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Doelstelling: Het bevorderenvan Experimenteel,LaagVermogen(QRP) Radiozendamateurism6.
Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen:het werken mêt vermog€nsvan
maximaal5 watt outPut.
De club zal ztjn doel trachten te bereiken door het gevên van voorlichting, het uitwisselenvan
gegêvens,het verstrekkenvan schema's en bouwaanwijzingenvan QRP-zendersen al het overige,
im-t bevorderlijkis om het gestelde doel te bereiken. De club geefi hiertoo een driemaandelijks
'Nieuwsbrgf. De club zal besiaan uit zendamateurszowel als onwangamateurs,die
clubbladuit: dL
inzien dat het werken mêt laag vermogenveel kan bijdragentot meer genoegenmet de radiohobby,
vooralwat betrefthet experimentelekarakterdaarvan.Het werken met niet meer vermogendan nodig
is voor het maken van een goede verbindingzal het doel van alle leden zijn, om zo dê onderlinge
storing op de amateurbandentot een minimum te beperken.De ledenzullen regelmatigactief met dê
het vermeldenvan
hobby bezig zijn en gev€nhiervanblijk door het inzendenvan activiteitsrapporten,
bouwervaringen6.d., zulks ter bevordoringvan de clubactiviteiten.De leden zijn erop bedacht de
QRP-hobbysteeds naar buiten uit te dragen, heEij in woord, geschriftof met de daad. In de club is
plaats voor alle geïnteresseerdenin QRP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag
vermogenwerken!
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Internationale QRP-ÍÍequentiês
cw
1843 3560 7030 10106 140@ 18096 21(F0 24906 28060 50060 144060kHz
28360 50285 144285kHz
ssB
3690 7090 14285 21285 144585kHz
FM
BeneluxQRP-net
CW zondag 11:00ned.tÍd 3560 kHz netleider: PA3ALXHerman
SSB zaterdag 10:30 ned. tid 3795 kHz netleiders: PA3CVSJaap' PA3CZA Benie,
PAoDMLMenno,PAoWNN David
Nieuwsbrief
juni,
1 septemberen 1 december. Kopij met
De NiettwsbriefwoÍdt ter post bezorgd op 1 maart, 1
tekeningenuit€Íhjk2 maandentêvorên inleveron.Kopij zonder tek€ningenuiterlijk 1 maand tevoren
postbus
Hêemstede,
telefoon02$286075.
15. 21OOAA
inlêveren.Redactie-aclrês:
ContÍibutlê
De contributiebedraagtvoor Nederland| 15,- per jaar. Betalingenop postgíro1994925ten name van
BeneluxQRP Clubte Haarlem.
Penningrneester
000-0789637-57ten name van:
BelgischeledenbetelenBFR 300 op postrekeningnummer
46. B 3150 Haecht,België.
Eddy SmekensON4ASE,Mercatorlaan
KamêÍ van Koophandel
De BeneluxQRP Club is ingeschrevenbtj de K. v. K. te Haarlemondernummer 40596390.

Dat is al vaker gezegden mag nu bestwel weereenswordenherhaald.We
hebbeninmiddelsmeerdan 550 ledenen we groeiennogsteeds.Vooralde
NieuwsbrieÍmaaktgloriejarendoor,Steedsvakerzienwe aan de artikelendat
onderons hebben.Steedsmeer
en experimenteerders
we rasknutselaarsonderogenkrijgen
amateurswordenenthousiaslwanneerze een Nieuwsbrief
en vragenwat het kostom ook meete mogendoen.Dit levertechtervoor de
probleem
op: de drukkervondnr. 82 met84 pagina's
een praktisch
Nieuwsbrief
wel erg dik worden,waardoorhij problemenkreegmet zUnniet-,snij-en
nodigen
diktenzijnimmersanderebindtechnieken
Bij dergelijke
vouwmachines.
tot
leiden
zou
moeten
hetgeen
worden,
duurdermoeten
dan zou de NieuwsbrieÍ
en/of
Sommigenonderons hebbendan ook een rafelig
contributieverhoging.
in hun bus gevondenwaarvoorbij deze
ietwatscheefgesnedenNieuwsbrieÍ
kopijnatuurlijkkunnengaanfilteren
de
ingezonden
onzeexcuses.we hadden
geschreven
van enkelenblijvenliggenoÍ
bijdragen
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van de 'grote'bladen
ingekorten haddenookwij de problemen
aanzienlijk
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FOUTJEIN HELL.PRINTJE

- vervolg van blz l

proberenbinnen
Toch moetenwe ook de drukkerte vriendhoudenen voortaan
te blijven(in de praktijkmaximaal64 pagina's).
de margesvan redelijkheid
krijgenuiteraardvoorrang,zodatiedereennietalleen
Technieken clubberichten
eennettemaarooKeengoedgevu|deNieuwsbriefontvangtendecontributie
kan blijven.
zeerbescheiden
a's moetenwij dit
Op onzejaarlijksebijeenkomstin Apeldoornop 6 september
'luxeprobleem'
lk hoopdan ookvelenvan U te zientijdensdeze
bespreken.
algemeneledenvergadering.
informele
72en73 de Robert,PA3BHK
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in NieuwsbrieÍnr. 82 hebbenheelwat amateurs
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dat de
al
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sommlgen
en
slag
gingenonmiddellijk
aan
de
hiermee
afgedrukl
waren
printtekeningen
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(nogmaals
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Hiernaast
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De
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softwarehebben
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o
een
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voedingsspanning
l'erheÍerdeH ell-print
verzorgen.Dit
geen
consequenties,
wantin
verder
pin
heeft
Het
25.
pin
t/m
18
moetechlerzíjn:
goed'
het schema(figuur1) staathetwèl
Overigensben ik blij verrastdat zoveellezersde softwarehebbenaangevraagd.
lnmiddelsheeftzicheenBQC-lid(PA3BHH)metHellop de bandgemeldnaar
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UITSLAGíSt ORIGINALQRP-CONTEST
dOOTPAOATG
Klasse VLP <1 W
Call
Nr

Punten

OKlDEC
PA3BHH
PASFSC
DJgIE

18.414
2.250
2.112
32

1
15
16
35

QSO's

117
25
27
2

Band(en)
80-40-20m
80-40m
40m
40m

I,rdeI#ï;

[l++oïffi-Tfl
]J;;?'i
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KlasseQRP<5 W
Nr
Call
1
20
56
1OO
106
111
124

LY2FE
PAoRDT
PAoATG
PA3BHK
PA3ASC
PASAFF
OKlDSA

Punten

QSO'S

57.825
't2.423

246
102
37
10
13
8
2

3.600
612
387
182
15

Band(en)
80-40-20m
80-40ó
40-20m
80-40-20m
80m
80m
20m
73, AdriaanPAoATG

Ilenelu:; QRP Club - Nieuwsbrief nr, 83 - september 1997

:

:

'

Leuk!lk benbenieuwd
in de vorigeNieuwsbrief.
van de artikelen
aanleiding
*
wanneerde anderenverschunen(PAoEPlis bijnazover).We wachtenaf'..
73, WiM PAOWDW.
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Nieuwsbriefmee begonnen',schriifthij, doelenclop een nosta[gischQRPstation.
Hetvoorspel
sindsjaar en dag ben ik in hetbezitvan een buis,de PhilipsÏc 04/10.lk wilde
rondomdezebuiseenzenderbouwen,maarkreegtnaarnietde gegevensvan
met een
dezebuisbovenwater!(Wiehelpt?-red-).Ook eenouderadiokast
ebonietenfrontplaat,voorzienvan (te)vêel gatenbehoordetot de voorraadvoor
heeftmijveeltijden zoeken
van de onderdelen
dit project.Hetverzamelen
voorde AZ 1 was niet
gekost.Vooralde traíovoorde 4 voltgloeispanning
overstagnaarhetgebruikvan een
gemakkelijk.
lk wildeondergeenvoorwaarde
seleencel.
Het moesten zoude AZ 1 worden!
is geworden.
toonthoe het uiteindelijk
Figuur1 op de volgendebladzijde
en geheel
de éénbuis-zender
daaronder
Bovenaanzietu de éénbuis-ontvanger,
onderaande voeding.

- REVIVAL- 1997
1947
:
door Petervan den AkkerDJoGD
Een actieftidvan de BQC,Peter van den AkkerDJ7GD,woont al iaren in
Moers,Duitsland.AlleNieuwsbrievenwordendoor hem zeer intensiefgelezen
en, zo schriifthii, ziin vaak een bron van inspiratie.Zo ook dezekeer, de
'Het QRP'
Nieuwsbriefnr.Bo 1996,waarineen aftiketstond van Wim PAoWDW:
stationvan KlGHD'. En passantmeldt Peternog even de MFJ-206te hebben
nagebouwd,dit na het schemate hebbengezien.De íoto (zieblz. 27) geeft een
goede indrukvan het eindresultaat.'tk heb er ook maar een stekkerbusiein
Kan ik hem tevens
gemaaktvoorhet aansluitenvan een spriet-antenne.
besluithii.
gebruikenalseen gevoeligeveldsterl<temeter',
Maar nu de hoofdmootvan ziin brief: 'lk ben er maar direct na het lezen van de
IJenelu.r QRP L:luh - Nieuwsbrieí'nn 83 ' septemher 1997

De bouw
gemorrteerd,
dit om veranderingen
Hetgeheelwerdop driestukkenprintplaat
weerte moeten
alles
zo soepelmogelijk(lees:zonder
aan de schakeling
Ookde LF-tÍafowas niette krijgen.Gelukkigkon
te kunnenuitvoeren.
afbreken)
a.u.b'graagzou ik hemvan u
ik er één lenen.Mochtu eenexemplaarweten:
terugnaarde eigenlijke
LF-traÍo
de
moet
wantvandaagof moÍgen
overnemen,
Tweevan de door
hebbendezelfdeweg afgelegd.
ook de kristallen
eigenaar.
komenuit de bekendeBc 610.Nummerdrieis een
mij gebruiktekristallen
'Varioquartz"
is dat de
van dezeuitvoering
Het bijzonder
Germany.
in
made
van een
verdraaien
het
kanwordenmiddels
t 15 kHzverschoven
frequentie
aangebrachtknopje.De
aÍstemmingbestrijkt150kHz bij
heb ik
180".Als fijn-aístemming
. condensator 2 pF
eentrimmergenomenen een
waar
knopjegemonteerd

d

&ïlï,il!;lïJJ"

knop voor
3mmas
(of 4 mm lijmen)

Fig. 2

een
doorgaaans
wordtgebruikt.
schroevendraaiertje
(ziefiguur2). De trimmerheefteen
waardevan ca. 15 PFen voldoel
mij voor het fijnafstemmen
uitstekend.
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Om mijn seinschriftbeterte kunnencontrolerenis er in de seinsleutelbehuizing
gemonteerd.De voedinghiervoorwordtverzorgd
een kleinepiëzo-zoemertje
van 120o in de kathodeleiding
overde weersland
doorde spanningsval
ca.45 mA.
stroombedreagt
De opgenomen
is kleinergemaaktdan in het origineleschema
De antennekoppelspoel
Doorin seriemet de
1947)was aangegeven.
('starthilfe
fUrFunkamateure'uit
aante sluitenheb ik, metals antenneeen 50 o
spoeleen draaicondensator
gezocht.Vervolgens
heb ik de
eerstde besteaanpassing
dummy-load,
gemeten.
te kunnen
Deze
bleek
van
de
verkregen
waarde
draaicondensator
wordenvervangendooreen 400 pF zilver-micatype uit de dump.
De ontvangspoelis op een vier-pensoude buisvoetgewikkeld.Zo krijgthet
materiaal,wat volgensanderen(vaakXYL's)alleenmaargeschiktis om te
loch nog eengoedebestemmingl
wordenweggegooid,
i
vindtu hierna.
voorzowelzenderals ontvanger,
De spoelgegevens,
bij figuur 1
Spoelgegevens
1 1. . . . . . . . . .w4i n d i g e0n, 5m m o p 4 - p e n sb u i s v o e t
L 2 . . . . . . . . . . 2 2 w i n d i n0g,e5nm m - i d e m- ( c a .1 7 p H )

80k

2 7

|

afstandtussenL1 en L2 bedraagt7 mm
w6i n d i n g e1n, 5m m o p 5 0 m m k o k e r
L3..........2
(duszonder
gemaaktvan coaxRG58binnengeleider
L4..........5
windingen,
'koude'zijde
L3
van
de
over
afscherming)
Resultaten
en/oÍ
is het een spannendmomentoÍ datgenewat na veel inspanning
Natuurlijk
voldoet.
veMachting
moeitegebouwdis, aan de hooggespannen
Hel antwoordis: Ja!! lk heb intussenruim15 QSO'sgemaakt'waarvantwee
te hebben
lk prijsmijgelukkigdezeverbindingen
zgn.two-wayQRP-QSO's.
promotor
Herman
PA3ALX
bij
uitslek,
mogenmakenmet onzeBQC QRP-CW
dat
de QRPvondik' is
en FrankONsAG.Het meestverbazingwekkende
(2
Comudipool
x
17
meter
van
antenne
en
ontvanger
simpele
zo'n
met
stations
PAoSE)nog zo goedte ontvangenwaren.

Fig. I Het nostulgisch eRP-stution vun D.loGD
Ilcnelux QRP CIuh - Nieuwshrief nn 83 - september t 997:

Plannen
zo te
Blijfthet nu hierbij?Welnee,de plannenzijn om het zendgedeelte
wil
ik
een LF-filtef
veranderendat ik de írequentiekan wijzigen.In de ontvanger
plaatsenen ook de kopteleÍoon
vervangen.Zo blijvenwe bezigen zo hoorthet
Benelu.tQRPCluh - Nieuwsbriefnr. 83'seplcmber 1997
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tonenen wel op de QRPook,hi. lk heb hetvoomemenom het'apparaat'tê
te Apeldoornop 6 september.Mochtu mij met raadof daadterzijde
bijeenkomst
willenstaan,danzie ik nu al met genoegennaardezedag uit'
'nood,oproepen'
(ik kom op 6 septembernaarApeldoom)
Vergeetook nietmijn
want ik zou niet meerwetenwaar ik de materialenvandaanzou moetênhalen.
'stopcontact-amateurs'dik
gezaaid,vandaar!
zijnde
ln Duitsland

I

Best73 esT2,PeterDJoGD,BQC-lid397

reflecliesbeperkenzichlot een enkeleEszeer belangrijk.lonosferische
tijdensde regensdie vanafhalvenrege
openingop 6 meter,meteorscatler
oktoberweerwal vakergaanvallenen wie weetde eersteopeningenin
zonnecyclus23 via F2 op 6. Ook voor Aurorabrekenweerbeteretijdenaan.
heeftmaximatijdensde lenleen de heÍtÍst'
Dezepropagatievia het Noorderlicht
\ívat
wordtzal ook de kansop Aurora
actiever
de zon weer
Nu waarschijnlijk
loenemen.

a a a a t

^RP BOVEN
- - _ - 30 MHz

tul.-.

'.,' ,'
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Enkele maandengeleden steldeik voor dat iemand andersmisschiendeze
rubrie| moestovememen.Nietdat miin interessein de hogere frequentiesis
afgenomen,integendeel!Maar door allerleiomstandighedenis miin activiteit
'lemand andersvinden'is
boven 144MHz de laatstejaren behoorliikafgenomen.
attijd een probleem,de meesteverenigingenRampenermee.De leden ziin
'het blaadiezo leuk vinden'.En zolanger
immersvoornameliiklid omdatze
mensenzijn die een btad interessantkunnenhoudenis daar natuurliiknietsop
tegen. Maar wanneerde schrijversstoppenbetekentdit uiteindeliikhet einde
van 'dat leuke blaadje'en van de club. OnzeBQC is echtereen wonderbaarliike
club: we hebbenechteacIíevelingenonder ons die ook bereidziin te schriiven!
Atex OosterlooPDoSES is bereid de VHFNHF/SHF-rubriekover te nemen. Dit
is dusmijn laatsterubriekover het wel en wee van QRPboven 30 MHz.
Propagatie
Mits hetweermeewerktl
Het Najaaris de periodevan de enormetropocondities.
zwoele
Zuidtot Zuidwester
HogedrukbovenCentraaI Europa?Nederlandin de
let op Uw banden!Maarwanneerde weergoden
stroming?VHF/UHFiSHF'ers,
vergetendat het in de herfsteigenlijktot halverwegenovembermooirustigweer
nielop.
elkaaropvolgengaatdit tropoverhaal
hoortte zijnen de depressies
tredenook regelmatiggrole
Echter,langsdiepefrontensystemen
tropocondities!
En nieteensmet
op. Met anderewoorden:
temperatuurinversies
VHF/UHF/SHF'ers
serieuze
is de weerkaart
mooi stabielweer.Inderdaad,voor

Bcnelux QRP Club ' Nieuwshrief nr. 83 - september1997

Activiteiten
Alex PDoSESstuurdemij uit het ziekenhuiseen brieÍmet daarinde resultaten
'supertropo'.ln hetAcademischZiekenhuis
op 2 tijdens
van portofoongebruik
en hadeen redelijk'QTH'voor
van Utrecht(AZU)lag hij op een hogeverdieping
's
sprakik hem morgensvia P|3HLM,op wegnaarmijnwerk'
VHF.Regelmatig
wantna de thee van zes uur sliephij niet meer.Hij gebruiktein het AZU ztjn
3,2watt.Zijnantenne:een
voor2 m, uitgangsvermogen:
lcomlC02Eportofoon
iropo
beginjuniwerktehij oa.
groundplane
Tijdensenorme
in de vensterbank.
(netaan de overkantvan de Orkney-eilandenover meerdan
GMBLFB(IOBSJH)
JO11OE)'ON'IDEZ
ONlASF (Brussel,
1000km),OZlCDX in Kopenhagen,
DLOLBH
(Lowestoft,
JO02JL)'
(Southampton),
MlBBT
(JO21EE),
GINlS
Nederlandel
en'weggelopen
DB1XR (JO53DP!)
(JO44XB),
DGSHE(JO43XO),
PA/W6ZXuit Den Bosch.GMSLFBheeftde verbindinginmiddelsbevestigden
met hem ontstaan!ook uit Duitslanden
er is een completebriefirrrisseling
Denemarkenzijn er al kaartenbinnen.VerderliêtAlexenkeleartsen
kijkendoorvia z'n portoÍoonmet Parijste praten. Dit allesmet
stomverbaasd
kon hij eindelijkeen stationwerkenwaarmeehet vanuithuis
het
AzU
Uit
FM!
en welPI4GVin
antennes!)
nognooitwas gelukt(ondanksdie geweldige
Den Haag.PI4GVwerdbedienddoor NL6280.Leukdat dat eindelijkweermag.
zat ik als scholiertjevan 14 vanaf PIlROS
(vroegermet de ondenrijsmachtiging
zonderook maarietsaan CB of drie
geworden
al op 80 en ben zo radioamateur
meterte doenl).Na het AZUwerdAlex verderbehandeldin het ziekenhuísin
Blaricumop een voorVHF/UHFmoeilijkQTH. PI3HLMkon hij wel vergeten
doordatPI3AMFeen halÍ kanaalhogeren in aÍstandvlakbijzit.Tochwerktehij
en metPElOYFin Hengelo,
op 13juni nogsimplexmetPEIAYJin Julianadorp
Ov. Ook nu weermet de ICO2Een de GP. Op 70 konAlex met FM simplexniets
onzeband
ltjktiedereen
beginnen,
in de chiquewijkvlakbij hetziekenhuis
Inderdaad,
en
House'
5856
zonodigte moetenvezieken met Bach,Beethoven,
de LPD'szijn in Blaricumlangzaammaarzekerbezigonzebandoverte nemen'
Benelux QRP Ctub - Nieuwsbrielnn 83 ' septemhcr1997
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10
ruimteis die is
En dat terwijler rondde 350 MHzeen zee van ongebruikte
gereserveerdvoor...defensie.Alexistijdenshetschrijvenvanderubriekweer
DX'
eventhuisen is weervolopactiefgeweest'Hij maakteop 2 diverse
onderanderemet GU en GW'
verbindingen,
genotenvan de mooietropo'
Albert PA3EXSuit OosteMoldeheeftook volop
yagi
antenne'In de meiconlestwerkte
condities.Hij gebruikt1 walt en een 16 el'
met de vakken
hij met TM2DX,een specialeFranksepÍefix'VerderQSO's
op 3 en 4 juni
JNOg,JN19,JN39en JO40,allesgoedvoormeerdan 500 km!
de 4e werkteA|bertbijnaa||egrotevakkenin
warener ook weerprachtcondities,
prefix'Maar
Denemarkenmet meestS9'signalen.OZSVbetekendeeen leuke
ookrichtingschotlandginghetdieavond,zoalsGMlTDUuitlOsT(660kml)
bewees.De5ehoordeA|berthoeTheoPA3GZV(Boc743)metl00mWineen
l2el.yagiverbindingmaaktemetGMoTGE,ookinlOsT'LaterwerkteAlberl
yagi stopte.GI6LAwas
dezeschot en GM8LFBuit lo88 die 5 wattin een 9 el.
warener óók nog' Een uitgebreid
helaasniette bereikenmaarde Scandinaviërs
werkte
QSO met SMTRYOuit JO76en wat Norenwarenhet resultaat.LC3SAT
'als
dank'Albertweereen leukeprefix.AlbertveÍtelde
zijn eerstePA en gaf
die door
veel pleziergehadte hebbenom een opmerkingvan een Amerikaan
rubriek'Reflecties':
in zijn
DickPAoSElaaistwerdaangehaald
'De prestatievan een verbindingvan een QRP-station
ligtgeheelbij het
tegenslationdatdiezie|igemiezerigesignaa|tjesuitderuismoetplukken'.
meest
Ten dele heeftdie Yankmisschienwel gelijkmaarboven144 MHzligt het
van
ssB-signalen
en
zelfs
HF
is veellagerdanop
wel anders.Hetruisniveau
op de meesteHF-banden
ls een'519'rapport
beluisleren.
te
s3 zijncomforiabel
zelfsdiep in de ruis nog
strepen
en
punten
z'rjn
klinkklareonzin,op VHF en UHF
vrijgoedteonderscheidenenismorsegoedbruikbaar.Wanneereensignaal
een bepaaldesterkteheeflen zijn vermogennoemtis er
van een QRO-station
voor nodigom ie bepalenof wij met ons QRPeen simpelrekensommetje
werkt
signaalvoldoendesterkzullenzijn vooreen QSO' De antennewinst
propagatie
in de
verschillende
immersbij beidestationstwee kantenop! Alleen
tweerichtingen(ookdàt kan voorkomen)kan dan nog roet in het etengooien.
PA3BHK.Zelf heb ik ook weereenswat op 2 kunnendoen.Mijn6 meterbeam
met 75 O kabelstuurtmaareen kwart van mijn2 m vermogenterugen laat een
zien.Met5 W PEPen een SWR van2 zag ik op 3 juni
bizarrichtingspatroon
kanste werkenmetOZ1SDB/P, OZSVen OZ9SKB,allemaalin JO45en JO55'
op 6 (naaroa. SU en OD)vielenmeest'smorgens'in
De mooiereEs-openingen
of werdenvernielddooreen enorme
de baaszijn tijd'en ben ik dus misgelopen,
Benelux QRP CIub - Nieawsbrief nr. E3 - sePíembet 1997

sg-ruisoverde heleband,waardooreen loeihardsignaaluit oY
plaatseluke
Maarhetwas leukom op 29 juni nogevenmêt
compleetwerdweggevaagd.
gHoVRZte werken,de laatsteVRZA Druvakantie-expeditie
naarMalla.Hoewel
ATU!)warendaar
met
en de antenne(eenw3DZZ
nietmetQRP,de propagatie
achterhet huis
nietgoedgenoegvoor,werkteik op 12juli vanuitde boomgaard
(1N69'
St. Mary's,een
op
M/PEIPZS/P
Dennis,
nog
met
zwager
zus
en
van mijn
's ochtendsen
jaar
vooral
dit
de
Es
van de scilly- eilanden).ook op 2 schijnt
doorde weekle zijn geweest,helaasheb ik die dus gemist.
En verder
voor2 m en 70 cm die ik enigetijd
U zichde combi-antenne
herinnert
Misschien
brengt'GBHF Antennes& Towers'uitBrielletwee
geledenbeschreef.
Inmiddels
antennesop de markt.Er is een versievoor2 m en 70 cm (4 el.
van dergelijke
resp.5 el.,beidenmeteen gainvan 7,5 dBd)en één voor6 m, 2 m en 70 cm
waarnogeen 2 el. voor6 (gain:4,5 dBd)achterde andereantennesis
van zo'n2 meterlengte!Dit lijktme zeer
gemonteerd.
Dit allesop een draagbuis
oÍ beperkteruimteop hetdak.
practisch
voor'portable'gebruik
Inmiddelsstaatde driebanderin de garagete wachtentotdatik de kans krijg
hem op het dak te zetten.
zoalsal vermeldheeÍtAlex PDoSESaangebodendezerubriekoverte nemen.
Na ruim7 jaar is het bestgoeddat hiervers bloedgaatstromenllk hoopdat U
nu Alex op de hoogtevan Uw activiteitenboven30 MHzwilthouden,zodalook
hij kan latenzien dat de BQC Óókop de hogereÍrequentieszijn mannetjestaat.
Zijn adresis:
Alex OosterlooPDoSES
58
Naardingerland
l
1273NJ Huizen'
oktoberdus
Voor informatieblijftgeldenwat voor mij gold:graaghalverwege
Uw kopij
Nieuwsbrief
van de volgende
enkelewekenvóórde sluitingsdatum
inzenden(1 novembeQzodatAlex op zijn gemakéén en anderkan uitwerken'
wat
Alex, heelveel succesmet dezerubriek!lk zal proberenje regelmatigvan
'dope.tevoozien.Sterktemetjegezondheidenwehopena||emaa|Vanganser
hartedatje nog langmee kuntdoen!
Best72 es 73 de RobertPA3BHK
t l a t f
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ALLBANDQRPTX,:,:
METVXO-FREQUENTIESTABILISATIE
:

tuna

+5

nr'82
coRREcrlEsFNAANVULL'Ï::"r Nieuwsbrief
'.::':':'
'
,,
dOOrPAoKSB

o

) opêtàta

s9b
recêLigr.rl
naarorcillr'lor

479
,$pÍ

lndefÍguren3enTopbtz'Tresp,12vanNieuwsbriefnr.S2hebikeenpaar
niet
storendetekenfoutengemaaktwaardoor hetapparaatzoalsgepubliceerd
Bas
met
die
samen
wert<t.tk werd daaropattentgemaaktdoor Joop PAoJCL,
PAoRTW,hetontwerpiemaakt.OoksuggereerdeJoopeenduideliike
verbetering (punt 3 hieronder) die ik graag ovemeem'
Correctiesen verbeteringen
van de CA3140moeten
2 en 3 van de ingangen
1. De aansluitingen
verwisseldworden.
2.Tussendepuntenl0en.|lvandeHc4060VComoeteenweerslandvan
Zonderdie weerstandstartde oscillalorniet.
1 M() wordenaangebracht.
naarde
Tijdenshet overschakelen
verbeterd.
is
3. De schakelingmet sgb
'operate'washet regelsignaal
lus soms
de
kon
en
onderbroken
even
stand
niet
dat
springen.Bij de verbeterdeschakelingkan
uit de vergrendeling
wordtnu directafgenomenvan het knooppuntvan
meer.Het regelsignaal
()
de 10 ko en 820 weerstanden alleenin de meestlinkerstandvan sgb
wordtdit puntaan + 5 V gelegd.In de overigetweeslandenwordter dus
4.

doorS9b.
nietsgeschakeld
De HC4066in figuur7 heeftnormaalvoedingsspanning:

14 is plusen 7 is nul'
5.|nfiguur3moetdecondensatorvanl0nFdierechtsonderinhetschema
van '100K),47 kO en 10 kO' worden
zit,tussenaardeen het knooppunt
vervangendooreen waardevan 100 pF. Met de fouiiefgelekendewaarde
genoemde
van 10 nF is de regellusnietstabiel.overigensheeftJoopde
weerstandvan 100ko vergroottot 330 kQ' Het houdgebiedvan de
wordtdan kleiner,maarJoop heeftweinigdriftvan zijn
stabilisator
afstemt.Bas
Hij vindtdat het geheeldan gemakkelijker
hoofdoscillator.
6.

maaktedie weerstand220 kl)'
lc's moetenabsoluutvan dattypezijn.MetcD- of
Alle als HC aangegeven
HEF-typenwerktde zaak met 100%zekerheidniet.
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prircipe ongh/lolÁ

Fig. 7 W0, samplehttld cn regelversterker

Aanvullingen
s1-s4 worden
1. In figuur3 mogende plaatsenvan trimmersen schakelaars
dan met
zitten
als dat constructiefbeteruitkomt.De trimmers
venJvisseld.
2.

één kant aan aarde.
is dichtbij
De besteplaatsvoorde 8F981buÍferwaaropL3 is aangesloten
zaak
de leiding
is
het
goed
uit komt
de oscillator.Als dat constructiefnietzo
tussenL3 en de BF981uit te voerenmet een stukjedun coaxkabel
alleengeaardis aan de kanlvan de 8F981.Dit
waarvande aÍscherming
op de oscillatordooraardstromen
terugkoppeling
reduceertongewenste
van de eindtrapin het'chassis'.
In de vrijlopendetoestand,meestlinkerstandvan 59' Íhagop 28 MHz btj
niet meer
het indrukkenvan de sleutelde vrijlopendeoscillatorfrequentie
ls datwel het gevaldan is er nogte veel
dan zo'n 100Hz verlopen.
om en de regelingzou
op de oscillatorbuitenhet regelcircuit
terugwerking
kunnenraken'Een mogelijke
tijdenshet seinenuit de vergrendeling
lJeneluxQRPCluh ' Meuwshriefnr. 83 - september1997
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14
voor zowel ontvangenalszenden.'
dit
ZelÍwas ik net met de constructievan een transceiverbegonnenwaarbu
niet
dat
ik
waarom
principenu juist nieÍwordtgehanteeÍd'Eén van de redenen

kan onvoldoendeafschermingvan het
oozaak van zo'nterugwerking
zijn'
oscillatorgedeelte
Bij Joop bleekde genoemdeBFgS1MOSFETdeÍectte zijn.Als experiment

3.

|ietJoopdiehelebufíertrapwegenverbondL3directmetdeingangvan
deschake|inginfiguur4.Joopkreeggoederesu|tatenen|aathetmaarzo.
MijnadviesistochomdiebufÍerermaarinte|aten.|kbenernietvan
overtuigddat het zonderin alle situatiesgoedgaat'
van de paarse4C6
van 16 windingen
van eenwikkeling
De zelfinductie
pH.
Dat is eigenlijkietskrap
in de stuur-en eindtrapis 7,5
ringkerntrafo's
voorde 160m, maarhetgaatgoed.
van
ook bruikbaarzijnde zwarteAmidonferrietkerntjes(geenpoederijzer)
ongeveerdeze|fdeafmetingen.Zehebbeneengroteremu.Joop|egde
op de eindtrafoi'p'v' 16 op
en 3 windingen
op de stuurtrafo
5 windingen
allebei,zoalsbij de paarse4COkerntjes.

Bij Joop werkt het all
Joop heeftde zaaknu geheelvoor elkaarop alle banden.lk hoordehem met
een schitterendsignaaltjeop 80 m en ook bij Bas werkende oscillator,deleren
nu goed.
frequentiestabilisator
ondervindt'
nog andereproblemen
Laatme evenwetenals iemandonverhoopt
Metexcusesvoorhetongemaken dankaanJoopen Bas'
73. KlaasPAoKSB

.

:

:

ANDERS. I !

.

:

:

.

Het aardigevan onzeradiohobbyis dat er zoveelmensenmee bezigzijn met
is
Het aardigevan de Nieuwsbrief
en mogelijkheden.
verschillende
opvattingen
dat mener regelmatigartikelenin tegenkomtdie leidentot hetzelfdedoel,maar
constructiesaanleiding
doorde verschillenin aanpaktoi geheelverschillende
geven.
DouwePAoDKO
Met veel genoegenheb ik de'transceiver-constructies'van
hanteerl:
gelezen,
waarbijDouwehetvolgendeuitgangspunt
'Bijhet construerenvan een eenvoudigezelÍbouwenkelziiband(EZB)
transceiver is het de kunst om zoveel mogeliik dezelfde onderdelen te gebruiken
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doeishetvermijdenvancompromis.|kwi|name|ijkeentoptranceivermaken
voor 7 MHz,onzemoeilijkstebandvoor de bouwvan een goedeontvanger
Eentweedepunt is dat we met het zoveelmogelijkgebruikenvan dezelfde
kunnenuitsparen,maarveel problemen
onderdeleneen (duur)kristalfilter
van zendernaarontvanger
onderdelen
omdatdie dubbelgebruikte
ontmoeten
weer
schakelenmaakteen
en
geschakeldmoetenkunnenworden.Dat heen
gecompliceerd.
flink aantalschakelingen
kel
gebruikenwaardoorveel geschal
fwee
kristalíilters
lk ga in mijn constructie
kanwordenvermeden'Dekrista|fi|terszijnzelÍbouwenkostendusvrijwelniet
maaraan een
Hetenigenadeelis dattweefiltersmeerruimteinnemendan één,
verdoorgevoerdeminiaturiseringdoeiktochniet.Deoscil|atorenwordenwè|
dubbelgebruikt,al was het maarom bij het zendenpÍeciesop de
te kunnenterugkomen'
ontvangstÍrequentie

Detransceiverisnog|angnietk|aarenikzounatuurtijkkunnenwachtenmet
mijnverhaa|totdata|lesinkannenenkruikenis'.'ofgeenverhaa|alshetprojek
mislukt.
gemaakl
Een flink aantaloM's hebbenmij tijdensmarktenen lezingenduidelijk
met ze mee'
dat ze het op prijsstellenook overmislukkingente horenen ik voel
tegên
aÍtikelen
maar
alleen
daar
lees'dan kom ik
Als ik zo in de amafeurbladen
dan
kijk'
zolder
die gewagmakenvan gelukteprojekten."maarals ik hierop de
'gelukt
'mislukkingen'veel
na eindeloos
groterdan de stapel
is de stapel
geen
stapeltjemeer
daar
dat
zo
klein
geëtter'.De afdeling'werktin éên keel is
van te makenvall.
weekend'
Aan ,werktin één kee/ voldoetde buizenzender'Regenachtig
is nog regelmatig
zender
Deze
nr.71.
waarvanverslagis gedaanin Nieuwsbrief
in
Douwe
van
in gebruiken is bij dezemijn inzendingop de uitdaging
Nieuwsbriefnr. 82.
die
van de 7 MHziransceiver
Laatik dus maarbeginnenmetde beschrijving

bestopeenmislukkingzoukunnenuitdraaien.Deeersteprintjeszijna|opn
gemaakt.We zienwelwaarhet schipstrandt'
Op blz.20 vindt u een verslagvan mijn eersteexperimenten!
Groeten,BastiaanPA3FFZ
.

a t * i t
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TRANSCEIVER
HARTKIT2OOO
BOUWDOOS
door PAoKSB

Waaromzelfbouw?
in hebt,nietomdat
Je moetzo'napparaatalleenbouwenalsje daaraardigheid
je dan begrijpen
wel
kun
of beteris dan eenJapanseset,
hetzoveelgoedkoper
hoeallesin detailwerkten je bentook in staatom zelffoutente zoekenen
uitte voeren,mochter zicheen storingvoordoen'
reparaties
gebruiktdie nogtot in lengtevan dagen
gangbareonderdelen
Er zijnuitsluitend
te koopzullenblijven.
Modules
Hetapparaatbestaatuit een aantalmodulesdie zelfmoetenwordenopgebouwd
te doen;
printedcircuits.cor steltvoorom datsuccessievelijk
op enkelzijdige
de
pas
kit
bestellen;
de
volgende
en
dan
eerstde tellerkopen,bouwenen testen
verder.
en zo
aÍgeregeld'
Die kan dan metde tellerworden
synthesizer.
en het looptnietdirectzo in de papieren'
blijftoverzichtelijk
De voortgang
Levering
onderdelen,
is zeercompleeten omvatallebenodigde
De leveringsomvang
kast.
een
fraaie
tot
en
met
spoeltjes
de
voor
wikkeldraad
van het
variërend

pAocHN is gereedmet de ontwikkelingvan zrinbouwdoosvoor een all band
SS'/CW-transceiver.De eerstekitsziin uitgeleverd.Het apparaat pastzowelin
de QRP-weretdalsdaarbuiten,de outputis nl' regelbaartussen0 en 40 W'
SuperieureeigenschaPPen
De
zijnaanwezig.
allebasisfuncties
transceiver,
Het is eenvolwaardige
heeft
een
en
displays
segment
7
zeven
is digitaalop
frequentie-uitlezing
resoluiievan 100Hz.
smalle
zijnsuperieur;
De eigenschappen
van metnamede ontvanger
(zelfop te bouwenuit
bandÍilters
aande ingang,highlevelmixer,3 kristalfilters
oscillator,
een lownoisegesynthetiseerde
de meegeleverde
kristallen),
smal
MF-Íilter
apart
voor
en soepeleAVC.Er is een
gevoeligheid
uitstekende
en de zendontvangschakeling
is
cw-bedrijf,ÍullBK hoorttot de mogelijkheden
geheelsolidstate,dus er is geengetikvan relais.Bij de zenderblijktde manier
inclusiefeenvolgendkristalfilter
zeereÍfectief
te
van clippenin het MF-gedeelte
en hetsignaalkrijgteen boostdie het gebrekaan
zijn.De stemblijftnatuurlijk
gebruiktdus Íuncties
Er is geenmicrocontroller
powermeerdan compenseert.
niet
tot
de
mogelijkheden.
horen
als scannenen geheugens
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voorhetbouwenen testenzijnhelderen uitgebreid.
De beschrijvingen
ledereamateurmet een kleinbeetjehandigheidwordtin staatgeachtdit project
tot een goedeindete kunnenbrengen.
nietvolgensde specificalies
en werkthet onverhoopt
ls allesnetjesopgebouwd
danzorgtCor er voordat dat alsnoggebeurt.
of vooreen
De prijsvan hetapparaatis ca.I 1750,Voorverdereinlichtingen
kan menzichdirectwendentot Cor HartmanPAoCHN,
demonstratie
70, 1161Jf,, Zwanenburg.
Olmenlaan
KlaasPAoKSB.

GEVRAAGD
van het
voormijnDOS-computer
Wie kan mij hetpenaan een programma
vroegereMBA-TORvoor de Commodore64?
23,1272JT Huizen'
Bertv.d.LichtePA3BWX,Nolenslaan
I t * t Í
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DUO.BANDGROUNDPLANE
EENVOUDIGE
,,.,' ,

',

dOOf DLSED' ', ,,, ,",'

' :

Radialenvoor
70 cm.

:::i ' irI
Bovenaanzichl
ohassisdeel

De hierna beschrevenantennevoor 2 m en 70 cm heeft de volgende
voordefen:
.
.
.
.
'

-'

Radialenwor 2 m

eenvoudigen goedkoopna te bouwen;
voedingmet één coaxiaalkabel;
antenne;
geschiktals Portable
goedeSWRoP beidebanden;

Kabelsc,ho€n

Fig.2
soldeerwerkwordt
weinig
Met maar
tle sníenne samengesteld

voorweersinvloeden.
ongevoelig

kabelschoentjes
gesoldeerd,
zoals
getekendis in figuur2.
De radialenvoorde
70 cm bandkrijgenoP
170mm lengteaan het
eind kabelschoentjes
van 25 mm lengteen

werkenen de breedbandigheid
10 mm breedte,die als eindcapaciteit
bevorderen"
aan het
behoevengeen kabelschoentjes
De radialenvoor de tweemeterband
eind,zij zijn telkens485 mm en 495 mm lang,inclusiefkleinemessing

Bijzondereaandachtgeldtde
constructievan de verticalestraler;deze
bestaatin Íeite uit tweeevenw[dige
van
leidingen
massievekoPeren
480 mm langen 10 mm dik.Zo is de

welkeeventueelkunnenvervallen.
soldeeroogjes,
een hoekvan ca 115-135oten opzichtevan de straler
Terwijlde UHF-radialen
loodrecht(180o)vanaÍde stralernaar
moetenhebben,kunnende VHF-radialen
gezorgd'
voor extraontkoppeling
nog
ook
onderenhangen;hiermedewordt
geen
de
auteuÍ
door
De SWR is op beidebandengoed.over de winstkan

breedbandigheid
noodzakelijke
evenalsde mechanische
gewaarborgd,
nogdoordrie
welkebovendien
stabiliteit
ngstukjesvergrootwordl,
dwarsverbindi

informatiegegevenworden;dezezal echterop beidebandenmin of meer
met die van een monoband'GP'
overeenkomen
NorbertBUgersDLSED

z i ef i g u u r1 .
bestaanuit
Dezeverbindingstukjes
van 1,5mm dik'
massiefkoperdraad
goedgeleidendaande
welkeelektrisch
wordengesoldeerd.
beidestralerdelen
is
Vanafhet ondersteverbindingstukje
de stralervia een stukjekoperdraadvan
18 mm langen 'l,5 mm dik verbonden
van het SO 239
met de pinaansluiting

Literatuur:
9. Auflage,S 343-345,349 en 5'54-56
K. Rothammel,Antennenbuch,
Bron:CQ-DL2/93Vertaling:PAoB\JVY

chassisdeel.
wordtde stralerals
ln de tweemeterband
op 70 cm wordt
aangestuurd,
eenyigolÍ
hij als% golf straleraangestuurd.
De radialenvoorbeidebandenzijnaan
gesoldeerd.
de flensvan hetchassisdeel

De radialenbestaan
uit 1,5mm2éénAan
aderiglitzedraad.
van de
de uiteinden
radialenworden

BENELUXQRP-CLUB
BIJEENKOMST
ZATERDAG6 SEPTEMBER
Fig. I
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Op bladzijde48 vindl u alle inÍormatieoverdezegezelligedag'
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i MHzPERIKELEN

:

Datdachtikook,totdatikeenwatouderescheepsontvangerinhandenkreeg
waaropniet allerleisignalenle horenwarendie op de betroffenbandniet
'doof. (Dat
Een oasevan rustwas dit apparaaten toch niet
werdenuitgezonden.
dachtik weltoenie pasin huiswas...zo rustigwas ie')

middelente
Het zendenop 40 meteris geen probleem.DaÍ is met eenvoudige
het op deze
realiseren.ontuangenis anderekoek! vríiwel alleontvangerslaten
dan er
band afweten.ze onfvangennatuurtijkwe!, maar ze ontvangenveel meer
op die band wordt uitgezonden...

Hetmeestebe|angbijde4O.meterbandhebikindevakantieendit
woogmaarliefts45 kilo en verlangdeook nog een
scheepsgeval
Nietbepaaldportabel.
lichtnetaansluiiing.
prachtige
En zo nam ik, met een beetjeeen bloedendhart,aÍscheidvan deze
ontvanger.En als we dan toch aan het verkopenzijn,dan moetenook die

en dat alleenal maakt
De 40 meterbandiSeen drukkeen kleineamateurband
gesteld
worden'
eisen
dat er aan een ontvangerzware
de 41 meteromroepbanden daarworden
raakt
amateurband
de
aan
Direct
de ontvangerbouw
dit compliceert
de etherin geslingerd...
flinkevermogens

spullenvan naamen faammaarde deuruit.
Bij
Een goedeonivangervoor40 meterbouwenzie ik als een groteuitdaging

enorm.
wordenuitgevoerdzondereen fatsoenl'tjke
Moderneamateurontvangers
préselectieen dat is helaaste merken.Het veel gebruikteoctaaffilierlaal
als deze
tussen4 en 8 MHzdoornaarde mengtrap...
allesignalen
bijvoorbeeld
niei
zeker
zijn
Íiltersideaalzoudenzijn.Maarde flankenvan het octaaffilter
rechten dat betekentdat sterkesignalenbuitendit gebiedook nog tot de mixer
waarvaak nog slerkere
Rond9,6MHzzit nog eenomroepband
doordringen.
dB signaal,met het
S9+40
we een
zijn.Verzwakken
signalente ontvangen
zo'n40 dB dan komt er toch nog een signaalmet s9 bij de mixer'
octaaffilter,
maarhelaaskentde
Een idealemenglrapmengtslechtsde bedoeldesignalen,

deconstructiesvandegrolemerkenwarentweeontvangersvanhetzgn.So|20.
van ca. 9 MHz mengtmen met een VCO van
concept.Mel een middenfrequent
rond5.5 MHz naar80 en 20 meteren dat werktgoedvoordezetweebanden.
te komenschakeltmen converlersvoor en
om op de andereamateurbanden

ookdatwerktprima...beha|vevoorde4O.meterband.ondanksdeprése|ectiei
waarom beide
van allebeionbruikbaar'
beideontvangerswas de 4o-meterband
meteris me
40
de
behalve
op alle HF-banden
ontvangersgoedfunktioneerden
nietduidelijkgeworden,maarzo moet het in iedergevalniet'
TochheefthetS0/20.principeietscharmanlsenmeteenanderekeuzevande
MF (4,433MHz)is het mogelijkeen 160/40te maken:
4,4 MHz+ 2,6 MHz= 7 MHz
4 , 4 M H z- 2 , 6 M H z= 1 , 8M H z

wel strevende ontwerpers
techniekgeenidealeonderdelenen schakelingen.
daaral jarennaaren er is op dit puntflinkevooruitganggeboekt.Toch zijnde
van een goede
huidigemixersnog nietgoedgenoegom de afwezigheid
van mixersis
verbeteren
bij
het
winst
Veel
préselecliete kunnencompenseren.
'3e ordeinterceptpunt'.
Bij het
op papiergeboektmel Íraaiecijfersvoor het
testenen opmetenvan dezecijferswordtvaak gebruikgemaaktvan twee
dan
is echterveelgecompliceerder
De werkelijkheid
knalharde
draaggolven.
bevinden
buiten,
daar
en
I
MHz,
gebied
4
tot
van
test.In het
dezeenvoudige
zeersterkesignalenen die mengenzich in de nietidealemixer
zichduízenden
waarinzwakkeamateursignalen
tot tenminsteeen rumoerigeachtergrondbrei

met een goedepréselectie,leverdeneen gigantischerommel
Praktijkproeven,
komenbij de mixerof wordendaar
van het oscillatorsignaal
op. Harmonischen
geeftdat
gevormd:2x2,6 MHz= 5,2 MHzen meteen MF van 4'4MHz
omroepband'
een
ook
ontvangstop middengolÍ(800kHz)èn op 9,6MHz'
ietsomlaagtunenvan cle
3 x2,6 MHz= 7,8 MHz.Dat lijktveilig...maarmet
de oscillatormet de 41-meter
frequentie(hel is eenVCO) interÍereert
van merken'
Meteen idealemixerzoudenwe daarverderniets
omroepband.
en knalharden met een
Maarja, mixerszijn niet ideaalen de signalenzijn knalgoedepréselectieniet meerwegte krijgen'

verdrinken.
heeftmetde ontvangstop 40 meter,want
Gelukkigmaardat Í geenproblemen
u heeftuileraardflinkwat geld uitgegevenvooruw transceiverof ontvangeren
dit apparaatis uiteraardvan één van de bekendeen alomgeprezenmerken..'

experiment'
Al met al geen bemoedigend
van 4,433MHz makenwe meerkansop een
MF
de
aan
Als we vasthouden
d'w'z' de VCO koíntdan op
fatsoenlijkeonlvangstmet bovenmenging,
MHzen
verhuistdan echtervan 1'8 naar15'8
t 11,4MHz.De spiegelfrequentie
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daar vall vooramateursweinigte beleven.
,Fantasieen Zelíbouw'heb ik het bouwenen testenvan ladderfilters
ln
uit kÍistallenvan
beschrevenen daarwaseen goedebij, opgetrokken
4,433 MHz,geslooptuit kleurentelevisies.
gegevenvan die
wordtnog al eens een bouwbeschrijving
ln de amateurbladen
kristallen
dienen
eens:
de
en overeén ding zijn de auteurshet
ladderfilters
Dus wat doeje...
allemaalhetzelfdete zijn en niet zomaarergensuitgesloopt.
we bestelleneen serieidentiekekristallen.Het resultaat:huilenmet de pet op.
warenvan het grotetype HC6en de nieuwevan het kleinere
De sloopkristallen
'rinkelen'veel
meerdan die
typeHC18.Dienieuwezijntochandersgeslepenen
de'rinkels'opde
kristallen
vallenmet allemaalidentieke
grote.Bovendien
die rinkelselkaar
het
alsof
en
dan
lijkt
filter
zelÍdeplaatsin de doorlaatvan het
versterken.De grotekristallenhebbeneen wat vlakkeredoorlaat(minder

ino-llll_rl[|_Ï-{flFÏ-{llffflF-orit
I
I
=

z>I ko

fser

Ir r

lrr

=

I. o

z>tko

rinkels)en
bovendienvallende
' r i n k e l s ' bei je n

'vanailesen
parrutje

nogwat'nietmeer
op
één plek in de
Fig.I Krisurlfilter
doorlaat.De fouten
elkaarals het wareiets.Dan maareen wat groterkristalfilter...
compenseren
streefik tochniet.
miniaturisering
naareenver doorgevoerde
is geeneenvoudigezaak.Het
Het bekijkenvan de doorlaatvan een kristalfilter
Het mooisteis
testapparatuur.
ontbreektde amateuraan de noodzakelijke
maardan voor een heel
natuurlijkeenfilterscoop,
een soortspectrum-analyser,
kleinfrequentiegebied,
lets dergelijksis heelgoedzelfte makenmaarhel
toepassingsgebied
is klein.Hoe vaakfluitu nu eenÍilterdoor?
nog steeds
ln de loopderjaren heb ik zo'n Íilterscoopin elkaargezet(er yrrordt
aan gedokterd)en de resultatenvan het 4,433MHzÍilterzijn bemoedigend...
maarhetfilteris beslistnietvlak.
De meetzendermoet
Een tweedeootieis het doorfluitenmel een meetzender.
dan wel in een aantalzeerkleinestapjesin Írequentiegevarieerdkunnen
gehaald.De laatste
worden.Hiervooris de aloudeB,C221uil het vergeethoekje
anli-schimmelbehandeling
heeftde 8C221 ondergaanin 1944...en begin1997.
Na een flinkeschoonmaakbeurt
kon er primamee gemelenwordenen klopten
de aangegevenfrequentiesnog precies.Zoalszoveelamateursheb ik ervaak
over gedachlom de 8C221maareensop te ruimen...dat groveoude
Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nn 83 - september 1997

buizenspulwaarvanhet doel,het metenvan frequenties,veel beterverrichtkan
wordendoor een modernedigitaleteller.Maarja, zo'n dingleverltoch niks op en
dus is ie blijvenstaanin een hoekjeonderde werkbank;te stoffenen te
schimmelen.En wat blijkt:ineenshebje hem weereens nodig.De 8C221 kan
niet kan: een frequentieopwekken.
namefijkiets dat een frequentieteller
Bovendienwetende meestetellersmet lageÍrequentiesen kleinesignalenniets
modellenin omloop.Zo heeft
de 8C221wel.Er zijnverschillende
te beginnen...
en moeteen hoogohmigekoptelefoongebruikt
die van mij geen uitgangstrafo
worden.Op de volgendebladzijde
zietu het schema.Component'25'is
getekendals een diodemaarbetrefthet ijkkristal.Het apparaatis gedachtvoor
batterijvoeding
en om het leeglopenvan de batterijente voorkomenna het
voozien van een schakelaarin de
opbergenis het gloeidraadcircuit
Die heb ik overbrugden een netvoedinggemaakt.Een
koptelefoon-jack.
en gelijkspanning
op
hoogspanning
van 150V is ioelaatbaar(OA2stabilisator)
kanmet een
Moduleren
wordti.v.m.bromsterkaangeraden.
de gloeidraden
Daarvoorkanéénvan de twee
flink!signaalop de lopervan de volumeregelaar.
wordengebruikt(tip uit een heeloudeElectron).
kopteleÍoonaansluitingen
kabeltjenaarhel
Brengenwe het signaalvan de 8C221 met een afgeschermd
dan kunnenwe - als
Íilteren het resultaatuit het Íilternaareen (AM)-ontvangeÍ
de S-metergoed geijktis - de doorlaatvan het filterin dB's verkrugen.
dan metenis het beluisterenvan het Íilter,wanthet
Misschiennog belangrijker
is me al een paarmaalgebeurddat eenfilterop papieren op het
er primauilzagmaarom te beluisterengeengenotwas.
Íilterscoopscherm
worden.Zetten
De B,C221kan met eenvoudigemiddelenamplitudegemoduleerd
we nu de 8C221 met zijn draaggolfaan de randvan het filter- waardat is, is uit
hemmetspraakdan kunnen
metingengebleken- en moduleren
de voorgaande
'hoe
goed
het filterklinkt'.
beluisteren
we op een SSB-ontvanger
die wordt
wordtbetrokkenuit een omroepontvanger
De spraakmodulatie
uit Hilversum.Onzeeigen
afgestemdop één van de vele klelsprogrammaas
resultaten.Uiteraardproberenwe de zaak voor
spraakgeeftgeenbetrouwbare
USB en LSB en het zou een wonderzijn als in beidemodesde spraakhetzelÍde
klinkt...een ladderfilteris nietsymmetrisch.
Waaromheb ik de 8C221eigenlijkvan stal gehaald?Het Ílter hàd ik al bekeken
op de 'Íilterscoop',
dus voor het bekijkenvan de doorlaatwas de actiemet de
8C221 niel echt noodzakelijk.,.
Problemenwarener echtermet de BFO.Waar moestdle preciesslaan?of' mel
anderewoorden,op welkefrequentiesliggende randenvan het Íillereigenlijk?
Benelux QRP Club - Nieuwsbrlel nr. EJ - september1997
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Met gewoonmaarproberenmet een 4,433 MHzkristalin een
luktehet niet om op een goed puntuit te komen.Bij een
oscillatorschakeling
te liggen.
ladderfilterblfiktde doorlaatonderde kristalfrequentie
4433,6en 4431,6MHzbij gebruik
De BFO moetuitkomenop de frequenties:
kunnenlaternog iets
van 4,433619MHz kristallen.Dezetwee BFO-frequenties
wordenaangepast(trimmers)aan een zo goed mogelijkeaudioweergaveDit
op vooÍ de BFO,ziefig.3.
leverdede volgendeschakeling

r.,1316tí

ÁUDt0:golvanisch -.L -qss^ vcrf,i^f",t,mod.,loLiein
TX-k'rrlalgil[er via s6on scriewccrsto,nJ
DSB: dobLclzgbood ncua'e
Fig. 3 RFO en halansmodulator
Het omschakelengebeurtniet met diodesmaarmet een kleinrelais
zo grootis een
(suikerklontje)
vanwegeproblemenmet de diodeschakeling.
relaisnu ook weer niet.Op het printjemet de BFO is ook de balansmodulator
maarvooralvan
van modulator,
gebouwden nu is het mogelijkom de kwaliteit
gekomenMFgereed
goedte beluisterenvia de inmiddelsook
het kristalfilter,
Vervormingdooreen verkeerdeafstemming
versterkermet productdetector.
en de BFOzijn éen en dezelÍde.Met de
treedtniet op. De draaggolÍoscillator
trimmerskunnenwe nu voorLSBen USBeen zo gunstigmogelijkplekjeop de
flankenvan het Íiltergaanzoeken.Hierbijmoetin de eersteplaatsgeletworden
van de audio.
op de kwaliteit
AllesOK...dan kunnenwe nu verdergaanmet de VFO en mixer.
Een ramp!Zo eenvoudigis het dus niet om het beterte doendan de Japanners.
Mijnverdenkinggaat nietalleenuit naarde mixer,waarbijoverigensenorme
gebruiktesoorten,maarhet zou
verschillenoptradenbij de verschillende
die vóór het kristalfilteris geplaatst,ook een
kunnenzijn dat de MF-versterker,
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f|inkeduitinhetintermodu|atie.zakjedoet.DeMF-&BFo-printisinmidde|s
afgebrokenenhoeheiverdergaat|eestuwe|weerindeNieuwsbrief(verte|me
maarnietdatikhetmetdieMF.versterkerhe|emaa|verkeerdhebgedaan...dat
weetik al).
73 de Bastiaan,PA3FFZ@ PIlJYL
*****

UITDE
DE MFJ.2O6NAGEBOUWD
NIEUWSBRIEF

ZAïERNRC4 ÓKfOBER 1997
JAARLIJKSEHELMóNDSERADIOMARKT
Ditjaarza|deVERONaÍde|ingHe|mondvoordel3demaa|eenradiomarkt
en
radioapparatuur
hunovercomplete
waarde standhouders
organiseren
hetal
radioamateurwellicht
te koopKunnenbiedenen waaru als
onderdelen
jarenontbrekendeonderdee|vanuwdumpsetoÍze|fbouwtransceiverkunt
kopen.
Deradiomarktza|ookditjaarweergehoudenwordeningemeenschapshuis'De
Gese|donk'inHe|mond/Mier|o-Hout(wijk6).Bezoekerswordenvanafwijk6
middelsbewegwijzeringnaar,DeGese|donk,ge|oodstenvoordezendende
eventueel
amateuris PI4HMDQRVop 145,400MHzvoorhet inpratenvan
bezoekers.
verdwaalde
geopendvan 9'00tot 14'30uur'
bezoekers
is
voor
De zaal
Detoegangsprijsbedraagtf4,ooenhettoegangsbiljetistevensgeldigvooreen
loterijwaarvandetrekkingza|p|aatsvindenaanheteindevandemarkt,Verder
ontvangtiedere25stebezoekereen verrassingspakket'
spullenonderde hamervan
om 13.30uurstartde veilingwaarbijingezamelde
devei|ingmeesteraandemanwordengebracht.Uiteraardge|denVoorhet
RDR'regele
de gebruikelijke
aanbieden
van zendapparatuur
van
hettoekennen
beschikbaar,
tafels
enkele
nog
er
zijn
geïnleresseerden
Voor
standruimteza|plaatsvindenopvo|gordevanaanme|ding,KostenvooÍhet
hurenvan eentafelbedragen
f 7 '50.
en reserveringen:
Voornadereinformatie
Gerritvan derHeijdenPA3EBM,tel.0493-312325
Erikvan de KerkhofPA3FFK,tel.0492-512668
Hansvan RooyPAoTLM, lel. O492-523349-

De retlactie ontt,ing van Peter DIoGD deZe.ftttovan ztjn nagehouwde ll:lF'I-206

*****
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DE TAP-TELLER
door PAoKSB

g

g

l

Inleiding
met tweeingangenen kan gebruiktwordenbij een
De telleris een up/down-teller
een D0-ontvangeren bij enkelsuperCW-zender,een signaalgenerator,
allebei
ontvanger.In dat gevalwordende oscillator-en BFO-frequenties
verschijntop 4 LED displays.De resolutieis
gemetenen de ontvangfrequentie

siEi

naarkeuzel00Hz resp.10 kHz.
Mijn exemplaarwerktenog goedtot 97 MHz.
omdal
in op sommigeprincipesen ontwerpoverwegingen
lk ga wat uitgebreider
lc's
nog
steeds
zien
als
met
digitale
het
werken
veel
OM's
ik de indrukheb dat

,êr
Fji

z

r:l

:

$

f'.5

l

I
.t.
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Waaromis dit een QRP-ontwerp?
Het apparaatis klein,verbruiktweinigenergie,is goedkoop,is opgebouwduit
gangbareonderdelen,
kaneenvoudig
wordenaangesloten
op het eerder
genoemdeQRP-zendertje
en kan ook in combinaliemet reedsbestaande
apparatuurwordengebruiktop alle HF-amateurbanden,
inclusiefde 50 MHz
band.

E F.
É
o
É

!i

zwartekunsi.
De naam
aan KarelPAoTAP.
De naamis bedoeldals nagedachtenis
uit de NieuwsbrieÍ
voor mijnQRP-CW-zendertje
Karelhad grotebelangstelling
vanjuni '97.lk hadKareleen eersteversievan datartikelgegevenvoor
ervanuitgaandedat als Karelhet niet begreephet verhaalnog
commentaar,
nietheldergenoegwas.
Al snel besloothij het apparaatjete gaan makenen sprakdaarvaak overin
onzeveelvuldige
2 m QSO's.Hij zeitoenook dathij hetwel handigzou vinden
om er een kleintellerljebijte hebben.lk lietdaaralvastmijngedachlenover
gaan.Op eenavondmelddeKareldai hij een adresjewistin Amsterdam
voor
goedkope
zou beginnen.
De
en spoedigaan hetzendertje
tuimelschakelaartjes
vofgendedag was Kareldood.Zomaarineens,op slraat.Misschienwas hij wel
op weg om schakelaartjes
te halen.We zullenhet nooitweten.Maarhet tellertje
is er, dankzijKarel.lk denkdat hij hetwel een leuk oniwerpjegevondenzou
hebben.
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4'onderdrukk|ngscircuitvoordemeest|inksenulophetdisp|ay.
EigenschaPPen
een paarbijzondere
Ondankszijn eenvoudheefthet apparaatjetoch
eigenschaPPen.
nietechl
voor ontvangerswordtde BFO-Írequentie
In sommigetellerontwerpen
gemetenmaarwordtgepresetopeenvastewaarde.Dete||erte|tdana||eende
is bij dat principecorrectzolangje de
De frequentieuitlezing
áscillatorÍrequentie.
BFo.fÍequentienietverandert.Ze|fvindikhetprettigomdeBFoweltekunnen
verstemmen.lnditontwerpwordtdeBFo-frequentieechtgemetenwaardoorde
uitlezingaltijdjuist is.
die de
vormende prescalersin beideingangskanalen
Een anderebijzonderheid
ingangsÍrequenliesdoorl6de|enendiedoordeiijdbasiswordenbestuurd.
Hierdoorwordthetonvermijdelijkeknipperenmeteencountvande|aatstedigit,
eeneffectdatbijeentel|eraltijdaanwezigis,meteenfactorl6verminderd.|n
depraktijkStaatdeuit|ezinga|seenhuis.Jekuntdeprescalerziena|sdeeerste
trap van eenlellerwaaropgeendisplayis aangesloien'
gevalkan het
lk heb gekozenvoor4 displaysin plaatsvan 6' In dat laatste
MHz' lk
'
14'1234
b'v
aangegeven'
completegetalvan de frequentieworden

1
1i,

Dehoofdte||erbegintindenu|stand.IndeeerstemeetperiodewordtdeBFo.
wordtde oscillatorfrequentie
frequentieafgetelden in de volgendemeetperiode
=
'
de echte
+
MHz;
14
23
9
op
opgeteld.De tellereindigtdus

ï

I

commandovande|atchpu|sdebereiktestandvastge|egdindegeheugensva
deHEF4511|c'senweergegevenopdeTsegmentsLED-disp|ays.Korlna
waarnaeen nleuwe
latchpulswordtde tellerop Ogezetdoorde resetpuls'

geschakeld
zoalsalleandere.

verhaalwel meerEngelsetermenwaaryoorgeenduidelijkNederlandswoord
is
bestaat).
Er staatdanb.v.niet07,02MHzmaar7,02MH2.Dezeeigenschap
lk heb die functie
eigenlijkin strijdmet de eenvoudvan een QRP-ontwerp.
ingebouwd
omdatik nogeenflipflopoverhad'ineen HC74lC'
Schakelingen werking
De tellerbestaatuit 4 hoofdgroepen:
'1. hoofdteller:
2. prescalersen ingangsbuffers;
3. tijdbasis;
Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nn 83 - seplember 1997
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ontvangÍrequentie.Voorontvangerswaarbijdeosci||ator.enBFo.frequenties
moetenwordenopgeteldis verderopeen aparteuitbreidingsmogelijkheid
beschreven.

Hoofdteller
Dehoofdte||erbestaatuitvierinseriegeschake|deHc192up/down-te||ers.E
soortgelijkepulsop
positiefgaandepuls op pen 5 doetde leller optellenen een
wordtop
telperiode
pen 4 laat de telleraftellen.Aan het eind van een complete

vonddatnietechtnodig.|kschake|om'lndeenestandza|dete||erdan
l4,l2Mïzaangevenenindeandere,demeestgebruikte'stand123'4kHz'Je
nodig.wie
weettochwel datje op 20 meterzit, het getal14 is niet echt sleeds
decaden,
extra
twee
met
dit niet bevaltkan de tellerzondermeeruitbreiden
|nde100Hzreso|utiemodeworden3metingenpersecondegedaan'Datis
geen
snel genoegom bij het draaienaan de afstemknopvan een ontvanger
van de tellerte krijgen.
merkbaarna-ijleffect
is het automatischdovenvan de eerstenul in de MHzNog een bijzonderheid
standbij frequentiesbeneden10 MHz(leadingzeroblanking;ik gebruikin het

VoorhetmetenvandefrequentievaneenCW-zender,signaa|generatorofDC
wordtdan
ontvangerwordtalleende up-inganggebruikt;de down-ingang
gebruikt'
ingangen
beide
worden
geaard.Voor een enkelsuperontvanger
van 9 MHz
Veronderstelals voorbeeldeen ontvangeÍmet een middenfrequentie
meetperioden'
en een oscillatorvan 23 MHz.Er zijn steedstweeopeenvolgende

I

t

metingbegint
getekend'De overige
In figuur1 zijnalleenvan de eerstetrapalleaansluitingen
pen 12 van de voorgaande
drietrappenworclenprecieszo aangesloten(dus
pen4 van de
naarpen 5 van de volgende,13 naar4 enz')'behalve
dan van de eerste3' Bij het
HEF4511(d),waarvanoe aansluitingandersis
12 en 13 ongebruikt'
laatstelC blijvende uitgangen

Prescalersen ingangsbuffers
Depresca|ersmetdeHc4o6o|C'sfunclionerena|sde|ersdoorl6ena|spo
nul is'
deeltals zijnresetingang
Een HC4O6O
van oe tijdbasis.
onderbesturing
resetde
in
lC
zich
volgteen hoog'periodewaarinhet
Na zo'n laag-periode
in
besturingssignalen
toestandbevindt'Op beideprescalersziin deze
ingangsírequenties
gedeelde
geven
de
ze werkendusom en om en
tegenfase.
van de hoofdteller'
dooraande up-en down-ingangen
beurtelings
en dienenvoornamelijkom
2
maal'
ca'
weinig,
versterken
De ingangsbuffers
De amplitudevan
van de tellerop een ontvangerte voorkomen'
terugwerking
- septemher 1997
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moel beneden40 MHztenminste300 mv top-topzijn (ca.
het ingangssignaal
af. Mijntellerwerktcorreci
100 mV eff.).Boven40 MHz neemtde gevoeligheid
Philips
en tot 88 MHzop de down-ingang'
tot 97 MHzop de up-ingang
4060'
specificeert88 MHzvooreen HC(T)
nodigaan de ingangvan de MoSFETvan ca.
lk had daarbijeen amplitude
2vo|ttop-top.Deweerstandjesvan22o.oaandeingangenvandeMoSFETs
genereren
van dietransistors'
voorkomenUHFparasitair
Tijdbasis
Voor een tellerzonderprescaleren met een resolutievan 100 Hz moet de
die door16 deeltmoetde
meetpoort10 ms openstaan.Mel een prescaler
meettijd16 maalzo langz'rjnom dezelíderesolutiete krugen,dus 160 ms.
ln Íiguur2 zijnde diversesignalengetekend.De tijdbasiswerktmel een kristal
meteenook deeltdoor8192.
van 5120kHz en een HC4060die de frequentie
Via de tweein serie
geschakelde
10-delers
ontstaan
HEF4518
in
de
Hc,tll-óo(b)fu
van de
pnt ll
aan de uitgangen
micllen

HC4{160 (r)
pni 12

I r60mrI

I
I
I
I

hi.h
HC04
pnt l2

--t t

,

LI
I
i

rcsel hooflieller
ctt
blenltingtnt
leeiing
zero

n
I

--J

t-

Pul*duur
ce.0r2mitrtrec

als lweedeler
geschakelde
HC74
meteen
blokspanningen
van 3,125Hz:
frequentie
dus 160ms hoogen 160
ms laag.Dit zijnde
tijdengedurendewelke
de prescalerstellen.Met
S1a kan diet[d meteen

factor Í00 worden
verkortdoorhet
'l'iming,
niet oP schaal
Fig. 2
overbruggenvan de
H E F4 5 1 8 .D e
per seconde
metingen
312,5
meetresolutie
er
vinden
en
10
kHz
wordtdan
plaats.
De circuitsmet de HC04poortenwekkende latch-en resetpulsenvoor de
hoofdteller
op. Die pulsendurenkort,ca. 0,2 ps en komenvlakna elkaar.Ze
vallenin de meettijdvan de down-telleren verkortende genoemde160 ms
HC04pntt

meettudiets,hetgeenpas bij hoge ingangsÍrequenties
op de down-ingang
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aanleidinggeefttot een kleinemeetfout.lmmers,na het beginvan een 150 ms
geweestzijn voordatde
meetperiodemoetener altijdeerst16 ingangspulsen
van
prescalerde eerstepuls naarde hooÍdtellerafgeeft.Bij een BFO-frequentie
vindenruimbinnendietijd
bv. 10 MHzduurtdat 1,6ps. De latch-en resetacties

p|aats.Pasbijfrequentiesboven40MHzopdedown-inganggaatereenpu
verloren.De up-ingangheeftgeenlast van dit effect'
Dlsplays
De7-segmentLEDdisp|ayszijnvanhetgemeenschappe|ijke.kathodetype'
van gegevenomdatdie voorde
ln hetschemazijner geenaansluitingen
van
zijn.Hetvindenvan de juisteaansluitingen
diversetypennogalverschillend
volt
van
5
een onbekendtype kan eenvoudiggebeurenmet een spanningsbron
van 470 o. Na enigzoekenvindje al snelwelkeaansluiting
en eenweerstandje
zitten.
kathodeis en waarallesegmentaansluitingen
de gemeenschappelijke
op
aangesloten
In sommigeontwerpenis elk segmentvia een aparteweerstand
zijn decoder.Dat is technischde bestemethode Echter,vanwegede eenvoud
gebruikivoor alle 4
kathodeweerstand
heb ik heb een gemeenschappelijke
weg gelaten'Dat gaat
weerstandjes
en heb de individuele
displaysgezamenlijk
gelijkzijn.ls dat niethetgevaldan is de
goedals de brandspanningen
displaysongelijk'
van verschillende
lichtopbrengst
ietsverschillend,
zijnde lichtsterkten
ook bij gelijkebrandspanningen
vindik dat niet.Zouje sterk
cijfer.Hinderlijk
van hetweergegeven
aÍhankelijk
van 470 Q
displayshebbendan kunnenalsnog28 weerstanden
ongelijke
gezamenlijke
en
de
per
wordengemonteerd,één weerstand segment,
kan dan wordenweggelaten'
kathodeweerstand
aangeslotenop het meestrechlselC in het schema'
display,
Let er op dat het
linksop het frontjemoetwordengemonteerd'
Onderdrukkingvan de 0 in het meest linkse display'
in figuur1' Bij het
Dezefunctiewordlverzorgddoorde HC74ÍlipÍloprechtsonder
zalde Ddiodes
4
Via
de
(d)
nul
van de HC192
getal0zijnde 4 uitgangen
het
van
flank
ingangvan de flipÍlop,pen 12,ook nul zijnop de opgaande

resetsignaa|oppenlldatdienta|s|atchpu|s.Denu|wordtingek|oktende
van de
metde blanking-ingang
uitgang,pen 9, wordtnul.Die is verbonden
ln
in dat displaydoven de kHzHEF4511,pen4, waardoorallesegmenten
gehoudenUitgangpen 9 is
standvan S1 wordtde flipflopin de set-toestand
dan altijdhoogen het displaygeeftdan ook het getal0 weer'
'sepÍcmher 1997
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Up/down en up/uP
Met een kleineuitbreiding(geschattekosten50 cent)ken de tellernaarkeuze
van elkaaraftrekkenof bij elkaaroptellen.Die modekan
beideingangssignalen
van
met9 MHzMF en een oscillator
gebruiktwordenbij b.v.een 20 m ontvanger
principe
ís
dat
de
getekend.
Het
5 tot 5,5 MHz.In Íiguur3 is dat
van de HC192
naarde up-ingang
van beideprescalers
uitgangssignalen
wordi
van
de
HC192
geleid,
de
down-ingang
terwijl
worden
hoofdteller
geblokkeerd.
De
poortschakelingen

+5 --+ up UD
0 -+ t4l ildrlrr
Fig. 3 llithreiding

voor up/up ofup/tlown

met de diodes
zorgendaarvoor.De
toevoegingbestaat
dus uit vier
weerstandenen vier
diodes.De
getekendelC'szijn
dezelÍdeals in
figuur1. Staatdus
op de stuuringang
+ 5 volt dan is de
cyclusup/up.ls dat
signaal0 voltdan
werktde tellerin de

(hethad ook iets nettergekundmet een eíra lC, maarmijn
up/down-mode
doosjewas vol!).
Hebje een onlvangerwaarinbeidemodesvoorkomendan kan het
besturingssigaal
wordenafgeleid.Let er op dat
wellichtvan de bandschakelaar
bij frequenties
ingangeen pulsminder
boven40 MHzop de omschakelbare
wordtgeteld,zoalseerderis beschreven.
Op die ingangmoetje dus zowelin de
down-als in de up-modegeen frequentiesaansluitendie hogerzijn dan 40 MHz.
Testen en afregelen
Als alle draadjesgoedzijn aangeslotenlijktde kansme zeergrootdat alles
directwerkt.Hiertochnogeen paartips.Hebje geenoscilloscoop
dan komje
met een universeelmeler
en een
op hetgelijkspanningsbereik
kristaloorteleÍoontje
ook een heeleind.Als de kristaloscillator
werkt,meelje met
de universeelmeter
op uitgang2 van de HC4O60de helftvan de
Benelux QRP CIuh - Nieuwsbrief nn 83 - septemher 1997

met een amplitude
Er staatn.l. een períecleblokspanning
voedingsspanning.
punt
zijn in een
horen
luid
te
dat
op
toon
de
625
Hz
moet
Ook
van 5 volt.
ooÍtelefoontje.
Op uitgang5 van de HC74tweedelerhoorje een regelmatigtikkenvan de
in de ene standvan S'l en eentoonvan 312,5Hz in de
3,125Hzfrequentie
zijn moeilijkerte controleren
anderestandvan S1. De latch-en resetsignalen
meetje ca. 0 V op pen I van
maarmet de universeelmeter
zonderoscilloscoop,
,12
in
van dallc. Zijn de gelijkspanningswaarden
de HC04en ca. 5 V op pen
wel
pulsen
er
ook
en
reset
latchje
gaan
smalle
de
dat
uit
ordedan mag ervan
zullenzijn.
wordengebruikt.Het
kan voortestdoeleinden
Het 5120 kHz kristalsignaal
datsignaalvia een
Wordt
pen
HC4060.
de
9
van
gebuÍÍerde
signaalstaatop
op de upals'tesl'infiguur1)aangesloten
van 1ko (aangegeven
weerstandje
'5,12'aangeven
en in
van 51
ingang dan moetende displaysin de MHz-stand
getallen
zijn
die
moeten
down-ingang
op
de
de kHz-stand,12o,o'.Aangesloten
'94,88'en '880,0'.
zo goedmogelijkop
Daarnamoel met de 40 pF trimmerde kristalfrequentie
zerobeat
een
signaalgenerator
gaat
door
o.a.
Dat
afgeregeld.
Sl2Ok{zworden
de
dan
10
kHz,
of
71
7105
op
b.v.
zetten,
te
omroepzender
op een kortegolf
die
display
tot
het
írequentiete metenmet de telleren de trimmerin te stellen
op een 5 kHzzittennl. vrij nauwkeurig
frequentieaangeeft.De omroepzenders
raster.
Aanv u tIen d e oPmerïi ngen
Aansluitingop de all bandQRPTX zoals beschrevenin Nieuwsbriefnr. 82
De tellerkan via een stukjedun
Zie figuur4op pagina9 van die nieuwsbrief.
de
coaxkabelwordenaangeslotenop een weerslandvan 1 k() verbondenmet
deler.uiteraardgeeftde telleralleengoedaan
uitgang,pen 5, van de HC4O4O
'tune'vande zenderen tijdensCW-bedrijÍ
alleenals de sleuteleven
in de stand
Tijdensnormaalcw-bedrijÍ zullenin de kHz-standvan s1 de
wordl ingehouden.
getallenaangeven.
displayswillekeurige
Andere kristallen
Een HC4g60bevat 14 in
In de schakelingwerkthet kristalin parallelresonantie
alle outputsbeschikbaar
niet
seriegeschakeldetweedelers(waarvanoverigens
worden
zijn).f.p.v.het 5120kHz krisialkan ook een 10240kHz exemplaar
'
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gebruikt.De outputvan de HC4O60moetdan wordenafgenomenvan pen 3
i'p.v.pen2(5120kHzgedee|ddoor8192oil024okHzgedee|ddoor16384
resulteertin 625 Hz).
mogelijk
Met een extraHEF4518zijn ook nog diverseanderekristalfrequenties
Een
maken.
Hz
te
625
van
frequentie
om de in het schemaaangegeven
Te denkenvaltaan de volgende
HEF4518bevattweeidentieke10-delers.
waarbijhet eerstegetaleen
deelfacloren,
en
alternatievekristalfrequenties
is beschikbaar
gedeelde
kristalÍrequentie
machtvan tweeis. De doordie factor
van de HC4060
aansluitpennen
op de tussenhaakjesgeplaatste
kristaloscillator.
:10
:10
: 6 4 ( p e n4 )
4 MHz
:10
:10
: 1 2 8( p e n6 )
I MHz
:10
(
p
e
n
:
1
0
1
4
:
2
5
6
M
H
z
16
(
p
e
n
:
1
0
1
5
)
:1024
6,4 MHZ
inclusieíhet 5120kHz kristal,
in de Conradcaialogus,
lk zag diversekristallen
zijn ze vaak goedkoper.lk kochthet mijnebij Baco
voorf 2,25.Op radiomarkten
1
,
5
0
.
i n l J m u i d e vno o rf
HCT-i.p.v.HC+ircuitsen de instellingen
lk heb mijn exemplaaruitgevoerdmet HC-circuitsmaarik denk dat het met
ook goedgaat,zij het met een kleineverandering.HC-circuils
HCT-circuits
Het
schakelenop de helften HCT-circuilsop ca. 1/3 van de voedingsspanning.
aande ingangenvan de prescalers
om de spanningsdelers
is dan raadzaam
te krijgen.Vervangde
aan te passenom weerde grootstegevoeligheid
en plusdoor
weerstanden
van 10 k() tussende ingangenvan de prescalers
22k(r.
zijn
allein'enuilgangssignalen
Normaalgeefje digitalelC'sgeeninstelling,
gebruik
van
versterkenflink.Je kuntdaar
5 volt. Poortenvan HO(T)-circuits
te vergrotendoor een
makenom de gevoeligheid
van een ingangscircuil
voorinstelling
te makendie in de buurtligtvan het schakelpunt.
dan
Er is een risico.Ligt het instelpunitoevalligpreciesop het schakelniveau
al iets
kan het lC instabielworden.De tellergeeftdan zonderingangssignaal
aan.Een kleineverandering
aan de inganglostdat
van de spanningsdeler
probleemop.Op de andereplaatsenkunnenHC-en HCT-circuits
doorelkaar
wordengebruikt.Let er op dat er ook lO'swordenverkochtmet een HCFaanduiding;erg verwarrend,
dat zijn geen snelleHC-circuitsmaarde
langzamereHEF-typen.
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Voedlng
5 volt stabilisatorhaal.
Het apparaatwerktop 5 volt die ik uit een niet-getekende
120
mA.
is
Het stroomverbruik
Storing op een ontvanger
soorlenstoringin een ontvangerveroozaken:
De tellerkan drie verschillende
die
van HC(T)-lC'sziin zeerrijk aan harmonischen,
l. De uitgangssignalen
of die via de voedingde
op een ontvangeringang
kunneninstralen
kunnenbereiken.Op sommigefrequentieshoor
ontvangeringangstrappen
Afschermenen
je dan fluitjes,al dan niet in het ritmevan de meetperioden.
passende
vormende
ontkoppelenvan de voedingsspanning
2.

3.

tegenmaatregelen.
iels
van de prescalerswordende ingangssigalen
Tijdensde meetperioden
het
van
waardoorde amplituden
andersbelastdan in de rustperioden,
oscillalor-en BFo-signaaliets kunnenvariëren.Dat kan zich uitenals een
getikin de ontvanger,vooralhoorbaarbij de ontvangstvan een sterke
hierdoorde
Bufferingvan de ingangssignalen,
draaggolf.
ongemoduleerde
vormtde remedie.
MOSFET-versterkers,
op een bestaandeontvangermoet het BFo'
aangesloten
wordt
de
teller
Als
plaats
geschikte
in de ontvangerwordenafgetakten wellicht
signaalop een
eerstextrawordenverslerkt.Het lijkt me mogelijkdat in zo'n geval het
instraalt.
versterkteBFo-signaaldirectop de ingangvan de MF-versterker
uitslaan
en
s-meter
de
kan
afgeleid
wordt
MF-signaal
Als de AVC van het
zal
Bij
LF-AVC
worden.
zou gereduceerdkunnen
de ontvangergevoeligheid
dit probleemniet oPtreden.

Constructie
Het staat
ls er een printjevan? Nee.lk heb geen printjesof printtekeningen.
iedereenvrij om de zaakop printte zetten'Van mij mag hei' Je mag ze ook
claimen'
verkopen,zoveelalsje wilt.lk zal geenroyalty's
Mijnapparaatjezitineendoosjevansbij6bij3cm,gemaaktvantweeUvormigestukjesaluminium(datis wel wat krap,neemmaareen iets groter
doosjea|Sjedekeuzehebt).De|C's|iggenmetdepootjesomhoogopeen
zijndirectaan 10 nF
printplaat.
De plus-aansluitingen
stukjedubbelzijdig
gesoldeerd(nietaangegevenop het schema)en de
ontkoppelcondensatortjes
aan aarde'De lC's
zittenmet kortestukjesmontagedraad
min-aansluitingen
gelegd
met dun geisoleerd
is
kriskras
vast.De bedrading
zittendan voldoencle
Ilenelux QRP Ctuh - Nieuwshrief nr' 83 ' septemher 1997
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Het is nietnodigen zelfsniet
aan de lc-aansluitingen.
draad,directgesoldeerd
je
Moet
laternog ergensbij,dan kun
te
houden.
erg
kort
bedrading
die
wenselijk
gewoon
opzijdrukken.
iets
zit,
je een bundeltje
draad,dat in de weg
lk heb de 4 stuksHC192 en HEF4511 lC's aaneen kantvan het stukje
aan de anderekanl.
gemonteerd
en de tijdbasisen prescalers
printplaat
bij zo'n constructieniet
Vergeet
in
het
doosje.
midden
Het plaatjeligt horizontaal
zittenop de achterkant
doorte verbinden.De ingangsbuffers
beide printvlakken
op een stukje
buitenop het doosje.De displaysheb ik gemonteerd
gaatjesboard.
Ze kijkenvia een stukjeroodpolaroidmateriaaldooreen opening
in het'front'naarbuiten.Een metalenkastjelijktme in combinatiemet een
ontvangeraltijdnodig.Het is wel een vol doosjegeworden,maarik had het nu
doosje.
kHz/ MHzzit ook in het afgeschermde
eenmaal.De omschakelaar
gemaakt
bouwdeik het apparaat'inhet
had
Nadatik wat proefschakelingetjes
manier.Dat kostteme zo'n 10 uur.lk schatde
net'op de bovenomschreven
gulden.
40
á
50
op
onderdelenkosten

,,

VAN NICad-ACCU'S
OPKNAPPEN

',,:, r r, . : , , : '

doorDl-gMGz

Bijaankoopvan eenportofoonts rneesÍaÍeen laadapparaatvoor de Nicadaccu'sinbegrepen.Aanhet opknappenvan de accu5 is niet gedacht.Enkele
OM's hebben daaruoor een modern laad/ontlaadapparaat.Hierwillen wii echter
een eenvoudigeschakelingvoor het opknappenvan NiCad-accu'sbeschriiven
die men eenvoudig en in korte tiid in elkaar kan zetten.

Laat eens wat van je horen...
Tot zovermijn relaas.Succesmet de bouwen laat me eens iets over de
resultatenweten.
73, Klaas

Volgensopgavevan de
zal.om de
accufabrikanl
van de NiCadlevensduur
na iedere
accu'ste verlengen,
vijídeladingeen restontladingtot ongeveer1 volt
via
volgen.Een rest-onilading
een weerslandzou voldoende
zijn,echterhet tijdstip
wanneerde ontladingheefr
plaatsgevonden
is nietonder
controle,waardoorde
capaciteitvanaí1,2V sterk

zor tÍ{araa
of.8^T'(l

t t t t *

NOGMAAL:DE QRPPLUS

aÍvalt.
Om de gewenstetoestandte
wordtmet deze
realiseren,
schakeling(fig. 1), bij hel dalenvan de spanningbenedende betreÍfende
doorde lransislortot ongeveer3 mA
de ontlaadstroom
zenerspanning,
gereduceerd.
DezelÍdetaak heefthet LED-circuitvooroptischecontrole.
Fig. I Principeschemo

door PA3BHK
Eindelijkheb ik het beestjenu echt naarmijn zin, ook met SSB komter een
fatsoenlijk
signaaluit!
gewoonhet dynamische
De oplossingwas even simpelals doeltrefÍend:
microfoontje,
zat,
dat standaardin het door mij gebruiktemicroíoonhuis
vervangendoor een electret.Vooreen electretwas al ruimte íngericht!Na keer
op keerte horente krijgendat het SSB-signaal'dof en 'omfloerst'klonk,krijgik
nu goederapporten.Wel moestik de ALC en microfoonversterking
opnieuw
instellen,
maardat is een kleinigheidje.

72 es73de Robert
a a t a a
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Cellen Nom.-U Eind-U Ontl.-l
6
7
8

7,2V
8,4V
9 , 6V

8 , 7V

0,62A

1 0 . 1 5 V0 , 6 5A
11,V
6 0 , 8A

RL

zo1 zDz

R2

opm

3,3()
3,9o

5V6

5V6

5 6 o Alinco
120tr lcom

3 , 9O

6V8

6V8

1 8 0í )

5V6

5V1

van ongeveer3 mA bij I V per cel te komen,wordt
om tot de ontlaadstroom
meteen silicium
aangevuld
eventueel
doorde juistekeuzevan de zenerdioden,
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in serie(in het schemaaangeduidmet
cq. Schottkydiode
juistewaardeingesteld.
E

C

.), de schakelingop de

A

. . NIEUWELEDEN. HARTELIJKWELKOM
door PA3DNN

al

Fig. 3 Het opparaatis klaor!

Fig. 2 Printla.lnut

zijn de
De onderdelenzijn uit de tabelaí te leiden.Vooranderecel-aantallen
te
wijzigen
waardenovereenkomstig
op de koperz'tjde
van de print
De onderdelenwordenvolgenshet SMD-principe
gesoldeerd,
ziefig.2 en 3. Vergeettenslottenietom de transislorvan een
koelplaat
te voorzien!
'

Kurt LindnerDL9MCZ

Bron:cq-DL2/93
Vertaling:PAoBWY

VAN DE REDACTIE
door PAoWDW
Nou moet u na die ernstigewoordenvan de vooailter (zíeblz. 1) niet gelijk
denken,ach laatik dan maargeen artikelenmeerinsturen,wantze zitten
NEE, Nee,nee! Gewoonblijveninsturen,wij zorgen
kennelijkmet ruimtegebrek.
voor de resl. Hoe,dat zienwe wel weer.We zijn veel te blij dat u zo actieÍbent
gezelligeartikelenweette maken.Dus u weethetl
en ven uw experimenten
Enne...ons redactie-adres
is en blijft:
postbus15,2100M Heemstede
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Hierbijeen oveaichtvan de ledendie zich in het laatstekwartaalbij ons hebben
aangemeld.
Hel is dezekeereen langelijst,maarlieÍst14 nieuweleden,
waardoorons ledentalop 575 is gekomen!Hartelijkwelkombr1de BaC!
815 PAoGF H.J.Schrier,J. Steenstraal2T,2162
BL Lisse.
816 PElPLF postbus81,7020AB Zethem.
ls actieÍop70 cm,2en 6 m met o.a.FT221R,R111, Nokia
ATF2en lQ2E.
817 PElROF B. Emons,Turfschip161,1186XG Amstelveen.
Werktop 2
en 6 m metTS700Gen T8í3S.
818 PA3GÏL W. Sol, Osingastate16, 8926 LM Leeuwarden.
ls actieÍop 2, 6, 10 en 20 m met ïS130V,ï5680 en lC260E.
819 PAoCO B.J.'T Jong,'s-Gravenweg
22,2631PM Nootdorp.
ls momenteelweinigactieÍ,maarheeftgoedevoornemensmel
CW QRPte gaanwerkenmeto.a.ïS140S.Doenl
820 PA3GOS T. Talma,Zevenhuisteniveg
33,9257VH Noordbergum.
Werktmet zelfbouwtransvertervoor6 m (eigenontwerp).lets
voor publicatiein de Nieuwsbrief?
821 PAoJCL J.C.Lauer,
578,2403EB Alphena.d.Rijn.
Lupinesingel
Gebruikthomemadeapparatuur
op 80 m.
822 PAoBVD B. van Dijk,Hofslaene
20,8941AR Berlikum.
2, 5665EB Geldrop.
823
S. Koenen,Heidezoom
4, 5282RZ Boxtel. )
824 PA3BFJ A.H.M.A.Smits,St. Severusstraat
Werktmet'Japs'en Drake4C.
de Bosberg1, 5427TC Boekel.
825 PDONDOM. Reijbroek,
Werktmet FT480Ren TS850Sop 2 m en 70 cm.
20,69581Warstein.
826 DL6DU A. Keijmel,Widerstrasse
Werktmet FT7 en TS930op 160 en 80 m en 23 cm.
827 GMoUMJ S.F.C.Heermavan Vos,BlarA'Chaoruinn,
PH336S2
Inverness-Shire.
Schotland.
828 PA3EJT H.C.Knippers,Damiatestraat
T2, 6171PK Stein.
ls op allebandenactief!
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ECHTEQRP.CONTESTEN
door PAoATG
datum
6 sept.
26-28sept.
18-19okt.
1-7nov.
8 nov.
15 nov.
15 nov.
16 nov.
16 nov.
16 nov.
16 nov.

GMT

contest

T

mode

1300-1600
1600-2359
1200-2400
0000-2400
0900-1130
'1500-1700

AGCWHandTastenParty CW
CW
EU for QRPweekend
CW
ARCIQRPFallParty
CW
HA QRPweek
CW
VERONPA Beker
EUCWFrat.QSOParty CW

1800-2000
0700-0900
1000-1200
1300-1500
1500-1700

vervolg
vervolg
vervolg
AGCWHOTPartY
vervolg

CW
CW
CW
CW
CW

bend
40m
8 0 - 1 0m
1 6 0 - 1 0m
80m
80+40m
40+20m
80+40m
80+40m
40+20m
40m
80m

AGCW.DLHANDTASTENPARTY(HTP}
Werkenmet:elkeamateur.
Roepen:CO HTP.
Uitwisselen:
RST+ volgnr/klasse/naam/leeÍtijd.
Deelnameklassen:
A= max.5 Wuit, B = max.50 W uit,C = max.150W uit,D
= SWL.
P u n t e n t e l l i nAg-: A = 9 p u n t e nA, - B = 7 p u n t e nA, - C = 5 p u n t e nB, - B = 4
punten,B- C = 3 punten,C - C = 2 punten.
Multiplier:
geen.
Score:de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden:
zijn toegestaan.Op de
Leeftijd(X)YL= XX. Alleenhandsleutels
summary-sheet
alleen
een handsleutel
dat
men
aanbrengen
een verklering
gebruikt.
heeft
Aanbevolen
frequentieband:
7010- 7040kHz.
Log + 5urnrnsry:
vóór 30 seplemberzendenaan FriedrichFabriDF1OY,
Grunwalder
str.104,D-81547Munchen70, Deutschland.
EUROPEFORQRPWEEKEND
Werkenmet:elke eRp-amateur.
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Roepen:CQ EU QRP.
,l
RST/pwroutput/naam.
Uitwisselen:
geen.
Deelnameklassen:
3 punten.
PA-QSO'S
0 punten,EU-QSO's1 punten DX-QSO'S
Puntentelling:
punten
met
EU.
voor een QSO
StationsbuitenEU 5
geen.
Multiplier:
op elkebend.
Score:de som van de QSO-punten
max.5 W uit.Alleentwo-wayQRPQSO'stellenmee.Per
Bijzonderheden:
continentontvangende nummers1,2 en 3 een certificaat.Bij protestenis de
bindend.
van de organisator
beslissing
gebruiken
7O2O-7
O4O,14050-14070,2 10503550-357O,
f requentiebanden:
Te
21O7Oen 28050-28070 kHz.
pet
Logs:met QSO, datum,tijd,call,vezonden en ontvangenrsUpwr/naam
band+ summaÍyvó6r 12 novemberzendenaan P. DouderaOK1CZ,Ul Baterie
1, 16200Praha6, CzechRepublic.
ARCI ORP FALL PARTY
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ QRP.
niêt-ledengeven
voorARCI-ledenRST + SPC + ARcI-membernr.,
Uitwisselen:
+
+
RSf SPC uitgangsvermogen.
singleband,all band,hi-band(20-10m) of lo-band(16G
Deelnameklassen:
40 m).Voor team competitionvraaginÍo bij PAoATG.
4 puntenper DX-QSOen 2 punlen
5 puntenperQRPARCI-QSO,
Puntentelling:
per EU-QSO.
i
som van alleSPC's.
Multiplier:
de
maal
SPC's
de
maal
de
van
QSO-punten
Score:de som
vermogensmultiPlier.
Hetzelfdestation
sPC = State/Province/country/DXCC-land.
Bijzonderheden:
uur in de contest.
dan
24
langer
gewerkt
Niet
worden.
banden
meerdere
op
mag
gebruikie
geven
de
van
beschrijving
een uitvoerige
In de summary-sheet
apparatuuren van de totaletijd gebruiktvoorzendenen luisteren'
x10 bij minderdan 1 W uit,x7 bij 1 tot 5 W uit.Boven5 W
Vermogensmultiplier:
= 0,5 x ingangsvermogen.
Het
uit geldtals checklog.Uitgangsvermog€n
gebruikt
voorde
gebruikttijdensde contestwordt
hoogsteuitgangsvermogen
bepalingvan de vermogensmultiplier.
1810(nietvoorNed.)'3560,7040'21060en
frequenties:
Aanbevolen
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45
28060kHz.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan Cam HartÍordN6GA,

Uitwisselen:
RST/QTH/naam/club/clubnr.
(NM = no member).
Deelnameklassen:
A = Eucw-lid meerdan 5 w uit,B = EUCW-lidminderdan
5 W uit,C = geenlid,D = SWL.

1959Bridgeport
Ave.,Claremont
CA 91711,USA.

Puntenrelling:
QSOmet eigenland í punt,EU-QSo's3 punten,DX-QSo,s3
punten.

HA QRPWEEK
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ TESTQRP.
Uitwisselen:
RST/QïH/naam.
geen.
Deelnameklassen:
Punlentelling:
QSO'smet eigenland 1 punt,overigelanden2 punten.
Multiplier:
DXCC-landen.
Score:de som van de QSO-punten
maalde multiplierpunten.
Bijzonderheden:
Elk stationslechts1x werken.eRp is max.S W uit.
Frequentieband:
3500- 3600kHz.
Alle deelnmersontvangeneen certiÍicaat.Bovendienontvangende winnaars
per landeen gratisjaarabonnement
op het maandblad
Radiotechnika
(weliswaar
in de Hongaarse
taal,dochmet begrijpelijke
schema's).
Logs:metsummaryvóór2'l novemberzendenaan Radiotechnika
Szerkestosege,
BudapestpF 603,H-j374 Hungary.
VERONPA BEKERWEDSTRIJD
Werkenmel:alleenPA.
Uitwisselen:
RS(I) + regionummer.
Deelnameklassen:
QRO,eRp, allessingleop. í TX, SWL.
Puntentelling:
I puntper eSO.
Multiplier:
elkeregioper band.
Score;de somvan de eSO-puntenmaalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk stalion1x per band.Eigenregioteltnietvoormultiplier.
QRP= max.5 W uil voorCW en max.10 W uit voorSSB.
Frequentiebanden:
cw 3b10- 3560en 700s -703skHz,ssB 3600- 36s0.
3700- 3775en 7050- ZleO kïz.
Logs:per band+ summaryvóór 14 decemberzenden
aanA. de JongpA@
XAW,C.R.Waiboerstr.
15, 1761CK Annapaulowna.
EU CW FRATERNITYQSO PARTY
Werkenmet:elkeamaleur.
Roepen:Ce EUCW.
llenelu-x QRP ttub - Nieuwsbríef nr. gJ - september
lg97

Multiplier;elke EUCW-clubper dag en ban{.
score: de som van de QSo-puntenmaarde som van de multiprierpunlen
per
band.
Bijzonderheden:
elk station1x per dag en band.EUCW-clubs:
scAG, AGcw.
GQRP,BQRP(Benetux
eRp Ctub),HSC,VHSC,|NORC,HCC,BTC,UFT,
SHSC,GPCW,ORPARCI,FISTS,UORQ,FOC,UCWC,HACWG.
Aanbevolenfrequentiebanden:
3s2o - 3ss0, 7o1o- 7o}o, 14020- 14osokíz.
perband
+
Logs:
summaryvóór20decemberzenden
aan GdnlherNierbauer
DJ2XP,fllingerstr.74, D-6682Ottweiter/Saar,Deutschland.
AGCW-DLHome Brew / Old Timer {HOTIpARTy
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ HOï.
Uitwisselen:
RST+ yelgnp.
+ klasse.
Deelnameklassen:
A = zelfbouwïX en RX enloÍ2s jaaroud,B = zelÍbouwTX oÍ
RX of 25 jaar oud,C = eRp TX (max.5 W uit).
qi

P u n t e n t e l l iA
ng
- A: , A - C e n C - C = 3 p u n t e nA, - B , B - C = Z p u n l e n B
, _B =
punt.
1
geen.
Multiplier:
Score:de som van de eso-punten.
Bijzonderheden:
alleenzelfbouwoÍ 2s laar oudeapparaluur.Elk stationíx per
band.Volgnrs.per band.
- 7040k1z.
Aanbevofen
frequentiebanden:
3510- 3560en 7O1O
Logs:per band+ summaryvóóri5 dec.zendenaan???
Zoalsu ziet is hetjuisteadreswaarheende logs van de AGCW HOT party
moetenwordenopgestuurd
mrlop dit momenthelaasnietbekend.Neem
zonodigtezijnertijdeven contactmet mij op. Wellichtweetik dan meer.
lk wensu veel succesmet de conteslenen vergeelook de Marathonniet!
72'AdriaanPAoATG
*rrrt
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DIPOOLUIT
DE VERKORTEMEERBANDEN
NR.8í volgensELNEC
NIEUWSBRIEF
,

PAoKSB

DL'
In NieuwsbriefNo.81van maart 1997btz. 20 refereertDouwe PAoDKOaan
QTCvan9/1960waarineendipoolmeteentengtevan2maall3,Smwordt
a
beschreven,dievoor 80, 40,20 en 1o m eenimpedantiezou hebben van 300
endaaromopdiebandengevoedzoukunnenwordenmetcoaxkabeleneen
dat
balunvan 300 naar75 Q boveninde antenne.Toenik kort geledenhoorde
iemandplannenhaddieantennetegaanmakenhebikermetmijnantenne.
programmaElneceensnaargekeken.DeresultatenzijnnietzofraaialsdeoM
uit DL-QTCaangaf.
SWR op een
en de bijbehorende
ln de tabelstaande antenne-impedanties
300í)lijnvoordeantennein'freespace'.opl0mbovendeaardezijnde
op allebandenis de SWR hoog'
verschillend:
nietwezenlijk
resultaten
grote
lk vreesdat de balunde verschillendeimpedantiesniet goedaan kan en
els
verliezenzalveroozaken.ZoalsDouweal schrijftis het een primaantenne
je hem voedtmet opentiin.Die geeftbij een hogeSWR nl' veel minder
en balunsamen.
verliezendan eencoaxkabel
Misschienhadde oM uit DL-QTC37 iaargeledeneen slechtebalunen een
maar
slechtekabel.Daarmeekunje op allebandeneen goedeswR bereiken,
terecht.
er komtdan wel ergweinigenergiein de antenne
frequentieMHz

SWR

O
antenne-impedantie

3,5

88,4

i7o8__
_22_&.-

3,8

52.0

27,2-j577

7.05

8,2

182+i578 _-

10.1

19,0

3e8elj364__

14.2

15.0

96,1- j 580

18.0

7.9

21.2

14.3

25,0

4,8

28,5

10,7

_

268+j721 _

1627-i2074 _.

91É:jj9--

2857 -i1024
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geheimschrifr:
(oÍ wiskundige?)
in het elektronische
Voor de niet-ingewijden
- j betekenteen capacitieveimpedantieen + j een inductieve'
fn de eersterij van de tabelbetekenl22,3-j 708 dus een stralingsweerstand
van 22,3O met daarmeein seÍieeen capaciteitdie bij 3,5 MHzeen impedantie
heeftvan 708 O (64 PF).
aaneen75 () kabeldan moet
wil je met een balunvan 4 op 1 ideaalaanpassen
3OOO bedragenen de reactievecomponentmoet nul zijn.
de siralingsweerstand
300 + j 0.
Ditwordtdan aldusgeschreven:
73. Klaas.
Reactie van PAoDKO
verhaalvan KlaasPAoKSBgeeftaan dat we hierte maken
Het bovenstaande
Het zal duidelijkzijn dat een antennehebbenmet een compromis-antenne.
tunernodigis.
Nu zal mijnsinzienshet doorrekenenvan een bepaalde(meerbanden-)antenne
meestalleidentot teleurstellende
met behulpvan een computerprogramma
Hoezoudende
getallen.Menweetdan in iedergevalde tekortkomingen...
december
Electron
van
comu-dipool
de
oí
een
FD4
van
berekendewaarden
op de GsRVlosgelaten
computer
1992er uitzien?In Electronmaart1997is de
alle
banden
anlenne(ReflectiesdoorPAosE) met als resultaatdat op btlna
geenaanpassingoptreedt.Ditk|optindepraktijkexac|.7e||gebruikik
De
zo'nantenneen eentuneris op allebandennoodzakelijk.
momenleel
zijndan goed.
resultaten
nr. 81 betreft,gewoon
wal
Tenslotte de beschrevenantennein Nieuwsbrieí
proberen...
zo,n levenswerkis een balunmet een paarstukkendraadvan
13.5m nu ookweerniet.
Groeten.DouwePAoDKO.
t t * t ,

PAoRJKBOUWTDE EP-2NA
(zie
ln NieuwsbrieÍnr.77 staateen leuketransceiverbeschreven,de Epiphyte-2
lid
PAoRJK
gebruikt.ons
ook nrs.78 en 79). In dit ontwerpwordteen kristalíilter
past
het keramische
echter
Hij
dit
apparaat'
van
nabouw
is begonnenmet de
resultaten!
de
naar
Íilteruit Nieuwsbriefnr. 8í toe. We zijn benieuwd
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DE JAARLIJKSEQRP.BIJEENKOMST
IN APELDOORN
OP 6 SEPTEMBER
doorPA3BHK

1996.í997
STANDBQC.MARATHON
door PAoATG

''

a.s.is de BQCweerte gastbij de vERoN op haarjaarlijkse
op 6 septembeí
overeen zaaltiewaar
HF-dag.wij hebbendaarvanaf10.00uurde beschikking
vormkunnenhouden.
en inÍormele
in ontspannen
we onzejaarvergadering
Het oÍficiêlegedeeltebegintom 11.00uur en houdenwe bij voorkeurzo korl
zoals
dringendom te bespreken,
mogelijk,maarer zijnenkelezakenvoldoende
die somsvanwegede dikte
van eenNieuwsbrief
het'luxeprobleem'
bij de drukker.
veroorzaakt
moeilijkheden
van de BQC-Marathon'97-'97
zal de prijsuitreiking
Tijdensde bijeenkomst
aan degenedie
Tevenszal er een venassingwordenuitgereikt
plaatsvinden.
heeftvoldaanen vóór 1 seplember
van de vorigeNieuwsbrief
aan de uitdaging
inmiddelsheefl
gebouwd
de
beschrijving
en
heeft
zender
een nostalgische
is!
wie
dit
nogniet
We verklappen
aande redactie.
opgestuurd
En dan hebbenwe ArendHarteveldPEl PVB bereidgevondenielste komen
vertellenoverhet gedragvan de zon en de invloedhiervanop radiopropagatie
verhaalen laatweerduidelijkzien
op de diversebanden.Het is een interessant
dat onze radiohobbyzeerveelzijdigis met diversewetenschappelijke
raakvlakken.
QSo'voertde
meeen het'onderling
Velenvan ons nemenhun bouwprojecten
lk hoopvelenvan U te mogenzienin:
boventoon.
'De KaYersheerdt'
EersteWormenseweg
APeldoorn
na ca.
Met de auto:neemafslagApeldoornZuid'vande A1 richtingApeldoorn;
weeÍ
benzinepomp
na
de
linksaf,
stoplichten
1% km bij een grotekruisingmet
de Kayersheerdt.
linksaÍen na zo'n 100 meterligt aan Uw rechterhand
om etenswarenmeele nemen,wanl er zijn tegen
Het is niet noodzakelijk
redelijkeprijzeno.a. belegdebroodjes,soepen koífieverkrijgbaar.

RobertPA3BHK
Tot6 september,

t
;ï

t:',

r

1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12

Call

Preíixen

PA3BXC
PA3BHK
PA3FSC
PAoRBO
PAoTA
PA3FFZ
PA3EXS
PAOATG
PA6NZ
PA3CLQ
PA3GMV
PA3GBK

218
117
112
108
121
35
62
74
84
54
15
18

Landen
57
45
34
36
60
17
37
27
33
20
8
7

Score

535.674.787
560.849
5.265
2.172
2.000
1.278
459
439
431
216
160
25
.

Anlenne
FD3
diPool
longwire
diPool
longwire
diPool
groundPlane
longwire
GSRV
longwire
diPool
invertedvee

is te zien,een
De marathonzit er weerop voordit seizoen.Zoalsbovenstaand
groep
wordt
de
en
leuklijstje.De invloedvan de mws is duidelijkzichtbaar
steedsgroter.we hebbendit jaar anderewinnaarsten gevolgevan het mw- en
nw-gebeuren.En verderzieje aan de tabel datje echt nietconstantactief
ontplooitDe
behoeftte zijn om aan te gevendatje ook nog wat QRP-activiteit
'96-'97vindt op 6 septemberte Apeldoornplaats'
prijsuitreiking
van Marathon
'activiteit'
is en dus
dat elkeactiviteitop QRP-gebied
lk huldighet standpunt
vermogenswijzigingen'
geclaimdkanworden.Maardoorde telkensopduikende
werkfi|e,Dat is dan
mijn
van
tussentijds,heb ik vee|werkaan het restaureren
ook de redendat ik stopmet het verwerkenvan mw's en nw's in de QRPin een
marathon.Dezeclaimswordenin het volgendeseizoenapartverwerkt
a||e
mW'
1
dan
verder
ga
ik
niet
In de,gewone.QRP.k|asse
QRPp.klasse.
ledereenkandantochnaar
gaannaarde QRPp-klasse'
vermogens
lagere
hartelustblijvenexperimenleren.
ik uiterlijk1 novemberin mijn brievenbus.
Uw volgendeopgavevenryacht
73, AdriaanPAoATG
* a t a *
.
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DE BQCWEEROP HETHMSJE
of: Wat hadden we weer een lolvan dat broeikaseffect!
door PA3BHK
'metz'n allen de natuur in'. Van zaterdag juni
Voor de 7e keer warenwe
21
t/m
gehoudenop CampingHet
woensdag25 juni werdende BQC-Familiedagen
Haasje in de buurtschapFortmondbl O/sÍ ÍussenDeventeren Zwolle. En net
als verledenjaar zagen Teletekstpagina's704 en 195 er iedere dag dichterbij
ons MidzomerteesÍsomberderuit. Koel en nat dus.
Maar het viel uiteindelijkbestmee...
Zaterdag,21 juni
De eerstedag van de zomer.Zeggen2e...Helaasvoeldeik me verrevan lekker
(nee,nietdoordieverjaardag
de avondervoor)en stondop het puntte
besluiten
thuiste bhjven.Maaraan de anderekant,van een paardagenin de
buitenlucht
knaptiedereen
op, dus beslootik tochmaarte gaan.
Onderweg
veelpleziergehadvan mijnmobielsetje,
wantdoormet medeamateurste pratenkon ik de hoofdpijneen beetjevergeten,bleefik wakkeren
kon dus (? -red.)mijnaandachtbeterbij het verkeerhouden.
Wim PA3BUOpraatteme rondhalféen binnenen op Het Haasjehad Riade
koffieklaaren scÍreende zonll De familiePol (JohanPA3HABen ïheo
PA3GZVmetYL JoukjeNL11971)en JaapPAoNRDen Theawarener al. Ook
ons trefpuni,de oudebungalowtent
van Eive PA2EGNstondal. Wat later
arriveerdenBertPAoBWYen Ada die na al mijnverhalenover Het Haasjeop
ons 'LeidsKanaal'(144,560MHz)zo nieuwgierig
warengewordendat ze er ook
bij wildenzijn.M'ntentjestondsneldus kon ik gauweveneen uurtjeliggen.Mijn
herstelwas begonnenlRondeen uur of vierkwamde restvan Zuid-OostDrente
in de vormvan AlbertPAoABEen Lidyaan metin hun kielzogop de ploffiets
Jos PA3GïC.De eersteantennemasten
werdenopgezet.De Pollekeshadden
een 3 elementsHF-beammeegenomen!
lk hadweermijnmastjemetde
bekendeharkjesen groundplane
voor2 m en 70 cm, de dipoolvoor6 m en een
GBKWdipool(abusievelijk
doorverkeerdeinformatie
uit de VS meestW3DZZ
genoemd)voorde HF-banden.
Berten Albertdedenhetwat bescheidener,
maar
ook daarwerdensprieten,
HBgCV'sen dipolenopgehangen
en neergezet"
Het Haasjewas in de lucht!
Op 2 ginghet metSSBmet mijn3 el. yagitot Bloemendaal
en tijdensde WApBenelux QRp Cluh - Nieuwsbrief nr. g3 - septemher 1997

contesteen paarverbindingen
op 6 gemaakt,metde GSKWwantde 6 m dipool
deed niets.In het staarljevan hetAmateurnelbleekook 80 lekkerte werken.
's Avondswerdde verjaardagvan Albertgevierd
en werdde eerstedag op Het
HaasjeÍeestelijkafgeslotenin onzegemeenschappelijke
tent.
Zondag,22iuni
Rondeen uurof 7 werdik wakker.Gelukkig,de koppijnwaszo goedals weg.De
zon scheenen ondankseenÍris beginbegondezetweededag veelbelovend.
Vroegin de ochtend(voor
zondagsebegrippen)
en wel
rondhalfnegenaniveerden
GerardPA3EKK,Karinen
dochterlris.Dat kindjeweet
nietvan chagrijn,
ze lacht
bijnaaltqd!Wat een
prachtkind
! Veerligmeter
trakteerdeme op een echte
2 x QRP-verbinding
met
O K l D P Xe n v i a P I 3 T W Ee n
PA3BHKdeedKoos
PEIOlNde groetenaan
dochterJoukje.Ook 6 ging
openen wel richtingde
CoslaBrava.
MartinPAoEPIen Joke
maaktende bezettinglater
in de morgencompleet.We
kregenook enkele
bezoekers,
waaronder
Nico
PAoFEN.
Gerurl PA-lEKKop.iucht
De temperaluur
vloog
o m h o o gm
, aarjammer
genoegbegonhet te betrekkenen rondeen uur of drie viel het watermet
bakkenuit de lucht,vergezeld
van een hoopwind.De buiduurdekorten toenik
mijnhoofduit mijntentstakleekheter op dat het noodweer
hadtoegeslagen.
De Pollenmast
stormdeGerarder
lag plat!Bewapend
met een klauwhamer
naartoeen begonde eerstepogingtot reparatie
cq. versteviging.
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5Z

leiddeWim ons ronden wildeonsde uitkijktoren
lalen
Na het avondmaal
Helaas,Troesjka(de hondvan Joukjeen Theo)mochtnietmee
beklimmen.
rundveerondde toren.De torenwerdovergeslagen
en
wanter liepverwilderd
voortgezet.
Meteen paarwattuit hun2 m
werdop grondniveau
de DX-peditie
portofoonkondenGerard,Berten Albertwerkenmet SybrenPEl PVL uit
Dedemsvaart.
We warenop tijd terugen in de volgendebui werder weereen feestjegebouwd
tent"
rondde vuurkorfvan Alberten in...onzegemeenschappelijke
Maandag,23 juni
De ochtendbegonkil maarhetwas droog.Op 80 m evengedaggezegdin de
OT-ronde(nogvijfjaar.".en ik mag me ookOldtimernoemen).Na aÍloopriep
dochterMarloes.
Nico PAoFENnog even aan met op de achtergrond
wij lekengespaardte
Rondde klokvan 10 begonhet in Deventerteonweren,
blijven.Totdatrondelvenook bij èns een stevigebui begondie volhieldtot een
uur oÍ vijf 's middags,Dit brjeentemperatuur
van ca. 14'C.Dus maarevenwat
actieverop HFI
Jos had zijn zelfbouw
transceivertje
voor
20men40m
opgesteldin de grote
tent.Wat een leuk

,Ios PA3GTCen zijn Sll/HW-proiect

ding!'SWHH'
('SolderenWaar Het
Hangt')ten voelen
uit. En zowelvan
binnenals van
buitennêtjes
gebouwd!Lijkenmrjn
van
SWHH-projecten
binnenmeerop het
productvan een
kraaimet diarree,het
soldeeruerkvan Jos
was perfectmet
montagepunten
via
onderdelen
naar
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van de eindtrapin de vormvan zeersteviggaas.
massaen een aÍscherming
's Avondszelf nog gepoogdeen2 x QRP-verbinding
te makenmet GU3ICO/P
Wat bleek?Albert
overheen.
op Alderney,maarer kwamsteedseen draaggolf
probeerde
eenzendertje
van Wim op gangte kr|gen.En als er maar30 meter
behoorlijk
te stralen.
tussende tentenzit,blijkteendummyload
De avondwasweerdroog,maarmet 12'C ergfris.Gelukkighaddenwe de
vuurkorfvan Albert,duswerdhettochweergezelligin...onze
gemeenschappelijke
tent.
Dinsdag,24 juni
Weerwas hetfris,maarde buienkans
was klein.De Franseballenwerdenuit de
kastgehaalden de damesamuseerden
zichmethetfraaiespel'Petanque'
(zoalsde Fransenzelfhunfavorieteballenspel
noemen).
80 m / 2 m
Na de kofÍievolgdeeen experiment:een gecombineerde
en ik mochtweer
vossenjacht.
Alberthadzijnbefaamdespoetnixmeegenomen
peildozen
voor 2
de vosjesvan Anjo PAoZRlenen.Er warenslechtstwee
voor het uitzettenvan een 'grote'
aanwezigdus mijn uitgebreidevoorbereidingen
2 m jachtwarenvoor niets.Er werdenper bandtotaalvier vossen/spoetnix
naastelkaar.We haddenoverigens
2 en 80 metergebroederlijk
neergelegd,
prachtcamouflages
de tractorvan Het
voortweevan de vossen/spoetnix:
Haasjeen Wim als vissermetantennesvoortweeen tachtigaanzijn hengel.De
tent.
vijfde80 m spoetniklag los in de gemeenschappelijke
Berten Gerardhaddennietveelmoeiteom de vier2 meterpieperste vinden.
De 80 meterjagershaddenhetechterwel moeilijkwantde pieperswarenveelle
'echte'vossenjachtzenders
voor 80
zwak.Volgendjaar wil Albertdan ook zijn
B0
meter
kan
worden
op
2
en
vossenjachl
opdater een volwaardige
meenemen
peilontvanger,
georganiseerd.
Jaapgaf de jacht,bij gebrekaaneen BFOin zijn
iedertweevan de piepers.
al gauwop.Jos en Theovondenuiteindelijk
's MiddagskreegHFweerde aandacht,
en
wat Es op 6 richtingSchotland
en de Costa
signalenuit Denemarken
skip'op15 met loeiharde
enorme'short
adviseerde
me
Brava.LuisEC3AGC,die plezierhad in mijnsteenkolenspaans,
om volgendjaar maarmel de BQC naarde CostaBravale gaan,wantna een
was het er 25'C. Volgenshemzijn daarveel
behoorlijketemperatuurda/ing
mooiecampingsen is heter bijnaaltijdmooiweer.Maarin hetAmateurnet
eenjoekel
RinusPA3EQGmijdat er volgendjaar rondHaasjestijd
verzekerde
ligt.Latenwe daardus maar
bovenZuid-Scandinavie
van een hogedrukgebied
v a n u i tg a a n .
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In de middagraakteAlbertbijnazijnvliegerkwijt!De lijnknaptemaarbleef
stekenachtermijn2 m yagi.Dus snelde maststrijkenen de vliegernaar
benedenhalen.Breektdie lijnweer,nu vlakonderde vlieger!Gelukkigwas de
landingzachten nog oP HetHaasje.

ir

#{ #
f

Haasjezoietskende!
bagage,auto'sen caravanswerden
Antennesen tentenwerdenafgebroken;
ingepakten de rommelwerdopgeruimd.
zeerzeker!Rinus
Volgendjaarweer?Als er geengekkedingentussenkomen,
gelijk
theewater.
gaat
het
aan
mijn
krijgen,ik voel
PA3EQG

ct
{F

r,j I .j,i

*|$]i

iii:.*s+

Alu, Ria en Joukje verdelende Chinesemoaltijl
's Avonds
consumeerden
we Chinees,zetteAlbertzijnmobielemuziekinstallatie
in de richtingvan hetfeesten werdonderhetgenotvan diversemedicinale
drankenen country-& westernmuziek
rondde vuurkorf('sAvonds,als hetKamp
verbrandt...
eh Kampvuurbrandt')voorde laatstekeerditjaar geÍeest.Dit alles
ronden in...onzegemeenschappelijke
tent.
Woensdag,25 juni
De laatstedag.De zon gingschijnenen hetwerdwarm!
Na een laatsteverbinding
We haddenons
werdtijdensde koffie'geëvalueerd'.
allemaalweerkostelijkvermaakten de tijdwas gevolgen.Bertbedankteons dat
Ada en hij doorde ballotagecommissie
warengekomen.lk wistnietdat Het
Benelux QRP Cluh - NieuwsbrieJ'nr. 8-J- septemher 1997

llim PA3|JU0met de untennesvun de vossenaun dc hengel
Judobedanktvoor
wim en Ria,hartelijkbedanktvoorallemoeite.campingbaas
bedanktvoor
alle
Haasjegangers
En
houdenvan'ons'veldje.
het beschikbaar
julliegezelschap
en de gezelligheid!
Lezers,die er na hetlezenvan dit verhaalzin in gekregenhebben,wordenbij
om volgendóók eensmeete doen. Let op de
dezevan harteuitgenodigd
in de Nieuwsbrief.
aankondiging
72 es 73 de Robert,PA3BHK
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VAN PAoOI(deel3)
DE MEMOIRES
door Ger Leenheer
De voige keerzijn we gebleven bii de imrydantie van antennes. we pakken &
draad weer op (letterliik)en vervolgenonze serie.
dipoolmakenen we zoudendie op een zender
Als we een openhalve-golf
is, danzoudenwe de antenne
afgestemd
die op de juistegolÍlengte
aansluiten,
zonderdat de aanwijzingen
van
72
Q,
een
weerstand
door
kunnenvervangen
de aanpassingblijftexact
Ook
ietszoudenveranderen.
van de antennemelers
van72 o. Als we
In dit gevalheeftde antennede idealeweerstand
hetzelÍde.
een zenderhebbenme! een outputvan 72 W, dan loopter een stroomvan 1 A.

vindt
dipoolbetrefr.Heeftde antennenu dezelfdeimpedantieals de kabeldan
1
:
1
aan'
dan
plaats.De SWR-meterwijst
er een optimaleenergie-overdracht
punt'waar
De spanningen de stroomis nu over de gehelekabellengteop elk
dan ook, hetzelfde.
plm' 72 A'
langis, blijÍtde impedantie
Zolangde dipooleenhalvegolflengte
langis' of een veelvoud
Maarwat gebeurter als de dipooleen helegolÍlengte
hiervan?Destromenenspanningenopdeantennezu||ennutotaa|anderszijn
Waareerstde stroommaximaalwas (in het midden),is de stroomnu minimaal'
en
is nu hoogohmig
hetvoedingspunt
Er is nu sprakevan een spanningspunt:
wantdezepastnietmeeraan.ln
we kunnendus geen72 O kabelgebruiken,
'open
lijn',feedersdus,de oplossing'In tabel1 is
zo'ngevalis het gebruikvan
aangegeven.
eenaantalmogelijkheden

Gewoonde wet van Ohm in de praklijk'
Vandaardus 52 o kabel
zo zijneigenimpedantie.
Nu heeftelk antennesysteem
oÍ 72 Q kabelen somsnog andere,zoalsb'v. 300O als het o.a.een gevouwen

stroom
spanning
spanning
spanning
spanning_^
spanning
stroom
spanning
slroom
stroom

Stroom mor.- |

spannrng
spanning
spannrn9
spanning
stroom

m
41,15

Stroom minimum

spannlng
spanning
spanning
spanning

m
41,15

Fig. I

llenelux QRP Cluh - Nleuwsbrlef nn 83 - septemher 1997

'l'ahel

I

1997
Ilenelu.u QRP Ctub' Nieuwshrief nr' 83 septemher

59

58

*

$
ï
Als de antenneniet preciesde juiste maatheeft,dus enigecentimetersscheelt
tabel,
matenzoalsu die kuntaflezenvan bovenstaande
met de aangegeven
wel
dat
is
Hoofdzaak
signaalsterkte.
in
de
uit
dan maakthet echt nietzoveel
beide stralerslang moetenzijn,anderswordtde symmetrieverstoord.
wordtals de
en stroomverdeling
hoe de spanningsIn figuur1 is aangegeven

dipoolbekijken,dan kunnenwe de stralingvergelijkenmel een'acht'.wanneer
in een wijdecirkelom de antenneheenlopen'dan
we met een veldsterktemeler
zal het opvallendatwe precieshaaksop de antenne(op groteafstandgemeten)
krijgen.Des te meerwe naarde
de grootsteuitslagop de veldslerktemeter
van de antennekomen,des te dichterwe bij de antennemoeten
uiteinden
komenom dezelÍdeuitslagop de meterle krijgen.Dit verschijnselis uitgezetin
verteltduswatwe ongeveervan een
een diagram.Zo'nstralingsdiagram
bepaaldeantennekunnenen mogenverwachten.

een halvegolÍlengtebedraagt,terwijlde Íeederseen kwaÍt
antennelengte
golflenglelangzijn.
gebruiktis deze alt'rjdeindgevoed'zie figuur2.
Als je een Zepp-antenne

1/2 À of veetvoud
à
;6
?
h

ï

Fig. 2
wantdat past
Hierkunje danook nooiteen 52 tt oÍ 72 Q kabelaanvastknopen,
absoluutnietaan.Ook hier moetecht openlijn,feedersdus,wordengebruikt.
zoalseenzgn.tuning-unit.
Bij voorkeurmeteen aanpassingssysteem
alsje in
grote
Het
is datje hemkunlgebruiken
voordeelvan een Zepp-antenne
voedenen hebt
een hoekhuis
woont.Je kunthemdan immersniei-symmetrisch
dan tóch de mogelfkheideen goedeantenneop te hangen,die het in de praktijk
goeddoet.
nu
In figuur3 ziet u een stralingsdiagram.
Wat steltzo'n stralingsdiagram
eigenlijkvoor?En hoe komtmen daaraan?Als we het stralingspatroon
van een
IJenelux QRPCluh - Nieuwsbrlelnt. 83 - septemher 1997

Fig.3
graagmet b v' USAen Japanof Indiawillen
Als we dus op de HF-banden
is dan optimaalin
werken,zorgdan dat de antenneNoord-Zuidloopt.De straling
gespannen'
dan is
de richtingOost-West.ls de dipoolin de richtingOost-West
optimaalin Noord-Zuidrichting'resp'Afrika'Noord-Europa
de stralingsrichting
niette werkenzijn.
en de Pacific.Ditwil nietzeggendatde andererichtingen
Maarin iedergevalnietzo goed'

- wordt vervolgd -
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Het HF
nutsehoek

'"--'FoÍ vvr

Q RPCLUBVOSSENJACHT'97
BENELUX
door PAoATG
Call

09/03

Totaal
Jachten 1997
km per { W
15/06 O5/10 28112 QSO-punten

Xart Ektanis
@ Ni&

ON4KAR PAoATG #
PAoRBC
PAoRBO PAoWDW PAoWNN PA3AQL 5
PA3ASC
PA3BHK
PA3BSI 6
PA3CZA
PA3FFZ
PA3FSC

1

61
18,3

-

16

11

-

6

softw

w
it offickd difribut&
NètuItd
!
(uK) EB Daigw

Pto(tuce Singleor Double sided PCBs..
Pdnl oul lo any Windows suppoflectpnnteL
Toolbat lot Íaqid access lo commody used
@mpnens.
Helphlt pmpts on scrcen as you wotk.
Pad, tffik & lC sizes lully customísdble.
No chaeos lq lechnical suPqo,1.
Snap-logtid sizes0.1",O.05"0.025"and
unreshcteo.
SMTpacts aod othet pad sha4.s.

41,5
64,5
64,4
61

ca.l00bladziidenHF knutselplezier,handige
en ontvangers.'
meetapparaàtjes,zendertjes
HandËe tips én ideeën,èenwaardig opvolger
van Hét OhtvangerWerkboek!
Prlis excl. 5,--verzendkos

t'n'3or-

É"otG,ttPrru
De tweedevossenjachtvond plaatsop l5juni 1997
De condxwarenweerniet om over naaÍ huiste schirjven.Op 40 m was een lcontestbezig(ik gelooÍdat die ltalianenelk weekendeen contesthouden)en op
80 m veel QRM/N.Maarer warentoch enkelestationshoorbaaruit ON' G en
DL, dus toch maareensgoedgeluisterd.Al snel hoordeik MikePA3ASCin
QSO met PaulPA3AQL,redelijkesignalen,maarniel hard.Even verder
hoordeik DietsPA3BSImet brokkenuit de ruis
zoekendvoor een bandoverzicht
maarhet signaalwaste
komen.lk kon uit die brokkende callsamenstellen,
zwakvoor een QSO.Verderzoekendkwamik PaulPA3AQLweertegenen heb
ik dit stationdirectgewerkt.Na dit QSO ben ik weerop zoek gegaannaarMike
PA3ASC,maardie was niet meerte horenen ook PA3BSIwas verdwenen'
Een magerresultaat,slechtséén station.Ook PA3BHKheb ik niet gehoord!
Op 5 oktober houden we de derde vossenjacht'Doet u óók eens mee?
I r t t r
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Een sreepuit de bestsellers:
80 méter SSBontvanger-kit
In-circuit torrentester-kit
VLO allestester-kit
FrekwentietelleradaPter-kit
HF Meetzender-kit
RFmVmeter-kit
VeelziidieeLF LED meter-kit
StappénvËrzwakker-kit
Sch'a'kelbare
20dB verzwakker-kit
NAVTEX ontvanger-kit
Hamburs Meteo óntvanger-kit
Zelf indu'ktiemeter voorzètar i nt
CubicIncher+rint
Pixie+rint
UniveiseleNE 6 4J612pr int
MAR/MAV striplinePrint
Serieorperimenteerprintjes voor
de RX Knutselaar.
I GHz Frequentiteller
45 MHz 6-disit tellermodule
gMHz MFsÉip
Print voor N6RY Versterker
PAsWD\Mfilter kitjes

Kent Electronics
Èóudepolderstraat26

Blijf op de.hoogtevan
onze speclale
aanbiedingenen ons
steedsgroter wordend
assortimentHF
componentenen
neem een gratls
abonnementoP onze
Kent Gazette !

4542ÁL Hoek
(opwerkdagentussen
frflfu" 0ll5 44V+50
17002000)
Bank6854 61149
Giro:4613028

