacht, gemaakl

en soms gepubliceerd. Eén van de bekendste is de z.g. huff-en-puff methode
waarbij de frequentie van een oscillator periodiek gemeten wordt met een
digitale teller, waarna frequentieaÍwijkingen automatisch worden gecorrigeerd

via een varicap in de oscillator. Dat systeem werkt prima voor ontvangers. Voor
eenvoudige cw-zenders waarbij er een harmonisch verband bestaat tussen de
oscillator en de zendfrequentie is deze methode minder geschikt. Bij zo'n opzet
heb je heel gauw last van wat terugwerking van de zendereindtrap op de
oscillatorfrequentie, waardoor de frequentie iets verloopt als de eindtrap wordt
ingeschakeld of als de antennetuner wordt verstemd. Dat efíect is het grootst als
oscillator en eindtrap op dezelfde frequentie werken, hetgeen in dit ontwerp is
vermeden. Maar het is ook nog steeds aanwezig, weliswaar in mindere male, als
de oscillator op de halve of op de dubbele zendfrequentie werkt. De huff-en-pufÍ
stabil isator kan alleen een langzaam verlopende oscil lator goed vasthoudên.

Met een sprongsgewijze verandering, zoals ontstaat bij het indrukken van de
sleutel van een set met iets terugwerking, kan dat systeem niet overueg. De hier
beschreven z.g. sample-hold siabil isator kan dat wé|, maar de
frequentieverandering door terugwerking moet wel binnen de perken blijven. Die
mag zonder de stabil isator niet veel meerzijn dan een paar honderd hertz.
Afscherming, signaalbuíÍering en stabil isatie van de voedingsspanning bli jven
vereist om de terugwerking te minimaliseren. Als de oscil lator daaraan voldoet
zorgt de stabil isator er voor dat het signaal op alle frequenties kristalstabil iteit.J

5

krijgt. De zender komt dus na elke ronde precies op de eerdere frequentie terug

en de toon is perfect T9.

2.2.1 Frequentiestabil isatie met sample-hold schakeling

Hier volsta ik met een beknopte uitleg. Bij de schemabeschrfiving in sectie 4.4

ga ik wat uitgebreider in op de werking.

Met de schakeling kan de frequentie van de LC-oscil lator worden vergrendeld op

alle veelvouden (harmonischen) van 6,25 kHz. ls de LC-oscil lator eenmaal

vergrendeld op b.v. precies 36 MHz (de laagste waarde in de tabel)' dus op de

5760ste harmonische van 6,25 kHz, dan bli j ft de stabil isatieschakeling die

frequentie vasthouden, ook als de LO-oscil latorzelf zou wil len verlopen De

naastliggende stabiele frequentie is de 5761ste harmonische, dus

36006.25 kHz. enz.

De tussenliggende fÍequenties kunnen bereikt worden door het 6,25 kHz signaal

iets in frequentie te variëren. Dat wordt daartoe afgeleid ven een VXO op

6,4 MHz, via deling door',|024.

Voorbeeld: Stel dat de VXO lO24Hzwordt verstemd. De 6,25 kHz frequentie zal

dan 1 Hz veranderen waardoor de frequentie van de LC-oscil lator op 36 MHz

5760 Hz wordt meegetrokken. Dat is dus nog juist iets te weinig om alle

frequenties tussen de rasterpunten te kunnen instellen. Om dat te bereiken moel

de VXO nog iets meer woÍden verstemd en wel 6,4/36 maal 6,25 kHz =

1,11 kHz. lets meer mag ook! Op alle overige frequenties uit de tabel kan dan

ook ruim tussen de raslerpunten worden ingesteld. Er is dus maar heel weinig

verstemming van de VXO nodig. Die bli j ft dientengevolge zeer stabiel, waardoor

het hÍ oscillatorsignaal in vergrendelde toestand ook kristalstabiel wordt. Na

deling naar de zendfrequentie neemt de stabil iteit alleen nog maar toe. Bas'

PAoRTW zou zeggen 'Het is een wonder'en dat is het!

3. Bediening en frontplaat

De frequentiestabil isator moet met de hand worden ingesteld. De bediening van

de zender is daardoor enigszins gecompliceerd.

ln Íiguur 2 heb ik een schets gegeven hoe mijn prototype er aan de voorkant uit

ziet. Een merkwaardig geheel! De schets is netter dan mijn apparaat dat door dê

rij schakelaars aan de bovenkant enige gelijkenis vertoont met de oude

watervliegtuigen met 6 motoren boven op de vleugels zoals de Amerikanen in

de dertiger jaren gebruikten in de PaciÍic.

De frontplaat is 10 cm breed en 12 cm hoog. [td de onderste rij schakelaars

R,:nclr*n QM'('lub - Nicuu'.shrieJ'nr.82 -.ituti 1997
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wordt de betreffende band gekozen.

De vijf l inker schakelaars schakelen
de LC-oscil lator om en de vier -

rechter schakelen het deeltal om.
De regel is dat er altijd maar één
schakelaar naar beneden mag
staan. De uitzondering is de
10 MHz band waartwee naast
elkaar l iggende schakelaars naar
beneden staan. De meest l inkse
schakelaar zit er eigenli jk voor spek
en bonen op; hij schakelt niets,
maar dient alleen om de
systematische instell ing te
handhaven. Je kunt hem ook
weglaten maar dan moet je

onthouden dat 28 MHz eigenli jk
wordt verkregen door alle andere

t,'ig. 2 l'tutntplaat

schakelaars naar boven te zetten. Een oude man als ik is na korte tijd vergetên
hoe het ook al weer moest, vandaar de loze schakelaar. Met de bovenste ri j
schakelaars wordt het juiste laagdoorlaatfilter van de eindtrap gekozen.
Er zijn twee knoppen voor de afstemming. Dat gaat als volgt. Kies de gewenste
band met de tuimelschakelaars. Zet de modeschakelaar in de meest l inkse
stand. De LC-oscillator loopt vrij en de deler werkt. Verdraai de grofafstemming
tot je het signaal in de ontvanger hoort. Een nauwkeurige afstemming is niet
nodig. Zet de modeschakelaar in de middenstand. De stabil isatorwordt dan
actieí. Draai aan de fijnafstemminS NXO) totdat je hoort dat de regellus ,pakt'.

De uitgangsfrequentie loopt dan mee en je ziet het metertje iets bewegen rond
de ruststand (midden van de schaal) als teken dat de Írequentiestabil isatie
werkt.

De aÍstemming is klaar en de mode schakelaar wordt in de meest rechtse
standgezet,'operate'.

Als je nu de seinsleutel indrukt zit het uitgangssignaal op de frequentie van het
tegenstation en bli j Ít daaÍ staan. Mocht de Lc-oscil lator wil len verlopen (b.v.
door temperatuur) dan houdt de regeling dat tegen. Wel zal de meteruitslag
veranderen. Mocht de wijzer tijdens een lang eSO te ver uit hel midden komen
dan kan dat met de grofaÍstemming worden gecorrigeerd. Mijn ervaring is dat
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dat eigenlijk nooit nodig is. Het is overigens een goede lest om te zien of de

zaak nog steeds werkt.

4. Beschrijving van de schema's

4.1 Oscil lator en buffer, f iguur 3

De oscillator werkt met een 8F981 dual gate MOSFET.

L1 is een stevige spoel, bestaande uit 10 wdg. van 1,5 mm verzilverd draad

gewikkeld op een vorm van 8 mm diameter. De lengte is 22 mm. De zelfinductie

is 0,3 pH. Er is geen kern gebruikt (vraag me niet of het met een ringkern ook

gaat; ik denk het wel maar ik heb het niet geprobeerd) De aftakking naar de

gate van de 8F981 zit op 3 wdg. vanaf de koude kant. spoelen L2 en L3 zijn êlk

2 wdg. geïsoleerd draad van 0,3 mm. L2 l igt vri jwel tegen L1 aan en L3 is

gewikkeld tussen de windingen van L1 . Wel even op de aansluit ingen van L2

letten. Als die verkeerd-om zitten werkt de oscillator niet.

:
=lonr 220

4'�to

F-+
lOnf ff;4rlrl
I HC00 in

drhr cirruit

l0nf Cl C5 C6 l0pf
C2C3C4 40er
Ll Lil H| zie tekt

ngelsigreel van
rtabilisetor

l;'ig. 3 Onscltakelhare oscillator en hu.lJar

C7 en L1 vormen de hoofdkring. C7 is een luchttrimmer. Voor de andere

trimmers gebruikte ik Íolietrimmers.

De grofafstemming gebeurt met P1 waarmee de gelijkspanning op de varicap

BB8O9 wordt geregeld. C5 bëpaalt het afstemglbied en wordt zo ingesteld dat
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de in Tabel 1 gegeven frequenlies voor de 80 m cw-band worden gehaald. De

írequentie verloopt redel|k l ineair met de aÍstemspanning. lk gebruikte geen

vertraging achteÍ de knop. Op 28 MHz is de instell ing wel wat gevoelig, maar ik

heb daar geen probleem mee omdat het toch niel nauwkeurig hoeft.

De frequentieomschakeling gebeurl met tuimelschakelaars Sí, 52, 53 en 54 die

de trimmers el , C2, C3 en C4 parallel aan de spoel te schakelen. C6 is alt i jd

ingeschakeld via de geleidende lransistor 8C550, behalve op 1,8 MHz. Dan

wordt C6 afgeschakeld. Bij de uiteindelijke afregeling is het even zoeken tot C6

en C7 de juiste stand hebben. Die twee beïnvloeden elkaar. Begin dáár bij de

uiteindelijke afregeling. De andere trimmers beïnvloeden elkaar nauwelijks.

De serieweerstanden van220 o, gemonteerd vlak bij de MOSFETS, voorkomen

UHF genereren. De buffer is conventioneel breedbandig.

De instelpotmeters voor de g2-spanningen van de MOSFETS worden als volgt

afgeregeld. Slel de g2-spanning op de oscil latortransistor zo in dat die op de

hoogste frequentie alt i jd goed start. Daarna de spanning nog zo'n 2oo/o

opdraaien. De g2-spanning van de buffer moet zo groot zijn dat de delers goed

en betrouwbaar werken. Bij mij waren beide g2-spanningen ca.1,5 volt. De hÍ

uitgangsspanning van de buÍfer moet 2 á 3 volt toplop zijn op de hoogste

Írequentie-
De oscillator en de schakelaars zitten in een vrijwel geheel gesloten doosje van
printplaat van 8 bij 5 cm, 4 cm hoog. De spoel l igt horizontaal in het midden van

het doosje. De schakelaars zijn aan de 5 cm brede kant gemonteerd. Ze steken

door de frontplaat heen en worden daarop met de moerljes vastgezet.

lk boorde gaten van 6 mm in het deksel dat het oscillatordoosje afdekt zo, dat ik

de trimmers na de montage nog kan bereiken. Het deksel, ook van printplaat,

soldeerde ik met een paar druppels tin op een paar plaatsen vast (een neltere

constructie mei boutjes en moertjes is vast wel mogelijk). Houd er rekening mee

dat de frequentie iets omhoog gaat als het deksel wordt gemonteerd.

4.2 Deeltrappen en sleutelcircuit, f iguur 4

Het deelcircuit wordl gevormd door de HC4040 en HC74. Het had misschien ook

alleen met de HC4040 gekund maar ik wilde op alle banden een balans output

hebben en dat geeft een HC4040 niet. Vandaar de e)dra HC74 die wel een

balans output geeft. Een HC4040 bevat een aantal in serie geschakelde

tweedelers. lk gebruik alleen de eerste trappen en tak de signalen af, weer met

tuimelschakelaars S5, 56, 57 en S8 (alleen S8 is dubbelpolig). Staan ze

allemaal omhoog dan wordt het oscillatorsignaal via een poort van een HC00
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direct naar de HC74 geleid die door twee deelt. Door het achtereenvolgens

inschakelen van één der schakelaars 55 tot S8 wordt het signaal extra gedeeld

door 2, 4, I of 16, zodat uiteindeli jk de deelfactoren 2, 4, 8,16 oÍ 32 worden'

rirohtel lI

urhrgingcimit

0,IuF

Lf"- lf

orcilLior
toJfrr

I
Itig' I Deeltrappcn en sleutelcircuit

De delers werken alleen als de spanningen op de reset-ingangen de juiste

waarden hebben (0 of 5 V; de polariteiten zijn bij de twee lc's niet gelijk. Het

signaal naar de HC74 wordt daartoe in een gate van een HC00 omgedraaid).

Bij het indrukken van de seinsleutel beginnen de delers vri jwel onmiddell i jk te

werken. Bij een spatie bli jven de delers nog een aantal mil l iseconden langer

werken. De vertraging ontstaat door het netwerk van de 100 k() weerstand en

condensator van 0,1 pF. Gedurende die ti jd zal het shaping circuit in f iguur 5 de

hf output gecontroleerd netjes tot 0 doen dalen. Daar het signaal na een paar

milliseconden helemaal verdwenen is, maakt deze schakeling QSK-bedrijf

mogeli jk.

Op het seinsleutelcontact staat +5 V in open toestand en er gaat ca. 5 mA lopen

in de gesloten toestand. De meeste eleklronische sleutels kunnen dus zonder

meer worden aangesloten.

4,3 Stuurtrap, shapÍng circuit, eindtraP en zendontvangschakeling, figuur 5

ook de stuurtrap is in balans uitgevoerd. Dat is voornamelijk gedaan om de

tweede harmonische van het hf signaal laag te houden. De deler genereert een

bijna perfect symmetrisch blokvormig signaal. zo'n signaal bevat behalve de

grondfrequentie voornamelijk oneven harmonischen, waarvan de amplituden
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voor de hogere waarden steeds kleiner worden (113, 115, 117 , elc., resp. -9,5 dB,
-14 dB, -17 dB). Erzijn dus veel hogere harmonischen die doorde

laagdoorlaatfilters in de zenderuitgang moeten worden verzwakt opdat het ,-i
uitgangssignaal aan de normen voldoet.

n"

2*BF896
T I

l0 t

brlre otprt
vuHC74
2 <hLr

244,7iF

2k2

13,6V

l u t

2:ilF
4?O 100

2N2219

loIF

vu rciroLutcl

{'to 470
8C550

vedrutclcimil
(HC00 pnl 6)

l;ig. -\ Stturtrap, eincltap. "^haping en zend onh,angschakeling

De gebruikte filters werken behoorlijk effectief voor de derde en hogere

harmonischen maar minder voor de tweede. Daarom moet die zo klein mogeli jk
bli jven, hetgeen wordt bereikt met de balansschakeling (2e harm. -35 á -40 dB).

4.3.í Shaping

Shaping van het cw-signaal wordt verkregen door de voedingsspanning van de
BFR96 balansstuurtrap gecontroleerd in en uit te schakelen. Via de

emittervolger 2N2219 loopt die

1 1

De eindtrap met 2 maal 2N3866 is klassiek. Er loopt geen ruststroom. Als de

sleutel gesloten is, is de input ca. 4 W en de hf output ca. 2 W.

4.3.2 Transformatoren

De trafo,s T1 en T2 zijn identiek en gewikkeld op paarse ringkernijes 4c6 met

een buitendiameter van 9,5 mm. Er l iggen 16 windingen op, die gemaakt zijn

van drie van te voren in elkaar getwiste draden van 0,2 mm. Twee windingen

zijn in serie geschakeld. Via de zo ontstane middenaftakking worden de

voedingsspanningen naar de collectors van de stuur- en eindtransistors

gevoerd.

4.3.3 Zend/ontvangschakeling

De hÍ schakelaar wordt gevormd door de 1N4148 diode aan de uitgang van de

zender. Als er door de diode gel[kstroom loopt via de 39 pH smoorspoel, de

weerstand van 47OQ en de 8C550 lransistor dan heeft de diode een lage

weerstand. De ontvanger is dan verbonden met de antenne.

Tudens zenden spert de 8C550 en door de diode loopt geen stroom. Die

gedraagt zich dan als een kleine capaciteit. wat er nog aan hf signaal dooÍkoml

wordt kortgesloten door de meest rechtse 8c550 die dan geleidt. Zodoende

wordt de spanning op de ontvangeringang klein gehouden. De ontvanger wordt

ti jdens zenden dus niet beschadigd.

Een nadeel is dat erwel spanning op de zender moel staan om de schakelaar

op 'aan'te zetten, hetgeen gedurende een langere periode van luisleren met

een accu als voeding vervelend kan z[n'

4.4 Frequentiestabilisator met VXO, sample/hold en regelversterker

4.4.1 Sample/hold en regelversterker

lk gebruik vaak de term 'sample/hold'; een goede Nederlandse term beslaat er

niet voor. 'sample' betekent bemonsteren en 'hold' betekent vasthouden'

ln principe is de schakeling zeer eenvoudig.

ln figuur 7 is dat in het kader getekend.

Het bemonsteren gebeurt door gedurende een deel van een hf periode

schakelaar S te sluiten, waardoor het condensatortje C opgeladen wordt tot de

op dat moment aanwezige spanning V. De frequentie waarmee S wordl

gesloten is 6,25 kHz. Als de ingangsfrequentie nu precies een veelvoud is van

6,25 kHz zal het bemonsteren steeds op dezelfde plaats op de hf golfvorm

plaats vincten. In de condensator wordt dan stê,ds dezelfde spanning

I

seiruleruiel inge dnikt

ilelers werken
(rx afgekoppeld)

shapirrg signàÀl
rroïtn vàn een c{t
tekenphment

-l-.*...J- voedingsspanning in een paar

i mil l iseconden volgens een e-macht netjes

J----:--1- van nul naar maximum en aan het

_----- ,\_ tekeneinde weer terug. De hf output van
die trap heeft een soortgelijke vorm. Het

RC-netwerk na de 8C550 transistor

verzorgt de shaping. In figuur 6 is dat
getekend (niet op schaal).l;i9,. (> 'l'iming

a
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opgeslagen. Daar de houdcondensator een monsler vasthoudt tot het volgende
bemonstertijdstip is de spanning in de houdcondensator in de getekende situatie
een gel[kspanning van V volt.

cA3l40 
lok

4hÍ ngÊLi€rtààl
n::r o;cilletor

principc rmple/hold

Itig. 7 L'X). sample hold en regelversterker

In het kadertje is vooÍ de duidelijkheid een hf spanning getekend met dezelfde
frequentie als de samplefrequentie, maar precies hetzelÍde verhaal gaat op als
er tussen de samplemomenten een aantal hÍ perioden is verlopen waarin niets
gebeurt. In het eerder genoemde voorbeeld waarin de hÍ frequenlie 36 MHz is,
verlopen er steeds zelÍs 5760 perioden tussen de samplemombnten. Bij een
andere Íaserelatie tussen beide signalen (maar nog steeds dezelÍde frequenties)
zal steeds een hogere of lagere waarde dan V volt worden opgeslagen in C.
De condensator is aangesloten op de hoogohmige ingang van een versterker.
Aan de Lritgang daarvan kan een versterkte spanning laagohmig worden
afgenomen. Die spanning wordt teruggevoerd naer de oscil lator. Zou de
oscillatorfrequentie iets willen verlopen dan zorgt deze terugregeling er voor dat
dat niet gebeurt en de frequentie blijft dus precies op de 5760ste harmonische
van het 6,25 kHz signaal staan. Hgt is dus een echte faseregeling oÍtewel een

ss
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phase locked loop (PLL). Als je dus in vergrendeldetoestand voozichtig aan de

grofafstemming draait zal de Írequentie niet veranderen. Wel zie je de

meterstand veranderen die de uitgangsspanning van de CA3140 aangeeft Bij

normale operatie is het dus zaak die meter ongeveer in het midden van de

schaal te houden.

ln Íiguur 7 wordt de schakelaar gevormd door één van de vier schakelaars van

een HC4066. De zeer korl durende schakelpulsjes worden opgewekt door het

differentiërende netwerk met de 40 pF trimmer en de 470 o weerstand aan de

gate van de schakelaar. De í00 pF condensator aan de uitgang van de 4066 is

de holdcondensator die is aangesloten op een CA3140 versterker. Het RC-

netwerk (10 k(), 820 O en 2,2 1tF) dient om de regellus stabiel te houden. Zoals

vermeld in sectie 2.2.1 doet zo'n stabiele situatie zich voor op alle harmonischen

van het 6,25 kHz signaal in het hele gebied van 36 tot 56 MHz (en ver

daarbuiten), zolang de hf frequentie maar op het 6,25 kHz raster l igt ' De

schakeling is dus zeer breedbandig. Voorwaarde is wel dat de samplepulsjes

korter duren dan een halve periode van het hf signaal. In de gebruikte

schakeling is de duur slechts een paar nanoseconden. Voor alle duideli jkheid:

als de lus niet vergrendeld is op een harmonische van het 6'25 kHz signaal

staat op de houdcondensator en dus op de uitgang van de CA3140 een grole

laagfrequent wisselspanning (ca. 10 volt top-top). In vergrendelde toestand is de

uitgangsspanning een geli jkspanning die kan variêren tussen 0 en 10 volt ' De

6,25 kHz rimpel daarop is zo klein dat de daardoor ontstane frequentiemodulatie

op het oscil latorsignaal verwaarloosbaar is.

Tussen de oscillator en de sample/hold schakeling zit een bufferversterker met

een 8F981. De schakeling versterkt vrijwel niet maar zorgt ervoor dat het

6,25 kHz signaal niet terug kan werken op de oscil lator. De hf wisselspanning op

punt 1 van de HC4066 (ingang sample/hold) moet ca. 2 á 3 V top-top zijn. De

trimmer van 40 pF wordt afgeregeld op maximum lf uitgangssignaal van de

CA3140, punt 6, in niet-vergrendelde toestand. De trimmer stond bij mij btlna

dicht.

4.4.2VXO

Zoals in seclie 2.2.1 is beschreven wordt het 6,25 kHz signaal afgeleid van een

VXO. Die bestaat uit een 6,4 MHz kristal dat oscilleert met een HC4060. Het lC

bevat ook een aantal delers, zodat aan één van de uitgangen (punt15) dírect het

benodigde 6,25 kïz signaal kan worden afgenomen. Met de varicap kan de

frequentie iets worden gevarieerd. Bij mijn prol:type veranderde de frequenlie

lOnF
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zo'n 2500 Hz. Op 56 MHz resulteert dat in een verandering van 56/6,4 maal

2500 Hz oftewel 21 ,8 kHz. Na tweedeling is dat dus 10,9 kHz op 28 MHz.

Uiteraard is de samplefrequentie van 6,25 kHz niet heil ig. Met andere niet al te

veel afwijkende waarden werkt de schakeling ook prima. Er is dus een ruime

keuze aan mogelijkheden voor andere kristalfrequenties en deelfacloren in de
HC4060. Lel op dat Q10 (gedeeld door 2048) in de HC4060 niet naar buiten is

uitgevoerd.

5. Laagdoorlaatfilters

Volgens de norm moeten ongewenste produklen beneden 40 MHz tenminste
40 dB onderdrukt zijn. Voor zenders tot 10 watt geldt dat boven 40 MHz elk der
ongewenste produkten niet groter mag zijn dan 10 pW. Voor deze QRP-zender
met 2 watt output betekent dat een onderdrukking van tenminste 53 dB. Eerder

is al vermeld dat de output zeer ri jk is aan harmonischen. Er moet dus fl ink
gefilterd worden. Met de filters, die ik hiervoor ontworpen heb, worden de

normen ruimschoots gehaald.

T'ahel 2 llaarden lowoass lilters

Bij commerciëte apparaÍen is de uitgangsimpedantie meestal 50 O. Dat is die
belasting waarin de zender zijn maximum onvervormde vermogen kan aÍgeven.
In mijn ontwerp is het ongeveer 50 (). lk ga er n.l. van uit dat er vrijwel altijd een
antennetuner gebruikt zal worden. Daarmee kun je dus toch steeds de maximum
output van de zender in de antenne kri jgen, ook als de fi l ters zelf de impedantie

wat transformeren en ook als de gunstigste belasting niet precies 50 () is, maar
iets lager, zoals hier. Het is mogeli jk dat de maximum output niet precies

1 5

samenvalt met een minimum aan 'reÍlected power'op een 50 o

staandegolÍmeter, maar ver zit het er nooit naast (een professionele ontwerper

zou zo'n strategie niet mogen volgen). Het schema van de fi l ters staat in figuur 8

en in tabel 2 zijn de waarden van de onderdelen vermeld. Er worden S-polige

fi lters gebruikt die de derde harmonischen tenminste 40 dB dempen. Een 7-polig

fi l ter is permanent opgenomen in de leiding naar de anlenne. Dat fi l ter snijdt

boven 30 MHz scherp af. De tuimelschakelaar 25128MHz in de frontplaat is

weer loos en heeft hetzelfde doel als de overeenkomstige schakelaar in de

oscillator unit. Bij het ontwerp van het 7-polige filter heb ik er op gelet dat de

ingangsimpedantie in het hele doorlaatgebied redeli jk constant is als het f i l ter

met 50 Q is afgesloten. Sommige filters transformeren nogal wild, b.v. op de

helft van de afsnijfrequentie. O.a. daarom moet je verschillende lowpass filters

van een onbekend ontwerp maar liever niet in serie schakelen.
Van alle filters zijn de

condensatoren in het

midden sleeds tweemaal

zo groot als die aan de

uiteinden. Een S-polig

Íi l ter kan dus gemaakt

worden met vier geli jke

condensatoren en het 7-

polige met zes. De

spoelen zijn ook aan

elkaar geli jk, behalve die

in het 7-polige fi l ter waar

de middelste spoel

"ffi
'T TL-ï '

l-lH'
ma:<.6 cm 

| ÉH,., , I g I ]

I flH,'
na^rr n^a"artlteend f ;o
filter 

'o_
5 polig loq'pass íilter

groter is dan de twee anderen. voor sommige naast elkaar liggende banden is

één fi l ter gebruikt.

Voor de spoelen in de filters voor '1 ,8 MHz, 3,5 MHz en 7 MHz gebruikte ik kleine

kanl en klare smoorspoeltjes. De Q daarvan is ca. 50. De kleinste spoeltjes heb

ik zelÍ gemaakt door draad van 0,4 mm op een boortje van 5 mm te wikkelen en

daarna het spoeltje iets uit te trekken (Q ongeveer 90 bij í8 MHz). Het aantal

windingen (wdg.) en de lengten in mill imeter staan in tabel 2. Alle spoelen zijn

vri jdragend gemonteerd tussen de condensatortjes die op een onderlinge

afstand van20 mm op een stukje printplaat zijn gesoldeerd. Schakelaars en

spoeltjes zijn ' in-l ine' gemonteerd, ongeveer zoals in figuur 8 is aangegeven, Het

geheel vormt een aparte unit die in de frontplaat is gemonteerd' De in- en

L-J
órbbelPolige
fuimelsckakeb^rr

Fig. 8 Loagdoorlaar./ilter

Band in MHz L i n u H C i n p F wdq. l i n  m m
1 , 8 4,7 1 500

J , 3 2,2 1 000

7 1 470

10t ' t4 0,47 390 1 4 1 3
18/21 0,30 270 1 0 I

alt i jd

aanwezig

7-polig fi l ter
0.40-0,47-0,40

100 1 4
1 4

1 4

1 3
I

1 3
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uitgangssignalen lopen door dunne stukjes 50 O coax. Afscherming in de filters

of tussen de fi l ters ondeding bleek niet nodig. Overspraak door capaciteiten in

de schakelaars treedt pas duideli jk op boven 30 MHz, maar de doorlekkende

componenten worden effectief tegengehouden door het 7-polige Íilter, dat dus

niet omgeschakeld wordt.

De filters met de smoorspoeltjes geven ca. 0,5 dB vezwakking in de

doorlaatband. lk heb de Íi l ters'doorgemeten'm.b.v. een computersimulatie en
heb met een spectrum analyser de harmonische output van de zender
gemeten. In eersle instantie klopten de metingen helemaal niet met de

bekeningen. lk realiseerde me pas dat ik mijn analyser sterk overstuurde toen ik
het filterdoosje al weer bijna gesloopt had! Bij oversturing maakt de analyser zelf

n.l. slerke harmonischen, ook als je een brandschoon signaal aanbiedt. lk heb
het hoofdsignaal toen met een trap steeds zdn2O dB veawakt. Toen kon ik de

harmonischen pas goed meten.

Over condensaloren nog het volgende. Sommige typen keramische

condensatoren geven veel veawakking. lk had slechte resultaten met bruine

ronde schijÍjes van een mij onbekend merk. lk heb die ooit als een assortiment
op een markt gekocht. Beler waren grijswitte rechthoekige typen, ik dacht van
Philips, zoals ook worden aanbevolen door PAoHRT in een artikel over lowpass
filters in Electron van juli 1994 (die waarden gaan slechts tot 330 pF). Mica
condensatoren en styroflex typen deden het ook goed.

Een zeer eenvoudige test is om naar een achterlichtlampje van een fiets te
kijken (6 V 0,05 A) dat parallel staal aan een 68 O'dummy load'. Wordt een fi l ter
ingeschakeld dan wordt het licht iets minder. Gaat het bÍjna helemaal uit dan is
er iets loos. Nauwkeuriger meetmelhoden zijn natuurlijk ook primal.

6. Voedingsspanningen

In de schema's zijn 3 voedingsspanningen aangegeven: 5 V, .12 V en 1 3,6 V.
Met de laatste waarde bedoel ik een spanning die direct van een accu konil.

De 5 en 12 volt spanningen komen uit niet getekende driepootstabil isatoren
(altijd in- en uitgang ontkoppelen met een paar elco's). Voor de 12 V stabilisator
nam ik een z.g. low drop type. Die werkt nog goed bij een ingangsspanning van
12,4 vol t .

7. Constructiê '

lk heb slechts één prototype gemaakt. lk denk dat de schakeling goed

reproduceerbaar is. Zoals vermeld dient de LC-oscillator goed afgeschermd te

t t

worden. lk monteerde die oscillator in een doosje van printplaat, dat op zijn beurt

weer in het hoofdapparaat zit. Dat is ook gemaakt van printplaat; een kastje van

10 cm breed, 12 cm hoog en 10 cm diep. De tumblerschakelaartjes zitten

allemaal op de frontplaat en de onderdelen waat ze mee verbonden zijn er vlak

achter. De aansluitdraden zijn dus zo kort mogelijk gehouden; niet meer dan

6 cm. lk gebruikte geen prints maar monteerde alle onderdelen direct op

printplaat. De eindtransistors heb ik voozien van een koelster. Ze worden

tijdens bedrUf lekker warm, maar zo te voelen is dat niet te gek.

Eerder heb ik geëxperimenteerd met draaischakelaars met noodzakeli jkerwijs

tamelijk lange draden er aan en geen mooi aardvlak dicht er onder. Hopeloze

resultaten door overspraak in de Íilters en terugwerking op de oscillator, niet op

te knappen. Met de tuimelschakelaars gaat het goed en ik neem de iets minder

luxueuze bandomschakeling maar voor l ief.

7. Resultaten

lk ben meer een bouwer/ontwerper van spullen dan een operator. Toch heb ik

met dit setje een aantal verbindingen gemaakt op alle banden. Mijn antenne is

een dipool van 2 maal 13 meter, ca. 1O m hoog, gevoed met open li jn. lk was

over de resultaten en de rapporten zeer tevreden. Succes met de bouw van het

apparaat of met een deel ervan.
73, Klaas

::::J1::1: EEN SWR.MEETBRUG VOOR QRP "

ii..iit..,. ..rt, ...,.,:. '..'.doctl lPAooKo.l..i.i.i;li

ooit heb ik in Etectron, juli 1987, een artikel over een meetbrug gepubliceerd.

Het onderwerp werd onlangs weer actueel bii miin experimenten met een QRP-

transceiver voor EZB. De toen door mii gebruikt swR-meter bleek, gezien het

geringe vermogen van de transceiver, ongeschikt. Een speciale swR-meetbrug

voor QRP bracht echter uitkomst.

Hoe het werkt

Bij het meten van de staandegolfverhouding (swR) van ons antennesysteem,

kunnen we bij zeer lage vermogens gebruikmaken van een weerstandsbrug. Hel

idee werd opgedaan bij het lezen in het ARRL-handboek en de praktische

Bcnelux QIll'(lluh - Nieuu,sbrieJ'nr. 82 -.iuni 1997 Renalux QW C:lut - Nieuwsbriel'nr. tl2 -.iutri 1997
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realisatie stond in het augustusnummer van QST uit 1983.

5 0

A

50

B
50

ln Í iguur 1 zien we het principe van de
meetbrug. Indien Rx een waarde heeÍt van
50 (), dan is het spanningsverschil tussen de
punten 'A' en 'B' geli jk aan nul. In Íiguur 2 zien
we het schema in praktische uitvoering terug.
Duideli jk zijn hier opnieuw de punten 'A'en 'B'

terug te vinden. Indien de brug ' in balans' is,
zal de diode 1N914 een positieve spanning
voeren, maar deze spanning wordt opgeheven
door de spanning die via de 10 nF condensator
ook op de weerstand van 1 K) aanwezig is. De
uitgang van de brug (Ant.) ziet dan een
belasting van 50 o. Wanneer de brug 'uil

balans' is zal de spanning via de diode 1N914
groter zijn dan die via de condensator van
'10 nF, zodal de meter gaat uitslaan.l;ig. I Principe

Praktische realisatie
De toegepaste weerstanden van 100 () 2 W dienen inductie-arm te zijn. De
meter is in de prakti jk alleen geschikt voor vermogens van maximaal 10 W. Voor
het meten van grotere vermogens dienen weerstanden te worden gebruikt die
meer vermogen kunnen opnemen. Zie ook het artikel van Frits, PAoFRl, in de
Nieuwsbr ief  nr .  81 ,  b lz .19.
De te gebruiken schakelaar dienl van een goede kwaliteit te zijn en moet
bovendien goede HF-eigenschappen bezitten. Een schakelaar van het
keramische type geniet de voorkeur.
Het meten van de staandegolfverhouding gaat als volgt:
. Stel de 20 ko potmeter in op minimale gevoeligheid
o Zel de draaischakelaar op stand 2 (i jking) en voer HF toe.
o Stel de potmeter zó in, dat de meter volle schaaluitslag geeÍt.
o Sluit de brug af met een kunstbelasting van 50 e.
o Zel de schakelaar in stand 3. De meter zal dan 0 aanwijzen.
. Vervang de kunstbelasting door de antenne en de SWR van het

antennesysteem kan worden afgelezen.
In de praktijk kan een kleine afwijking voorkomen welke mogelijk kan worden
veroorzaakt door tolerantie van de weerstanden en parasitaire capaciteiten in de

!
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schakeling.
Het grote voordeel van deze schakeling is dat de zender, óók bij maximale

reflectie van het antennesysteem, altijd een zekere belasting blijft zien.

De SWR-brug is bruikbaar vanaÍ 100 mw tot 10 w. Zeer kleine swR-waarden

kunnen niet meer gemeten worden als gevolg van de kniespanning van de

diode. Het gebruik van een germaniumdiode wordt dan ook aanbevolen.

í n n

A n t .
-,-rr\

_t_=

C)
a

A -

1

b

1 N 9 1 4

1  0 0 u
1 0 k

20k

Iiig. 2 De conrPlctc nectbrug

Het is van belang om de bedrading zo kort mogeli jk te houden, ook van de

weerstanden, en het onderling verbinden (solderen) ven de manlel van de

coaxkabel bij de schakelaaraansluit ing, dit om parasitaire capaciteiten te

voorkomen' 
Groeten, Douwe, PAoDKo



20

i.l:::::i :;:lt;jil

i.i:;:iiiii::::i
.',i1,., EO-HT:E,QRP.GONTE$TEN....,iiliillii.i,i.i.i.,.i.ii.t.iiiii*t
:liifi''ir:l:i:i:iiili:if,::iiiiiii,,,,:rdàór PAoAïê,rii,::;,,;,ii,':iri,i',ir,lirii,iÏiiiiii;ilii.ii.iiiliiiiiiliiiii.li.iÏ

21

Multiplier: de verschil lende USA-states, VE-prov. en de DXCC-landen per band.
score: de som van de bandtotalen. Bandtotaal = eso-punten x de mulripliers x
vermogensmultiplier x voedingsmultiplier + bonuspunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Niet langer dan 24 uur in de contest.
De apparatuur moet zelÍgemaakt of 25 jaar oude handelsapparatuur zijn.
Vermogensmultiplier: bij een uitgangsvermogen tot . l W de score
vermenigvuldigen met 10 en brj 1 - 5 w met 7. Boven 5 w geldt als checklog.
Voedingsmultiplier: bij 100% gebruik van zonne-energie, 'natural,energie of
batteri jen welke m.b.v. 'natural'energie worden opgeladen mag de eindscore
met 1,25 worden vermenigvuldigd. Bonuspunten voor homebrew apparatuur: per
band mogen de QSo-punten ars vorgt verhoogd worden: een HB-TX geeft 2000
punten, een HB-RX 3000 punten en een HB_TCVR 5000 punten per band.
Opgegeven ti jd is local t ime.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan cam Hartford N6GA.
1959 Bridgeport Ave., Claremonl, CA91711. USA.

RUSSIAN QRP CONTEST
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ R QRP TESï.
Uitwisselen: RST + yslgnl./vermogen. Mill iwatt stations gebruiken 01 voor 0,1
W, 02 voor 0,2 W etc.
Deelnameklassen: geen

Puntentell ing: HQ-station RV3GM telt voor 1o punten, Russische stations in
eigen continent 1 punt, Russische stations in overige continenten 3 punten.
Multiplier: elke Russische preÍix (RA1, RA3, RV1, RV3 etc.) op elke band.
Score: som van de QSO,punten maal de som van de multipliers.
Bijzonderheden: logs per band + summary met stationsbeschrijving en adres.
winnaars ontvangen een certif icaat. Voor speciale pri js en uitslag 1 us doÍlar
meesturen. Te gebruiken frequenties: alle eRp-frequenties t eRM.
Logs: binnen 30 dagên na de contest zenden aan U-eRe-Club, p.O. Box229,
Lipetsck, 398043 Russia.

t r  t ;=DEN?
sommige lezers vonden dat er teveel contestgegevens in de Nieuwsbrieven
stonden. we hopen, dat u thans tevreden bent met dit kleine overzicht.

* i * t t
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datum UTC contesl mode band

17 juni 0000-2400 IARU region 1 QRP contestCWSSB 160-10 m

28-29 juni 1200-1200 SP QRP contest CW 80-10 m
29 juni 0900-1500 WAB conlest CW/SSB 2 m

20 juli 0000-2400 RSGB QRP Fieldday OW/SSB 80-í0 m
20 juli 2000-2400 ARCI Homebrew Sprint CW 160-10 m

16-17 aug. 1500-1500 Russian QRP contest CW/SSB 80-10 m

SP QRP CONTEST

Werken met: elke amateur.
Roepen: CO QRP TEST.

Uilwisseln: RST + volgnr./klasse.

Deelnameklassen: VLP = max. 1 W, QRP = max. 5 W, LP = max. 50 W en QRO
= meer dan 50 W uitgangsvermogen.

Puntentell ing:VLP-VLP QSO = 6 punten, VLP-aRP QSO = 6 punten,

VLP-LP QSO = 5 punlen, VLP-QRO QSO = 4 punten, QRP-ORP QSO = 4
punten, QRP-LP QSO = 3 punten,QRP-QRO QSO = 3 punten, LP-LP QSO = 2

Punten,
LP-QRO QSO = í punt, QRO-QRO QSO = 0 punten.

Multiplier: 1 punt per band per DXCC-land, 2 punten per DXCC-land voor QSO's
met VLP, QRP en MP-stations.
Score: de som van de QSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: alleen éénmansstations mogen deelnemen.

Logs: per band + summary voolt juli zenden aan Karol Cierpial SPSYQ, ul. G.
Morcinka 2m2, 01.496 Waaawa, Polen.

ARCIHOMEBREW SPRINT

Werken met: elke amateur.

Uitwisselen: voor ARCI-leden: RST + State/prov. of land + ARC|-membernr
voor niefleden RST + State/prov. of land + uitgangsvermogen.

Deelnameklassen: singleband, allband, Hi-band 20-10 m of Lo-band 160-40 m.
Puntentelling: ARCI-leden 5 pnt, Eu-stations 2 pnt en DX-stations 4 pnt.

Ruelux QIll'(:luh - Nieuv,sbrie./'nr. Í|2 -.iuni 1997
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i  QRP FUNRUN,i i ;r
, i  dOOr PA3BHK , , , i . , ' . '

::, i ,,, i ;:;.;1,. ;,.:.,;1:;,:,:,:1l
j : ' i :  r : . : ' l : : : .  i : : l : :  . :1 : : . t

::l:: :.:i:::ri:i

Jaarli jks organiseert de Yeovil Amateur Radio club een 'eRp convention'
vooraÍgegaan door de 'Fun Run', een contesl-achtig evenement twee weken
daarvóór. Eric, G3GC vroeg mij er wat meer bekendheid aan le geven in
Nederland. De Fun Run vond plaais van 6 vm 9 mei , 

's avonds van g tot í 1 uur
Nederlandse ti jd. Aankondigingen in de laatste Nieuwsbrief en Electron hebben
geleid tot een behoorli jke deelname vanuit Nederland!
Zelf was ik actieÍ op de 7e en Be mei en heb op BO gewerkt. Wim, pAoWDW
werkte de 6e en ge op 40. De 'bonus stations'GB2Low, GDoLeE en GW3JSV
waren goecl te werken, wim werkte op 40 zelfs met RW3AI en tot mijn genoegen
deed christiaan, PA3FUN ook mee aan deze'naar hem vernoemde'contest.
U weet inmiddels wel dat ik niet bepaald een liefhebber ben van de moderne
contests die zijn verworden tot '599-ziektes'. De Fun Run was echter een
verademing, gezell ig, met eerli jke rapporten en zonder de idiote stress waar de
moderne contesls aan li jden. Mísschien is de opzet van de Fun Run ook van
toepassing op onze'vossenjacht'? Een paar uurtjes op een doordeweekse
avond wanneer de banden vrij zijn van Sgg-brullerij en er plaats is voor een
QRP spel?

72 es 73 de Roberl

DE BQC OP HET HAASJE,,,r,;r,ii:rLi;r,,,,ii"i,il

Voor de 7e keer gaan we dit jaar'met z'n allen de natuur in'. van zaterdag 21
juni t/m woensdag 25 juni worden de Bec-Familiedagen gehouden op camping
Hel Haasje in de buurtschap Fortmond bij olst tussen Deventer en Zwolle.
Zondag 22 juniis onze bezoekdag: van 12 tot 16 uurzijn Bec-leden van harte
welkom om eens te kijken hoe het er op Het Haasje aan toe gaat. we proberen
uit te luisteren op PI3APD en op 145,425 MHz, dit om eventueel de weg te
wuzen. . .

Misschien tot ziens? Robert, PA3BHK

a r t t t
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H Éi nnÀnco ru l-ê rVo t fl ;,ii1,,,,,i,',r:'
dOO i, PA3:FF [({.,:.....tli:'..l

Naar aanleiding van het artikeltje in Nieuwsbief nr. 7g met de uitdagende kop
'Ten Minute TX' ben ik op een avond eens gaan experimenteren met dit super
eenvoudige ontwerpje, waaNan beweerd werd dat het mogetijk was om het
binnen tien minuten te bouwen en er zelfs een verbinding mee te maken.

Als je het schema van het 'ding'ziet ga je er in eerste instantie van uit dat
bovenstaande bewering niet waargemaakt kan worden. Zeker niet als je als
zendamateur je verbindingen maakt met diverse Japanse knoppendoosjes,
waarvan de zendvermogens oplopen tot 100 W.
Maar goed, je gaat aan de slag en binnen betrekkelijk korte tijd is het één en
ander aan elkaar gesoldeerd en de eerste experimenten kunnen beginnen.
Veldsterktemetertje erbij, en ja hoor, er komt 'iets' uit. Aansluiten aan de antenne
om dan met twee meetsnoeÍ1jes in de hand (in plaats van met een seinsleutel)
CQ te geven om naar de ontvanger te luisteren of de toontjes een beetje
klinken.
Maar wat gebeurt er, aan het einde van je Ce hoor je ver in de ruis je call
roepen en je houdt het niet voor mogelijk, maar je bent in verbinding met een
amateur in Engeland!
Stomverbaasd luister je en je kunt al zwetend met het 'dingetje' en een paar
meetsnoertjes een QSO maken.
Op dat moment krijg je een gevoel dat Marconi honderd jaar geleden
waarschijnlijk ook gevoeld zal hebben; datgene wat onmogelijk leek, bleek tóch
mogelijk te zijnl Een draadloze verbinding met een een klein handje vol
onderdeeltjes, een paar honder milliwatt aan vermogen en een geïmproviseerde
seinsleutel een afstand overbuggen van meerdere honderden kilometers.
Het bli jkt maar weer dat QRP-verbindingen veel voldoening kunnen geven. lk wil
echtertoch het belang van telegrafie benadrukken, want zonder de kennis van
de morsetekens was het bovenstaande experiment niet mogelijk geweest.

- Overgenomen uit'Varicon' -
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Eiders in dit nummer kunt i lezen hoe Bert PA3FSC erÍoe kwam om met Hell te
gaan werken. Onderstaand ariikel laat zien hoe simpel dat allemaal gaat. De
sofrware krijgt u van de redactie cadeau, maar de hardware moet u zélf even
maken. Alle gegevens voor deze hardware vindt u echter hierna.

Wat is Hellschrijven?

Hellschrijven is een vorm van aan/uit-lelegraÍie, net als CW, Het is echter een
vorm van beeldoverdracht. Zo wordt elk teken (letter, cijÍer, leesteken) als een
soort miniatuur TV-plaatje uitgezonden. Net als bij TV is er dan ook sprake van
beeldlijnen en beeldpunten, met dien verstande dat de beeldlijnen bij het
Hellsysteem verÍicaal woÍden geschreven. Men onderscheidt Feld-Hell en GL-
Hell. Bij Feld-Hell is er géén synchronisatie. Hierdoor is het principieel

onmogeluk dat er aan de ontvangzijde verkeerde tekens wordt geschreven.

Hoogslens staat het beeld een beetje scheeÍ of verootzaakl QRM storende
stippeltjes, doch het oorspronkelijke patroon van het uitgezonden teken wordt
niet aangetast. Met een geoeÍend oog is het mogeli jk om signalen, die diep in de
ruis zitten, tóch le herkennen. Hierin schuilt de grote kracht van het Feld-
Hellsysteem. Het is dus bij uitsiek een systeem voor QRP-ers!
Omdat brj GL-Hell (vanwege synchronisatieÍouten) wél tekenverminkingen
kunnen optreden, zal ik mij verder uitsluitend bepalen tot Feld-Hell.
Het'nadeel' van hel ontbreken van de synchronisatie wordt goedgemaakt
doordat elk teken tweemaal wordt weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat steeds
twee tekens boven elkaarworden geschreven, zodat er altijd minstens één
teken geheel zichtbaar is, ook al lopen de beeldli jnen van de zender niet precies

even snel als de beeldlijnen van de ontvanger, zodat de teksi ichuin 'wegloopt'.

Elk teken bestaat uit een raster van 7 x 7 puntjes. Er zijn dus per teken 7
beeldli jnen, die elk bestaan uit 7 beeldpuntjes. De beeldpuntjes kunnen,
afhankelijk van de vorm van het teken, wit oÍ zwart zijn. Alleen de zwarte
beeldpuntjes worden uitgezonden. Verder niets. Geen startpulsen, geen

stoppulsen, geen blanking, helemaal niets! Het systeem is even geniaal als
eenvoudig en dateert al uit de jaren twintig.
Wie er meer van wil welen raadplege de uitgebreide literatuurlijst aan het einde
van dit artikel.
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Om met Hell in de lucht le komen hoeft u er echter nieÍs van te,weten. Het gratis

computerprogramma wijst n.l. de weg vanzelf! :

Het computerprogramma is gebaseerd op DOS-computers. Het hele programma

vraagt ongeveer 227 kbytes. De snelheid van de computer is niet van belang,

dus ook een oudje kan volstaan! Wel moet de computereen 2s-polige
parallelpoort bezitten (meestal de printerpoort).

Het computerprogramma bevat zelfs een compleet hqlldboek (in verschillende

talen), inclusief schema's van de benodigde interface yoor zenden en
ontvangen! Hiervan heb ik dankbaar gebruikgemaakt bij het schrijven van dit

artikel.

Het computerprogramma is ontworpen door LAoBX en de interface is afkomstig

van LA9ZO. Behalve Feld-Hell vooziet het programma ook in GL-Hell.

Het ontvangen van Hellsignalen

Hellsignalen komen net als CW in de vorm van fluitjes van één toonhoogte uit

de ontvanger (mits de BFO aan staat) en ze klinken zo ongeveer als: 'priet priet

priet'. Om de computer in staal te stellen dit gepriet te kunnen decoderen wordt

elk toontje eerst omgezet in een gelukspanningpulsje. Deze pulsjes worden aan

een parallel-l/O-poort van de computer toegevoerd. Deze parallelpoort kan de
printerpoort zijn (meestal LPT1 genoemd). U moet dan wel eerst het snoer van

uw printer eruit trekken. Eventueel kunt u in uw computeÍ een tweede
parallelpoort (laten) plaatsen, die u reserveert voor Hell (LPT2). Dan kan de
printer gewoon aangesloten bli jven. Voor een paartientjes hebt u al zo'n
printerpoort. Maar uw computer moet daarvoor natuurlijk wel ruimte (slot)

hebben. Het programma vooziet in omschakeling tussen LPTI en LPT2.

Het schema van het ontvanggedeelte ziet u in Íiguur 1.

naarLPTI of2

pin I

BC182b pin 12

pin Í8 tJm 25

0,'! r, 10 k
2T n AÁ119 8k2

/a CD 4011

Iiig. I 0ntvangponverter

44119
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Het toontje wordt gewoon van de luidsprekeruitgeng van de ontvanger
afgenomen. Na versterking met een la deel van een CD4011 wordt het signaal
gedetecteerd en gefilterd (het resterende % deel van de CD401 I wordt benut
voor het zenden). Een lransislor zorgt er tenslolte voor dat het verkregen
geli jkspanningssignaal naar de parallelpoort van de computer gevoerd kan
worden. De waarden van de condensatoren zijn gebaseerd op een loontje van
ca. 2 kHz. Voor een andeÍe toonhoogte moeten sommige C's wellicht worden
aangepast; zie ook het artikel van Bert PA3FSC, elders in deze Nieuwsbrief.

Het uitzenden van Hellsignalen

Aangezien het Hellsignaal als CW wordt uitgezonden kan men in principe met
een CW-zender volslaan. In verband met de hoge seinsnelheid moet dê CW-
zender dil wél kunnen volgen. Eventueel moet de ti jdconstante van het
sleutelcircuit van de zender worden verminderd. Het kortste impulsje duurt n.l.
slechts 8,16 ms. En mijn HW-100 kan dat helaas niet aan. Een andere methode
is om een SSB-zender te gebruiken en het Hellsigneal als een gesleuteld toontje
op de microfooningang te zetten. Aangezien dit geen ingrepen in mijn zender
vereist heb ik dit laatste systeem dan ook gevolgd. Doch in hel handboek (dat in
de soÍtware is 'ingebouwd') slaat tevens aangegeven hoe een CW-zender
gesleuteld kan worden (zie ook het artikel van PA3FSC). Dus u mag zelÍ kiezen.
lk koos voor de SSB-optie. ln figuur 2 ziel u het schema van hel zendgedeelte.

naar LPT1 of2
pin 6

pin 7

pin I

44119
ÁAí19
AA1í9

0,í p

BCr82b

AAlí9 4A119
3ilt k

560 ík8

o,í ll

lf ig,. 2 Zentlconverter
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naar TX
mic. ingang

?r cD4011 Va CD4011

t l
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Aangezien de voedingsspanning voor de CD4011 uit de parallelpoort van de

computer wordt 'gepikt', worden maar l iefst drie aansluit ingen voor de 'plus'

gebruikt (pin 6, 7, 8). Een poortuitgang kan n.l. niet voldoende stroom leveren

voor onze schakeling. Om dezelÍde reden loopt de'min'van de

voedingsspanning via maar l iefst acht aansluit ingen (pin 18, 19, 20, 21 ' 22' 23'

24,25,26,27,28), zie figuur 1. De computer sleutelt via een transistor en een

NAND-poortje het toontje naar de microfooningang van de zender. Het toontje

wordt opgewekt door de twee resterende NAND-poortjes, die als generator stean

geschakeld. De frequentie wordl o.a. bepaald door het condensatortje van

560 pF. Het uitgangssignaal van deze schakeling is een blokgolf. Het SSB-fi lter

in de zender maakt hier een sinus van, mits de frequentie van de blokgolf niet te

laag wordt gekozen. ln mijn geval is dat ca. 2kts'z,zodat de hogere

harmonischen buiten de doorlaat van het SSB-Íilter vallen.

Zend/ontvangschakelaa r

Eventueel kan men met VOX werken, maar ik prefereer een aparte

zend/ontvangschakelaar. Het schema

hiervan ziet u in figuur 3.

naar TX 
Tijdens het zenden van Hell (ook al

zfo-scha*. drukt u geen toets in) is pin 4 van de

parallelpoort'hoog' en zorgt de

I'ï9. 3 Z:)-schakeling

lransistor dat de zender ingeschakeld

wordt. lk gebruik hiervoor de PTT-

aansluit ing van de zender. Hel

omschakelen van zenden naar

ontvangen gebeurt overigens m.b.v.

de funclietoelsen van de computer. De gebruiksaanwijzing' die op de diskette

staat, wijst u hierbij de weg. Ook vindt u hierin aanwijzingen om complete

berichten tevoren in het geheugen klaar te zetten, b.v. CQ call, etc.

Printje

De hele Hell-zend/ontvangconverter heb ik op een piepklein príntje gebouwd. Dit

printje past met enig gevogel in het doosje van een 2S-polige connector. Deze

connector wordt rechtstreeks achterin de computer geplugd. Uit de connector

bengelen dan wat afgeschermde snoeren, die naar de transceiver lopen.

In Íiguur 4 ziet u de printlayout op ware grootte en in Íiguur 5 is de

onderdelenopstelling aangegeven. Do aansluitdraadjes worden rechtstreeks op

Benelux QN'Chb - Nieuu,sbrie./'nr. 82 -.iruti 1997
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pin 4
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O.1 tt 2re. 0,1 p 47 n 560 k

alle transistoren 8Cí82b
alle diodes 44119
lC CD,Oí{

Iiï g. 5 0n de rtle I enops te I I i n g

kopeaijde gesoldeerd,

omdat er geen ruimte is voor
aansluitpennetjes. Voor de
echte knutselaar moet dit
geen bezwaar zijn, dacht ik.
Bert PA3FSC heeft dit
printje nagemaakt, dus als
het goed is zitten er geen
fouten (meer) in...

Resultaten

Het installeren van hel
computerprogramma lukte
in eerste instantie niet. De
diskette die ik van
Bastiaan PA3FFZ had
gekregen was niet van
hetzelfde formaat als mijn
computer verwachtte. Een
volgende diskette bracht
uitkomst en na inslallatie
van het programma werkte
het hele zaakje opeens
prima! De installatie hield
bij mij slechts in dat ik een
directory'hell '  heb

] , , . "

Software

De gratis software (DOS) kunt u verkrijgen door een 3,5 inch 1,44 Mb diskette

aan mij op te sturen met ingesloten Íwee postzegels van 80 cent voor

retourporto (adres: zie colofon). Per omgaande ontvangt u dan het programma

thuis. En ik ben erzeker van dat u daar net zoveel plezier aan zult beleven als

ik! Op de diskette staat een bestand 'read.me'. Lees dit bestand eerst, dan zult u

zien dat alles verder voor zichzelf spreekt. Het eigenlijke programma start u door

het intikken van 'HELL', gevolgd door return oÍ enter of J. In het bestand 'mess'

kunt u zelÍ boodschappen intikken, zoals CQ, stationsbeschrijving, etc. Mocht u

vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen, maar probeer er éérst zelf

uit te komen...

Dankwoord

Vanaf deze plaats wil ik Bastiaan PASFFZ hartelijk danken voor het beschikbaar

stellen van de soflware. Zonder zijn hulp was ik thans nog lang niet met Hell

QRV geweest op de band!

Literatuur over Hell

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over Hell? Dan heb ik goed

nieuws voor u. Cor PAoWL bezorgde mij een enorm pak met artikelen uit

Electron over Hell. Hieruit stelde ik de volgende literatuurli jst samen:
'De Heffschrijver: een herontdekking', PAoCX. ............... Electron, juni 1977 , blz. 297.

'Hell op de tweemeterband in alle modes, PEoHGD. ......E|ectron,1978, blz. 82.
'Een CW-Hell interface', PAoKLS. .......Electron, dec. 1980, blz.679.

'Hef f  af fer fe i ' ,  PAoS8.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .E|ectron,19??,b12.664.

'Heff-fieftrebbersopgelet',PAoSE.. .......Electron,19??,blz�.449.
'Micro-hell', PAoKLS. Electron, juli 1980, blz. 389.

'Hel lschr i jven' ,  PAoSE.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .Electron,  sept .  1980, b lz.485.
'De hellontvanger van PAoMJS', PAoSE....................,...E|ectron, okt. 1980, blz 557.

'Amerikaanshef lsysteem',PAoSE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E|ectron,  19??,b| ,2.382.

'Hel lschr i jvên' ,  PAoSE.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .Electron,  nov.  1981, b lz.59í ,
'Hef l  naar de maan en terug' ,  PAoSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electron,  apr.  1982, b lz.  182.
'Schrijftoestel voor ontvangst van hell', PAoMJS. ...........E|ectron, mei 1982, blz. 239.
'Hell-zendertje voor zelí-nabouwen', PAoKTV.,..............,Electron dec. 1982, blz. 645.

'Hel fzender van PA3AFD',  PAoSE. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .  Elect íon,  19??, b lz.  ??
'Nog een helFsystêem', PEIAQB. .......Electron, aug. 1983, blz. 4'17.
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aangemaakt, waarna ik alle bestanden van de diskette heb gekopieerd onder
deze directory. Voor het testen gebruikte ik een casseilerecorder. Het
zendsignaal, dat normaal naar de microfooningang van de TX gaat, heb ik
opgenomen op een bandje. Daarna heb ik dit signaal afgespeeld via de
aansluit ing die normaal naar de luidsprekeraansluit ing van de RX gaat. perfect

zag ik mijn eigen tekst op het schenn van de computer verschijnen. En gehlk de
eerste de beste zondag daarna kon ik mij mel succes inmelden in de wekelijkse
Hell-ronde op zondagmiddag 16.30 uur Nederlandse ti jd op ca. 35g0 kHz.
lk heb me zelfs laten verleiden om aan een Hell-contest mee te doen en
behaalde warempel de derde plaats. De beurt is nu aan u!

ts-
lilr
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'Schrijven ovor Hellschrijven', PA3AFD..........
'Hel lschr i jven' ,  PAoSE.. . . . . . . . . . . . . .
'Radiomodem voor Hell, Morse en RTTy,, pAoKDF.....

-  i dem dee f  2  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- rectificaties

-  rect i f icat ies - .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . : . . . .
'Hel lschrr jven' ,  PAoSE.. . . . . . . . . . . . . .
'Langzame Hellschrijver vmr 80 en 40 m', PAoZR........

'Hel lschr i jven' ,  PAoSE.. . . . . . . . . . . . . .
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Ílop, weer slechts 200 voll over. Dat probleem werd bijzonder Íraai opgelost door
Henk Alles, PAoAWJ. Die met een 2000 watt variac kwam aanzetten en

daarmee de netspanning weer omhoog kon brengen.
Het vervelende was nog, dat ik niet met die bus op de dijk mocht bli jven staan,

zodat elke keer als het weekeinde voorbij was de bus terug moest naar het erÍ.

De electrakabel van 150 meter moest weeÍ worden opgerold. De antennes met

de palen moesten weer gestreken worden, enz. enz. En je weet dat het dan altijd
pisregent, dus weer eens drijfnat. Laterwas ik zo ingeburgerd dat de bus bij
'gedogen' mocht bli jven staan.

Toen kwam de grootste klappert! Samen met de hulp en kennis van PAoAWJ

werd er een gepantserde grondkabel aangelegd. Compleet mel aansluithuisje
en voorzien van een aardlekschakeling. Dat was een weelde, want nu kon ik

direct starlen en bovendien was de electrische klok nu ook altijd gelijk.

Toch heb ik nog steeds bij aanschakeling van mijn electrische kachel van 440

watt een spanningsval van zo'n 10 volt (goede examenvraag: hoeveel ohm is de

kabel?). Vanuit het portierraampje was nu ook de tweemelerantenne draaibaar,

dus was dat probleem ook opgelost.

Wat wel altijd een probleem is, en ook wel zal blijven, zijn de HF-

antennesystemen. Er staat dikwijls zo'n sterke wind op de dijk (omdat de polder

4,5 m lager ligt dan de dijk waar ik op sta), dat er direct een soort vacurim

ontstaat als de wind tegen de dijk omhoog gaat in een draaiende beweging. Bij

echle storm is dat zo erg dat elke keer opnieuw de antennepalen ombuigen of

zelfs totaal afknappen. Dat ik dan zélf ook afknap behoeft geen verder betoog,

neem ik aan. En hoe sterk die wind kan zijn, zal duideli jk worden als u weet, dat

tot twee keer toe mijn dakluik door de storm uit m'n busje is gerukt en NOOIT

meerterug is gevonden. Kunt u zich nÉ voorstellen welke geweldige krachten de
anlennepalen moelen weerstaan?

Op dit moment staan er nog lwee antennemasten van 20 m hoog en drie

mastjes van '15 m. Elke keer als ik in de NZH-bus van A'dam zit, want een eigen

auto heb ik nooit gehad, is het eerste wat ik doe, kijken of de hap nog wel

omhoog staat. Als u nu weet dat ik die masten altfld zelÍ en zonder hulp in mijn

eentje overeind zet, dan kunt u zich misschien ook voorstellen hoe ik'm knijp,

als het weer eens echt gaat stormen.
Tegenwoordig heb ik steigerpijp in gebruik. Béresterk, maar ondanks dat het
sterk spul is, buigt ook dit als koekdeeg. Tevens is een steigerpijp zo zwaar dat

ik'm amper in m'n eentje kan ti l len.

In de loop der tijd hebben we heel wat anlennes uitgetest, met zeeÍ

Voorts zag ik in CQ-PA nog de volgende artikelen over hellschriíven:
'Hellschrijver system', PBoAIA
'Zelfbouw HELL zendlontv.', PAoMPR. .........

. . . . .CQ-PA, 1991 nr.  6,  b lz.  148.

.....CQ-PA, 1993 nr. 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 afgedanld autobusje voor een betaatbare prijs op de kop kon tikken.

Dat autobusje was weer het absolute einde! Geen last meer van de regen en de
wind. Altrjd droog. De schapen ook bli j , want die gingen onder de bus l iggen als
het hard regende ofwoei.
Alle banken en de motor werden ter plekke verkocht, scheelde alweer geld. En
toen inrichten als shack. Als het erg koud was een electrisch kacheltie aan. En

lJenclux Qlll' ('lub - Nieuv,sbrie./'nr. t2 - juni t 997
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uiteenlopende resullaten. Al naar gelang de condities, gebruik ik horizontaal of
verticaal gepolariseerde anlennes. En over anlennes gesproken: hierover raakt
men nooit uitgepraat. Want als er ooit veel verschil van mening over een
ondeniverp is, is het wel hierover.
ZelÍ ben ik een voorstander van open dipolen, en dus ook van open feederlijn. lk
zie zelfs kans om een zelÍgemaakte 3 elements HF-beam (is alweer geveld door
de storm) met een open lijn le voeden. Wat altijd goed is voor een hoop
commentaar. Nog altijd lukte het mij om al m'n antennes via open lijn te voeden
en met een SWR van I op 1. Dat wil dus zeggen, alles wat er beneden wordt
ingestopt, er boven wordt uitgestraald. Dit voorkomt tevens dat je zender bij
misaanpassing zichzelÍ terugregelt tot, pak weg, de helft van je vermogen. Een
goede antenne en juiste aanpassing is de helÍt oÍ meer van je succes om DX te
kunnen maken. Je hebt heus geen kilowatt nodig om verre stalions te kunnen
werken. Met een output tussen de 10 en 80 watt kun je heus a//es krijgen. ook
de verste landen, als je maar wat geluk hebt en een antenne die goed
Íunctioneert. Zelf heb ik de gewoonte HEEL erg goed te luisteren of er wat van
mijn gading btj is. want nieuwe landen komen echt niet op jouw ce af. Maar als
er ergens een kluwen van die brulapen op een kluitje zit, probeer dan maar eerst
het station te werken en dan uit te vinden waarom die kluit daar zit. Juist in die
gevallen is sjoege meer dan kracht. Ga dus vlak NAAST die kluit zitten, en niet
er bovenop.
In de praktijk is het opzetten van zo'n 20 m hoge paal geen sinecure. En zeker
niet als je er alleen voor staat. Om de 3 m afstand zit een tui-ring met 4
tuidraden, reeds zo goed mogeli jk op lengte gemaakt. En l iever iets te lang, dan
te kort natuurlijk. lk gebruik daarvoor een rekvrij nylonkoord. Dan op plm. 1 m
onder de top van de mastpaal een extra tuilager met een stuk oÍ vier katrollen,
om de antenne aan op te hijsen. Het grote voordeel hiervan is dat je de antenne
weer in recordtijd kunt laten zakken als er iels veranderd moet worden. Eerst
werd door mij all i jd op de begane grond de gehele paal om een paar hulpbokken
(van eigen fabrikaat) gemonteerd. En ettelijke keren geheel nagekeken, voordat
het echte hijsen begon. Dan werd er eerst een kleine masl met een katrol
opgezet van zo'n 5 á 6 m hoogte. Daarna werd er een tweede hulpmast van plm.
15 m hoogte overeind gehesen. Met daarin driedubbele katrollen en op drie
verschil lende hoogten. Met nu een geli jk aantal katrollen beneden, om de echte
mast op te kunnen hijsen. Er l iepen dus iedere keer vijÍ draden parallel. wel
kost het veel koord, maardoorde geweldige vertraging van het één en ander
gaat de toch zeer zware paal als een veerlje omhoog. Net zoals de pianohijsers
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hun klus klaren. Dat deze hulpmast ook zeer goed moet worden getuid is

natuurli jk een eerste vereiste.

Wel is het waar dat op deze wijze veel tuidraad moet worden gebruikt, plus de

nodige katrollen. Maar.,. 'safetyíirst ' is in dit geval erg belangrijk. De

antennehijsdraden die vóór het hijsen natuurlijk door de antennehijskatrollen zijn

gedaan, zijn zonder eind, dus altijd doorlopend. Zodat ze nooit boven uit de

aparle katrol kunnen schieten, zoals mij in den beginne nog al eens gebeurde.

Het is knap lull ig als er een lege katrol bovenin je mast zil, waar je nooit meer bij

kuntl Als je dit niet perfect in orde maakt en je antenne breekt af, door wat voor

oorzaak dan ook, hetzij door storm of als erweer een schaap aan staat te

rukken, dan kun je wel weer een stuk uit het oude testament opzeggen, wat bij

mij ook al niet meer helpt.

En vooral eerst goed opletten dat er GEEN ruimte zit tussen het wieltje van het

katrol, anders gaan de hijsdraden van de antennes daar klem tussen zitten. En

je kri jgt zo'n rotdraad er NOOIT meer tussenuit. Dus alles overnieuw beginnen. -

Ook dit is bittere praktijkervaring.

Het nylonkoord wat ik altijd gebruik is rekvrij en 4 mm voor de tuidraden en

3 mm voor de antennehijsdraden.

Zo heeft dezelfde ervaring mij geleerd de tuidraden niet zo mooi strak te

trekken. Natuurli jk staat het prachtig, die strakke l i jnen. Maar de druk op de paal

wordt onhoudbaar groot. Bij mij hangen de tuidraden dus in een flauwe boog en

wel zo, dat des te hoger de tuidraden vastgemaakt zitten, des te groter de boog

is. De onderste draden staan wél strak, anders gaat de paal blj harde wind

DMR krom staan en dat mag ook weer niet.

De 20 m hoge palen hebben vijf iui-kransen en zijn allemaal aan vier kanten

getuid, waardoor de zaak alti jd onder geli jke spanning staat. Nylonkoord van

4 mm voldoet uistekend en als er iets breekt is het nooit het nylonkoord. Maar

alti jd een paal die krom gaat, of soms wel totaal knapt. Als ik naar huis ga laat ik

de antennehijsdraden alti jd minstens een meter zakken tot aan een lus in mijn

hijsdraad. De anlennes hangen dan in een mooie boog en geven dan de

minimale belasting op de antennemasten. Kom ik weer terug dan zet ik de

draden weer strak.

Wel is mijn drjkje bezaaid met palen. Van die afrasteringspalen, u kent ze wel,

zo'n 2lzlo 3 m lang. Gecreosoot, en elke boer gebruikt ze. De palen staan ook

alti jd schuin tegen de spanrichting in. En een fl ink eind in de toch wel zachte

grond geramd. 'Oh m'n arme rug!'Als ik zo'n paal ooit er weer uit wil hebben dan

trek ik me een beroerte. Maar een schaap schurkt er net zo lang tegen dat-ie 'm
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eruit kri jgt. En daarom moel ik stééds weer alles nalopen.

Het duurt meestal wel een paar weken voordat alles goed is voorbereid. Want

als je ook maar iets vergeet, ben je hopeloos de pineut. Toch is zoiets een leuke
uitdaging En ervaring heeft geleerd, dat te snel wil len zijn, en niet voldoende

nadenken, alleen maar goed is voor de oud-ijzer boer. En als dan alles klaar

was voor de grote hijs, dan werd de hele handel, paal, tuilagers, bouten en

moeren, enz. enz. ook nog een keer in de blauwe verf gezet. Zodat het er netjes

uitzag en niet direct kon roesten. En het oog wil ook wel wat. Zelftappers zijn uit

den boze. Door de eeuwig durende wind buigt een paal duizenden keren heen

en weer, en wrikken ze gegarandeerd los. Dus gebruik ik alt i jd door-en-door

bouten met DUBBELE moeren. Die dan ook exlra in de verf worden gezet, zodat

ze niet los kunnen raken ti jdens het bewegen door de wind.

Het grote voordeel van de hijskatrollen is, dat je constant andere

antennesystemen kunt uitproberen. In een paar minuten laat je de antenne

zakken. En in een mum van ti jd hangt er een nieuwe.

De grote vraag is nu, wat voor antenne werkt nu het besle? Een ding is zeker,

zonder redeli jke condities maak je niets klaar. Zijn de condities goed, dan doet

elke antenne het goed. Alleen moet het ding wel stralen! In de stad geven de.

zgn. ' long wires', dus stukken draad zonder een bepaalde lengte, die dus

eindgevoed worden, nogal wat problemen. Zonder een goede aarde, dus

tegencapaciteit, was het soms erg moeilijk om de energie in de anlenne le
kri jgen. En niet in de buurmans radio.

Met een Pl-filter wil het nog wel lukken om de zaak in aÍstemming te krijgen.

Maar het bli j ft natuurli jk niet ideaal. Op glad i js ga je toch ook niet tou'Jvtrekkên,

hi? Wat dat aangaat is de open dipool een heel stuk makkeli jker. Vooral met

open Íeederli jn hebben we de zaak heel goed in de hand. Als we de antenne in
het midden voeden, zoals bij een open dipool het geval is, en er voor zorgen dat
beide antennehelften even lang zijn, dus symmetrisch, dan kunnen we door

middel van de tuning unit een bijna ideale SWR bewerkstell igèn.

Natuurlrlk kun je met een exacte maatdipool, dus precies een halve golf met een

impedantie van 75 O en een goede 75 O coaxiaalkabel een 1 : I SWR krijgen.

Maar dit lukt maar op één band en dan nog op één frequentie ook.

Wellicht is dat een leuk onderwerp voor de volgende NieuwsbrieÍ. lk kom er

zeker op terug!

- wordt vervolgd -
* * r * t
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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
Nieuwsbrief nr. 79 en nr. 80.

Het instellen van de Írequentie

In aflevering 2 (NB 80) is al uitgelegd hoe een gewenste frequenlie kan worden
verkregen door het laag en hoog maken van de pennen van het PLL-IC, de
PLL02. Deze methode is niet alleen bruikbaar voor deze dual-band transceiver
maar voor heel wat populaire ombouwsets. Zo heb ik ook een drietal AP-
mobilofoons voor 70 cm op deze wijze kunnen besturen. Het principe gaat ook
op voor de Bosch KF161 en de Teletron T813.
Nog even terug naar het principe:

We gaan uit van een 'startírequentie'die bij de Superstar en de AP's bepaald
wordt door een kristaloscillator. De startfrequentie beschouwen we als 'kanaal 0'.
Blj de Superstar-ombouw is de startfrequentie 30,410 MHz waarbij we een
aantal kanalen (in een 10 kHz-raster) daarvan kunnen aÍtrekken.
Bijv.: gewerkt moet worden op 29,200 MHz.
De frequentie moet dan 30,410 - 29,200 = '1 ,210 MHz omlaag en dat zijn 121
kanalen van 10 kHz. De PLL-deler moet dan -binair- op 121 worden ingesteld.
Het decimale getal '121'kan worden opgebouwd uít de binaire getallen

1+8+16+32+64=121.  De pennen voor  í ,8 ,  '16,32 en 64 d ienen nu hoog
gemaakt te worden en alle andere pennen laag. In de PLL02 en de MC145151
(in AP 2140) zijn'optrekweerstanden'aanwezig zodat we kunnen volstaen met
alleen de niet van toepassing zijnde pennen aan massa te leggen.
In het begin deed ik dat met de op het apparaat aanwezige 40 kanalen-
schakelaar maar dan ben je uiteraard beperkt tot die 40 kanalen die nou ook niet
bepaald in een handige volgorde l iggen. ln een later stadium heb ik 5 l i jnen van
die schakelaar gebruikl en dat geeft 32 kanalen. En de overige 3 binaire l i jnen
(+32, +64 en +128) werden ingesteld mel dipswitches.
Zoiets werkt en bijna alle frequenties kunnen zo worden ingesteld. Maar vlot van
frequentie wisselen is er dan niet bij omdat er dan eerst gerekend moet worden
met de binaire getallenreeks...

Dat moest anders!
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Up/down-toetsjes

lk heb gekozen voor de zgn. up/down-toetsjes.
Met deze toetsjes wordt een binaire teller bij het indrukken van een toets één
kanaal hoger of lager gemaakt en bij het langer ingedrukt houden van de toets
wordt meerdere kanalen opgeschoven. De uitgangen van de teller worden
rechtstreeks verbonden met de betrefÍende pennen van het pLL-lc. Het
systeem werkl prima, maar heeft een paar nadelen. Tot welk kanaal hebben we
de teller gedrukt? Voor de 1,7 MHz, die de 10 m-band groot is, zijn 170 kanalen
nodig en dan raak je de tel snel kwijt. Voor s0 MHz moeten we zo ongeveer in
hel midden van het afstembereik zijn en dat duurt even voordat we daar met
stapjes van bijv. í per seconde zijn.
De gebruiktetellers (74193) bezitten een presel mogeli jkheid en die heb ik benut
met als gevolg dat het apparaat bij het inschakelen begint op 50,250 MHz, ons
plaatselijk contactkanaal. Op 10 m krijgen we dan een frequentie van
28,860 MHz bij het inschakelen. Ook zo,n beetje midden in de band.

Display

Het probleem'waar zitten we in de band?' is eigenlijk alleen goed op te lossen
met een display. Dal dísplay kan niet direkt uit de tellers worden gevoed omdat
er dan rare dingen op verschijnen en omrekenen weer noodzakelijk wordt.
Tussen de 74193 up/down{ellers en het display zijn twee EpRoMS opgenomen
met daarin voor iedere tellerstand de bijbehorende info voor het dísplay, die
voor 10 en 6 meterverschil lend is. ook kunnen hierin de bandgrenzen worden
vastgelegd en de zender geblokkeerd als we buiten de band komen (uiileg over
EPROMS elders in dit nummer)
De up/down-tellers geven ons 8 binaire lijnen waarmee in principe 256
verschil lende kanalen zijn in te stellen en 2s6 verschil lende 'adressen'op de
eproms. Een 9e lijn wordt gebruikt om verschil te maken tussen een 6 m oÍ een
10 m adres. Hiermee is het aantal adressen, dat een simpele EpRoM als de
2716 heeft,lang niet gebruikt. Het zij zo.
Een EPROM heeft 8 datalUnen 'uit 'en dat is wel wat weinig om vier 7-segment
displays uit te sturen. lk heb gekozen voor 4 lijnen per display en dan zijn er 2
EPROMS, met de adresli jnen parallel, nodig voor de vier displays.
op die 4 l i jnen wordt per display een BCD naar 7-segment decoder aangesloten.
Met multiplexen zou men ook met slechts een EpRoM toe kunnen maar zo duur
is een EPRoM nou ook weer niet en het multiplexen kan flink wat storing
veroorzaken...

Het eerste display behoeft slechts een 2 voor 10 m of een 5 voor 6 m aan te
geven en daarvoor is niet gebruikgemaakt van de EPROMS of een 7-segment

decoder, want met gewone draadjes gaat dat veel eenvoudiger en dan is er
bovendien op de eerste vier lijnen van de eerste EPROM ruimte om de

bandgrenzen aan te geven en eventueel nog iets anders mee te schakelen.

Verrassingen

Bij de constructie kwamen ook nu de meeste onderdelen uit de sloop. Het

display komt uit een wekkerradio, de EPROMS uit computersloop en ook de
74í93's. Alleen de BCD naar 7-segment decoders moesten worden
aangeschaft, maar die paar guldens heb ik met genoegen uitgegeven. 

I
Het mooie van sloopspullen is uiteraard dat het niets kost, maar je koml soms !

wel voor verrassingen te staan...
Nu het geheel zijn voltooiing begon le naderen wilde het oog natuurlijk ook wat.
De kast moest nu maaí eens dicht en een mooi frontpaneel werd met de
figuurzaag klaargemaakt. Het maken van nette rechthoekige gaten kost tijd en
geduld. Het display is nu eenmaal rechthoekig en de up/down-toetsen waren dat
ook.

Het zag er prima uit, maar... na het bedraden gebeurde er niets bij het indrukken
van de toetsen. Een lange zoektocht volgde en toen bleek dat de toetsen
'hall'generators met bijbehorende eleklronica bevatten. Nadat je er achter bent
hoe zoiets werkt, bhlkt vervolgens dat het niet aansluit bij de pulsgever die de
up/down-tellers moest aansturen. Nou moesten die tellers toch al vervangen

worden door een ander type omdat er naast binaire tellers ook nog decimaal-
bínaire tellers bestaan en die had ik natuurlijk niet moelen kiezen.

Om korl te gaan: de besturing moest opnieuw ontworpen worden, want wie
'even' iels ontwerpt met ook nog sloopspul komt voor verrassingen te staan...

Uiteindeli jk is alles toch nog goed gekomen. Niet direkt, want ook de door mij
ontworpen en gebouwde EPROM-programmer gaf zo z'n problemen en daardoor

heeft deze publicatie iets langer geduurd dan de bedoeling was.

Tijdens het 'eprommen' vroegen de mij omringende amateurs zich aÍ waarom
Bastiaan nu alweer het wiel opnieuw moest uitvinden... Tsjah, dat heeft er iets

mee te maken dat ik graag wil weten hoe iets werkt en graag iets wil realiseren
met de mogelijkheden die ik al heb, of dit nu de kennis of de materialen betÍeft.

Het EPROM-programma is gemaakt in oudenvetse BASIC en draait dus niet
snel en op een XT die ik volgens iedereen allang weg had moeten doen. Maar

het draait en de aÍgelopen anderhalÍ jaar heb ik geleerd wat ik met de

c
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printerpoort van de PC allemaar kan doen, wat een EpRoM is en doet, dat'hall'schakelaars geen contactdender geven, hoe pLL,s werken en hoe je ze kan
laten doen wat jij wirt, hoe je met ringkernen om moet gaan en nog een hereboel
andere kleine wetenswaardigheden. Dat ik op zaterdagavond zelí een EpRoM
kan branden opent weer allerlei andere perspectieven wanl als je eenmaal iets
kunt dan kun je dat ook weer voor andere projecten inzefien.
Tenslotte is er ook nog voor weinig geld een uitstekende dualbander voor 6 en
10 m ontstaan...

Bastiaan PA3FFZ

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

wanneer U Electron wer eens onder ogen krijgt zar het U zijn opgevailen dat er
zo nu en dan een bouwproject in staat. Eén van die projecten was de
vermogensmeter van pAoLB, geschikt als meetbrug voor veímogen en swR.
seb verkoopt er complete bouwpakkerten van en wanneer u aangeeft dat het
eên QRP'versie moet worden, levert hij er nog een extra ringkern bij om één van
de transÍormatoren aan te passen aan onze vermogens. Inmiddels heb ik zo,n
bouwpakket in huis, als ik aan bouwen toe kom zult U er meer van horen.

Ten-Tec

Klaas, PAoKSB ontdekte dat ren-ïec op lnternet nieuwtjes rondstrooit. zo heett
Ten-Tec thans vier nieuwe bouwdozen uitgebracht. Het betreft eRp cw-
monoband transceivers voor 90, 40, 30 en 20 m. De prijs (in USA) is $90.
Hieronder volgen de gegevens, opgepikt vanaf Internef:
Typenummers. . . . . . . . . . . .1320 (20 m),  1330 (30 m),  1340 (40 m) en 13BO (80 m)
Frequentieband..........s0 kHz van de cw-band (zerf te kiezen ti jdens bouw)
VFO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .var icapafstemming,  LC-kr ing met  temp.compensat ie
R |T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r  1 ,5  kHz
4ntenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 O,  SO-239 connector
Voeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-14 V DC, RX 35-80 mA, ïX 800 mA
Uitvoering-......."..........2warte metaren kast m. tekst, dubberz. print g,9 x 12,7 cm
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Componenten . . . . . . . . . . . .216 stuks,  o.a.4 lC's ,  19 t ransis toren en 13 d iodes
Bediening.

A fme t i ngen . . . . . . . . . . . . . . . . . h  x  b  x  d  =  7  x  15 ,2x  15 ,2  cm
Gewicht 1,02 kg

Zender:

Ou tpu t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  wa t t

ï/R-switch .................. solid state, full break-in
CW offseVsidetone instelbaar tussen 400 en1000 Hz, sidetone volgt

automatisch offset-írequentie, sinusvormige sidetone
heeft instelbaar volume

Ontvanger:

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .enke|super,  JFET mixer
Gevoel igheid.  . . . . . . . . . . . . .0 ,25 pV voor  1 0 dB S/N
Selectiviteit ................4 polig xtal-ladderfi lter, bandbreedte í kHz
AGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l aag f requen t

MF 11 MHz op 80 en 4O m:14,32 MHz op 30 m; 6,14 MHz op
20m

Laagfrequent.............. 0,3 W 4 O ingebouwde 3" luidspreker
Gezien de interessante prijs konden deze monobanders wel eens bestsellers
worden. Bedankt voor het opsturen van de gegevens Klaasl

QRP Plus
U heeft vast wel eens gehoord van de QRP Plus, dat kubusvormige QRP HF-
transceivertje. Van Roeland, PAoRBC ontving ik afdrukken van zijn pakjesradio-

communicatie met Wolf, DK4RW . Er zijn geruchten dat Index de bouw van haar
onlwerpen overdraagt aan SGS. De vernieuwde QRP Plus zou volgens het
gerucht vanaf september te koop zijn als 'SG2020', ca. $600 gaan kosten (reken

hier dus maar op í2000), nog kleiner worden en uitgevoerd worden met een
eindtrapje dat maximaal ca. 20 watt moet gaan leveren. Dat klinkt natuurlijk
interessant en zodra wij meer weten lalen wij het U weten. Roeland, bedankt
voor de info!

eRp BTJEENK'M'T 'r;;Jooo-r, Í*.;:ï- 

PA3BHK

In de volgende Nieuls::ïvindt u alle gegevens.
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evenwijdig aan de grond. Op deze w'rjze zal het ding als rondstraler Íunctioneren

zonder storende minima. Op 7 MHz bedraagt de zelfinductie van de spoel ca'

2,5 pH in combinatie met een afstemcondensalor van ' l 50 pF.

5 2 - o h m

Het afstemmen gaat als

volgt:

1. Vervang de antenne

door een 50 () belasting

en stem de eindtrap

van de zender optimaal

aÍ.

2.  Neem de 50Í)

belasting los en sluit de

antenne weer op de

zender aan.

3. Zet de aftakking voor

de coaxkabel laag (b.v.

3 windingen vanaf de

koude kant) en zoek

met de condensator het

resonantiepunl. Met de

antenne-aftakking kan het resonatiepunl worden verplaatst indien de

condensator'het niet haalt '.

4. Verplaats de aftakking voor de coaxkabel totdat goede aanpassing aan de

zender is verkregen. Wel steeds met de condensator het resonatiepunt

weer opzoeken.

De kamerantenne van PAoZEZ

In figuur 3 ziet u hoe Bart zijn kamerantenne heeft gemaakt. Net als de antenne

van W4LW bestaat het ding uit een ruit met zijden van 1 m lang. Voor het

aÍstemmen wordt alleen een variabele condensator gebruikt (200 pF). Voor de

aanpassing gebruikt Bart een antennetuner, die als'Rockonator' bekend staat.

De'Rockonator' van W9SCH

Een schema van de 'Rockonator' stond enige ti jd geleden in 'Sprat', het

kwartaalblad van de G-QRP Club. In Íiguur 4 is deze 'Rockonator' afgebeeld.

Het ontwerp van deze antennetuner is van W9SCH.

Met een schakelaar kan gekozen worden tussen serie- en parallelafstemming.

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

*-ffi
Van Barl, PAoZEZ, kreeg ik wat gegevens over compacte antennes. Het leek
me wel aardig om hiervan iets in de Nieuwsbief te pubticeren, temeer daar Baft
zelf ook leuke resultaten heeft geboel<t met zeer kleine antennes, in combinatie
met een QRP-zendertje.

Een antenne onder het vloerkleed
In een oude QST ontdekte Bart het schema van Íiguur 1. De eigenli jke antenne
bestaat uit een stuk coax RG-59/U. De antenne is electrisch een kwarl
golÍlengte lang. Maar let op: de capacitieve belasting zorgt voor een enorme
verkorting!

BC-458

De eigenlijke antenne wordl gevormd
door de mantel van het stuk coax. De
binnengeleider, alsmede de vloer(!)
waarop de antenne ligl, zorgen voor
een fl inke capacitieve belasting. Bij
W2CEI bli jkt dat een lengte van 7 m

RG-59/U voldoende is voor resonantie op de
7 MHz band.

Deze antenne kan echter nog korter!

l,ig. I I'kterklac<lqntanne
Met een verlengspoel (zie fig. 1) in
serie met de mantel kan men met
succes deze antenne noq eens met

een factor twee verkorten. Met deze opstelling liep er bU W2CEI bij een
zenderoutput van 100 W een antennestroom van 10 A. Dit was voor hem een
reden om het vermogen drastisch omlaag te schroeven. En ja hoor, met veel
minder power ging het ook! Een uitdaging voor de eRp-ers!
De parallelkring in het schema is de anodekring van de zender van W2CE|.

Een símpele raamantenne
Het volgende ontwerp is eveneens uit een oude esr afkomstig. In figuur 2 ziet
u een raamantenne van één winding, compleet met antennetuner. Het ontwerp
is van W4LW. De antenne wordt in serie met een aÍstemkring opgenomen en
heeft vier zijden van 1 m lang. De antenne hangt horizontaal op het balkon, dus

I
{

Weo lhe rp roo í  box

l;ig. 2 De raomontenne van IWLW

,$

$
F

ï

J
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Ï U N I N G  L A M P
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l.)e'llockonat or' an Íe nne íune r
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FOUTJE 
' :  '  r , - .  : '  ' ,  :  , : . :  , : : :  :  : , :

Er is een foutje is geslopen in PAoDKO's artikel 'Een ontvang-strip voor

ontvanger of transceiveC in NieuwsbrieÍ nr. 81. In het schema op blz. 11 dient

het laagÍrequent laagdoorlaatfilter nief op de collector van de BC108c te worclen

aangesloten, maar op de emifter van deze transistor.

r Q

t ' jN o o r  T u n e r

von W9SCH

+/ -  5 ,0  cm

ltig. 3 l)e kameranlenne vtrn I)AoZI|Z

Gewoon afstemmen op maximale helderheid van het lampjel Een lampje van

2 volt bij 60 mA voldoet prima. Parallel aan het lampje zit een shuntje,

bestaande uit een spoeltje van 10 windingen, rondom een potlood gewikkeld.

draaddikte is niet zo van belang. vefgeet niet het potlood eruit te halen!

Voor elke band is er een aparte spoel met koppelwikkeling, zie de tabel' Er

wordt geïsoleerd draad gebruikt en de windingen zitten op een plastic ptlp'

,$

HW-8 met voeding en veldsterktemeter, alsmede luidspreker, documentatie en

een koptelefoon. Het geheel in een mooie houten kast. Alles bij elkaar f 295,-.

D. v.d. Vis, PAoDVB, Alphen a/d Rijn, lel. Q172'431762.

YAESU FT690Rll, 50-54 MHz porlable QRP-transceiver. Modes: FM/SSB/CW,

uitgangsvermogen2Tz W, inclusief sprielantenne, microfoon, accupak en lader.

ln nieuwstaat. Prijs: /1000,-. Robert van der Zaal, PA3BHK, Parklaan 89,

217 1 ED Sassenheim, lel. 0252-21 1090.

Spoelentabel

band L1 diameter

160 m
8 0 m
4 0 m
2Om
1 5 m

50 wdg.

25 wdg.

10 wdg.

5 wclg.

5 wdg.

5 wdg.

3 wdg.

2 wdg.

2 wdg.

1 wdg,

5 c m

5 c m

5 c m

5 c m

1,25 cm

díometer
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luidsprekeruitgang, eerst versterkt. Daarna wordt het gelijkgericht en door een

lransistor in een digitaal signaal omgezet. Dit digitale signaal wordl aan de

computer aangeboden. De interface biedt echter ook de mogelijkheid om de

zender direct te sleutelen. Dit bleek uitstekend te werken met mijn zelfgebouwde

CW-QRP zender voor 7 MHz en mijn FT-78.

Verbeteringen

ln eerste instantie werkte de schakeling bij ontvangst niet goed. Bij een

audiosignaal met een toonhoogte lager dan 2500 Hz werden de tekens brokkelig

weergegeven. Door de condensator van 22 nF in de gelijkrichtschakeling te

vergroten tot een waaÍde van 0,15 pF (zie Íiguur 1) werkt de schakeling nu ook

goed als het audiosignaal een Írequenlie van 800 Hz heeft. Dit is de frequentie

van het audiofilter in de Fï-78 in de stand CW. De condensator kan gerust nog

verder vergroot worden zonder dat dit het contrast van de tekens beïnvloedt.

2l n AA1'19
pin 12

0 , 1  p  1 0 k BCSilTb
van RX

0 , 1 5  p ' ) pin '18 tlm ?5luidspr. uitg.
%co 4011

') was 22

t''i g. t I )e geu'i i zi 141te (,n tv(t t't gc'on \'.' rt t r

Bij de bouw van een lweede interface bleek de poort, die het signaal bij

ontvangst versterkt, te oscilleren. Dit is te voorkomen door een condensator van

1 50 pF parallel te plaatsen aan de terugkoppelweerstand van 150 kO, zie fig. 1 .

Sleutelen

lk heb gekozen voor het direcÍ sleutelen omdat dit in principe bij elke CW-zender

toepasbaar is. Maar ook omdat het extra audiofi lter in de FT-78 alleen in de

stand CW ingeschakeld wordl. Door dit eenvoudige Íi l ter heb ik bij ontvangst

nagenoeg geen last van andere signalen. Een ander voordeel dat het direct

sleutelen met zich meebrengt, is dat het vermogen van de FT-78 in de stand

CW'zelfs vanaf nul nauwkeurig is in te stellen. Voor het sleutelen van de zender

HET HELL.STATION VAN
door PASF$C

Na de BQC-vossenjachtvan septembervorig iaar had ik een lang cw-QSo met

Wim PAoWDW die mij met trots vertelde dat hii met veel plezier met Hell-schrift

werkt. Omdat het mii heel,nferessanÍ leek hebben wii elkaar ook nog even

gebetd en heeft wim mij een floppy disk met het programma en de beschriiving

van de inartace opgestuurd. Het Hetl-programma is geschreven door LA)BX en

maakt het zenden en ontvangen van het Hell-schrift met behulp van de computer

mogelijk. De intertace is van LASZO en is erg klein en werkt naar volle

tevredenheid. voor een technische beschriiving hiervan verwiis ik naar het

artikel van Wim, elders in deze Nieuwsbrief.

Het Hell-schrift

Bij het Hell-schrift worden de tekens als grafische symbolen overgebracht. De

tekens worden punt voor punt opgebouwd. Als een puni verminkt overkomt dan

blijft het teken goed leesbaar omdat het niet in een andere teken verandert,

zoals bijvoorbeeld bij RTTY. De grote redundantie zorgt ervoor dat een signaal

dat met storing ontvangen wordt, tóch een leesbare tekst oplevert! Vooral het

ontvangen van de tekst gaat in vergeli jking met morse moeiteloos. De tekens

verschijnen in een rustig tempo op het scherm. Het tikken is een ander verhaal.

De tekst wordt sneller uitgezonden dan ik kan tikken. Met een

transmissiesnelheid van 150 tekens per minuut t ik ik mij een ongeluk. Tijdens

ontvangst kun je al tekst in het zendbuffer zetten. Dit geefl mij een voorsprong

bij het begin van het uitzenden van het Hell-schrift.

De interface

De interÍace is opgebouwd rond een CMOS lC dat vier NANDs bevat en wordl

aangestuurd vanuit de parallelle poort (printer poort) van de computer. lk heb

voor de schakeling een printje van 5 x 3 cm ontworpen, waarbij ik van de

componentenopstell ing ben uitgegaan, zoals deze door Wim bedacht is' Op de

interface zit een oscillator die gesleuteld wordt in het ritme van de puntjes van

het Hell-schrift. Bij het gebruik van een ssB-zender wordt het signaal uit de

oscillator op de microfooningang aangeboden. Bij het zenden zet de computer

de zender aan, door via een transistor de zend/ontvang[jn (PTT = push to talk)

laag te maken. Bij ontvangst wordt het signaal, dat afkomstig is van de

PA3FSC/QRP.. '
. , , '  : . .  . : : i ' . . .  . , ' . t  . . , ' . : , , , , : . , : l : , : , ;
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150 pF
. - - { l - - - "
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'  1 5 0 k

lJenclux QItl'Chrh - Nieuwsbrie.l'nr. 82 -.iuni 1997
lJenelux Qlll'('luh - Nieuv,shrit'l nr. 82 -.iuni 1997



48

gebruik ik de transistor die op de interface zit om de Pfi-ingang van de SSB-

zender aan te sturen (de PïT-ingang wordt bij het sleutelen toch niet gebruikt).

49

1 verbonden met pen 1, pen 2met pen 2, enz. lnde kabels zijn alle vier de

aders aangesloten hoewel zij niet allemaal gebruikt zullen worden. De kabels

kunnen onderling verwisseld worden, zelfs met audiokabels. Het gebruik van de

DIN-pluggen biedt de mogeli jkheid om alle verbindingen los te kunnen nemen.

Dit is praktisch voor het geven van een demonstralie in de aÍdeling of bij

naderend onweer.

Het gebruik van dê interface

De interface werkt na de verbeteringen voortreffelijk. De volumeregelaar op het

kastje bij de computer is echt fantastisch. Dit is een idee van Wim. ïenrijl je

achter de computer zit kun je de sterkle van het signaal instellen om een goed

leesbaar schrift te krijgen. Vooral bij Íading is het erg praktisch om de regelaar

bij de hand te hebben, omdat je de leesbaarheid van het schrift op het oog

instelt. Op beide kastjes zit een kopteleíoonuitgang. Op beide uilgangen is een

kopteleÍoon van een walkman aangesloten. De koptelefoon bij de zender
gebruik ik om aÍ te stemmen. Eerst gebruikte ik daarvoor een luidspreker, maar

daar ben ik snel mee gestopt , want het'Hellse prrriettt prrriettt prrriettt' hoor je

door het hele huis. Dit tot ergernis van mijn gezin. Het afstemmen moet bij de

zender gebeuren, dus maak ik voor het begin van de Hell-ronde op

zondagmiddag om 16.30 uur op 3580 kHz eerst altijd het pad door mijn kamertje

vri j zodat ik snel van de computer naar de zender kan sprinten als dat nodig is!

Doordat ik op het gehoor afstem en mijn RIT geen duideli jke nulstand heeft, zit

mijn zendfrequentie soms naast de frequentie van een tegenstation. Een

station dat net iets lager in Írequentie zit kun je wel via de koptelefoon horen,

maar er komt geen tekst in beeld. Daardoor overkomt het mij als QRP-station

Íegelmatig dat één van de deelnemers van de Hell-ronde de andere deelnemers

via de loelsen op mijn aanwezigheid moeten wijzen. Als deze stations later de

RIT gebruiken dan bli jkt mijn QRP-signaal toch meestal een leesbaar schrift op

te leveren. Het gebruik van de kopleleÍoon, bij de computer, t i jdens de

verbinding kan ik sterk aanbevelen. Je kunt dan continu luisteren wat er op het

kanaal gebeurt en zult dan een station dat iets naast de Írequentie zit

onmiddellijk horen en er dan op afslemmen. Al met al heb ik veel plezier beleeÍd

aan het bouwen en het gebruiken van deze Hell-interface. Naluurlijk is het Hell-

schrift in dit 'digitale ti jdperk'zeker als antiek te bestempelen, maar het is

werkelijk verbazingwekkend dat zo'n eenvoudig systeem zo fantastisch werkt!
73, Bert PA3FSC

t t a * t

Renelux QIll'('lub - Nieuu,shrie/'nr. 82 -.iuni 1997

De collector van deze transistor heb ik

dus verbonden met de sleutelingang
naar TX'*"viig*s 

van de zender, zie figuur 2 Het

l,'ig. 2 Slcrrtelcirurit

toongeneratortje op de print gebruik ik

verder niet.

Tot mijn verbazing waren mijn beide

zenders snel genoeg om deze te

sleutelen in het hoge tempo waarmee

de puntjes van het Hell-schriÍt worclen

overgebracht. lk had verwacht dat ik het sleutelcircuit van de zenders sneller

zou moeten maken, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Computerstoring

Doordat er in het kamertje waar de zender staat niet zo veel ruimle meer is,

staat de oude computer die ik voor Hell gebruik in een andere kamer dan de

zender (ook bij Wim schijnt dit het geval te zijn). Dat heeft als nadeel dat ik

steeds heen en weer moet lopen om de Írequentie bij te stellen. Ook moet er

een kabeltje gelegd worden tussen de zender en de computer. De directe

afstand tussen de zender en de ontvanger is bij mij ongeveer twee meler.

lk heb eigenlijk weinig last van computerstoring. Als de computer aangezel

wordt, hoor je dit wel op de ontvanger, maar niet zo hard dat alle signalen in de

storing verdwijnen.

De doorverbindin gskastjes

Zowel br.1 de zender als bij de computer staat een doorverbindingskastje. Deze

kastjes zijn minder kwetsbaar dan losse draden en zij bieden plaats aan een

volumeregelaar en elk aan een kopteleÍoonaansluit ing. De sleutelingang van de

zender en de luidsprekeruitgang van de ontvanger zijn met korte snoeren van

een meter met het kastje bij de zender verbonden, Het tweede kastje bU de

computeÍ is met een kabeltje van een meter met de interface verbonden. De

inteíace zit direct aan de D-connector van de parallelle poort van de computer.

De twee kastjes zijn onderling mel een kabel met een lengte van vijÍ meter met

elkaar verbonden. De twee kabels hebben vier aders en een afscherming. De

kabels heb ik met 5 polige DIN-pluggen uitgevoerd en heb ik op dezelÍde manier

bedraad als audiokabels. De aÍscherming op de middelste pen en verder is pen

BC547b
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::'::::::: TRANSGEIVER-CONSTRUQfIf$ :::: : :..:

B| het construeren van een eenvoudige zelfbouw enkelzijband (EZB) transceiver
is het de kunst om zoveel mogelijk dezelfde onderdelen te gebruiken voor zowel
ontvangen als zenden. In dit aftikel worden een paar principes besproken,
aangevuld met wat praktische schakelingen.

Het hier beschrevene zal voor de mensen die reeds langer zendamateur zijn
misschien niet zoveel nieuws bevaften, doch laten we hopen dat nieuwe
ledenhendamateurs er hun voordeel mee kunnen doen.

1'1s1'411ss'-principe

ln figuur 1 zien we het blokschema van de Atlas-transceiver. Dit was één van de
eerste compleet getransistoriseerde mobiel transceivers, voozien van diode-
ringmengtrappen en een middenfrequent laddeÍilter op 5520 kHz.

[,'ig. I Blok.tc'hen,atische opbouw volgen.s het 'Atlas'-principe

Er werd zowel boven- als ondermenging toegepast met rechtstreeks op de
frequentie werkende VFO's. In CQ-DL 4n7 en 5177 werd door DKTLG een 80 -
20 m transceiver beschreven, gebaseerd op het Atlas-ontwerp.

D
MC1350
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ln de stand ontvangen gaat het anlennesignaal via een banddoorlaatfilter
(bandpass filter) naar de SBLl ontvangmengtrap, welke wordt gevolgd door een
ruisarme versterkeÍ met een 2N3866, die nodig is voor het verkrijgen van
voldoende ontvangstgevoeligheid.

Er wordt geen hoogfrequent trap toegepast. Bovendien zorgt de 2N3866 voor
een belere aanpassing tussen de mengtrap (mixer) en het xtalÍilter.
Als middenfrequent versterker werd een MC1350p toegepast, waarvan de
versterking wordt geregeld door een AVC-spanning welke aÍkomslig is uit het
laagfrequent gedeelte. Na de MC1350p volgt een lweede SBLI , welke dienst
doet als productdetector.

In de stand zenden wordt de SBLI voor de 2N3866 gebruikt als
balansmodulator. De SBLl kri jgt nu in plaats van het VFO-signaal het signaal uit
de zijbandoscillator (beat frequency oscillator = BFO) aangeboden. Het
dubbelzijband (DZB) signaal wordl via de 2N3866 toegevoerd aan het xtalÍilter,
waar de overbodige zijband wordl weggeÍilterd. Aan de nu volgende SBLl wordt
het EZB-signaal en het VFO-signaal toegevoerd, wat via een banddoorlaatÍilter
het gewenste EZB-signaal oplevert. Na dit filter volgt een stuurtrap en eindlrap.
Uit deze wordl ook het ALC-signaal (automatic level control) verkregen, dat de
versterking van de middenfrequent versterker regelt.
We kunnen vervolgens uit een SWR-brug (standing wave ratio) ook nog een
spanning halen, die bij een slechte SWR de middenfrequent verslerker gaat
regelen. Dit ter bescherming van de eindtransisloren.
We zien dat vele delen van de transceiver zowel voor ontvangen als voor
zenden worden gebruikt. Wat we e)dra nodig hebben is een schakelaar die de
VFO en de BFO van rol moeten laten verwisselen. Deze schakelaar moet het
signaal niet teveel vezwakken. Bovendien moet de demping van het niet-
gewenste signaal voldoende zijn.
Wat nog wel dubbel in de transceiver is toegepast zijn de banddoorlaatfilters. Dit
is met wat extra schakelwerk oD te lossen.

Praktische realisatie
ln figuur 2a zien we hoe een SBLI Íungeert als ontvangmengtÍap en als
balansmodulator. In de SBLI treedt een mengverlies op van ca. 7 dB. Dit verlies
wordt gecompenseerd in de versterkertrap met de 2N3866.
in de stand ontvangen wordt de emitter van de 2N3866 hoogfrequent koud
gemaakt door de 84182 in geleiding te brengen. Hiervoor dient de weerstand
van 1 k() (Ra) mel massa te zijn verbonden.
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Door de aanwezige emitterspanning gaat er stroom door de 8A182 lopen.
In de stand zenden is deze versterking niet gewenst en de diode wordt dan door
de +12 V TX gesperd. Door teveel versterking ti jdens zenden zou de MC1350p
anders overstuurd worden. Tijdens ontvangst is de verslerking van de 2N3866
regelbaar van 0 tot ca. 20 dB. De 2N3866 Íungeert ook als aanpastrap tussen
mengtrap en xtalfilier. Er zijn echler betere schakelingen voor ontworpen; ik
hoop hiert.z.t. nog eens op terug te komen. De hier getekende schakeling is
een compromis, mede veroorzaakt door het feit dat de ingangsimpedantie van
de 2N3866 niet constant is, dit tengevolge van de versterkingsregeling.
Als regelbare middenfrequent versterker is de MC1350p toegepast welke een
maximale versterking geefl van 65 dB (figuur 2b). De weerstand van 3k9 parallel
aan de uitgang van de MC1350p zou een betere l ineariteit van het lC
garanderen. ln ontvangst heb ik dit nooit gemerkt, misschien dat het meer van
toepassing is tUdens zenden, daar de MC1350p dan een forse uitgangsspaning
moet leveren...?

De AVC is van het laagfrequent type. Het LF-signaal wordt eerst in lweemaal
BC109c versterkt en vervolgens geli jkgericht. Na de geli jkrichter, een 1N4148,
zien we een RC-combinatie voor de AVC-afvalti jd. Daar de MC'1350p ook in de
AlC-regeling voorziet wordt tijdens zenden de RC-tijd van de AVC opgeheven
door TRl te sperren. In de stand zenden wordt het laagfrequent geblokkeerd

door een spanning toe te voeren aan de collector van TR2 via diode D1. Dit is
nodig om geen AVC-spanning op le wekken gedurende zenden.

DE VFO/BFO-schakelaar

Zelf gebruikte ik als schakelaar een miniatuur relais. De reden hiervoor was dat
er nogal wat verlies optrad in de gepubliceerde FET-schakelaar...
ln Electron 9178 en l0/87 staat de beschrijving van de zelfbouw
vijfbandentransceiver van Herbert, PAoSU, die zijn opzet ook baseerde op het
Atlas-ontwerp. In latere Electrons zijn voor deze transceiver diverse
verbeteringen en wijzigingen beschreven. ln Íiguur 3 zien we een schakelaar
met diodes, zoals gebruikt door PAoSU in zijn transceiver. Deze schakelaar is
om twee redenen toegepast. Ten eerste trad er in de FET-schakelaar nogal wat
verlies op, wat met iets meer oscillatorvermogen natuurlijk gecompenseerd kan
worden. Verder ontdekte Herbert dat de FET-schakelaar ook het groot-

signaalgedrag van de SBLl verslechterde, dit als gevolg van de ' in'-weerstand

van de FET's, waardoor de oscillatoringang van de SBLl geen 50 O meer ziet.
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ln Nieuwsbrief nr.77 zien we de QRP-transceiver van VE7QK, die op dezelfde
manier gebruikmaakt van de mengtrappen als in de Allas{Íansceiver. De
mengtrappen zijn hier actieve mengrtrappen NE602. De gebruikte schakelaar is
hier een MC4066.

Mengtrap voor zowel zenden als ontvangen
In figuur 4 zien we een andere opzet, waarbij de mengtrap zowel voor zenden
als voor ontvangen wordt gebruikt. Als mengtrap kan een SBLl worden
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toegepast. Het voordeel van deze schakeling is dat er minimaal geschakeld
wordt. De VFO hangt rechtstreeks aan de mengtrap, evenals de
banddoorlaatíi l ters, tenminste als we geen HF-trap toepassen.

RX

r---_l

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

l9r
+ xtalfilter

TX

bidi rêct ionêle
versterkêr

liig. 1 Ándcre (rpzet met duhhel gehruik. r,un de menUtrap

Richting xtalfilter is de zaak iets gecompliceerder. We moeten voor optimaal
resultaat een bidirectionele versterker toepasssen die de mengtrap aanpast aan
het xtalÍ i l ter, dit dan in beide richtingen.
Een eerste opzet van het boven omschrevene is het Plessey-ontwerp met de
SL600 lC's, waarbij het eerdergenoemde versterkertje nog niet was toegepast.
Er werd hier gebruikgemaakt van een impedantietrafo tussen mengtrap en
xtalfilter. De problemen die hierbij optraden waren de volgende.
De ontvanger had een slechte gevoeligheid, daar voor de MF-versterker alleen
maar vezwakking optrad. Het te ontvangen signaal werd verzwakt in hel
banddoorlaatfilter, de mengtrap, de impedantietrafo en het xtalfilter.
Een oplossing zou zijn een HF-versterker toe te passen, doch bij sterke signalen
liet de mengtrap zich oversturen, daar de poorten van de SBLí slordig waren
aÍgesloten.

De bidirectionele versterker

In figuur 5 zien we de schakeling welke in twee richtingen wil werken. Deze
schakeling is ontleend aan een Plessey-ontwerp van c4CLF met de SL1600-
serie lC's. Zelf heb ik de schakeling zoals getekend in Íiguur 5 in diverse
ontwerpen toegepasl.

Stel: de +RX voert spanning en de +TX ligt aan massa. Nu geleidt D1 en spert
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D2, d.w.z. het hoogfrequent uit T1 wordt toegevoerd via D1 en de C van 1 nF
aan de gate van de FET. D4 geleidt en D3 spert, resultaat; de wisselspanning
op de drain van de FET gaat naarT2.
Wanneer we nu +TX spanning laten voeren en de +RX met massa verbinden
keert de situatie om!
Door de FET kan een stroom lopen van 20 tot 40 mA. Behalve versterken zorgt
de FET er ook voor dat de gril l ige impedantiesprongen vanuit het íalf i l ter
minder merkbaar zijn op de uitgang van de SBL1. T1 , die een
impedanlietransformatie heeft van 1 op 9, zorgt in combinatie met de weersland
van 560 í) ervoor dat de SBLI een redelijk ohmse impedantie ziet.
We zien nu de lekortkomingen van de impedantietrafo van 50 () naar S00 O,
welke ervoor zorgt dat de SBLí diverse vreemde impedanties ziet, wat resulteert
in misaanpassingen, die vervolgens het grootsignaalgedrag (intercept point =

lP) van de mengtrap verprulst.
ln íiguur 6 zien we nog een experimentele variant met tweemaal 2NS'109,
waarbij de versterkers beurlelings worden ingeschakeld. Voor het verkrijgen van
een redelijk lP zit in de emitter een niet-ontkoppelde weerstand van 4,7 e. We
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kunnen de tegenkoppeling nog vergroten door het toepassen van Rt. Hierdoor

neemt het lP toe, de versterking neemt af en de ingangsimpedantie wordt lager.

o  +RX +TXo

*  1  00uH

Osc  +7dBm
XF9B
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tegenkoppeling wordt bereikt door een deel van de energie in de collector in

tegenfase terug te voeren naar de emitler.
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liig. 6 \'waarichtingsversterker nel 2 tronsistorefl

De traÍo's in de collector kunnen bifilair (tweemaal 6 windingen) gewikkeld

worden op een FB.2403-43 of een FT37-43 ringkern. De autotraÍo transformeeÍt

de 50 o naar 500 o, de ingangsimpedantie van het xtalf i l ter. De 30 pF trimmer

dient niet voor het afstemmen van de kring, maar om de doorlaat van het

xtalfilter zo vlak mogelijk te krijgen.

De voorversterker

ln Íiguur 4 zien we een eventuele voorversterker getekend. Wanneer er

voldoende en ruisarm versterkt wordt tussen de SBL1 en het xtalfilter dan is

zeker voor de lagere banden echter géén voorversterker nodig.

ln figuur 7 zienwe de praktische realisatie.

De eigenli jke versterker beslaat uit een 2N5109 in geaarde-basis schakeling. De

versterking op 10 m is ca. 10 dB, de in- en uitgangsimpedantie is ca.50 Q.

Er is tegenkoppeling toegepast voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk

frequentlegebied en een zo gunstig mogelijk grootsignaalgedrag. Deze

1 k 8

2 N 5  1  0 9

m e l  k o e l s i e r

liiu. 7 L?xtnersterker

De ruslstroom in de 2N5109 is 40 á 50 mA; een koelster is noodzakelijk.

Let op de correcte fase van het teruggekoppelde signaal van de emitter. Als de
versterker instabiel is of oscil leert moet de koppelwikkeling worden omgedraaid.

De versterker is inschakelbaar door de 2N5109 van spanning te voorzien. D1 en

D2 gaan nu geleiden en D3 en D4 sperren nu.

Gaan we over op zenden dan gaan D3 en D4 geleiden; D1 en D2 zijn nu
gesperd en het signaal gaat nu om de vooryersterker heen. Eenzelfde situalie

treedt op als we de voorversterker uitschakelen.

Groelen. Douwe. PAoDKO

3oc-voss;;;;;r' 1o JUNI
Doet af len mee! U hoeft er niet voor de deur uit. Zie ook blz.73 in dit nummer.

* * * t t
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, . , , i :  i  i ,  EEN ZELFBOUW NOTCHF|LTER ,,,, ,  , ' , , , , , , ' ,  .
. . : : : : : 1 : : , . :

lk was ongelofelijk blij dat het eindelijk winter was geworden. De gehete zomer
en hertst had ik me bezig moeten houden met het bouwen van ons nieuwe huis;
nu was er eindelijk tijd voor mijn hobby! Als fervent zeltbouwer Ron ik me weer
volop bezig gaan houden met miin stijd tegen de hoogfrequentjes. 'Door

aantekening te houden van datgene waarmee je bezig bent, kunnen andere
amateurs met je meegenieten' zei Henk, pAoGHS eens tegen mij. Nou, dat heb
ik deze keer eens gedaan, vandaar dit relaas!

Het Notchfilter

Na enige tijd te hebben geluisterd met een zelÍbouw MF kwam ineens de

Het notchíiltcr van I'A3liKN

behoefte aan meer
selectiviieit (hoe zou
ik daar nu toch op
komen?).

Het onderdrukken

van signalen in de
doorlaat van de
middenfrequentie
gaat eigenli jk alleen
met een zeer

selectieve zuigkring
die ook een zeer

'* hoge Q bezit. Dit is

te bereiken door één
of meerdere

kristallen 'ergens'in

de MF te plaatsen.

Dit moet bovendien
plaats vinden vóór

de MF-versterker.
zodat het ongewenste signaal niet de AcC-detector kan bereiken. De enige
juiste plaats die ik hiervoor kon vinden was het MF-filter zélÍ.

,l:li

l:ii
i:l

6'l

Werking

De resonantieÍrequentie van de kristallen wordt verschoven met de 10 pH
spoelen en de varicapdioden 88105. Bij vorige experimenten is mij gebleken

dat deze waarden lussen ca. 6 en 14 MHz voldoen. De waarde van de vaste
weerstanden aan de notchpotmeter kunnen later worden vastgesteld, dit opdat
het notchfilter zonder te schakelen buiten de doorlaat van het MF-filter geregeld

kan worden. In eerste instantie had lk het idee dat de doorlaat van het MF-filter
door deze schakeling zou worden aangetast. Echter, dit bleek geen enkele
invloed te hebben, mits in uitgeschakelde toestand en ver genoeg buiten de
doorlaat geregeld.

Het volgende wes nu de gelijkloop van de vier kristallen. Bij het bestuderen van
de schakeling kan men zien dat de kristalfrequentie verschoven wordt met een
soort van VXO-schakeling. Dit is nodig omdat de filterdoorlaat aanzienlijk lager
is dan de resonantiefrequentie van de kristallen zelf. In het schema is dit
1 í,0565 - 11,0952 MHz. Ook de resonanlieÍrequentie wijkt af, immers, in een
VXO-schakeling is dii verschil aanzienlijk kleiner. De notchdiepte met één kristal
is ongeveer 20 dB. Theoretisch zou dit met vier kristallen 80 dB moeten zijn
maar helaas, door geli jkloopverschil len is met deze schakeling 'slechts'40 tot
60 dB te behalen. Het een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de kwaliteit
van de gebruikte kristallen.

Resultaten en metingen
De behaalde resultaten zijn loch spectaculair want door een draaggolÍ op een
SSB-signaal te zetten waardoor het te ontvangen station volledig
onverstaanbaar werd, kon deze toch weer verstaanbaar uit de brij worden
geplukt, dit in tegenstell ing tot de resultaten van een receiver van een paar
duizend piek. Het onderlinge verschil in de sterkte van de beide signalen mag
zelfs zó groot zijn, dat de draaggolf sterker is dan het gewenste signaal! lk heb
dit gemeten met een toegevoegd signaal vanuit de meetzender.
De notchbreedte gaat natuurlijk ook met het verschuiven van de frequentie
veranderen. Om deze te bepalen heb ik het geheel nog eens met een
sweepgenerator bekeken. De plaatjes die dán zichtbaar worden, wil eigenlijk
geen enkele zelfbouwer zien, maar realiseer jezelf wel dat de notch een laatste
redmiddel is tegen al het HF-geweld op onze amateurbanden. Bedenk echter,
datje zelÍ ook een andere amaleur het één en ander aandoet, dus heb ik maar
geen moeile meer gedaan om dit exact te bepalen, hi.

t

?

ï ï t
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Het afregelen
De aÍregering vergt enig gedurd. Met een vortmeter aan de AGC-spanning gaan
we eerst met een rage audiotoon het minimum beparen. Vervorgens herharen we
dit met een hoge toon. Dit ênige maren herharen voor het beste eindresurtaat.
Het één en ander is wel afhankelijk van of je LSB of USB, boven_ of
ondermenging toepast. In de meeste gevailen is het een voordeer, indien dit op
de lage banden her eÍfectiefste werkt, dus een maximare onderdrukking van de
hoge tonen in de stand ,LSB'.

Zoals vanouds, sta ik weer open voor tereÍonisch commentaar, critische noten,
uw ervaringen en ar datgene wat u nog meer aan mr1 kwijt wirt. Uw bevindíngen
in de vorm van een artiker aan de redactie kan en mag natuurri jk óók, nee,
sterker, zal ten zeerste op prijs worden gesteldl
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$fi N D, B0 b-MA RAïH ON' ËiigÈwà,li rum i : fêi.:.i àit':

Call Prefixen Landen

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

: : j : , : :

Anlenne

1 PA3BHK 69
2 PA3BXC 341
3 PA3FSC 83

4 PAoRBO 144

5 PAoTA 96
6 PAsFFZ 30

7 PAoATG 128
8 PA3EXS 46
9 PA3CLQ 54

10 PA3GMV 15

11 PA2PWM 39
1�2 PA3GBK 18

137502 dipool
89667 dipool

3448 inv. V

2902 dipool
1377 long wire
1112 dipool

941 long wire
267 ground plane

216 long wire
158 d ipool

140 dipool
25 inv. V

32

79

28

40

52

1 5

36

29

20

8

1 8

7

.:: NIEUWE LEDEN . HARTELIJK WELKOM -...' ,

In de afgelopen periode (bijgewerkt t/m 4 mei) hebben de navorgende nieuwe
leden zich bij ons aangemeld. Wij hopen dat de BeC kan bijdragen aan
vernlking van de hobbyl

810 PElRLW M.G. Dekker, Raadhuisstraat 10, 9686 RH Beerta.
ls actief op 2 en B0 m met KF16í en met spijkerradio.

811 B. Brasseur, J.E. Claeslaan 33, 82560 Nij len:
812 N112401 J.C. Kaper, Laan v.d. Marel601, 7823 BR Emmen.
813 PAoRBA R. Bakker, Hondsdraflaan 12,3}2SRR Scherpenzeel.
8'14 ON2DBU p. de Sutter, Suikerstraat 32, 89í80 Moerbeeke_Waas.

íedereen hartelijk welkom bij de BeCl

Best 73's de Albert, PA3EKN
tet.0591-311442

redactionele bewerking: pAoGHS

r. 
73, Cees PA3DNN

IJenclw Qlll, Qub - Nieuw.rhricJ'nr.82 _.iuni t997

s
ïi
i

Commentaar:

Kees PAoTA, niel alleen die W1, A71 en TA zijn ook niet te versmaden.
Ben PA3BXC, prachtig lijstje.

De nieuwkomers, bedankt voor de logs en de moeite.

Voor alle deelnemers, de meesten doen het goed, maar ik heb genoeg aan een
lijstje met aangegeven de nieuwe claims (kruisje of streepje). Er zijn lijstjes bij
met telkens opnieuw het hele log, ik zoek me wezenloos. Als het niet anders
kan. faat het dan maar zo.

Uw volgende opgave zie ik graag uiterl i jk 1 auguslus in mijn brievenbus. lk kan
nog alti jd nieuwe deelnemers gebruiken. Het reglement van de BeO-marathon
kunt u vinden in NieuwsbrieÍ nr.78 op blz. 40. Leest u hel eens rustig door. Het
is in de prakti jk simpeler dan het l[kt. En het geeft weer een nieuwe dimensie
aan het werken met QRP!

73, Adriaan PAoATG
a t t r r
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'wie werkt er met zendspuilen uit de jaren dertig?,, was de vraag die de redactie
stelde in de Nieuwsbrief nt. gr op btz.31 . ooit had ik ar eens het pran opgevat
zo'n zendeftje te gaan bouwen. Een bevriende amateur had mij zerfs voonien
van een paar zeer oude 'rampen" nl. een Tc o4no en een QC 05/1 5. HeÊas,
zoals zo vaak, was het er nog niet van gekomen. eok mijn telegrafie-
bedrevenheid zou moeten worden opgefrist...

Een stukje geschiedenis

Vóór wo-2 stond de radiorechniek vorop in de berangsteiling en was er rederijk
veeÍ lectuur op de markt. Er waren immers drie verenigingen die zich bezig
hielden met amateurradio, nr. de VUKA, de NV|R en de NWR. Ailen hadden ze
een eigen verenigingsorgaan. Bovendien verscheen toen ook het brad Amroh
Bulletin, het ratere Radio Builetin. Bekende boeken uit die tijd zijn ,Het draadroos
amateur-station' deel 1 en 2, 'Het draadÍoos zendstation voor den amateur en'Het superheterodyne boek" ailen van de hand van J. corver. ook het boek'Amateur-zenders, 

van J. Hagenaar en J. Roorda jr. mag in deze rij niet
ontbreken. Het ARRL-handboek en het in die ti jd zeer bekende ,Jones
handboek' behoorden voor amateurs tot de gewilde artikelen.
In het weekblad (!!!) Radio Expres, dat uitgegeven wercÍ door de bekende
schrijver en radiopionier J. corver, vond men ook publikaties van de NWR.
Beharve het vorgen van de technische ontwikkeringen op radiogebied, bevatte
het blad tevens een 'radiobode'. 

Natuurrijk verschenen in Radio Expres vere
beschrijvingen van radio,s, zendonderdelen en hun schema,s.

QRP'Anno Í938'
Het hieóoven genoemde ovezicht geeft een idee welke lectuur men moet
raadplegen indien men meer wir weten over vooroorrogse amateurontwerpen.
fn Radio Expres nr. 40 van 193g stond een beschrijving van een draagbaar
zendertje met een 6A6.
De 646 was een dubbertriode met een gemeenschapperuke kathode en met een
zgn. 'B'-karakteristiek, 

Va = 300 V en Vg = 0 V. De ruslstroom is dan 7 mA.
Tegenwoordig noemen we een dergerijke buis een Zero Bias triode. Een goed
voorbeerd is de 3-5002- De 6A6 is aÍkomstig uit Amerika en was kennerijk
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ontwikkeld voor een triode-balanseindtrap.
In het schema zien we dat het ene triodegedeelte dienst doet als Tuned plate

Tuned Grid oscillator (TPTG). Het andere deel werkt als een geneutrodyniseerde
triodeversterker.

6 A 6
1 0 0

QRP tN DE JAREN DERTIG'::i:::i i.: i,,..,.,. , . ,,.
:  , : r , i :  :  door PAoD(e :  ,  , : :  , .  , t . , , , . ; , i r t l t i '

(  o -5o
Y/ mA

0 - 5 0
m A

i
\

J t '
a^
Y)9

I B V .

l'ig. I l.)raagbare zendcr uit llo(lio lixpre"- nr. J0 r,on t938

De input van de eindtrap bedraagt 7,5 watt bij 250 volt en 30 mA. Bi! mobiet
gebruik werd de gloeispanning rechtstreeks van een 6 volls accu verkregen. De
hoogspanning kwam van een omvormer. Het zendertje wordt alleen gesleuteld
in de eindtrap. C1 heeft een waarde van 150 pF, L1 hangt af van de band
waarop men wil werken. Een dipmeter biedt hier uitkomst. C2 is een
afstemcondensator van 2 x 500 pF. Voor L2 geldt hetzelÍde als voor L1. De
smoorspoelen kunnen een waarde hebben van 1 mH. De roosleniveerstanden
zijn 20 ko. Voor de 80-meterband als richtl i jn heeÍt L2 twee maal 11 windingen,
spoelvormdiameter 65 mm en een spatiebreedte van 1,S mm. Bij laagohmige
uitkoppeling is de koppelwikkeling slechts één winding, dit tussen de spoel van
1í windingen (zie schema).
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Buizen-QRP'Anno 1997'
Een 6A6 zal men tegenwoordig nauwelijks meer tegenkomen en dus kan het
toepassen van een moderne buis uitkomst bieden
Voor een input van I watt is de ECCBS wal aan de krappe kant; een goede
oplossing is dan de QQE 03/12. Wel is het zo bij deze buis dat, naast een
gemeenschappeli jke kathode, ook het schermÍooster gemeenschappeli jk is. Bij
het sleutelen in de anode van de eindtrap zou zo het schermrooster overbelasl
kunnen worden. Een andere mogeli jkheid biedt de ECL82. Door de aparte
kathodes van het triode- en het penthodedeel kunnen we de seinsleutel, in
plaats van in de anode, in de kathode opnemen. Dit heeft als bijkomend
voordeel dal er geen hoogspanning staat op de sleutel. Bíj het toepassen van
een penthode, in plaats van een triode, zal waarschijnli jk het neutrodyniseren
achteruege kunnen bli jven. Een dergeli jke opzet is weer eens wat anders dan
de veel gepubliceerde schema's met een 6L6 oÍ 6v6. lk ben benieuwd wie mij
(en de redactie) als eerste van zijn experimenten kan berichten!

Groeten, Douwe pAoDKO

Naschrift PAoGHS:

wie vóór 1 september 1997 aan deze uitdaging heeft voldaan en een bruikpaar
zendeftje heeft gebouwd en het schema mét beschrijving bij de redactie heeft
ingeleverd, onfuangt een daverende venassing in september tijdens de Bec-
JaaNergadeing!

qRÉr,,:rgÓV'ËN :'ió **5,i1'tl1''1r,riï*-1-iir.,1.
door PASBHK:,,,,;

Propagatie

zomer, oÍwel het sporadische E-seizoen bij uitstek. Deze vorm van propagatie,
die op de HF-banden zeer sterke 'short skip' veroozaakl, treedt zeer regelmatig
op 50 MHz op en soms gaat zelfs 144 MHz,open,. plotseling hoort U via Es op 2
stations op aÍstanden tussen 1000 en 2200 km met vaak enorme
signaalsterkten. En niet omdat die andere stations met kilowatts werkenl Er zijn
zelfs verhalen over QSo's van Belgie naar Malla door... mobiele stations, in de

**
6e,
í
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tijd dat 10 watt in de auto nog een heleboel was. Wanneer U het geluk heefr een
mooie DX-verbinding op 2 te maken houdt dan de verbinding koti. Call, rapport,
eventueel naam en locator, maar niet meer. Niet omdat het om een contest gaat,
maar vooral omdat de openingen op 2 zeer kort zijn, van minder dan een minuut
tot heel aÍ en toe enkele uren. Overigens treden de meeste lweemeteropeningen
op rond het middaguur (inderdaad, wanneer velen van ons op hun werk zitten)
en vroeg in de avond (inderdaad, rond etenstijd) om heel aÍ en toe tot laat in de
avond door te gaan. Op 50 MHz duren de openingen veel langer en kan tussen
halÍ mei en half augustus gedurende enkele dagen per week van halverwege de
ochtend tot laat in de avond genoten worden van deze aparte propagatie. Op 6.
zal niemand het U dan ook kwali jk nemen wanneeÍ U mín oÍ meer'normale,
QSO's maakt. Wanneer de opening op 6 's morgens vroeg begint, de hele dag,
duurt en zeer slerke signalen geeft, is er een kans dat 's avonds via 'multi hop'
op die band grotere aÍstanden worden overbrugd, zoals met de Verenigde
Staten en Midden- en Zuid-Amerika. De tienmeterband is hiervoor een goede :
leidraad; wanneer's middags op 10 vanuit Europa met Amerika wordt gewerkt,
is er een reële kans dat 6 's avonds open gaat vooÍ intercontinentaal verkeer.
De verdere ionosferische propagatiemodes, U weet het inmiddels wel, zijn
Aurora, Meteorscatter (Ms) en F2. De zomer is nooil de beste periode voor
Aurora maar het Noorderlicht blijft ons verrassen; dus wanneer plotseling de HF-
banden 'dicht' gaan en er's middags een 'bult ruis'op 2 te horen is met de
antenne in de richting van de zon (inderdaad, zonneruisl) dan is er een
verhoogde kans op Aurora waardoor binnen 24 uur na de ruis VHF-signalen, zij
het vervormd, worden gereÍlecteerd door het Noorderlicht. Met CW kunnen zo
op 6 en 2 meter afstanden tot ca. 1500 km worden overbrugd, óók met eRp! De
zon begint weer wat acliever te worden dus de kansen op Aurora nemen toe.
Voor Meleorscatter is de zomer een redelijke periode. De baan van de Aarde
kruist's zomers regelmatig 'wolken ruimtepuin' en wanneer brokken ruimtepuin
bij het binnenvallen van onze dampkring verbranden, laten ze een geïoniseerd

spoor na dat onze VHF-signalen reflecteert en 's nachts te zien is als een
'vallende ste/ al of niet met'staaÍt'. Veel brokstukken? Veel geïoniseerde

sporen en dus veel reflecties. Op 2 ztln de reÍlecties kort maar op 6 duren ze
vaak langer dan een halve minuut en volgt de ene refleclie de andere op
waardoor een min of meer normaal QSO mogelijk wordt en niet de van 2
bekende, wat nerveus aandoende, procedure nodig is. Overigens l i jken Es en
Ms hand in hand te gaan, het ene fenomeen hjkt het andere te ondersteunen en
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omgekeerd. De beste periode voor Ms is gedurende de perseiden, een van de
grootste 'regens', en wel van 11 l lm i4 augustus. Vóór die ti jd zijn er regelmatig
kleinere 'regens', ná de PerseÍden is het vri j plotseling afgelopen en is de
meteorenactiviteit tot in de herfst minimaal.
F2 kan op dit moment nog veruaarloosd worden. op 6 gaan we daar misschien
in september wat van merken. Maar misschien gaat, in combinatie met een Es-
opening, deze zomer het 'Trans Equatoriale' pad weer open; deze propagatie
lijkt venrvant le zijn met F2.
In de zomer begint het topseizoen voor'tropo'. Temperaluurinversies in de
atmosfeer, tot hoogten van enkele kilometers, kunnen onze VHF/UHF/SHF-
signalen terugbuigen en maken het op ÁLLE banden boven 30 MHz mogeli jk
een paar honderd tot zelfs meer dan duizend kilometer te overbruggen. Het
aardige van tropo is dat vooral op de banden vanaí 144 MHz de signalen zeer
sterk kunnen zijn, ook met QRP-zenders, tot soms wel 1500 kml Deze
propagatie komt vooral voor bij 'stabiet'weer, met 'hoge druk'dus, en kan
meerdere dagen aanhouden.

Activiteiten

wonder boven wonder is na ruim 4(!) maanden mijn yaesu mobieltransceiver
weer gerepareerd. De verlraging bleek te l iggen aan een slordige afhandeling bij
de imporleur op Schiphol; de plaatseli jke dealer heeft zijn best gedaan om zo
snel mogelijk het ding weer in orde te krijgen. Hoewel het (overigens zeer
correcte) antwoord op mijn brief naar Japan anders doet vermoeden zou je bijna
gaan denken dat importeurs en fabrikanten er van uitgaan dat wanneer een
doosje van ruim 2000 gulden(!) het na een goede twee jaar voor de zoveelste
keer begeeft de amateur zó weer bijna een gemiddeld maandsalaris uitgeeft aan
een nieuw apparaat. Toch blijft het venivonderlijk hoe een simpel mechanisch
euvel tot zo'n vertraging in reparatie moet leiden. Het 'beestje' is nu in de shack
op zolder in gebruik als ' lokaloÍoon' voor het lokale verkeer op 2 en 70.
Op 70 heb ik inmiddels het Íenomeen 'LpD'gehoord. Nog niet de draadloze
hoofdteleÍoons en luidsprekerleidingen (gelukkig nog niet) maar wel de LpD-
portoÍoons. Met een simpele ingreep zijn sommige van die portofoontjes te
modificeren en bestrijken ze meer dan de hele 70 cm band met ca. 350 mW.
Deze moderne versie van getolereerde piraten maakt dan ook vrolijk gebruik
van onze 70 cm relaisstations. ls de algehele verloedering van Nederland nu
ook al doorgedrongen tot onze amateurbanden? Mijn oproep om 70 toch vooral
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te gebruiken is echt niet voor niels en om de band te beschermen moeten we
zelfs aÍ en toe van ons QRP-principe afstappen!

Uit Engelse en Nederlandse bladen heb ik begrepen dat Arie Dochterom,

PAoEZ op 24 GHz heel dicht bij het Europese afstandsrecord is gekomen door
een verbinding te maken met G4KGC en G3WDG in Noord Engeland, over een
afstand van 391 km, Een poging om hel Europese record (397 km) te
verbeteren mislukte, toen G3WDG met de auto een hogergelegen punt had
bereikt op 425 km van Arie, was de propagatie verdwenen. Vermogens?
400 mW in Engeland en 100 mW bij PAoEZ. Gefeliciteerd Arie, met deze
prachtverbindingen op een golf- ' lengte'van 12,5 mm!

Nieuw bandplan voor 2 meter

Het bandplan voor de tweemeterband wordt per 1 juli a.s. gewijzigd. In de
praktijk verandert er niet zo veel. De bakenband komt te liggen tussen 144,4 en
144,5 MHz, maar zolang PD-stations uitgerekend in dit deel van de band SSB
mogen gebruiken, zullen de bakens in onze omgeving onder 144,450 MHz
worden geplaatst. Wat zijn de verenigingen en de RdR weer handig geweest

met het SSB-bandje voor de 'novice' machtiging! Of kwam deze wijziging van
het bandplan plotseling uit de lucht vallen?
De 'hackers'onder ons hebben een nieuw segment voor pakjesradio en wel van
144,8125 llm 144,9875 MHz. De packetradioband wordt dus meer dan
verdubbeld! Over de noodzaak daarvan heb ik mijn twijfels, hel zou beter zijn de
datacommunicatie naar hel oorspronkeli jk daarvoor bestemde deel van de
70 cm band te halen (onder andere in de stri jd tegen LPD's!) maar het is door de
IARU nu eenmaal zo vastgesteld. Voor'all mode' is nu het stuk van 144,5 Um
144,8 MHz beschikbaar. Een mooi bandje voor FM-DX, vossenjachten en
'aparte'smalbandmodes zoals FAX en SSTV. Ook de reeds aanwezige
'huisfrequenties' worden nu gevrijwaard van oprukkende computersignalen.

'DX-peditie'

Dennis, PEl PZS zal van 8 Um 18 juli actieÍ zijn als G/PE'IPZS/P vanaf het
eiland St. Mary's, een van de lsles oí Scil|y. Het lokatorvak is |N69UW. De lsles
of Scil ly l iggen in de Atlantische Oceaan, zo'n 40 km ten Zuid- Westen van
Land's End in Cornwall en zijn de enige stukjes bewoond land in het lN69 vak.
Dennis neemt in ieder geval 6 en 2 meter mee en hoopt op hele mooie tropo- en
Es-openingen. QSL via zijn eigen call in regio 42.
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Activiteitsrapport van PDoSES
Van Alex, PDoSES ontving ik een brief, die ik hieronder gedeelteli jk weergeef:

' lk werk voornamelijk QRP. Daarbij komt het feit dat N-machtigings-
houders niet meer verÍnogen mogen hebben dan 25 watt +3 dB. Indien wenseli jk
kan ik 50 watt ERP maken en de enorme antennegain doet de rest.
Er is gewoon geen betere HF-versterker dan een goede antenne en ik heb daar
ook op gemikt en, f inancieel, behoorli jk in geïnvesteerd! lk werk (horizontaal met
2x9 el. Tonna, verticaal gericht met 1 x g el. ïonna, ongeveer 35 m boven
straatniveau en bovenin een kwartgolf GP (0 dB) en een Ringo Ranger van
Cushcraft (4,5 dB) rondstraler resp. voor 2 m en 70 cm, onlangs mét
bouwvergunning, verhoogd tot ongeveer 40 m ASL. Pilonenmast, yaesu Rotor
G-600, en meer heb ik niet voor dit gebeuren... De kabel is 'Aircom plus', een
betere kwaliteit RG-213. Totaal heb ik 225 m kabel in gebruik.
Zelf vind ik het leuk, een uitdaging, om een verbinding te maken met zo min
mogelÍk vermogen en heb er veel mee geëxperimenteerd, hoogte en goede
antennes zijn daarbrl 'credit '.

Mijn allereersfe QSO bestond uit een leuke verbinding, weliswaar met vol
vermogen, met PA3GNE, OM Jacob, op het voormalige eiland Urk. Die
verbinding heeft iets, want hierdoor is ertoch een band ontstaan (die is er dus
nog) met je tegenstation en dat is leuk.
Thans heb ik exact 391 verbindingen gemaakt, waarvan de helft eRp, d.w.z.
ve rmogen<Swat tERP.

Eerste slachtoffer was, ook een lid van de BQG, Aart, PA3FNC te Nijmegen. In
de D|G-ronde op 2 m (elke maandag om 20.00 uur locale ti jd) in FM op
145,575 MHz) en heb ik mijn vermogen gereduceerd tot slechts één watt (op de
meter) en kreeg nog 57 als rapport. Ook Aart reduceerde en de eersfe eRp-
verbin ding was gemaakt.

Zelfde heb ik gedaan met Eeltje, PA3CEE in Noord-Groningen. Beide stations
hebben goede antennes en PA3CEE dorst de uitdaging meteen aan, hij
500 mW, ik 50 mW. Rapport 55, respectabele afstand. Zelfde gedaan, met ook
weer een lid, OM Jan, PAoNDS, Huizen/Helmond resp. 1 watt/ ' Í watt, goede
verbinding gedurende ruim een uur (geen condx)l
Een ander experiment was een portofoonverbinding met een pE.l-station in
Blokker (West-Friesland), beide 500 mW (hoeveel zou er bij mijn antenne
aankomen? Demping van 25 m kabel is 3 dB). Een geslaagde verbinding.

7e.

Met Dieuw, PA3CEB in lJsselrnuiden heb ik het ook vaak gedaan, 500 mW en
nóg 57. ledere keer kri jg ik weer lovende opmerkingen over mijn

antenneconfiguratie welke steeds, al experimenterend, is verbeterd.

Tropo: Eerste echte ïropo welke ik heb meegemaakt was op 23 oktober 1996.
In FM, G'lZCW, JO03, hij eerst 60 watt, ik 25, gereduceerd tot één watt en nog

59 +'10 dB, 378 km, en bevestigd. Hierna nog een Belg, want het was al laat.
ON4HJ, JO21TB, hij had enkele een rondstraler, maar met 5 watt Q5 neembaar,

bevestigd.

De tweede goede en langdurige Tropo-opening diende zich aan op 6 december

1996, de dag dat bij vele geslaagden de machtigingspapieren in de bus vielen

en deze amateurs vielen letterl i jk met hun neus in de boter. Behalve een 'f irst '

met vier PD1-ers, die dag even gewerkt met DG9YIF in JO44, DGl LV in JO44,
DH9JK in JO43, DL6IN (met een portofoon) in JO52 (beide stations < 5 watt),
drie stations uit Hamburg (JO43).
's Nachts had ik DGSYER/P aan de haak op de repeater Oldenburg. Hij verbleef

op het eiland Norderney (JO43) en we zijn, op mijn verzoek, wanl ik kijk alt i jd

even op de ingang, simplex gaan zitten en het lukte mij om met 1% watt net

ruisvri j daar binnen te komen. OZSKF,30 km ten noorden van Aarhuus, JO56,

slechts twee watt, leuk, en nog enkele Belgen uit JO20, JO21 en JO10 met

slechts 5 watt.

De volgende dag, het was immers weekend, veel activiteit, heb ik enkele CW-
en SSB-verbindingen gemaakt. De mooiste, immers voor mij, waren Dave,
G7RAU, lsle oÍ Wight lOïA EU-120, logolR, 25 watt en gereduceerd tot 1 watt
en van 59 l iep het rapport terug naar 41. Beste DX, er was een contest,
GD4lOM, 1074, ldle of Man, 3 watt, en nog 53, 1 watt 52, SMoAGD, JP81 in CW,
twee stations reeds confirmed!

Op 1 1 december 1996 heb ik nog in FM even gepakt DG9BGO/P (JO53),

DGTLAE, uitgebreid experimenterend met twee gestackte harken en de OM
bleek in Lubeck, een Hanzestad aan de Oostzeekust, te zitten JO53lV). Met

slechts eén luttel wattje kreeg ik nog 52 als rapport, mijn beste DX in FM in 1996

en bevestigd!

Op 18 januari, 's nachts, heb ik uitgebreid geëxperimenteerd met Pim, PAoTLX.

Weliswaar is Amstelveen niet zo ver, maar verbindingen mel slechts 5 mW zijn

leuk,  h i .

Op 11 maart 1997 de regiocontest en ik deel alt i jd wat puntjes uit aan mijn vaste
klanten, maar ik hoorde onbeschoft harde signalen uit ON-landl lk had niet naar
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Resumerend: Op VHF/UHF kan QRP werken danwel mét condities, maar ook

zonder die condities, heel erg leuk zijn en geeÍt veel voldoening. De QSL komt

vaak snel en er is heel wat bevestigd. lk werk in FM, SSB en regelmatig geef ik

nodefoos op 144,115 MHz (waar ik dan wél mag komen) een CW CQ. Behalve

diverse skeds heb ik wel eens geluk gehad. lk weet niet of het als een soort
'first' geclaimd kan worden, maar weldra na het bekend worden van de diverse

uitbreidingen en toen het papiertje in de bus lag, direct een geslaagde CW-

verbinding gemaakt met PDoRXM en per post v.v. bevestigd, een Íirst?

Vermogen maar'1 watt.

Als N-machtiginghouder mijn beste DX:

GD4|OM, lO74 G4ZGP,lO94

HBgSTY, JN36 DGgJGQ/P, JO53

G7RAU, IO9O F/G7TWC, JNO6

OZSKF, JO56 ON1EN, JOl0 poÍto met duck!

super DX: SMoAGD, JP81.

Tot zover mijn relaas. Natuurli jk heb ik meer DX gehoord, SP, EA1 , lKz, OK1,

SM7, SMo en OE2, maar kon er niet bijkomen vanwege de opgelegde

beperkingen van RDR-zijde

Tot zover de brief van Alex.

En verder

Wie is er binnen de BQC, behalve Alex, nog meer actief op de hogere banden?

Of zit U alleen op die omzetlers? Dan gaat er een hoop moois aan Uw neus

voorbij! Luister eens ti jdens de Juli- contest'wanneer alle banden vanaf

144 MHz bruisen van de activiteit en zelÍs op 10 GHz een reële kans bestaai op

antwoord na een CQ! Dit alles op een veel plezieriger manier dan ti jdens HF-

conlesten die de banden tegenwoordig meer en meer lijken te vezieken.

Vertel mij van Uw bevindingen, bij voorkeur halvenrege juli, zodat ik nog een

goede week heb om een en ander vóór de 'QRP Party' in Engeland op 26 juli en

vóór de sluitingstijd van de volgende Nieuwsbrief uit te werken.

Besl72 es 73 de Robert, PA3BHK

:I.: BENEI-UX QRP CLUB VOSSENJACHT

Jachten Totaal

09/03 í5/06 05/10 28t12 QSO-punten km per { W

ON4KAR .

PAoATG #

PAoRBC

PAoRBO -

PAoWDW -

PAoWNN .

PA3AFF

PA3ANG -

PA3AQL 5

PA3ASC
PA3BHK

PA3BSI 6

PA3CZA

PA3FFZ

PA3FLV

PA3FSC

61

41,5

u't

*

*
fl

*:
I .*

lk denk dat wij de enige belangrijke activiteit op de amateurbanden zijn

geworden of in elk geval één van de belangrijkste activiteiten. De QRO-

contesten volgen ons nu zelfs naar onze activiteitenweekenden. Zomaar van het

ene op het andere jaar verhuist men met een contest naar een ander weekend

en omdat ON zeer nabij is was de QRM dan ook evenredig. Jammer, maar het is

niet anders en door mij niet te voorzien. Begrijpelfk dai er van onze QRP-

vossenjacht niets overblijft. Er zijn dan ook maar weinig logs ontvangen.

lk heb mijn contestschema maar weer bijgewerkt en alvast een nieuw

vossenjachtschema opgezet voor volgend jaar. Of moeten we besluiten om

onze activiteit te verleggen naar de normale weekdagen? Maar we welen

allemaal dat de condx en de TV-QRM ons in de avonduren danig parten speelt'

Ranalus QIll'Cltth - NieuwshrieJ'nr.82 - juni 1997
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De eigenlijke antenne

bestaat uit een verticaal en

uit een horizontaal gedeelte.

ln het verticale stuk zit een

spoel van 20 wdg. en op het

eind is d.m.v. een rond

stukje blik of koper een

capaciteit aan gebrachl. Het

horizontale deel is 5 meter

lang en slaat oncler een

hoek van 90 graden op het

verlicale deel. De antenne

wordt met open lijn gevoed

en dienl aan een

symmetrische Antenne

Aanpassingsunit te worden

aangesloten

EEN ANTENNE VOOR
,,,,,,,,,,,,,,,, ',, ', ' ,,, ', , door tOo6ll$,,

'Vertel jij mij nou eens welke antenne ik het beste kan gebruiken'was de vraag

van onze kersverse A-machtiginghouder Kees, PA3HBU. 'Ben 
ie te beroerd om

daar zelf naar te zoeken?'gaf ik retour. Kees antwoordde:'Je moet niet elke

serieuze vraag van mijn kant met een tegenvraag beantwoorden'. Kiik, dat is de

juiste manier van aanpak wil je van ghs'tefs gedaan kriigen en dat het iuist
gezien was bleek, want de vraag liet mij niet meer los.

Evenals bij zoveel amateurs l iggen de problemen voor het opstapelen:

buurtbewoners boven op je l ip, te weinig ruimte, d.w.z. weinig mogeli jkheden

zonder een ander zijn grond te kruisen of nog erger, boven gemeentegrond. Je

zou denken: gemeentegrond = gemeenschapsgrond dus van ons'allen', maar,

helaas, bestuurders denken daar écht anders over. Wil het 'kadef nog wel met

je meedenken in de trant van ' laten we maar zeggen dat we in principe geen

bezwaar hebben dan kunnen we weer verder met de thee', de lageren in rang,

dat zijn de ambtenaren die schoffel- en snoeiwerk verrichten, denken daar

anders over en zien hier hun kans om hun belangrijkheid op u te botvieren en

knippen vervolgens uw met moeite gespannen dÍaden door. Dat scenario wilde

ik mijn vriend Kees besparen. Het zou een antenne moeten worden, ook voor de

80 meterband, van geringe afmeting en met behoorli jke resultaten. Een speld in

de hooiberg! Ineens ging bij mij een lampje bÍanden...

De K.M.B. Antenna

De Keessie llfultiband Ántenne, de KM&Antenne, want zo ga ik hem nu

noemen, werd enkele jaren geleden door mij tt jdens de vakanlie in een

eenvoudige uitvoering gebruikt. lk wilde toen een simpele, gemakkel't jk te

vervoeren, licht in gewicht, laag in kosten en ook Multi-operationeel inzetbare

antenne. Volgens sommigen het onmogeli jke, maar dat is maar hoe je het

bekijkt. Kees wil graag een antenne die weinig ruimte vraagt, een Multibander,

géén antennewoud en lest best, de hoofdprijs van de Nationale Postcodeloterij

heeft hij ook grootmoedig aan zijn neus voorbij laten gaan dus: laag in

aanschaÍ!

Kijk naar Íig. I en laal u verrassen: Aan alle voorwaarden wordt bij deze

voldaan!

!rs

È
í

*'& hoogle
-?.5 neter

Openlijn

F'ig. I I)e WlJ-antenne

De constructie

Mijn vakantie-exemplaar was gemaakt van een oude telescoophengel. De

oorspronkelijke lengte van 5 meter was door een snoek gedecimeerd lot een

lengte van 3,5 meter. Uit dankbaarheid mocht de snoek enige ti jd in mijn

diepvriezer verblijven, om vervolgens de tong van de xyl te strelen. We kiezen

voor een stevige constructie en nemen voor het verticale deel een dikwandige

pvc-afvoerbuis van 32 oÍ 41 mm. Deze buis is aanmerkeli jk steviger en laat zich

ook makkel'tjker monteren. Het eerste wat we doen, is de buis op een lengte van

3,5 meter brengen. Aan het ene eind worden twee gaatjes geboord, elk met een'

diameter van 4 mm (Íig. 2). Op het andere eind wordt een eindstuk (Gamma)

met schroefdraad vastgelijmd. De dop zelÍ wordt d.m.v. een paar kleine boutjes

aan de topcapaciteit, een stukje vertind blik, aluminium of koper met een

diameter van 120 mm, bevestigd. Vervolgens boren we een gaatje van 2 à

3 mm op 2,5 meter lengte schuin naar het ondereind en één schuin naar boven.

Dit laatste boorgat moet, zoveel als de ruimte voor 20 wdg. nodig is, hoger

geboord worden. Dit is mede afhankeli jk van de draaddikte, die we gebruiken.

Vervolgens nemen we antennedraad en steken deze door één van deze gaten.

Wikkel de draad 20 x om de buis en sleek het eind van de draad door het

andere gaatje, richting ondereind (Íig. 3). Houd rekening met de lengte!. Nu kan

IJenclux QItl'Quh - Nieuu',^hrie.f'nr. 82 -.iuni 1997
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het bovensle draadeind bevestigd worden aan de topcapaciteit (solderen of

vastschroeven) en het andeÍe eind aan één van de roestvrije boutjes in het

ondereind van de buis, zie Íig. 2. Het verticale deel is nu klaar voor gebruik.

t '
I 2cm'l'opcopaciteil l2 an blik

\
oPzelsluk 1 I nltil

'l'opcapacileit

-}
2() ll/d14 sgtel

Àansluiting,
Openltjn
r.v.s boutje

I,'ig. 2 De conslnrclie

,....1.',.,1.,..t .. ...i.'.i.,,,,,Ë nó nl|S, g p ió fU S f n
. . , ' i t i . . , , ' , ' : , . , , , , i i i . ' ' t . . i i , : . t . ' . , i i , , ' ' : , , , t . . t ,  i , , ,  ,O 

- 
tA1FFZ

i
i

Ë
ï ,
t

Met het ombouwen van de Siemens ATF-2 autotelefoon naar 70 cm worden we

weer eens met onze neuzen op deze geheugenelementen gedrukt. De EPROM

komt ook in andere bouwprojekten voor zoals call-gevers, meetinstrumenten en

de KF161.

Wat zijn PROMS, EPROMS EN EEPROMS?

Wat is een xxxROM eigenlijk? ROM staat voor Read Only Memory, een Alleen

maar Leesbaar Geheugen. In een ROM liggen gegevens opgeslagen als in een

letterbak waarop een deksel ligt met een gleuÍ waardoor we slechts één rij

vakjes kunnen bekijken.

vt
Oog loor

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

1

2

4

I

1 6

32

64

128

1 +

2+

8+

16+

32+

[ig. j Sptelr.ie

uansluiling

Voor de open li jn kunnen we 300 () l intl i jn nemen. Beter

is om een zwaardere kwaliteit te gaan gebruiken. Deze is

o.a. te koop op de radiomarkten bij de firma Kusch uit

Dortmund. Ook het zelímaken mag geen probleem zijn.

Neem sterke maar wel dunne spreaders, dit i.v.m. de

windlast. Oude Bic-ballpointhouders, de zgn.'polloden',

zijn hiervoor heel geschikt. Wanneer we in de toekomst

nu een hard signaal waarnemen, weten we hoe Kees dit

heeft geflikt. Toch mooi van hem dat hij geen bezwaar

had om het één en anderte publiceren. Veel succes

Kees en dat geldt natuurli jk ook voor U!
Henk PAoGHS

rij 11 -+ decimaal 59

Met de deksel, en de gleuf, kunnen we schuiven en op één momenl slechts één

rij vakjes bekijken (lezen) en NIET veranderen. De inhoud van de vakjes in de rij

is digitaal: ieder hokje kan slechts een digitale 0 oÍ 1 bevatten. De gebruikeli jke

ri j van 8 vakjes laat 256 verschil lende digitale 1-0 kombinaties toe of anders

gezegd 256 verschillende 'data-woorden'. Door het schuiven met de deksel over

de letterbak kunnen we de bij de rij behorende code uillezen. In het voorbeeld

behoort bij r i j  11 de digitale code 11011100 die zich met het rekensommetje aan

de rechterkant van de Íiguur om laai zetten in een normaal decimaal getal. Een

datawoord is dus eigenl'tjk een getal tussen 0 en 255 of welke betekenis dan ook

aan dit gltal is gehecht. Zo levert het getal 230 dat naar een printer gestuurd

wordt het p-teken op. De rijen behoeven niet in volgorde te worden uitgelezen'l l t a a

Renelur Qltl'('luh - Nieuwsbrie/'nr. 82 -juni 1997
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We kunnen naar wens van rij 3 naar rij 17 oÍ 233 springen.
Het uit lezen van een geheugen is een simpele zaak. We geven aan het
geheugen-lC (op de daarvoor bestemde pennen) aan welke ri j we wil len
uitlezen, soms gevolgd door het commando'lezen', en aan de'data out'pennen
verschijnt het in het geheugen aanwezige datawoord. l.p.v. het woord 'rij'

gebruikt de internationale computergemeenschap het woord 'adres'. Laten wij
dat ook maar gaan doen, dan li jkt het elsof we er verstand van hebben...
Als we een eenvoudige EPROM als de 2716 bekijken dan kunnen we aan het
typenummer zien dat het lc een Eprom is <27> die 16 kilo bits aan geheugen
kan bevatten. Dat wil zeggen: de letterbak heeft 16000 vakjes. In werkelijkheid
zijn het er iets meer (16384) omdat men in de digitale techniek werkt met
machten van 2. Houden we het op ri jen van g vakjes dan moeten er dus
16384 ; I = 2048 rijen van ieder 1 datawoord zijn. Dus 204g verschillende
adressen moeten we het lc kunnen opgeven. Als u in de ATF-2 oÍ de KF161
gaat kijken komt u daar echter geen pRoM-voet tegen met tenminste 204g
pennen. Zoals we bij het datawoord hebben kunnen zien, kunnen we met g
'datali jnen'256 verschil lende combinaties maken. Met de adressen doen we nel
zo. Die 2048 verschil lende getallen kunnen we maken met 11 pennen, want
211 = 2048. De 2716 heeft 24 pennen waarvan er 3 voor de voeding zijn, g
datali jnen en 11 adresli jnen, totaal nu 22 stuks in gebruik. we houden erzelfs
nog 2 over waarvan de werking nu even niel belangr1k is.

Programmeren

Het uitlezen van de verschillende soorten xxxRoM's zal aan de hand van het
voorgaande niet al te veel problemen opleveren, maar er moet natuurlijk wel iets
om uit te lezen zijn. stappen we de radio-onderdelenwinkel binnen en vragen we
om een 2716 dan blikt bij het uii lezen thuis ieder vakje gevuld met een '1,.

Willen we aan een dergelijk geheugen iets hebben dan zullen we zelf de
gegevens in het lC moeten zien te krijgen.

ROM

Read only Memory - Alleen Uiilezen. Bij een RoM worden de gegevens al in de
fabriek erin gebakken. De Íabrikant van een matrixprinter zou bij de lc-fabrikant
een serie RoM's kunnen bestellen waarin voor iedere te drukken letter de
bijbehorende combinatie voor de pennetjes in de printerkop vasfl igt. Het maken
van ROM's heefl alleen maar zin voor grote aantallen en met in ieder lC
dezelfde info.
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ROM's uit sloopapparaten zijn over het algemeen voor ons waardeloos omdat
de erin opgeslagen info ons niet past en NIET te veranderen is.

PROM

De P van programmeerbaar is voor de ROM gekomen. Deze lC's zijn
programmeeÍbaar door de klant. Bij het meest voorkomende type is ieder vakje
gevuld met een miniatuur zekering. We programmeren door de niet-gewenste
zekeringen eruit te blazen met een sterk negatieve spanning. Daartoe stellen we
het betreffende adres in op de adreslijnen en zetten de gewenste code op de
datali jnen. Nu nog een fl inke negatieve puls op de schrijÍpen en de zekeringen
liggen eruil, voor alt i jd...

Aan een PROM uit de sloop hebben we nel zo weinig als aan een ROM.

EPROM

Alweer en letter erbij: de E van Erasable = Wisbaar. Het programmeren wijkt niel
zoveel af van de procedure bij de PROM. Hel invoeren van adres en data bli j Ít
gelijk. Op één van de twee pootjes die we nog over hadden wordt de
programmeerspanning Voo van ca. 25 V (aÍhankelijk van type EPROM!)
aangesloten. Dit is het sein voor de EPROM dat er geprogrammeerd gaat
worden. Het werkelijke programmeren (inbranden van het datawoord) gebeurt
door na het instellen van adres en datawoord op het laatste pennetje dat we
overhielden een pÍogrammeerpuls (+ 5 V) te geven met een tijd van
50 mill iseconden. Die ti jd is belangrijk. De info is nu voor'eeuwig'ingebrand,
tenzf U het raampje opent en een dot UV-licht naar binnen laat schijnen. Met
UV worden alle vakjes weer met een '1' gevuld. Voor het terugbrengen van een
EPROM naar haar maagdeli jke staat kan een speciale UV-lamp, een hoogtezon,
TL-licht (duurt lang) of de zon gebruikt worden. Wilt U dat de inÍo niet 'vanzelf

verdw|nt, plak dan na het programmeren een plakkertje over het raampje. Een
sloop-EPROM (met het raampje open) is na een vakantie van enkele weken op
een zonnige vensterbank weer gereed voor een nieuw programma...

EEPROM

Alweer een letter erbij. EE = Electrisch Wisbaar. Veel verschil met de EPROM is
er niet, alleen het raampje is er niet meer. Met een eleclrische puls kunt U een
datawoord wissen en een nieuw ingeven. Een enorm voordeel is dat niet het
hele lC gewist wordt zoals bij de EPROM en dat het programmeren en wissen
snel gaat en rn de schakeling kan gebeuren. Met de wat oudere EEPROMS
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(2815, 2816) waren nogal wat externe onderdelen noodzakelijk want de
wis/programmeerpurs moest een bepaarde vorm en trjd hebben.'B,j de moderne
EEPROM (ook wer E2pRoM) ziln deze onderderen in het rc aangebracht en
vorstaat een eenvoudige purs. De EEpRoM wordt steeds meer toegepast op die
plaatsen waar men vroeger een vruchtig geheugen me{ back-up batterij
toepaste, zoals geheugens voor voorkeurkanalen bij scanners, TV,
telefoonnummers, enz.
De EEPROM is niet geschikt ars tussen- of werkgeheugen in een computer.
Daarvoor gaat het opsraan van de gegevens te traag. Het programmeren duurt
ongeveer 10 ms per rii (adres) en dat komt neer op een maxlmale klokÍrequentie
van 200 Hz. Het uiilezen gaat overigens veer sneiler. Dus ars uifleesgeheugen
(ROM) vordoet de EEpRoM wer. Bovendien is het aantal keer dat een EEpRoM
geprogrammeercr kan worden beperkt tot ca. 10.000 maar. Dit aantar is ruim
voldoende voor het tijderijk opsraan van terefoonnummers, repearerkanaren
o.i.d., maar voor een computerwerkgeheugen veel te klein.

WAARSCHUWING I
Bij het wissen van een EpRoM kan men ook te veer (of te rang) UV door het
raampje raten schijnen. Een EpRoM waarmee dat is gebeurd kan worden
weggegooid. Aile vakjes zijn weer keurig met een '1' gevurd... maar een 'nu|
krugt u er niet meer in! Het ververende is dat je daar niet direct erg in hebt. De
EPROM lijkt weer als nieuw, totdat na het'inbranden' brijkt dat er nog steeds
alleen maar'eentjes' in het geheugen zitten. Kent u de kracht van uw UV-ramp
nog niet: reg de EpRoM er een paar minuten onder. Lees hem uit en kíjk of hij
leeg is. '. alle vakjes met '1'. Nog niet reeg? Dan gaan we weer een paar minuten
wissen en weer kijken oÍ het geheugen helemaal gewist is. Was daar
bijvoorbeeld totaar 12 minuten voor nodig (4 x 3 minuten) dan moet het voortaan
met uw ramp (aÍsrand tot de lamp gelijk houden!) goed gaan. V-vis niet ranger
dan nodig is !

73 de Bastiaan, pA3FFZ

ca.l00 bladzliden HF.knutselplezier, handige
meetapparaatjes,zendertjes en ontvangers.
Handige tips en ideeën, een waardig oprrolger
van Het Ontvanger Werkboek ! 
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Het HF

Srmgstdddoc
Riu rroar

ÉótGot"zPÍru
Bliif op de hoogte van
onze speciale
aanbiedingen en ons
steeds groter wordend
assortiment HF
componenten en
neem een gratis
abonnement op onze
Kent Gazette !
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Een greep uit de bestsellers:
u0 meter SSB ontvanser+it
In- circuit torrentestei-kit
VLO allestester-kit
Frekwentieteller ad anter*it
HF Meetzender-kit 

'

RFmVmetenkit
Veelzijdige LF LED merer-kit
stappenverzwak ker_k it
S_óakelbare 20dB verzwakker-kit
NAVTEX ontvaneer_kit
9lFb,yg Meteo óntvanger-kit
z.elt induktiemeter voorz-et_print
uubic Incherarint. r,rx.rearint -

#"i1"flïiPfrl$3rl*
ilïfïiï,lH'iiïr Piinties voor

ffrlïïïï,{':i'.1lreímoaure
fi tl! .v.o_91 N0 RV Versterker.now uW filter kitjes

Liboslav Prochazka OKIFpL
Pestoky 135, Trqovicw S3B 33, Czechia.

Kent Electronics
Koudepolderstraat 26
4542 AL Hoek
Tel/Fax 0ll5 4421!50 (op werkdagen tussen
17002000)
Bank:68 54 61149
Giro:4613028
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Píodrce Single oí Double sided PCB1
Piol oul lo any Windows 'uppoded Ninte|
Toolba( lot Êpid access lo commoniy used
cnp6enls-
Helptul prdtrpts on scrcen as you wott.
Pad. lack & lC sizes lully customisabte.
No chary$ lot lechnical suppotl.
SMp-lo gtid sizes 0.t", O.05" O.O2S. aN
@rcslncted
SMf pads and othet pdd shapes,
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