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Doelstelling: Het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurism6.
Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen: het werken mêt vermog€ns van

maximaal 5 watt outPut.

De club zal ztjn doel trachten te bereiken door het gevên van voorlichting, het uitwisselen van

gegêvens, het verstrekken van schema's en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige,

im-t bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken. De club geefi hiertoo een driemaandelijks
clubblad uit: dL 'Nieuwsbrgf . De club zal besiaan uit zendamateurs zowel als onwangamateurs, die

inzien dat het werken mêt laag vermogen veel kan bijdragen tot meer genoegen met de radiohobby,
vooral wat betreft het experimentele karakter daarvan. Het werken met niet meer vermogen dan nodig
is voor het maken van een goede verbinding zal het doel van alle leden zijn, om zo dê onderlinge
storing op de amateurbanden tot een minimum te beperken. De leden zullen regelmatig actief met dê
hobby bezig zijn en gev€n hiervan blijk door het inzenden van activiteitsrapporten, het vermelden van
bouwervaringen 6.d., zulks ter bevordoring van de clubactiviteiten. De leden zijn erop bedacht de
QRP-hobby steeds naar buiten uit te dragen, heEij in woord, geschrift of met de daad. In de club is
plaats voor alle geïnteresseerden in QRP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag
vermogen werken!

Internationale QRP-ÍÍequentiês

, : : , . : r : ,  :  BESTEQRP'VRIENDEN 
' : :  i ,

;,.... i  HET GAAT GOED MET ONZE CLUBT '

door PA3BHK

Dat is al vaker gezegd en mag nu best wel weer eens worden herhaald. We

hebben inmiddels meer dan 550 leden en we groeien nog steeds. Vooral de

NieuwsbrieÍ maakt gloriejaren door, Steeds vaker zien we aan de artikelen dat

we rasknutselaars- en experimenteerders onder ons hebben. Steeds meer

amateurs worden enthousiasl wanneer ze een Nieuwsbrief onder ogen krijgen

en vragen wat het kost om ook mee te mogen doen. Dit levert echter voor de

Nieuwsbrief een praktisch probleem op: de drukker vond nr. 82 met 84 pagina's

wel erg dik worden, waardoor hij problemen kreeg met zUn niet-, snij- en

vouwmachines. Bij dergeli jke dikten zijn immers andere bindtechnieken nodig en

dan zou de NieuwsbrieÍ duurder moeten worden, hetgeen zou moeten leiden tot

contributieverhoging. Sommigen onder ons hebben dan ook een rafelig en/of

ietwat scheef gesneden NieuwsbrieÍ in hun bus gevonden waarvoor bij deze

onze excuses. we hadden de ingezonden kopij natuurlijk kunnen gaan filteren

maar dan waren enthousiast geschreven bijdragen van enkelen bli jven l iggen oÍ

aanzienli jk ingekort en hadden ook wij de problemen van de 'grote' bladen

gekregen - veNolg op blz. 2. -t
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Benelux QRP-net
CW zondag 11:00 ned. tÍd 3560 kHz netleider: PA3ALX Herman
SSB zaterdag 10:30 ned. tid 3795 kHz netleiders: PA3CVS Jaap' PA3CZA Benie,

PAoDML Menno, PAoWNN David
Nieuwsbrief
De Niettwsbrief woÍdt ter post bezorgd op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Kopij met
tekeningen uit€Íhjk 2 maanden têvorên inleveron. Kopij zonder tek€ningen uiterlijk 1 maand tevoren
inlêveren. Redactie-aclrês: postbus 15. 21OO AA Hêemstede, telefoon 02$286075.

ContÍibutlê
De contributie bedraagt voor Nederland | 15,- per jaar. Betalingen op postgíro 1994925 ten name van
Penningrneester Benelux QRP Club te Haarlem.
Belgische leden betelen BFR 300 op postrekeningnummer 000-0789637-57 ten name van:
Eddy Smekens ON4ASE, Mercatorlaan 46. B 3150 Haecht, België.

KamêÍ van Koophandel
De Benelux QRP Club is ingeschreven btj de K. v. K. te Haarlem onder nummer 40596390.
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- vervolg van blz l

Toch moeten we ook de drukker te vriend houden en voortaan proberen binnen

de marges van redelijkheid te blijven (in de praktijk maximaal 64 pagina's).

Techniek en clubberichten krijgen uiteraard voorrang, zodat iedereen niet alleen

eennet temaarooKeengoedgevu|deNieuwsbr iefontvangtendecontr ibut ie

zeer bescheiden kan bli jven.

Op onze jaarlijkse bijeenkomst in Apeldoorn op 6 september a's moeten wij dit

' luxeprobleem' bespreken. lk hoop dan ook velen van U te zien ti jdens deze

informele algemene ledenvergadering.
72en73 de Robert, PA3BHK

UITSLAG íSt ORIGINAL QRP-CONTEST
dOOT PAOATG

Klasse VLP <1 W

Nr Call Punten QSO's Band(en)

FOUTJE IN HELL.PRINTJE
. dOOr PAOWDW

De artikeltjes over hellschrijven in NieuwsbrieÍ nr. 82 hebben heel wat amateurs

aan het werk gezetl Diverse lezers bestelden de gratis Hell-software. Enkelen

gingen onmiddell i jk hiermee aan de slag en sommlgen onldekten al gauw dat de

printtekeningen niet geheel foutloos in de vorige Nieuwsbrief waren afgedrukl

(nogmaals bedankt voor de brief Piet PA3AUD).

10k 22 n 8n2 10k 150k 2k7 3a)k 0,1 P

Hiernaast ziet u de

verbeterde

tekeningen. De

aanvragers van de

software hebben

inmiddels een
persoonlijk

schrijven van mij

gehad.

Ook in de tekst is

een foutje
geslopen. op de

vijfde en de zesde

regel op blz. 27

staat  dat  p in 18,

19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,

24 ,25 ,26 ,27  en

28  de 'm in ' van  de

voedingsspanning

verzorgen. Dit

1  OK lDEC

15 PA3BHH

16 PASFSC

35 DJgIE

18.414
2.250

2 .112

32

117
25
27
2

QSO'S

80-40-20 m

80-40 m

4 0 m
4 0 m

Band(en)
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3k3

í 0 k

i 
--€t- 

{F {-a,} 
t t I

t . . . +  { F ' #  t t  I
í. +r <r '{*s + :. j.''-1

Klasse QRP <5 W

Nr Call Punten

rk5 x ! : : '

O,1 V 2tt2 O,1 y 47 n 560 k

l'erheÍerde H ell-print

moet echler zíjn: pin 18 t/m pin 25. Het heeft verder geen consequenties, want in

het schema (figuur 1) staat het wèl goed'

Overigens ben ik blij verrast dat zoveel lezers de software hebben aangevraagd.

lnmiddels heeft zich een BQC-lid (PA3BHH) met Hell op de band gemeld naar

aanleiding van de artikelen in de vorige Nieuwsbrief. Leuk! lk ben benieuwd *
wanneer de anderen verschunen (PAoEPl is bijna zover). We wachten af'..

73, WiM PAOWDW.

1 LY2FE

20 PAoRDT

56 PAoATG

1OO PA3BHK
106 PA3ASC
111 PASAFF
124 OKlDSA

57.825
't2.423

3.600
612
387
182

1 5

80-40-20 m

80-40 ó
40-20 m

80-40-20 m
8 0 m
8 0 m

2 0 m

246
102
37
1 0
1 3
8

2

73, Adriaan PAoATG
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1947 - REVIVAL - 1997
:

door Peter van den Akker DJoGD

Een actief tid van de BQC, Peter van den Akker DJ7GD, woont al iaren in

Moers, Duitsland. Alle Nieuwsbrieven worden door hem zeer intensief gelezen

en, zo schriift hii, ziin vaak een bron van inspiratie. Zo ook deze keer, de

Nieuwsbrief nr.Bo 1996, waarin een aftiket stond van Wim PAoWDW: 'Het QRP'

station van KlGHD'. En passant meldt Peter nog even de MFJ-206 te hebben

nagebouwd, dit na het schema te hebben gezien. De íoto (zie blz. 27) geeft een

goede indruk van het eindresultaat. 'tk heb er ook maar een stekkerbusie in

gemaakt voor het aansluiten van een spriet-antenne. Kan ik hem tevens

gebruiken als een gevoelige veldsterl<temeter', besluit hii.

Maar nu de hoofdmoot van ziin brief: 'lk ben er maar direct na het lezen van de
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Nieuwsbrief mee begonnen', schriift hij, doelencl op een nosta[gisch QRP-

station.

Het voorspel

sinds jaar en dag ben ik in het bezit van een buis, de Phil ips Ïc 04/10. lk wilde

rondom deze buis een zender bouwen, maar kreeg tnaar niet de gegevens van

deze buis boven water! (Wie helpt? -red-). Ook een oude radiokast met een

ebonieten frontplaat, voorzien van (te) vêel gaten behoorde tot de voorraad voor

dit project. Het verzamelen van de onderdelen heeft mij veel t i jd en zoeken

gekost. Vooral de traío voor de 4 volt gloeispanning voor de AZ 1 was niet

gemakkeli jk. lk wilde onder geen voorwaarde overstag naar het gebruik van een

seleencel. Het moest en zou de AZ 1 worden!

Figuur 1 op de volgende bladzijde toont hoe het uiteindeli jk is geworden.

Bovenaan ziet u de éénbuis-ontvanger, daaronder de éénbuis-zender en geheel

onderaan de voeding.

De bouw

Het geheel werd op drie stukken printplaat gemorrteerd, dit om veranderingen

aan de schakeling zo soepel mogeli jk (lees: zonder alles weer te moeten

afbreken) te kunnen uitvoeren. Ook de LF-tÍafo was niet te kri jgen. Gelukkig kon

ik er één lenen. Mocht u een exemplaarweten: a.u.b' graag zou ik hem van u

overnemen, want vandaag of moÍgen moet de LF-traÍo terug naar de eigenli jke

eigenaar. ook de kristallen hebben dezelfde weg afgelegd. Twee van de door

mij gebruikte kristallen komen uit de bekende Bc 610. Nummer drie is een
'Varioquartz" made in Germany. Het bijzonder van deze uitvoering is dat de

frequentie t 15 kHz verschoven kan worden middels het verdraaien van een

. condensator 2 pF

aangebracht knopje. De

aÍstemming bestrijkt 150 kHz bij

180". Als fi jn-aístemming heb ik

een trimmer genomen en een

knopje gemonteerd waar

doorgaaans een

schroevendraaiertje wordt gebruikt.

(zie figuur 2). De trimmer heeft een

waarde van ca. 15 PF en voldoel

mij voor het fijnafstemmen

uitstekend.

d &ïlï,il!;lïJJ"
knop voor
3 m m a s
(of 4 mm lijmen)

Fig. 2



%6SNr

8 0 k 2 7  |

' r M o  
I 5 0 f  í W

- zie tekst 2 W

Fig. I Het nostulgisch eRP-stution vun D.loGD
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Om mijn seinschrift beter te kunnen controleren is er in de seinsleutelbehuizing

een kleine piëzo-zoemertje gemonteerd. De voeding hiervoor wordt verzorgd

door de spanningsval over de weersland van 120 o in de kathodeleiding

De opgenomen stroom bedreagt ca.45 mA.

De antennekoppelspoel is kleiner gemaakt dan in het originele schema

('starthilfe fUr Funkamateure'uit 1947) was aangegeven. Door in serie met de

spoel een draaicondensator aan te sluiten heb ik, met als antenne een 50 o

dummy-load, eerst de beste aanpassing gezocht. Vervolgens heb ik de

verkregen waarde van de draaicondensator gemeten. Deze bleek te kunnen

worden vervangen door een 400 pF zilver-mica type uit de dump.

De ontvangspoel is op een vier-pens oude buisvoet gewikkeld. Zo krijgt het

materiaal, wat volgens anderen (vaak XYL's) alleen maar geschikt is om te

worden weggegooid, loch nog een goede bestemmingl

De spoelgegevens, voor zowel zender als ontvanger, vindt u hierna. i

Spoelgegevens bij f iguur 1

11 . . . . . . . . . .4  windigen 0,5 mm op 4-pens buisvoet

L2. . . . . . . . . .22windingen 0,5 mm -  idem -  (ca.  17 pH)

afstand tussen L1 en L2 bedraagt 7 mm

L3.. . . . . . . . .26 windingen 1,5 mm op 50 mm koker

L4..........5 windingen, gemaakt van coax RG58 binnengeleider (dus zonder

afscherming) over de 'koude'zijde van L3

Resultaten

Natuurli jk is het een spannend moment oÍ datgene wat na veel inspanning en/oÍ

moeite gebouwd is, aan de hooggespannen veMachting voldoet.

Hel antwoord is: Ja!! lk heb intussen ruim 15 QSO's gemaakt' waarvan twee

zgn. two-way QRP-QSO's. lk pri js mij gelukkig deze verbindingen te hebben

mogen maken met onze BQC QRP-CW promotor bij uitslek, Herman PA3ALX

en Frank ONsAG. Het meest verbazingwekkende vond ik' is dat de QRP-

stations met zo'n simpele ontvanger en antenne (2 x 17 meter Comudipool van

PAoSE) nog zo goed te ontvangen waren.

Plannen

Blijft het nu hierbij? Welnee, de plannen zijn om het zendgedeelte zo te

veranderen dat ik de írequentie kan wijzigen. In de ontvanger wil ik een LF-filtef

plaatsen en ook de kopteleÍoon vervangen. Zo blijven we bezig en zo hoort het

Benelu.t QRP Cluh - Nieuwsbrief nr. 83'seplcmber 1997
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ook, hi. lk heb het voomemen om het'apparaat'tê tonen en wel op de QRP-

bijeenkomst te Apeldoorn op 6 september. Mocht u mij met raad of daad terzijde

willen staan, dan zie ik nu al met genoegen naar deze dag uit '

Vergeet ook niet mijn 'nood,oproepen' (ik kom op 6 september naar Apeldoom)

want ik zou niet meer weten waar ik de materialen vandaan zou moetên halen.

ln Duitsland zijn de 'stopcontact-amateurs'dik gezaaid, vandaar!

Best 73 esT2,Peter DJoGD, BQC-lid 397

a a a a t

^RP BOVEN 30 MHzt u l . - .  - - _ -  
-' . , '  , '

Enkele maanden geleden stelde ik voor dat iemand anders misschien deze

rubrie| moest ovememen. Niet dat miin interesse in de hogere frequenties is

afgenomen, integendeel! Maar door allerlei omstandigheden is miin activiteit

boven 144 MHz de laatste jaren behoorliik afgenomen. 'lemand anders vinden'is

attijd een probleem, de meeste verenigingen Rampen ermee. De leden ziin

immers voornameliik lid omdat ze 'het blaadie zo leuk vinden'. En zolang er

mensen zijn die een btad interessant kunnen houden is daar natuurliik niets op

tegen. Maar wanneer de schrijvers stoppen betekent dit uiteindeliik het einde

van 'dat leuke blaadje' en van de club. Onze BQC is echter een wonderbaarliike

club: we hebben echte acIíevelingen onder ons die ook bereid ziin te schriiven!

Atex Oosterloo PDoSES is bereid de VHFNHF/SHF-rubriek over te nemen. Dit

is dus mijn laatste rubriek over het wel en wee van QRP boven 30 MHz.

Propagatie

Het Najaar is de periode van de enorme tropocondities. Mits het weer meewerktl

Hogedruk boven Centraa I Europa? Nederland in de zwoele Zuid tot Zuidwester

stroming? VHF/UHFiSHF'ers, let op Uw banden! Maar wanneer de weergoden

vergeten dat het in de herfst eigenlijk tot halverwege november mooi rustig weer

hoort te zijn en de depressies elkaar opvolgen gaat dit tropoverhaal niel op.

Echter, langs diepe frontensystemen treden ook regelmatig grole

temperatuurinversies op. Met andere woorden: tropocondities! En niet eens met

mooi stabiel weer. Inderdaad, voor serieuze VHF/UHF/SHF'ers is de weerkaart

Bcnelux QRP Club ' Nieuwshrief nr. 83 - september 1997 Benelux QRP Ctub - Nieuwsbrielnn 83 ' septemhcr 1997
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zeer belangrijk. lonosferische refleclies beperken zich lot een enkele Es-

opening op 6 meter, meteorscatler tijdens de regens die vanaf halvenrege

oktober weer wal vaker gaan vallen en wie weet de eerste openingen in

zonnecyclus 23 via F2 op 6. Ook voor Aurora breken weer betere tijden aan.

Deze propagatie via het Noorderlicht heeft maxima tijdens de lenle en de heÍtÍst'

Nu waarschijnlijk de zon weer \ívat actiever wordt zal ook de kans op Aurora

loenemen.

Activiteiten

Alex PDoSES stuurde mij uit het ziekenhuis een brieÍ met daarin de resultaten

van portofoongebruik op 2 tijdens 'super tropo'. ln het Academisch Ziekenhuis

van Utrecht (AZU) lag hij op een hoge verdieping en had een redeli jk'QTH'voor

VHF. Regelmatig sprak ik hem 's morgens via P|3HLM, op weg naar mijn werk'

want na de thee van zes uur sliep hij niet meer. Hij gebruikte in het AZU ztjn

lcom lC02E portofoon voor 2 m, uitgangsvermogen: 3,2 watt. Zijn antenne: een

groundplane in de vensterbank. Tijdens enorme iropo begin juni werkte hij oa.

GMBLFB (IOBSJH) (net aan de overkant van de Orkney- eilanden over meer dan

1000 km), OZlCDX in Kopenhagen, ONlASF (Brussel, JO11OE)' ON'IDEZ

(JO21EE), GINlS (Southampton), MlBBT (Lowestoft, JO02JL)' DLOLBH

(JO44XB), DGSHE (JO43XO), DB1 XR (JO53DP!) en'weggelopen Nederlandel

PA/W6ZX uit Den Bosch. GMSLFB heeft de verbinding inmiddels bevestigd en

er is een complete briefirrrisseling met hem ontstaan! ook uit Duitsland en

Denemarken zijn er al kaarten binnen. Verder liêt Alex enkele artsen

stomverbaasd kijken door via z'n portoÍoon met Parijs te praten. Dit alles met

FM! Uit het AzU kon hij eindelijk een station werken waarmee het vanuit huis

nog nooit was gelukt (ondanks die geweldige antennes!) en wel PI4GV in

Den Haag. PI4GV werd bediend door NL6280. Leuk dat dat eindelijk weer mag.

(vroeger met de ondenrijsmachtiging zat ik als scholiertje van 14 vanaf PIlROS

al op 80 en ben zo radioamateur geworden zonder ook maar iets aan CB of drie

meter te doenl). Na het AZU werd Alex verder behandeld in het ziekenhuís in

Blaricum op een voor VHF/UHF moeilijk QTH. PI3HLM kon hij wel vergeten

doordat PI3AMF een halÍ kanaal hoger en in aÍstand vlakbij zit. Toch werkte hij

op 13 juni nog simplex met PEIAYJ in Julianadorp en met PElOYF in Hengelo,

Ov. Ook nu weer met de ICO2E en de GP. Op 70 kon Alex met FM simplex niets

beginnen, in de chique wijk vlak bij het ziekenhuis lt jkt iedereen onze band

zonodig te moeten vezieken met Bach, Beethoven, 5856 en House' Inderdaad,

de LPD's zijn in Blaricum langzaam maar zeker bezig onze band over te nemen'
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En dat terwijl er rond de 350 MHz een zee van ongebruikte ruimte is die is

gereserveerdvoor. . .defensie.Alex is t i jdenshetschr i jvenvanderubr iekweer

even thuis en is weer volop actief geweest' Hij maakte op 2 diverse DX'

verbindingen, onder andere met GU en GW'

Albert PA3EXS uit OosteMolde heeft ook volop genoten van de mooie tropo'

condities. Hij gebruikt 1 walt en een 16 el' yagi antenne' In de meiconlest werkte

hij met TM2DX, een speciale Frankse pÍefix' Verder QSO's met de vakken

JNOg, JN19, JN39 en JO40, alles goed voor meer dan 500 km! op 3 en 4 juni

waren er ook weer prachtcondities, de 4e werkte A|bert bijna a||e grote vakken in

Denemarken met meest S9'signalen. OZSV betekende een leuke prefix' Maar

ook r i ch t i ngscho t l andg inghe td ieavond ,zoa l sGMlTDUu i t lOsT(660kml )

bewees .De5ehoordeA |be r thoeTheoPA3GZV(Boc743 )me t l 00mWineen

l2el .yagiverb indingmaaktemetGMoTGE,ookin lOsT'LaterwerkteAlber l

deze schot en GM8LFB uit lo88 die 5 watt in een 9 el. yagi stopte. GI6LA was

helaas niet te bereiken maar de Scandinaviërs waren er óók nog' Een uitgebreid

QSO met SMTRYO uit JO76 en wat Noren waren het resultaat. LC3SAT werkte

zijn eerste PA en gaf 'als dank'Albert weer een leuke prefix. Albert veÍtelde

veel plezier gehad te hebben om een opmerking van een Amerikaan die door

Dick PAoSE laaist werd aangehaald in zijn rubriek'Reflecties':
'De prestatie van een verbinding van een QRP-station ligt geheel bij het

tegenslat iondatd iez ie| igemiezer igesignaa| t jesui tderu ismoetplukken' .
Ten dele heeft die Yank misschien wel gelijk maar boven 144 MHz ligt het meest

wel anders. Het ruisniveau is veel lager dan op HF en zelfs ssB-signalen van

s3 zijn comforiabel te beluisleren. ls een'519'rapport op de meeste HF-banden

klinkklare onzin, op VHF en UHF z'rjn punten en strepen zelfs diep in de ruis nog

vr i jgoedteonderscheidenenismorsegoedbruikbaar.Wanneereensignaal
van een QRO-station een bepaalde sterkte heefl en zijn vermogen noemt is er

een simpel rekensommetje voor nodig om ie bepalen of wij met ons QRP-

signaal voldoende sterk zullen zijn voor een QSO' De antennewinst werkt

immers bij beide stations twee kanten op! Alleen verschillende propagatie in de

twee richtingen (ook dàt kan voorkomen) kan dan nog roet in het eten gooien.

PA3BHK. Zelf heb ik ook weer eens wat op 2 kunnen doen. Mijn 6 meter beam

met 75 O kabel stuurt maar een kwart van mijn 2 m vermogen terug en laat een

bizar richtingspatroon zien. Met 5 W PEP en een SWR van 2 zag ik op 3 juni

kans te werken met OZ1SDB/ P, OZSV en OZ9SKB, allemaal in JO45 en JO55'

De mooiere Es-openingen op 6 (naar oa. SU en OD) vielen meest's morgens'in

de baas zijn tijd' en ben ik dus misgelopen, of werden vernield door een enorme

1 1

plaatseluke sg-ruis over de hele band, waardoor een loeihard signaal uit oY

compleet werd weggevaagd. Maar het was leuk om op 29 juni nog even mêt

gHoVRZ te werken, de laatste VRZA Druvakantie-expeditie naar Malla. Hoewel

niet met QRP, de propagatie en de antenne (een w3DZZ met ATU!) waren daar

niet goed genoeg voor, werkte ik op 12 juli vanuit de boomgaard achter het huis

van mijn zus en zwager nog met Dennis, M/PEIPZS/P (1N69' op St. Mary's, een

van de scilly- eilanden). ook op 2 schijnt de Es dit jaar vooral 's ochtends en

door de week le zijn geweest, helaas heb ik die dus gemist.

En verder

Misschien herinnert U zich de combi-antenne voor 2 m en 70 cm die ik enige ti jd

geleden beschreef. Inmiddels brengt'GB HF Antennes & Towers'uit Brielle twee

van dergeli jke antennes op de markt. Er is een versie voor 2 m en 70 cm (4 el.

resp. 5 el., beiden met een gain van 7,5 dBd) en één voor 6 m, 2 m en 70 cm

waar nog een 2 el. voor 6 (gain: 4,5 dBd) achter de andere antennes is

gemonteerd. Dit alles op een draagbuis van zo'n 2 meter lengte! Dit l i jkt me zeer

practisch voor'portable'gebruik oÍ beperkte ruimte op het dak.

Inmiddels staat de driebander in de garage te wachten totdat ik de kans krijg

hem op het dak te zetten.

zoals al vermeld heeÍt Alex PDoSES aangeboden deze rubriek over te nemen.

Na ruim 7 jaar is het best goed dat hier vers bloed gaat stromenl lk hoop dat U

nu Alex op de hoogte van Uw activiteiten boven 30 MHz wilt houden, zodal ook

hij kan laten zien dat de BQC Óók op de hogere Írequenties zijn mannetje staat.

Zijn adres is:
Alex Oosterloo PDoSES

Naardingerland 58

1273 NJ Huizen' l

Voor informatie blijft gelden wat voor mij gold: graag halverwege oktober dus

enkele weken vóór de sluit ingsdatum van de volgende Nieuwsbrief Uw kopij

inzenden (1 novembeQ zodat Alex op zijn gemak één en ander kan uitwerken'

Alex, heel veel succes met deze rubriek! lk zal proberen je regelmatig van wat

'dope. tevoozien.Sterktemet jegezondheidenwehopena| |emaa|Vanganser

harte dat je nog lang mee kunt doen!
Best 72 es 73 de Robert PA3BHK

t l a t f
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MET VXO-FREQUENTIESTABILISATIE :
coRREcrlEs FN AANVULL'Ï::"r Nieuwsbrief nr' 82

, ,  d O O r P A o K S B  '  ' . : : ' : ' : '

lndef Íguren3enTopbtz 'Tresp,12vanNieuwsbr iefnr .S2hebikeenpaar

storende tekenfouten gemaakt waardoor het apparaat zoals gepubliceerd niet

wert<t. tk werd daarop attent gemaakt door Joop PAoJCL, die samen met Bas

PAoRTW,hetontwerpiemaakt.OoksuggereerdeJoopeenduideliike

verbetering (punt 3 hieronder) die ik graag ovemeem'

Correcties en verbeteringen

1. De aansluit ingen 2 en 3 van de ingangen van de CA3140 moeten

verwisseld worden.

2 . T u s s e n d e p u n t e n l 0 e n . | l v a n d e H c 4 0 6 0 V C o m o e t e e n w e e r s l a n d v a n
1 M() worden aangebracht. Zonder die weerstand start de oscillalor niet.

3. De schakeling met sgb is verbeterd. Tijdens het overschakelen naar de

stand 'operate'was het regelsignaal even onderbroken en kon de lus soms

uit de vergrendeling springen. Bij de verbeterde schakeling kan dat niet

meer. Het regelsignaal wordt nu direct afgenomen van het knooppunt van

de 10 ko en 820 () weerstand en alleen in de meest linker stand van sgb

wordt dit punt aan + 5 V gelegd. In de overige twee slanden wordt er dus

niets geschakeld door S9b.

4. De HC4066 in figuur 7 heeft normaal voedingsspanning:

14 is plus en 7 is nul'

5 . | n f i g u u r 3 m o e t d e c o n d e n s a t o r v a n l 0 n F d i e r e c h t s o n d e r i n h e t s c h e m a
zit, tussen aarde en het knooppunt van '100 K),47 kO en 10 kO' worden

vervangen door een waarde van 100 pF. Met de fouiief gelekende waarde

van 10 nF is de regellus niet stabiel. overigens heeft Joop de genoemde

weerstand van 100 ko vergroot tot 330 kQ' Het houdgebied van de

stabilisator wordt dan kleiner, maar Joop heeft weinig drift van zijn

hoofdoscillator. Hij vindt dat het geheel dan gemakkelijker afstemt. Bas

maakte die weerstand 220 kl)'

6. Alle als HC aangegeven lc's moeten absoluut van dat type zijn. Met cD- of

HEF-typen werkt de zaak met 100% zekerheid niet.

Ilenelux QRP Club - Nieuwsbrief nr' 83 - septemher 1997
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tuna
o+5 ) opêtàta

s9b

recêLigr.rl
naar orcillr'lor

prircipe ongh/lolÁ

Fig. 7 W0, sample httld cn regelversterker

Aanvull ingen
1. In figuur 3 mogen de plaatsen van trimmers en schakelaars s1-s4 worden

venJvisseld. als dat constructief beter uitkomt. De trimmers zitten dan met

één kant aan aarde.

2. De beste plaats voor de 8F981 buÍfer waarop L3 is aangesloten is dicht bij

de oscillator. Als dat constructief niet zo goed uit komt is het zaak de leiding

tussen L3 en de BF981 uit te voeren met een stukje dun coaxkabel

waarvan de aÍscherming alleen geaard is aan de kanl van de 8F981. Dit

reduceert ongewenste terugkoppeling op de oscillator door aardstromen

van de eindtrap in het'chassis'.

In de vrijlopende toestand, meest linker stand van 59' Íhag op 28 MHz btj

het indrukken van de sleutel de vrijlopende oscillatorfrequentie niet meer

dan zo'n 100 Hz verlopen. ls dat wel het geval dan is er nog te veel

terugwerking op de oscillator buiten het regelcircuit om en de regeling zou

tijdens het seinen uit de vergrendeling kunnen raken' Een mogelijke

479

,$pÍ
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oozaak van zo'n terugwerking kan onvoldoende afscherming van het

oscillatorgedeelte zijn'

Bij Joop bleek de genoemde BFgS1 MOSFET deÍect te zijn. Als experiment

| ie tJoopdiehelebuf íer t rapwegenverbondL3directmetdeingangvan

deschake | i ng in f i guu r4 . Joopk reeggoede resu | ta tenen |aa the tmaarzo .

M i j nadv ies i s tochomd iebu f Íe re rmaar in te |a ten . | kbene rn ie t van
overtuigd dat het zonder in alle situaties goed gaat'

3. De zelfinductie van een wikkeling van 16 windingen van de paarse 4C6

ringkerntrafo's in de stuur- en eindtrap is 7,5 pH. Dat is eigenlijk iets krap

voor de 160 m, maar het gaat goed.

ook bruikbaar zijn de zwarte Amidon ferriet kerntjes (geen poederijzer) van

ongeveerdeze| fdeafmet ingen.Zehebbeneengroteremu.Joop|egde
5 windingen op de stuurtrafo en 3 windingen op de eindtrafo i 'p'v' 16 op

allebei, zoals bij de paarse 4CO kerntjes.

Bij Joop werkt het all

Joop heeft de zaak nu geheel voor elkaar op alle banden. lk hoorde hem met

een schitterend signaaltje op 80 m en ook bij Bas werken de oscillator, deler en

frequentiestabil isator nu goed.

Laat me even weten als iemand onverhoopt nog andere problemen ondervindt'

Met excuses voor het ongemak en dank aan Joop en Bas'
73. Klaas PAoKSB

. : : . : . .
A N D E R S .  I  !  :

Het aardige van onze radiohobby is dat er zoveel mensen mee bezig zijn met

verschil lende opvattingen en mogeli jkheden. Het aardige van de Nieuwsbrief is

dat men er regelmatig artikelen in tegenkomt die leiden tot hetzelfde doel, maar

door de verschillen in aanpak toi geheel verschillende constructies aanleiding

geven.

Met veel genoegen heb ik de'transceiver-constructies'van Douwe PAoDKO

gelezen, waarbij Douwe het volgende uitgangspunt hanteerl:
'Bij het construeren van een eenvoudige zelÍbouw enkelziiband (EZB)

transceiver is het de kunst om zoveel mogeliik dezelfde onderdelen te gebruiken

Benelux QRP Clab - Nieuwshrief nn 83 - september 1997
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voor zowel ontvangen als zenden.'

ZelÍ was ik net met de constructie van een transceiver begonnen waarbu dit

principe nu juist nieÍ wordt gehanteeÍd' Eén van de redenen waarom ik dat niet

doeishetvermi jdenvancompromis. |kwi |name| i jkeentoptranceivermaken

voor 7 MHz, onze moeilijkste band voor de bouw van een goede ontvanger

Een tweede punt is dat we met het zoveel mogelijk gebruiken van dezelfde

onderdelen een (duur) kristalfilter kunnen uitsparen, maar veel problemen

ontmoeten omdat die dubbel gebruikte onderdelen van zender naar ontvanger

geschakeld moeten kunnen worden. Dat heen en weer schakelen maakt een

flink aantal schakelingen gecompliceerd. 
kellk ga in mijn constructie fwee kristalíilters gebruiken waardoor veel geschal

kanwordenvermeden'Dekr is ta | f i | tersz i jnzel Íbouwenkostendusvr i jweln iets .

Het enige nadeel is dat twee fi l ters meer ruimte innemen dan één, maar aan een

verdoorgevoerdeminiatur iser ingdoeiktochniet .Deosci l |a torenwordenwè|

dubbel gebruikt, al was het maar om bij het zenden pÍecies op de

ontvangstÍrequentie te kunnen terugkomen'

Detransceiver isnog|angnietk |aarenikzounatuur t i jkkunnenwachtenmet
mi jnverhaa| totdata| les inkannenenkruikenis ' . 'o fgeenverhaa|a lshetpro jekt

mislukt.

Een flink aantal oM's hebben mij tijdens markten en lezingen duidelijk gemaakl

dat ze het op prijs stellen ook over mislukkingen te horen en ik voel met ze mee'

Als ik zo in de amafeurbladen lees' dan kom ik daar alleen maar aÍtikelen tegên

die gewag maken van gelukte projekten." maar als ik hier op de zolder kijk' dan

is de stapel 'mislukkingen'veel groter dan de stapel 'gelukt na eindeloos

geëtter'. De afdeling'werkt in éên keel is zo klein dat daar geen stapeltje meer

van te maken vall.

Aan ,werkt in één kee/ voldoet de buizenzender'Regenachtig weekend'

waarvan verslag is gedaan in Nieuwsbrief nr.71. Deze zender is nog regelmatig

in gebruik en is bij deze mijn inzending op de uitdaging van Douwe in

Nieuwsbrief nr. 82.

Laat ik dus maar beginnen met de beschrijving van de 7 MHz iransceiver die

bes topeenmis lukk ingzoukunnenu i td raa ien .Deeers tep r i n t j esz i j na |opn ieuw
gemaakt. We zien wel waar het schip strandt'

Op blz. 20 vindt u een verslag van mijn eerste experimenten!

Groeten, Bastiaan PA3FFZ

.  a t * i t
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BOUWDOOS HARTKIT 2OOO TRANSCEIVER
door PAoKSB

pAocHN is gereed met de ontwikkeling van zrin bouwdoos voor een all band

SS'/CW-transceiver. De eerste kits ziin uitgeleverd. Het apparaat past zowel in

de QRP-weretd als daarbuiten, de output is nl' regelbaar tussen 0 en 40 W'

Superieure eigenschaPPen

Het is een volwaardige transceiver, alle basisfuncties zijn aanwezig. De

frequentie-uitlezing is digitaal op 7 zeven segment displays en heeft een

resoluiie van 100 Hz.
De eigenschappen van met name de ontvanger zijn superieur; smalle

bandÍilters aan de ingang, high level mixer, 3 kristalf i l ters (zelf op te bouwen uit

de meegeleverde kristallen), een low noise gesynthetiseerde oscil lator,

uitstekende gevoeligheid en soepele AVC. Er is een apart smal MF-Íi lter voor

cw-bedrijf, Íull BK hoort tot de mogeli jkheden en de zendontvangschakeling is

geheel solid state, dus er is geen getik van relais. Bij de zender bli jkt de manier

van clippen in het MF-gedeelte inclusief een volgend kristalf i l ter zeer eÍfectief te

zijn. De stem bli jft natuurli jk en het signaal kri jgt een boost die het gebrek aan

power meer dan compenseert. Er is geen microcontroller gebruikt dus Íuncties

als scannen en geheugens horen niet tot de mogeli jkheden.

IJenelux QRP CIuh - Nieuwshríef nr. 8-1 - september 1997
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Waarom zelfbouw?

Je moet zo'n apparaat alleen bouwen als je daar aardigheid in hebt, niet omdat

het zoveel goedkoper of beter is dan een Japanse set, wel kun je dan begrijpen

hoe alles in detail werkt en je bent ook in staat om zelf fouten te zoeken en

reparaties uit te voeren, mocht er zich een storing voordoen'

Er zijn uitsluitend gangbare onderdelen gebruikt die nog tot in lengte van dagen

te koop zullen bli jven.

Modules

Het apparaat bestaat uit een aantal modules die zelf moeten worden opgebouwd

op enkelzijdige printed circuits. cor stelt voor om dat successieveli jk te doen;

eerst de teller kopen, bouwen en testen en dan pas de volgende kit bestellen; de

synthesizer. Die kan dan met de tellerworden aÍgeregeld' en zo verder.

De voortgang bli j ft overzichteli jk en het loopt niet direct zo in de papieren'

Levering

De leveringsomvang is zeer compleet en omvat alle benodigde onderdelen,

variërend van het wikkeldraad voor de spoeltjes tot en met een fraaie kast.

De beschrijvingen voor het bouwen en testen zijn helder en uitgebreid.

ledere amateur met een klein beetje handigheid wordt in staat geacht dit project

tot een goed einde te kunnen brengen.

ls alles netjes opgebouwd en werkt het onverhoopt niet volgens de specificalies

dan zorgt Cor er voor dat dat alsnog gebeurt.

De prijs van het apparaat is ca. I 1750, Voor verdere inlichtingen of voor een

demonstratie kan men zich direct wenden tot Cor Hartman PAoCHN,

Olmenlaan 70, 1161 Jf,, Zwanenburg.
Klaas PAoKSB.

GEVRAAGD

Wie kan mij hetpen aan een programma voor mijn DOS-computer van het

vroegere MBA-TOR voor de Commodore 64?

Bert v.d. Lichte PA3BWX, Nolenslaan 23,1272 JT Huizen'

I t * t Í
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EENVOUDIGE DUO.BAND GROUNDPLANE
,, ., '  , ' ,  dOOf DLSED' ', ,, , ,", '  '  : ::: i  ' � ir I

De hierna beschreven antenne voor 2 m en 70 cm heeft de volgende

voordefen: -'

. eenvoudig en goedkoop na te bouwen;

. voeding met één coaxiaalkabel;

. geschikt als Portable antenne;

. goede SWR oP beide banden;
' ongevoelig voor weersinvloeden.

Bijzondere aandacht geldt de

constructie van de verticale straler; deze

bestaat in Íeite uit twee evenw[dige

massieve koPeren leidingen van

480 mm lang en 10 mm dik. Zo is de

noodzakeli jke breedbandigheid

gewaarborgd, evenals de mechanische

stabil iteit welke bovendien nog door drie

dwarsverbindi n gstukjes vergroot wordl,

z ie f iguur  1.

Deze verbindingstukjes bestaan uit

massief koperdraad van 1,5 mm dik'

welke elektrisch goed geleidend aan de

beide stralerdelen worden gesoldeerd.

Vanaf het onderste verbindingstukje is

de straler via een stukje koperdraad van

18 mm lang en ' l ,5 mm dik verbonden

met de pinaansluiting van het SO 239

chassisdeel.
ln de tweemeterband wordt de straler als

eenyigolÍ aangestuurd, op 70 cm wordt

hij als % golf straler aangestuurd.

De radialen voor beide banden zijn aan

de flens van het chassisdeel gesoldeerd.
Fig. I

Benelu-t QRP Club - Nieuwsbrief nr. 8-J - septemher 1997
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Bovenaanzichl
ohassisdeel

10 mm breedte, die als eindcapaciteit werken en de breedbandigheid

bevorderen"

De radialen voor de tweemeterband behoeven geen kabelschoentjes aan het

eind, zij zijn telkens 485 mm en 495 mm lang, inclusief kleine messing

soldeeroogjes, welke eventueel kunnen vervallen.

Terwijl de UHF-radialen een hoek van ca 1 15-1 35o ten opzichte van de straler

moeten hebben, kunnen de VHF-radialen loodrecht (180o) vanaÍ de straler naar

onderen hangen; hiermede wordt ook nog voor extra ontkoppeling gezorgd'

De SWR is op beide banden goed. over de winst kan door de auteuÍ geen

informatie gegeven worden; deze zal echter op beide banden min of meer

overeenkomen met die van een monoband'GP'
Norbert BUgers DLSED

Literatuur:

K. Rothammel, Antennenbuch, 9. Auflage, S 343-345, 349 en 5'54-56

Bron: CQ-DL 2/93 Vertaling: PAoB\JVY

Radialen voor
70 cm.

Radialen wor 2 m

Kabelsc,ho€n

Fig.2

Met maar weinig soldeerwerk wordt

tle sníen n e samen gesteld
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De radialen bestaan

uit 1,5 mm2 één-

aderig l itzedraad. Aan

de uiteinden van de

radialen worden

kabelschoentjes
gesoldeerd, zoals

getekend is in figuur 2.

De radialen voor de

70 cm band kri jgen oP

170 mm lengte aan het

eind kabelschoentjes

van 25 mm lengte en

BIJEENKOMST BENELUX QRP-CLUB
ZATERDAG 6 SEPTEMBER

Op bladzijde 48 vindl u alle inÍormatie over deze gezellige dag'

Benelux QRP Club - Nleuwsbriel nr' E3 ' september 1997
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q ' :i  MHz PERIKELEN

Het zenden op 40 meter is geen probleem. DaÍ is met eenvoudige middelen te

realiseren. ontuangen is andere koek! vríiwel alle ontvangers laten het op deze

band afweten. ze onfvangen natuurtijk we!, maar ze ontvangen veel meer dan er

op die band wordt uitgezonden...

De 40 meterband iS een drukke en kleine amateurband en dat alleen al maakt

dat er aan een ontvangerzware eisen gesteld worden'

Direct aan de amateurband raakt de 41 meter omroepband en daar worden

flinke vermogens de ether in geslingerd... dit compliceert de ontvangerbouw

enorm.

Moderne amateurontvangers worden uitgevoerd zonder een fatsoenl'tjke

préselectie en dat is helaas te merken. Het veel gebruikte octaaffilier laal

bijvoorbeeld alle signalen tussen 4 en 8 MHz door naar de mengtrap... als deze

Íilters ideaal zouden zijn. Maar de flanken van het octaaffilter zijn zeker niei

recht en dat betekent dat sterke signalen buiten dit gebied ook nog tot de mixer

doordringen. Rond 9,6 MHz zit nog een omroepband waar vaak nog slerkere

signalen te ontvangen zijn. Verzwakken we een S9+40 dB signaal, met het

octaaffilter, zo'n 40 dB dan komt er toch nog een signaal met s9 bij de mixer'

Een ideale menglrap mengt slechts de bedoelde signalen, maar helaas kent de

techniek geen ideale onderdelen en schakelingen. wel streven de ontwerpers

daar al jaren naar en er is op dit punt flinke vooruitgang geboekt. Toch zijn de

huidige mixers nog niet goed genoeg om de afwezigheid van een goede

préseleclie te kunnen compenseren. Veel winst bij het verbeteren van mixers is

op papier geboekt mel Íraaie cijfers voor het '3e orde interceptpunt'. Bij het

testen en opmeten van deze cijfers wordt vaak gebruik gemaakt van twee

knalharde draaggolven. De werkeli jkheid is echter veel gecompliceerder dan

deze envoudige test. In het gebied van 4 tot I MHz, en daar buiten, bevinden

zich duízenden zeer sterke signalen en die mengen zich in de nietideale mixer

tot tenminste een rumoerige achtergrondbrei waarin zwakke amateursignalen

verdrinken.

Gelukkig maar dat Í geen problemen heeft met de ontvangst op 40 meter, want

u heeft uileraard flink wat geld uitgegeven voor uw transceiver of ontvanger en

dit apparaat is uiteraard van één van de bekende en alom geprezen merken..'
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Datdacht ikook, totdat ikeenwatouderescheepsontvanger inhandenkreeg

waarop niet allerlei signalen le horen waren die op de betroffen band niet

werden uitgezonden. Een oase van rust was dit apparaat en toch niet 'doof. (Dat

dacht ik wel toen ie pas in huis was... zo rustig was ie')

He tmees tebe |angb i j de4O.me te rbandheb i k indevakan t i eend i t

scheepsgeval woog maar liefts 45 kilo en verlangde ook nog een

lichtnetaansluiiing. Niet bepaald portabel.

En zo nam ik, met een beetje een bloedend hart, aÍscheid van deze prachtige

ontvanger. En als we dan toch aan het verkopen zijn, dan moeten ook die

spullen van naam en faam maar de deur uit.

Een goede onivanger voor 40 meter bouwen zie ik als een grote uitdaging Bij

deconstruct iesvandegrolemerkenwarentweeontvangersvanhetzgn.So|20.
concept. Mel een middenfrequent van ca. 9 MHz mengt men met een VCO van

rond 5.5 MHz naar 80 en 20 meter en dat werkt goed voor deze twee banden.

om op de andere amateurbanden te komen schakelt men converlers voor en

ookdatwerktpr ima. . .beha|vevoorde4O.meterband.ondanksdeprése|ect ie in
beide ontvangers was de 4o-meterband van allebei onbruikbaar' waarom beide

ontvangers goed funktioneerden op alle HF-banden behalve de 40 meter is me

niet duidelijk geworden, maar zo moet het in ieder geval niet'

Tochheef thetS0/20.pr inc ipeietscharmanlsenmeteenanderekeuzevande

MF (4,433 MHz) is het mogelijk een 160/40 te maken:

4,4 MHz + 2,6 MHz = 7 MHz

4,4 MHz -  2,6 MHz = 1,8 MHz

Praktijkproeven, met een goede préselectie, leverden een gigantische rommel

op. Harmonischen van het oscillatorsignaal komen bij de mixer of worden daar

gevormd: 2x2,6 MHz = 5,2 MHz en met een MF van 4'4MHz geeft dat

ontvangst op middengolÍ (800 kHz) èn op 9,6MHz' ook een omroepband'

3 x2,6 MHz = 7,8 MHz. Dat l i jkt veil ig... maar met iets omlaag tunen van cle

frequentie (hel is een VCO) interÍereert de oscillator met de 41-meter

omroepband. Met een ideale mixer zouden we daar verder niets van merken'

Maar ja, mixers zijn niet ideaal en de signalen zijn knal- en knalhard en met een

goede préselectie niet meerweg te krijgen'

Al met al geen bemoedigend experiment'

Als we vasthouden aan de MF van 4,433 MHz maken we meer kans op een

fatsoenlijke onlvangst met bovenmenging, d'w'z' de VCO koínt dan op

t 11,4 MHz. De spiegelfrequentie verhuist dan echter van 1'8 naar 15'8 MHz en



daar vall voor amateurs weinig te beleven.

ln ,Fantasie en Zelíbouw' heb ik het bouwen en testen van ladderfilters

beschreven en daarwas een goede bij, opgetrokken uit kÍistallen van

4,433 MHz, gesloopt uit kleurentelevisies.

ln de amateurbladen wordt nog al eens een bouwbeschrijving gegeven van die

ladderfilters en over eén ding zijn de auteurs het eens: de kristallen dienen

allemaal hetzelfde te zijn en niet zomaar ergens uitgesloopt. Dus wat doe je...

we bestellen een serie identieke kristallen. Het resultaat: huilen met de pet op.

De sloopkristallen waren van het grote type HC6 en de nieuwe van het kleinere

type HC18. Die nieuwe zijn toch anders geslepen en 'rinkelen'veel meer dan die

grote. Bovendien vallen met allemaal identieke kristallen de'rinkels'op de

zelÍde plaats in de doorlaat van het filter en dan lijkt het alsof die rinkels elkaar

versterken. De grote kristallen hebben een wat vlakkere doorlaat (minder

rinkels) en

ino-llll_rl[|_Ï-{flFÏ-{llffflF-orit 
bovendienvallende

I  I  = = z>tko 
' r inkels 'b i j  een

z> I ko 
fse r Ir r lrr I. o parrutje 'van ailes en

nog wat'niet meer

Fig. I Krisurlfilter op één plek in de

doorlaat. De fouten

compenseren elkaar als het ware iets. Dan maar een wat groter kristalfilter...

naar een ver doorgevoerde miniaturisering streef ik toch niet.

Het bekijken van de doorlaat van een kristalfilter is geen eenvoudige zaak. Het

ontbreekt de amateur aan de noodzakelijke testapparatuur. Het mooiste is

natuurlijk een filterscoop, een soort spectrum-analyser, maar dan voor een heel

klein frequentiegebied, lets dergelijks is heel goed zelf te maken maar hel

toepassingsgebied is klein. Hoe vaak fluit u nu een Íi l ter door ?

ln de loop der jaren heb ik zo'n Íilterscoop in elkaar gezet (er yrrordt nog steeds

aan gedokterd) en de resultaten van het 4,433 MHz Íilter zijn bemoedigend...

maar het f i l ter is beslist niet vlak.
Een tweede ootie is het doorfluiten mel een meetzender. De meetzender moet

dan wel in een aantal zeer kleine stapjes in Írequentie gevarieerd kunnen
worden. Hiervoor is de aloude B,C221 uil het vergeethoekje gehaald. De laatste
anli-schimmelbehandeling heeft de 8C221 ondergaan in 1944... en begin 1997.
Na een flinke schoonmaakbeurt kon er prima mee gemelen worden en klopten
de aangegeven frequenties nog precies. Zoals zoveel amateurs heb ik ervaak
over gedachl om de 8C221 maar eens op te ruimen... dat grove oude
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buizenspul waarvan het doel, het meten van frequenties, veel beter verricht kan

worden door een moderne digitale teller. Maar ja, zo'n ding leverl toch niks op en

dus is ie blijven staan in een hoekje onder de werkbank; te stoffen en te

schimmelen. En wat blijkt: ineens heb je hem weer eens nodig. De 8C221 kan

namefijk iets dat een frequentieteller niet kan: een frequentie opwekken.

Bovendien weten de meeste tellers met lage Írequenties en kleine signalen niets

te beginnen... de 8C221 wel. Er zijn verschil lende modellen in omloop. Zo heeft

die van mij geen uitgangstrafo en moet een hoogohmige koptelefoon gebruikt

worden. Op de volgende bladzijde ziet u het schema. Component'25'is

getekend als een diode maar betreft het ijkkristal. Het apparaat is gedacht voor

batterijvoeding en om het leeglopen van de batterijen te voorkomen na het

opbergen is het gloeidraadcircuit voozien van een schakelaar in de

koptelefoon-jack. Die heb ik overbrugd en een netvoeding gemaakt. Een

hoogspanning van 150 V is ioelaatbaar (OA2 stabilisator) en gelijkspanning op

de gloeidraden wordt i.v.m. brom sterk aangeraden. Moduleren kan met een

flink! signaal op de loper van de volumeregelaar. Daarvoor kan één van de twee

kopteleÍoonaansluitingen worden gebruikt (tip uit een heel oude Electron).

Brengen we het signaal van de 8C221 met een afgeschermd kabeltje naar hel

Íilter en het resultaat uit het Íilter naar een (AM)-ontvangeÍ dan kunnen we - als

de S-meter goed geijkt is - de doorlaat van het filter in dB's verkrugen.

Misschien nog belangrijker dan meten is het beluisteren van het Íilter, want het

is me al een paar maal gebeurd dat een fi l ter op papier en op het

Íilterscoopscherm er prima uilzag maar om te beluisteren geen genot was.

De B,C221 kan met eenvoudige middelen amplitudegemoduleerd worden. Zetten

we nu de 8C221 met zijn draaggolf aan de rand van het filter - waar dat is, is uit

de voorgaande metingen gebleken - en moduleren hem met spraak dan kunnen

we op een SSB-ontvanger goed beluisteren 'hoe het filter klinkt'.

De spraakmodulatie wordt betrokken uit een omroepontvanger die wordt

afgestemd op één van de vele klelsprogrammaas uit Hilversum. Onze eigen

spraak geeft geen betrouwbare resultaten. Uiteraard proberen we de zaak voor

USB en LSB en het zou een wonder zijn als in beide modes de spraak hetzelÍde

klinkt... een ladderfilter is niet symmetrisch.

Waarom heb ik de 8C221 eigenlijk van stal gehaald? Het Ílter hàd ik al bekeken

op de 'Íilterscoop', dus voor het bekijken van de doorlaat was de actie met de

8C221 niel echt noodzakelijk.,.

Problemen waren er echter met de BFO. Waar moest dle precies slaan? of' mel

andere woorden, op welke frequenties liggen de randen van het Íiller eigenlijk?
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Met gewoon maar proberen met een 4,433 MHz kristal in een

oscillatorschakeling lukte het niet om op een goed punt uit te komen. Bij een

ladderfilter blfikt de doorlaat onder de kristalfrequentie te liggen.

De BFO moet uitkomen op de frequenties: 4433,6 en 4431,6 MHz bij gebruik

van 4,433619 MHz kristallen. Deze twee BFO-frequenties kunnen later nog iets

worden aangepast (trimmers) aan een zo goed mogelijke audioweergave Dit

leverde de volgende schakeling op vooÍ de BFO, zie fig. 3.

r.,1316tí

ÁUDt0: golvanisch -.L -qss^ vcrf, i^f",t,mod.,loLie in

DSB: dobLclzgbood ncua'e TX-k'rrlalgil[er via s6on

Fig. 3 RFO en halansmodulator

scriewccrsto,nJ

Het omschakelen gebeurt niet met diodes maar met een klein relais

(suikerklontje) vanwege problemen met de diodeschakeling. zo groot is een

relais nu ook weer niet. Op het printje met de BFO is ook de balansmodulator

gebouwd en nu is het mogeli jk om de kwaliteit van modulator, maar vooral van

het kristalfilter, goed te beluisteren via de inmiddels ook gereed gekomen MF-

versterker met productdetector. Vervorming door een verkeerde afstemming

treedt niet op. De draaggolÍoscillator en de BFO zijn éen en dezelÍde. Met de

trimmers kunnen we nu voor LSB en USB een zo gunstig mogeli jk plekje op de

flanken van het Íilter gaan zoeken. Hierbij moet in de eerste plaats gelet worden

op de kwaliteit van de audio.

Alles OK... dan kunnen we nu verder gaan met de VFO en mixer.

Een ramp! Zo eenvoudig is het dus niet om het beter te doen dan de Japanners.

Mijn verdenking gaat niet alleen uit naar de mixer, waarbij overigens enorme

verschillen optraden bij de verschillende gebruikte soorten, maar het zou

kunnen zijn dat de MF-versterker, die vóór het kristalfilter is geplaatst, ook een
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f | inkedui t inhet intermodu|at ie .zakjedoet .DeMF-&BFo-pr int is inmidde|s

afgebrokenenhoeheiverdergaat |eestuwe|weer indeNieuwsbr ief (ver te |me
maarnietdat ikhetmetdieMF.versterkerhe|emaa|verkeerdhebgedaan. . .dat

weet ik al).

* * * * * 
73 de Bastiaan, PA3FFZ @ PIlJYL

ZAïERNRC 4 ÓKfOBER 1997

JAARLIJKSE HELMóNDSE RADIOMARKT

Di t j aa rza |deVERONaÍde | i ngHe |mondvoo rde l3demaa |een rad iomark t
organiseren waar de standhouders hun overcomplete radioapparatuur en

onderdelen te koop Kunnen bieden en waar u als radioamateurwell icht het al

jarenontbrekendeonderdee|vanuwdumpsetoÍze| fbouwtransceiverkunt

kopen.

Deradiomarktza|ookdi t jaarweergehoudenwordeningemeenschapshuis 'De
Gese|donk ' inHe|mond/Mier |o-Hout(wi jk6) .Bezoekerswordenvanafwi jk6
middelsbewegwi jzer ingnaar,DeGese|donk,ge|oodstenvoordezendende

amateur is PI4HMD QRV op 145,400 MHz voor het inpraten van eventueel

verdwaalde bezoekers.

De zaal is voor bezoekers geopend van 9'00 tot 14'30 uur'

Detoegangspr i jsbedraagt f4,ooenhet toegangsbi l je t is tevensgeld igvooreen

loter i jwaarvandetrekkingza|p|aatsv indenaanhete indevandemarkt ,Verder
ontvangt iedere 25ste bezoeker een verrassingspakket'

om 13.30 uur start de veil ing waarbij ingezamelde spullen onder de hamer van

devei | ingmeesteraandemanwordengebracht .Ui teraardge|denVoorhet

aanbieden van zendapparatuur de gebruikeli jke RDR'regele

Voor geïnleresseerden zijn er nog enkele tafels beschikbaar, het toekennen van

standruimteza|p laatsv indenopvo|gordevanaanme|ding,KostenvooÍhet
huren van een tafel bedragen f 7 '50.

Voor nadere informatie en reserveringen:

Gerrit van der Heijden PA3EBM, tel. 0493-312325

Erik van de Kerkhof PA3FFK, tel. 0492-512668

Hans van Rooy PAoTLM , lel. O492-523349-

* * * * *
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DE TAP-TELLER
door PAoKSB

In le id ing

De teller is een up/down-teller met twee ingangen en kan gebruikt worden bij een

CW-zender, een signaalgenerator, een D0-ontvanger en bij enkelsuper-

ontvanger. In dat geval worden de oscillator- en BFO-frequenties allebei

gemeten en de ontvangfrequentie verschijnt op 4 LED displays. De resolutie is

naar keuzel00 Hz resp. 10 kHz.

Mijn exemplaar werkte nog goed tot 97 MHz.

lk ga wat uitgebreider in op sommige principes en ontwerpoverwegingen omdal

ik de indruk heb dat veel OM's het werken met digitale lc's nog steeds zien als

zwarte kunsi.

De naam

De naam is bedoeld als nagedachtenis aan Karel PAoTAP.

Karel had grote belangstelling voor mijn QRP-CW-zendertje uit de NieuwsbrieÍ

van juni '97. lk had Karel een eerste versie van dat artikel gegeven voor

commentaar, ervan uitgaande dat als Karel het niet begreep het verhaal nog

niet helder genoeg was.

Al snel besloot hij het apparaatje te gaan maken en sprak daar vaak over in

onze veelvuldige 2 m QSO's. Hij zei toen ook dat hij het wel handig zou vinden

om er een klein tellerl je bij te hebben. lk l iet daar alvast mijn gedachlen over
gaan. Op een avond meldde Karel dai hij een adresje wist in Amsterdam voor
goedkope tuimelschakelaartjes en spoedig aan het zendertje zou beginnen. De

vofgende dag was Karel dood. Zomaar ineens, op slraat. Misschien was hij wel

op weg om schakelaartjes te halen. We zullen het nooit weten. Maar het tellertje

is er, dankzij Karel. lk denk dat hij het wel een leuk oniwerpje gevonden zou

hebben.

Waarom is dit een QRP-ontwerp?
Het apparaat is klein, verbruikt weinig energie, is goedkoop, is opgebouwd uit
gangbare onderdelen, kan eenvoudig worden aangesloten op het eerder
genoemde QRP-zendertje en kan ook in combinalie met reeds bestaande
apparatuur worden gebruikt op alle HF-amateurbanden, inclusief de 50 MHz
band.
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EigenschaPPen

Ondanks zijn eenvoud heeft het apparaatje toch een paar bijzondere

eigenschaPPen.

In sommige tellerontwerpen voor ontvangers wordt de BFO-Írequentie niet echl

gemetenmaarwordtgepresetopeenvastewaarde.Dete| |er te | tdana| |eende

áscillatorÍrequentie. De frequentieuitlezing is bij dat principe correct zolang je de

BFo. f Íequent ienietverandert .Ze| fv indikhetpret t igomdeBFowel tekunnen

verstemmen. lndi tontwerpwordtdeBFo-f requent ieechtgemetenwaardoorde

uitlezing altijd juist is.

Een andere bijzonderheid vormen de prescalers in beide ingangskanalen die de

ingangsÍrequenl iesdoor l6de|enendiedoordei i jdbasiswordenbestuurd.
Hierdoorwordthetonvermi jdel i jkeknipperenmeteencountvande|aatstedig i t ,

eenef fectdatb i jeente l |era l t i jdaanwezig is ,meteenfactor l6verminderd. |n

deprakt i jkStaatdeui t |ez inga|seenhuis.Jekuntdeprescalerz iena|sdeeerste

trap van een leller waarop geen display is aangesloien'

lk heb gekozen voor 4 displays in plaats van 6' In dat laatste geval kan het

complete getal van de frequentie worden aangegeven' b'v ' 14'1234 MHz' lk

vondda tn ie tech tnod ig . | kschake |om ' l ndeenes tandza |de te | | e rdan

l4, l2Mïzaangevenenindeandere,demeestgebruik te 's tand123'4kHz'Je
weet toch wel dat je op 20 meter zit, het getal 14 is niet echt sleeds nodig. wie

dit niet bevalt kan de teller zonder meer uitbreiden met twee extra decaden,

geschakeld zoals alle andere.

| nde100Hzreso |u t i emodeworden3met ingenpe rsecondegedaan 'Da t i s
snel genoeg om bij het draaien aan de afstemknop van een ontvanger geen

merkbaar na-ijleffect van de teller te krijgen.

Nog een bijzonderheid is het automatisch doven van de eerste nul in de MHz-

stand bij frequenties beneden 10 MHz (leading zero blanking; ik gebruik in het

verhaal wel meer Engelse termen waaryoor geen duidelijk Nederlands woord

bestaat). Er staat dan b.v. niet 07,02 MHz maar 7,02MH2. Deze eigenschap is

eigenlijk in strijd met de eenvoud van een QRP-ontwerp. lk heb die functie

ingebouwd omdat ik nog een fl ipflop over had'in een HC74 lC'

Schakeling en werking
De teller bestaat uit 4 hoofdgroepen:
'1. hoofdteller:
2. prescalers en ingangsbuffers;
3. t i jdbasis;
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4'onderdrukk|ngsci rcui tvoordemeest | inksenulophetd isp|ay.

Voorhetmetenvandefrequent ievaneenCW-zender,s ignaa|generatorofDC-

ontvanger wordt alleen de up-ingang gebruikt; de down-ingang wordt dan

geaard. Voor een enkelsuperontvanger worden beide ingangen gebruikt'

Veronderstel als voorbeeld een ontvangeÍ met een middenfrequentie van 9 MHz

en een oscillator van 23 MHz. Er zijn steeds twee opeenvolgende meetperioden'

Dehoofdte| |erbegint indenu|stand. Indeeerstemeetper iodewordtdeBFo.

frequentie afgeteld en in de volgende meetperiode wordt de oscillatorfrequentie

opgeteld. De teller eindigt dus op ' 9 + 23 = 14 MHz; de echte

ontvangÍrequentie.Voorontvangerswaarbijdeosci||ator.enBFo.frequenties

moeten worden opgeteld is verderop een aparte uitbreidingsmogelijkheid

beschreven.

Hoofdteller

Dehoofdte| |erbestaatu i tv ier inser iegeschake|deHc192up/down-te| |ers.Een
positief gaande puls op pen 5 doet de leller optellen en een soortgelijke puls op

pen 4 laat de teller aftellen. Aan het eind van een complete telperiode wordt op

commandovande|atchpu|sdebereik testandvastge|egdindegeheugensvan

deHEF4511 |c ' senweergegevenopdeTsegmen tsLED-d i sp |ays .Ko r l nade

latchpuls wordt de teller op O gezet door de resetpuls' waarna een nleuwe

meting begint

In figuur 1 zijn alleen van de eerste trap alle aansluit ingen getekend' De overige

drie trappen worclen precies zo aangesloten (dus pen 12 van de voorgaande

naar pen 5 van de volgende, 13 naar 4 enz') ' behalve pen 4 van de

HEF451 1(d), waarvan oe aansluiting anders is dan van de eerste 3' Bij het

laatste lC bli jven de uitgangen 12 en 13 ongebruikt'

Prescalers en ingangsbuffers

Depresca |e rsme tdeHc4o6o |C ' s func l i one rena |sde |e rsdoo r l 6ena |spoo r t

onder besturing van oe ti jdbasis. Een HC4O6O deelt als zijn resetingang nul is'

Na zo'n laag-periode volgt een hoog'periode waarin het lC zich in de reset-

toestand bevindt' Op beide prescalers ziin deze besturingssignalen in

tegenfase. ze werken dus om en om en geven de gedeelde ingangsírequenties

beurtelings door aan de up- en down-ingangen van de hoofdteller'

De ingangsbuffers versterken weinig, ca' 2 maal' en dienen voornamelijk om

terugwerking van de teller op een ontvanger te voorkomen' De amplitude van

1
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het ingangssignaal moel beneden 40 MHz tenminste 300 mv top-top zijn (ca.

100 mV eff.). Boven 40 MHz neemt de gevoeligheid af. Mijn teller werkt correci

tot 97 MHz op de up-ingang en tot 88 MHz op de down-ingang' Phil ips

specificeert 88 MHz voor een HC(T) 4060'

lk had daarbij een amplitude nodig aan de ingang van de MoSFET van ca.

2vo| t top- top.Deweerstandjesvan22o.oaandeingangenvandeMoSFETs

voorkomen UHF parasitair genereren van die transistors'

Tijdbasis

Voor een teller zonder prescaler en met een resolutie van 100 Hz moet de

meetpoort 10 ms open staan. Mel een prescaler die door 16 deelt moet de

meettijd 16 maal zo lang z'rjn om dezelíde resolutie te krugen, dus 160 ms.

ln Íiguur 2 zijn de diverse signalen getekend. De tijdbasis werkt mel een kristal

van 5120 kHz en een HC4060 die de frequentie meteen ook deelt door 8192.

Fig. 2 
'l'iming, niet oP schaal

Via de twee in serie

geschakelde 10-delers

in de HEF4518 ontstaan

aan de uitgangen van de

als lweedeler
geschakelde HC74

blokspanningen met een

frequentie van 3,125 Hz:

dus 160 ms hoog en 160

ms laag. Dit zijn de

tijden gedurende welke

de prescalers tellen. Met

S1a kan die t[d met een

factor Í00 worden

verkort door het

overbruggen van de

HEF 4518.  De

meetresolutie wordt dan 10 kHz en er vinden 312,5 metingen per seconde

plaats.

De circuits met de HC04 poorten wekken de latch- en resetpulsen voor de

hoofdteller op. Die pulsen duren kort, ca. 0,2 ps en komen vlak na elkaar. Ze

vallen in de meettijd van de down-teller en verkorten de genoemde 160 ms

meettud iets, hetgeen pas bij hoge ingangsÍrequenties op de down-ingang

Hc,tll-óo(b) fupnt ll
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aanleiding geeft tot een kleine meetfout. lmmers, na het begin van een 150 ms

meetperiode moeten er altijd eerst 16 ingangspulsen geweest zijn voordat de

prescaler de eerste puls naar de hooÍdteller afgeeft. Bij een BFO-frequentie van

bv. 10 MHz duurt dat 1,6 ps. De latch- en resetacties vinden ruim binnen die ti jd

p |aa ts .Pasb i j f r equen t i esboven40MHzopdedown- inganggaa te reenpu l s

verloren. De up-ingang heeft geen last van dit effect'

Dlsplays
De7-segmentLEDdisp|ayszijnvanhetgemeenschappe|ijke.kathodetype'

ln het schema zijn er geen aansluit ingen van gegeven omdat die voor de

diverse typen nogal verschil lend zijn. Het vinden van de juiste aansluit ingen van

een onbekend type kan eenvoudig gebeuren met een spanningsbron van 5 volt

en een weerstandje van 470 o. Na enig zoeken vind je al snel welke aansluit ing

de gemeenschappeli jke kathode is en waar alle segmentaansluit ingen zitten.

In sommige ontwerpen is elk segment via een aparte weerstand aangesloten op

zijn decoder. Dat is technisch de beste methode Echter, vanwege de eenvoud

heb ik heb een gemeenschappelijke kathodeweerstand gebruiki voor alle 4

displays gezamenlijk en heb de individuele weerstandjes weg gelaten' Dat gaat

goed als de brandspanningen geli jk zijn. ls dat niet het geval dan is de

lichtopbrengst van verschil lende displays ongeli jk'

ook bij geli jke brandspanningen zijn de l ichtsterkten iets verschil lend,

aÍhankeli jk van het weergegeven cijfer. Hinderli jk vind ik dat niet. Zou je sterk

ongeli jke displays hebben dan kunnen alsnog 28 weerstanden van 470 Q

worden gemonteerd, één weerstand per segment, en de gezamenlijke

kathodeweerstand kan dan worden weggelaten'

Let er op dat het display, aangesloten op het meest rechlse lC in het schema'

links op het frontje moet worden gemonteerd'

Onderdrukking van de 0 in het meest linkse display'

Deze functie wordl verzorgd door de HC74 ÍlipÍlop rechtsonder in figuur 1' Bij het

getal0 zijn de 4 uitgangen van de HC192 (d) nul Via de 4 diodes zalde D-

ingang van de fl ipÍlop, pen 12, ook nul zijn op de opgaande flank van het

rese ts ignaa |oppen l l da td ien ta | s |a t chpu |s .Denu |word t i ngek |ok tende

uitgang, pen 9, wordt nul. Die is verbonden met de blanking-ingang van de

HEF 4511, pen 4, waardoor alle segmenten in dat display doven ln de kHz-

stand van S1 wordt de flipflop in de set-toestand gehouden Uitgang pen 9 is

dan altijd hoog en het display geeft dan ook het getal 0 weer'

micllen

I I r60mr I
I

I

I

t ,--t -
LI

I Pul*duur
i ce.0r2 mitrtrec
In

--J t-

HC4{160 (r)
pni 12

hi.h
HC04
pnt l2

rcsel hooflieller
ctt

blenltingtnt
leeiing zero
HC04pntt
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Up/down en up/uP

Met een kleine uitbreiding (geschatte kosten 50 cent) ken de teller naar keuze

beide ingangssignalen van elkaar aftrekken of bij elkaar optellen. Die mode kan

gebruikt worden bij b.v. een 20 m ontvanger met 9 MHz MF en een oscil lator van

5 tot 5,5 MHz. In Íiguur 3 is dat getekend. Het principe ís dat de

uitgangssignalen van beide prescalers naar de up-ingang van de HC192

hoofdteller worden geleid, terwijl de down-ingang van de HC192 wordi
geblokkeerd. De
poortschakelingen

met de diodes

zorgen daarvoor. De

toevoeging bestaat

dus uit vier

weerstanden en vier

diodes. De
getekende lC's zijn

dezelÍde als in

figuur 1. Staat dus

op de stuuringang
+ 5 volt dan is de

cyclus up/up. ls dat

signaal 0 volt dan

werkt de teller in de

up/down-mode (het had ook iets netter gekund met een eíra lC, maar mijn

doosje was vol!).
Heb je een onlvanger waarin beide modes voorkomen dan kan het

besturingssigaal well icht van de bandschakelaar worden afgeleid. Let er op dat

bij frequenties boven 40 MHz op de omschakelbare ingang een puls minder

wordt geteld, zoals eerder is beschreven. Op die ingang moet je dus zowel in de

down- als in de up-mode geen frequenties aansluiten die hoger zijn dan 40 MHz.

Testen en afregelen
Als alle draadjes goed zijn aangesloten lijkt de kans me zeer groot dat alles
direct werkt. Hier toch nog een paar tips. Heb je geen oscil loscoop dan kom je

met een universeelmeler op het geli jkspanningsbereik en een
kristaloorteleÍoontje ook een heel eind. Als de kristaloscillator werkt, meel je met
de universeelmeter op uitgang 2 van de HC4O60 de helft van de

+5 --+ up UD

0 -+ t4l ildrlrr

Fig. 3 llithreiding voor up/up ofup/tlown

3;

voedingsspanning. Er staat n.l. een períecle blokspanning met een amplitude

van 5 volt. Ook moet de 625 Hz toon op dat punt luid te horen zijn in een

ooÍtelefoontje.

Op uitgang 5 van de HC74 tweedeler hoor je een regelmatig tikken van de

3,125 Hzfrequentie in de ene stand van S'l en een toon van 312,5 Hz in de

andere stand van S1. De latch- en resetsignalen zijn moeilijker te controleren

zonder oscilloscoop, maar met de universeelmeter meet je ca. 0 V op pen I van

de HC04 en ca. 5 V op pen ,12 van dal lc. Zijn de gelijkspanningswaarden in

orde dan mag je ervan uit gaan dat de smalle latch- en reset pulsen er ook wel

zullen zijn.

Het 5120 kHz kristalsignaal kan voor testdoeleinden worden gebruikt. Het

gebuÍÍerde signaal staat op pen 9 van de HC4060. Wordt dat signaal via een

weerstandje van 1ko (aangegeven als'tesl ' in f iguur 1)aangesloten op de up-

ingang dan moeten de displays in de MHz-stand van 51 '5,12'aangeven en in

de kHz-stand,12o,o'.Aangesloten op de down-ingang moeten die getallen zijn
'94,88' en '880,0'.

Daarna moel met de 40 pF trimmer de kristalfrequentie zo goed mogelijk op

Sl2Ok{zworden afgeregeld. Dat gaat o.a. door een signaalgenerator zerobeat

op een kortegolf omroepzender te zetten, b.v. op 7105 of 71 10 kHz, dan de

írequentie te meten met de teller en de trimmer in te stellen tot het display die

frequentie aangeeft. De omroepzenders zitten nl. vrij nauwkeurig op een 5 kHz-

raster.

Aa nv u t I e n d e o P m erïi n ge n

Aansluit ing op de all band QRP TX zoals beschreven in Nieuwsbrief nr. 82

Zie figuur4 op pagina 9 van die nieuwsbrief. De teller kan via een stukje dun

coaxkabel worden aangesloten op een weersland van 1 k() verbonden met de

uitgang, pen 5, van de HC4O4O deler. uiteraard geeft de teller alleen goed aan

in de stand 'tune'van de zender en ti jdens CW-bedrijÍ alleen als de sleutel even

wordl ingehouden. Tijdens normaal cw-bedrijÍ zullen in de kHz-stand van s1 de

displays wil lekeurige getallen aangeven.

Andere kristallen

In de schakeling werkt het kristal in parallelresonantie Een HC4g60 bevat 14 in

serie geschakelde tweedelers (waarvan overigens niet alle outputs beschikbaar

zijn). f .p.v. het 5120 kHz krisial kan ook een 10240 kHz exemplaar worden
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gebruikt. De output van de HC4O60 moet dan worden afgenomen van pen 3

i ' p . v .pen2 (5120kHzgedee |ddoo r8192o i l 024okHzgedee |ddoo r16384

resulteert in 625 Hz).

Met een extra HEF4518 zijn ook nog diverse andere kristalfrequenties mogelijk

om de in het schema aangegeven frequentie van 625 Hz te maken. Een

HEF4518 bevat twee identieke 10-delers. Te denken valt aan de volgende

alternatieve kristalfrequenties en deelfacloren, waarbij het eerste getal een

macht van twee is. De door die factor gedeelde kristalÍrequentie is beschikbaar

op de tussen haakjes geplaatste aansluitpennen van de HC4060

kristaloscillator.
: 64  (pen  4 )  : 10

:128 (pen 6)  :10

:256  (pen  14  :10

:1024 (pen 15)  :10

lk zag diverse kristallen in de Conrad caialogus, inclusieí het 5120 kHz kristal,

voor f 2,25. Op radiomarkten zijn ze vaak goedkoper. lk kocht het mijne bij Baco

in lJmuiden voor  f  1 ,50.

HCT- i.p.v. HC+ircuits en de instell ingen

lk heb mijn exemplaar uitgevoerd met HC-circuits maar ik denk dat het met

HCT-circuits ook goed gaat, zij het met een kleine verandering. HC-circuils

schakelen op de helft en HCT-circuils op ca. 1/3 van de voedingsspanning. Het

is dan raadzaam om de spanningsdelers aan de ingangen van de prescalers

aan te passen om weer de grootste gevoeligheid te krijgen. Vervang de

weerstanden van 10 k() tussen de ingangen van de prescalers en plus door

22k(r.

Normaal geef je digitale lC's geen instell ing, alle in'en uilgangssignalen zijn

5 volt. Poorten van HO(T)-circuits versterken flink. Je kunt daar gebruik van

maken om de gevoeligheid van een ingangscircuil te vergroten door een

voorinstell ing te maken die in de buurt l igt van het schakelpunt.

Er is een risico. Ligt het instelpuni toevallig precies op het schakelniveau dan

kan het lC instabiel worden. De teller geeft dan zonder ingangssignaal al iets

aan. Een kleine verandering van de spanningsdeler aan de ingang lost dat

probleem op. Op de andere plaatsen kunnen HC- en HCT-circuits door elkaar

worden gebruikt. Let er op dat er ook lO's worden verkocht met een HCF-

aanduiding; erg verwarrend, dat zijn geen snelle HC-circuits maar de
langzamere HEF-typen.
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Voedlng

Het apparaat werkt op 5 volt die ik uit een niet-getekende 5 volt stabilisator haal.

Het stroomverbruik is 120 mA.

Storing op een ontvanger

De teller kan drie verschillende soorlen storing in een ontvanger veroozaken:

l. De uitgangssignalen van HC(T)-lC's ziin zeer rijk aan harmonischen, die

kunnen instralen op een ontvangeringang of die via de voeding de

ontvangeringangstrappen kunnen bereiken. Op sommige frequenties hoor

je dan fluitjes, al dan niet in het ritme van de meetperioden. Afschermen en

ontkoppelen van de voedingsspanning vormen de passende

tegenmaatregelen.

2. Tijdens de meetperioden van de prescalers worden de ingangssigalen iels

anders belast dan in de rustperioden, waardoor de amplituden van het

oscillalor- en BFo-signaal iets kunnen variëren. Dat kan zich uiten als een

getik in de ontvanger, vooral hoorbaar bij de ontvangst van een sterke

ongemoduleerde draaggolf. Buffering van de ingangssignalen, hier door de

MOSFET-versterkers, vormt de remedie.

3. Als de teller wordt aangesloten op een bestaande ontvanger moet het BFo'

signaal op een geschikte plaats in de ontvanger worden afgetakt en wellicht

eerst extra worden verslerkt. Het lijkt me mogelijk dat in zo'n geval het

versterkte BFo-signaal direct op de ingang van de MF-versterker instraalt.

Als de AVC van het MF-signaal wordt afgeleid kan de s-meter uitslaan en

de ontvangergevoeligheid zou gereduceerd kunnen worden. Bij LF-AVC zal

dit probleem niet oPtreden.

Constructie

ls er een printje van? Nee. lk heb geen printjes of printtekeningen. Het staat

iedereen vrij om de zaak op print te zetten' Van mij mag hei' Je mag ze ook

verkopen, zoveel als je wilt. lk zal geen royalty's claimen'

M i j nappa raa t j ez i t i neendoos jevansb i j 6b i j 3cm,gemaak tvan tweeU-

vormige stukjes aluminium (dat is wel wat krap, neem maar een iets groter

doos jea |S jedekeuzeheb t ) .De |C ' s | i ggenmetdepoo t j esomhoogopeen

stukje dubbelzijdig printplaat. De plus-aansluit ingen zijn direct aan 10 nF

ontkoppelcondensatortjes gesoldeerd (niet aangegeven op het schema) en de

min-aansluitingen zitten met korte stukjes montagedraad aan aarde' De lC's

zitten dan voldoencle vast. De bedrading is kriskras gelegd met dun geisoleerd

4 MHz

I MHz

16 MHz

6,4 MHZ

: 1 0
: 1 0
: 1 0
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draad, direct gesoldeerd aan de lc-aansluit ingen. Het is niet nodig en zelfs niet

wenselijk die bedrading erg kort te houden. Moet je later nog ergens bij, dan kun

je een bundeltje draad, dat in de weg zit, gewoon iets opzij drukken.

lk heb de 4 stuks HC 1 92 en HEF451 1 lC's aan een kant van het stukje

printplaat gemonteerd en de ti jdbasis en prescalers aan de andere kanl.

Het plaatje ligt horizontaal midden in het doosje. Vergeet bij zo'n constructie niet

beide printvlakken door te verbinden. De ingangsbuffers zitten op de achterkant

buiten op het doosje. De displays heb ik gemonteerd op een stukje

gaatjesboard. Ze kijken via een stukje rood polaroid materiaal door een opening

in het'front' naar buiten. Een metalen kastje lijkt me in combinatie met een

ontvanger altijd nodig. Het is wel een vol doosje geworden, maar ik had het nu

eenmaal. De omschakelaar kHz / MHz zit ook in het afgeschermde doosje.

Nadat ik wat proefschakelingetjes had gemaakt bouwde ik het apparaat'in het

net' op de boven omschreven manier. Dat kostte me zo'n 10 uur. lk schat de

onderdelenkosten op 40 á 50 gulden.

Laat eens wat van je horen...

Tot zover mijn relaas. Succes met de bouw en laat me eens iets over de

resultaten weten.
73, Klaas

t t t t *

NOGMAAL: DE QRP PLUS
door PA3BHK

Eindelijk heb ik het beestje nu echt naar mijn zin, ook met SSB komt er een

fatsoenli jk signaal uit!
De oplossing was even simpel als doeltrefÍend: gewoon het dynamische
microfoontje, dat standaard in het door mij gebruikte microíoonhuis zat,
vervangen door een electret. Voor een electret was al ruimte íngericht! Na keer
op keer te horen te krijgen dat het SSB-signaal 'dof en 'omfloerst' klonk, krijg ik
nu goede rapporten. Wel moest ik de ALC en microfoonversterking opnieuw
instellen, maar dat is een kleinigheidje.

,,:, , , OPKNAPPEN VAN NICad-ACCU'S
'  r r  , . : , ,  :  '  d o o r D l - g M G z

Bij aankoop van een portofoon ts rneesÍaÍ een laadapparaat voor de Nicad-

accu's inbegrepen. Aan het opknappen van de accu5 is niet gedacht. Enkele

OM's hebben daaruoor een modern laad/ontlaadapparaat. Hierwillen wii echter

een eenvoudige schakeling voor het opknappen van NiCad-accu's beschriiven

die men eenvoudig en in korte tiid in elkaar kan zetten.
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zor tÍ{araa
of.8^T'(l

Volgens opgave van de

accufabrikanl zal. om de

levensduur van de NiCad-

accu's te verlengen, na iedere

vijíde lading een rest-

ontlading tot ongeveer 1 volt

volgen. Een rest-onilading via

een weersland zou voldoende

zijn, echter het tijdstip

wanneer de ontlading heefr
plaatsgevonden is niet onder

controle, waardoor de

capaciteit vanaí 1,2 V sterk

aÍvalt.

Om de gewenste toestand te

realiseren, wordt met deze

72 es73 de Robert
a a t a a
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Fig. I Principeschemo

schakeling (fig. 1), bij hel dalen van de spanning beneden de betreÍfende

zenerspanning, de ontlaadstroom door de lransislor tot ongeveer 3 mA

gereduceerd. DezelÍde taak heeft het LED-circuit voor optische controle.

Cellen Nom.-U Eind-U Ontl.-l RL zo1 zDz R2 opm

6 7 , 2 V 8 ,7  V 0,62 A 3,3() 5V6 5V1 5 6 o Alinco

7 8,4 V 1 0 . 1 5 V0,65 A 3,9 o 5V6 5V6 120 tr lcom

8 9,6 V 1 1 , 6  V 0,8 A 3,9 O 6V8 6V8 180  í )

om tot de ontlaadstroom van ongeveer 3 mA bij I V per cel te komen, wordt

door de juiste keuze van de zenerdioden, eventueel aangevuld met een sil icium

Benelux QRP CIub - Nieuwshrief nr- EJ ' septemher 1997
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cq. Schottkydiode in serie (in het schema aangeduid met .), de schakeling op de

juiste waarde ingesteld.

al

Fig. 2 Printla.lnut Fig. 3 Het opparaat is klaor!

De onderdelen zijn uit de tabel aí te leiden. Voor andere cel-aantallen zijn de

waarden overeenkomstig te wijzigen

De onderdelen worden volgens het SMD-principe op de koperz'tjde van de print

gesoldeerd, zie fig.2 en 3. Vergeet tenslotte niet om de transislor van een

koelplaat te voorzien!
' Kurt Lindner DL9MCZ

Bron: cq-DL 2/93

Vertaling: PAoBWY

VAN DE REDACTIE
door PAoWDW

Nou moet u na die ernstige woorden van de vooailter (zíe blz. 1) niet gelijk

denken, ach laat ik dan maar geen artikelen meer insturen, want ze zitten

kennelijk met ruimtegebrek. NEE, Nee, nee! Gewoon blijven insturen, wij zorgen

voor de resl. Hoe, dat zien we wel weer. We zijn veel te blij dat u zo actieÍ bent

en ven uw experimenten gezellige artikelen weet te maken. Dus u weet hetl

Enne... ons redactie-adres is en blijft:
postbus 15, 2100 M Heemstede

. . NIEUWE LEDEN . HARTELIJK WELKOM
door PA3DNN

Hierbij een oveaicht van de leden die zich in het laatste kwartaal bij ons hebben
aangemeld. Hel is deze keer een lange li jst, maar l ieÍst 14 nieuwe leden,
waardoor ons ledental op 575 is gekomen! Hartelijk welkom br1 de BaC!

815 PAoGF H.J. Schrier, J. Steenstraal2T,2162 BL Lisse.
816 PElPLF postbus 81,7020 AB Zethem.

ls actieÍop 70 cm, 2en 6 m met o.a. FT221R, R1 1 1, Nokia
ATF2 en lQ2E.

817 PElROF B. Emons, Turfschip 161, 1186 XG Amstelveen. Werkt op 2
en 6 m met TS700G en T8í3S.
W. Sol, Osingastate 16, 8926 LM Leeuwarden.
ls actieÍ op 2, 6, 10 en 20 m met ïS130V, ï5680 en lC260E.
B.J. 'T Jong, 's-Gravenweg 22,2631 PM Nootdorp.
ls momenteel weinig actieÍ, maar heeft goede voornemens mel
CW QRP te gaan werken met o.a. ïS140S. Doenl
T. Talma, Zevenhuisteniveg 33,9257 VH Noordbergum.
Werkt met zelfbouw transverter voor 6 m (eigen ontwerp). lets
voor publicatie in de Nieuwsbrief?

J.C.Lauer, Lupinesingel 578,2403 EB Alphen a.d. Rijn.
Gebruikt home made apparatuur op 80 m.

B. van Dijk, Hofslaene 20,8941 AR Berlikum.

S. Koenen, Heidezoom 2, 5665 EB Geldrop.

A.H.M.A. Smits, St. Severusstraat 4, 5282 RZ Boxtel. )
Werkt met'Japs' en Drake 4C.

M. Reijbroek, de Bosberg 1, 5427 TC Boekel.

Werkt met FT480R en TS850S op 2 m en 70 cm.

A. Keijmel, Widerstrasse 20,69581 Warstein.

Werkt met FT7 en TS930 op 160 en 80 m en 23 cm.

S.F.C. Heerma van Vos, Blar A'Chaoruinn, PH33 6S2
Inverness-Shire. Schotland.
H.C. Knippers, Damiatestraat T2, 6171 PK Stein.
ls op alle banden actief!

818 PA3GÏL

819 PAoCO

820 PA3GOS

821 PAoJCL

822 PAoBVD

823

824 PA3BFJ

825 PDONDO

826 DL6DU

827 GMoUMJ

828 PA3EJT
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datum GMT T

ECHTE QRP.CONTESTEN
door PAoATG

contest mode bend

Roepen: CQ EU QRP.

Uitwisselen: RST/pwr output/naam. ,l

Deelnameklassen: geen.

Puntentelling: PA-QSO'S 0 punten, EU-QSO's 1 punt en DX-QSO'S 3 punten.

Stations buiten EU 5 punten voor een QSO met EU.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten op elke bend.

Bijzonderheden: max. 5 W uit. Alleen two-way QRP QSO's tellen mee. Per

continent ontvangen de nummers 1,2 en 3 een certificaat. Bij protesten is de

beslissing van de organisator bindend.

Te gebruiken f requentiebanden: 3550-357O, 7 O2O-7 O4O, 1 4050- 1 4070, 2 1 050-

21 O7 O en 28050-2807 0 kHz.

Logs: met QSO, datum, tijd, call, vezonden en ontvangen rsUpwr/naam pet

band + summaÍy vó6r 12 november zenden aan P. Doudera OK1CZ, Ul Baterie

1, 16200 Praha 6, Czech Republic.

ARCI ORP FALL PARTY

Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ QRP.

Uitwisselen: voor ARCI-leden RST + SPC + ARcI-membernr., niêt-leden geven

RSf + SPC + uitgangsvermogen.

Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-10 m) of lo-band (16G

40 m). Voor team competition vraag inÍo bij PAoATG.

Puntentell ing: 5 punten per QRP ARCI-QSO, 4 punten per DX-QSO en 2 punlen

per EU-QSO.

Multiplier: som van alle SPC's. i

Score: de som van de QSO-punten maal de SPC's maal de

vermogensmultiPlier.

Bijzonderheden: sPC = State/Province/country/DXCC-land. Hetzelfde station

mag op meerdere banden gewerkt worden. Niet langer dan 24 uur in de contest.

In de summary-sheet een uitvoerige beschrijving geven van de gebruikie

apparatuur en van de totale tijd gebruikt voor zenden en luisteren'

Vermogensmultiplier: x10 bij minder dan 1 W uit, x7 bij 1 tot 5 W uit. Boven 5 W

uit geldt als checklog. Uitgangsvermog€n = 0,5 x ingangsvermogen. Het

hoogste uitgangsvermogen gebruikt tijdens de contest wordt gebruikt voor de

bepaling van de vermogensmultiplier.

Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Ned.)' 3560, 7040' 21060 en

6 sept. 1300-1600 AGCW Hand Tasten Party

26-28 sept. 1600-2359 EU for QRP weekend

18-19 okt. 1200-2400 ARCIQRP FallParty

1-7 nov. 0000-2400 HA QRP week

8 nov. 0900-1130 VERON PA Beker

15 nov. '1500-1700 EUCW Frat. QSO Party

15 nov. 1800-2000 vervolg

16 nov. 0700-0900 vervolg

16 nov. 1000-1200 vervolg

16 nov. 1300-1500 AGCW HOT PartY

16 nov. 1500-1700 vervolg

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

4 0 m

80-10 m

160-10 m

8 0 m

80+40 m

40+20 m

80+40 m

80+40 m

40+20 m

4 0 m
8 0 m

AGCW.DL HANDTASTEN PARTY (HTP}

Werken met: elke amateur.

Roepen: CO HTP.

Uitwisselen: RST + volgnr/klasse/naam/leeÍtijd.

Deelnameklassen: A= max. 5 Wuit, B = max. 50 W uit, C = max. 150 W uit, D
= SWL.

Puntente l l ing:  A-  A= 9 punten,  A-  B = 7 punten,  A-  C = 5 punten,  B -  B = 4
punten, B- C = 3 punten, C - C = 2 punten.

Multiplier: geen.

Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: Leeftijd (X)YL = XX. Alleen handsleutels zijn toegestaan. Op de
summary-sheet een verklering aanbrengen dat men alleen een handsleutel
heeft gebruikt.

Aanbevolen frequentieband: 7010 - 7040 kHz.
Log + 5urnrnsry: vóór 30 seplember zenden aan Friedrich Fabri DF1OY,
Grunwalder str. 104, D-81547 Munchen 70, Deutschland.

EUROPE FOR QRP WEEKEND
Werken met: elke eRp-amateur.
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28060 kHz.

Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Cam HartÍord N6GA,
1959 Bridgeport Ave., Claremont CA 91711, USA.

HA QRP WEEK

Werken met: elke amateur.

Roepen: CQ TEST QRP.
Uitwisselen: RST/QïH/naam.

Deelnameklassen: geen.

Punlentell ing: QSO's met eigen land 1 punt, overige landen 2 punten.
Multiplier: DXCC-landen.

Score: de som van de QSO-punten maal de multiplierpunten.
Bijzonderheden: Elk station slechts 1x werken. eRp is max. S W uit.
Frequentieband: 3500 - 3600 kHz.
Alle deelnmers ontvangen een certiÍicaat. Bovendien ontvangen de winnaars
per land een gratis jaarabonnement op het maandblad Radiotechnika (weliswaar
in de Hongaarse taal, doch met begrijpeli jke schema's).
Logs: met summary vóór 2'l november zenden aan Radiotechnika
Szerkestosege, Budapest pF 603, H-j374 Hungary.

VERON PA BEKERWEDSTRIJD
Werken mel: alleen PA.
Uitwisselen: RS(I) + regionummer.
Deelnameklassen: QRO, eRp, alles single op. í TX, SWL.
Puntentell ing: I punt per eSO.
Multiplier: elke regio per band.
Score; de som van de eSO-punten maal de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk stalion 1x per band. Eigen regio telt niet voor multiplier.
QRP = max. 5 W uil voor CW en max. 10 W uit voor SSB.
Frequentiebanden: cw 3b10 - 3560 en 700s -703skHz,ssB 3600 - 36s0.
3700 - 3775 en 7050 - ZleO kïz.
Logs: per band + summary vóór 14 decemberzenden aan A. de Jong pA@
XAW, C.R. Waiboerstr. 15, 1761 CK Anna paulowna.

EU CW FRATERNITY QSO PARTY
Werken met: elke amaleur.
Roepen: Ce EUCW.

qi
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Uitwisselen: RST/QTH/naam/club/clubnr. (NM = no member).
Deelnameklassen: A = Eucw-lid meer dan 5 w uit, B = EUCW-lid minder dan
5 W uit, C = geen lid, D = SWL.
Puntenrelling: QSO met eigen land í punt, EU-QSo's 3 punten, DX-QSo,s 3
punten.

Multiplier; elke EUCW-club per dag en ban{.
score: de som van de QSo-punten maar de som van de multiprierpunlen per
band.

Bijzonderheden: elk station 1x per dag en band. EUCW-clubs: scAG, AGcw.
GQRP, BQRP (Benetux eRp Ctub), HSC, VHSC, |NORC, HCC, BTC, UFT,
SHSC, GPCW, ORP ARCI, FISTS, UORQ, FOC, UCWC, HACWG.
Aanbevolen frequentiebanden: 3s2o - 3ss0, 7o1o - 7o}o, 14020 - 14oso kíz.
Logs: perband + summary vóór20 decemberzenden aan GdnlherNierbauer
DJ2XP, f llingerstr. 7 4, D-6682 Ottwei ter/Saar, Deutschland.

AGCW-DL Home Brew / Old Timer {HOTI pARTy
Werken met: elke amateur.
Roepen: CQ HOï.
Uitwisselen: RST + yelgnp. + klasse.
Deelnameklassen: A = zelfbouw ïX en RX enloÍ 2s jaar oud, B = zelÍbouw TX oÍ
RX of 25 jaar oud, C = eRp TX (max. 5 W uit).
Pun ten te l l i ng :  A -A ,A -C  en  C-  C  =  3  pun ten ,  A -  B ,  B  -C=Zpun len ,  B  _  B=
1 punt.

Multiplier: geen.

Score: de som van de eso-punten.
Bijzonderheden: alleen zelfbouw oÍ 2s laar oude apparaluur. Elk station íx per
band. Volgnrs. per band.
Aanbevofen frequentiebanden: 3510 - 3560 en 7O1O - 7040 k1z.
Logs: per band + summary vóór i5 dec. zenden aan???
Zoals u ziet is het juiste adres waarheen de logs van de AGCW HOT party
moeten worden opgestuurd mrl op dit moment helaas niet bekend. Neem
zonodig tezijnertijd even contact met mij op. Wellicht weet ik dan meer.

lk wens u veel succes met de conteslen en vergeel ook de Marathon niet!

* r r r t  
72 'Adr iaanPAoATG
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Voor de niet-ingewijden in het elektronische (oÍ wiskundige?) geheimschrifr:

- j betekent een capacitieve impedantie en + j een inductieve'

fn de eerste rij van de tabel betekenl22,3 -j 708 dus een stralingsweerstand

van 22,3 O met daarmee in seÍie een capaciteit die bij 3,5 MHz een impedantie

heeft van 708 O (64 PF).
wil je met een balun van 4 op 1 ideaal aanpassen aan een 75 () kabel dan moet

de siralingsweerstand 3OO O bedragen en de reactieve component moet nul zijn.

Dit wordt dan aldus geschreven: 300 + j 0.
73. Klaas.

Reactie van PAoDKO

Het bovenstaande verhaal van Klaas PAoKSB geeft aan dat we hierte maken

hebben met een compromis-antenne. Het zal duidelijk zijn dat een antenne-

tuner nodig is.

Nu zal mijns inziens het doorrekenen van een bepaalde (meerbanden-)antenne

met behulp van een computerprogramma meestal leiden tot teleurstellende

getallen. Men weet dan in ieder geval de tekortkomingen... Hoe zouden de

berekende waarden van een FD4 oí de comu-dipool van Electron december

1992 er uitzien? In Electron maart 1997 is de computer losgelaten op de GsRV-

anlenne (Reflecties door PAosE) met als resultaat dat op btlna alle banden

geenaanpassingoptreedt .Di tk |opt indeprakt i jkexac| .7e| |gebruik ik

momenleel zo'n antenne en een tuner is op alle banden noodzakeli jk. De

resultaten zijn dan goed.

Tenslotte wal de beschreven antenne in Nieuwsbrieí nr. 81 betreft, gewoon

proberen... zo,n levenswerk is een balun met een paar stukken draad van

13.5 m nu ook weer niet.
Groeten. Douwe PAoDKO.

t t * t ,

PAoRJK BOUWT DE EP-2 NA

ln NieuwsbrieÍ nr.77 staat een leuke transceiver beschreven, de Epiphyte-2 (zie

ook nrs. 78 en 79). In dit ontwerp wordt een kristalíilter gebruikt. ons lid PAoRJK

is begonnen met de nabouw van dit apparaat' Hij past echter het keramische

Íilter uit Nieuwsbrief nr. 8í toe. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Benelux QRP Cluh - Nieuwshrief nn 8-l - septemher 1997

DE VERKORTE MEERBANDEN DIPOOL UIT

NIEUWSBRIEF NR. 8í volgens ELNEC
PAoKSB ,

In Nieuwsbrief No.81 van maart 1997 btz. 20 refereert Douwe PAoDKO aan DL'

QTCvan9/1960waar ineendipoolmeteentengtevan2maal l3,Smwordt
beschreven, die voor 80, 40, 20 en 1o m een impedantie zou hebben van 300 a

endaaromopdiebandengevoedzoukunnenwordenmetcoaxkabeleneen

balun van 300 naar 75 Q bovenin de antenne. Toen ik kort geleden hoorde dat

iemandplannenhaddieantennetegaanmakenhebikermetmijnantenne.
programmaElneceensnaargekeken.DeresultatenzijnnietzofraaialsdeoM

uit DL-QTC aangaf.

ln de tabel staan de antenne-impedanties en de bijbehorende SWR op een

300 í ) l i j nvoo rdean tenne in ' f r eespace ' . op l0mbovendeaa rdez i j nde

resultaten niet wezenli jk verschil lend: op alle banden is de SWR hoog'

lk vrees dat de balun de verschillende impedanties niet goed aan kan en grote

verliezen zal veroozaken. Zoals Douwe al schrijft is het een prima antenne els

je hem voedt met open tiin. Die geeft bij een hoge SWR nl' veel minder

verliezen dan een coaxkabel en balun samen.

Misschien had de oM uit DL-QTC 37 iaar geleden een slechte balun en een

slechte kabel. Daarmee kun je op alle banden een goede swR bereiken, maar

er komt dan wel erg weinig energie in de antenne terecht.

frequentie MHz SWR antenne-impedantie O

3 ,5 88,4 _22_&.- i7o8__
3 ,8 52.0 27 ,2 - j 577

7.05 8,2 182+i578 _-
1 0 . 1 19 ,0 3e8e lj364__
14.2 15 .0 96,1 - j 580

1 8 . 0 7.9 _  2 6 8 + j 7 2 1  _

21.2 14 .3 1627 -i2074 _.
25,0 4,8 91É:jj9--
28,5 10,7 2857 -i1024
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DE JAARLIJKSE QRP.BIJEENKOMST
OP 6 SEPTEMBER IN APELDOORN

doorPA3BHK ' '

op 6 septembeí a.s. is de BQC weer te gast bij de vERoN op haar jaarli jkse

HF-dag. wij hebben daar vanaf 10.00 uur de beschikking over een zaaltie waar

we onze jaarvergadering in ontspannen en inÍormele vorm kunnen houden.

Het oÍficiêle gedeelte begint om 11.00 uur en houden we bij voorkeur zo korl

mogeli jk, maar er zijn enkele zaken voldoende dringend om te bespreken, zoals

het' luxeprobleem' van een Nieuwsbrief die soms vanwege de dikte

moeil i jkheden veroorzaakt bij de drukker.

Tijdens de bijeenkomst zal de prijsuitreiking van de BQC-Marathon'97-'97

plaatsvinden. Tevens zal er een venassing worden uitgereikt aan degene die

aan de uitdaging van de vorige Nieuwsbrief heeft voldaan en vóór 1 seplember

een nostalgische zender heeft gebouwd en de beschrijving inmiddels heefl

opgestuurd aan de redactie. We verklappen nog niet wie dit is!

En dan hebben we Arend Harteveld PEl PVB bereid gevonden iels te komen

vertellen over het gedrag van de zon en de invloed hiervan op radiopropagatie

op de diverse banden. Het is een interessant verhaal en laat weer duideli jk zien

dat onze radiohobby zeer veelzijdig is met diverse wetenschappelijke

raakvlakken.

Velen van ons nemen hun bouwprojecten mee en het'onderling QSo'voert de

boventoon. lk hoop velen van U te mogen zien in:
'De KaYersheerdt'

Eerste Wormenseweg

APeldoorn

Met de auto: neem afslag Apeldoorn Zuid'van de A1 richting Apeldoorn; na ca.

1% km bij een grote kruising met stoplichten linksaf, na de benzinepomp weeÍ

linksaÍ en na zo'n 100 meter ligt aan Uw rechterhand de Kayersheerdt.

Het is niet noodzakelijk om etenswaren mee le nemen, wanl er zijn tegen

redelijke prijzen o.a. belegde broodjes, soep en koífie verkrijgbaar.

Tot 6 september, Robert PA3BHK

STAND BQC.MARATHON 1996.í 997
door PAoATG

Preíixen Landen ScoreCall Anlenne

t
;ï
t:',

r

1 PA3BXC 218 57

2 PA3BHK 117 45

3 PA3FSC 112 34

4 PAoRBO 108 36

5 PAoTA 121 60

6 PA3FFZ 35 17

7 PA3EXS 62 37

8 PAOATG 74 27

I PA6NZ 84 33

10 PA3CLQ 54 20

11 PA3GMV 15 8

12 PA3GBK 18 7

535.674.787 FD3

560.849 diPool

5.265 long wire

2.172 d iPool

2.000 long wire

1.278 d iPool

459 ground Plane
439 long wire

431 GSRV

216 long wire

160 diPool

. 25 inverted vee

De marathon zit er weer op voor dit seizoen. Zoals bovenstaand is te zien, een

leuk l i jstje. De invloed van de mws is duideli jk zichtbaar en de groep wordt

steeds groter. we hebben dit jaar andere winnaars ten gevolge van het mw- en

nw-gebeuren. En verder zie je aan de tabel dat je echt niet constant actief

behoeft te zijn om aan te geven dat je ook nog wat QRP-activiteit ontplooit De

prijsuitreiking van Marathon '96-'97 vindt op 6 september te Apeldoorn plaats'

lk huldig het standpunt dat elke activiteit op QRP-gebied 'activiteit '  is en dus

geclaimd kan worden. Maar door de telkens opduikende vermogenswijzigingen'

tussentijds, heb ik vee| werk aan het restaureren van mijn werkfi|e, Dat is dan

ook de reden dat ik stop met het verwerken van mw's en nw's in de QRP-

marathon. Deze claims worden in het volgende seizoen apart verwerkt in een

QRPp.klasse. In de,gewone.QRP.k|asse ga ik niet verder dan 1 mW' a||e

lagere vermogens gaan naar de QRPp-klasse' ledereen kan dan toch naar

hartelust blijven experimenleren.

Uw volgende opgave venryacht ik uiterlijk 1 november in mijn brievenbus.

73, Adriaan PAoATG

.  

* a t a *
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DE BQC WEER OP HET HMSJE
of: Wat hadden we weer een lolvan dat broeikaseffect!

door PA3BHK

Voor de 7e keer waren we 'met z'n allen de natuur in'. Van zaterdag 21 juni t/m

woensdag 25 juni werden de BQC-Familiedagen gehouden op Camping Het

Haasje in de buurtschap Fortmond bl O/sÍ Íussen Deventer en Zwolle. En net

als verleden jaar zagen Teletekstpagina's 704 en 195 er iedere dag dichter bij

ons MidzomerteesÍ somberder uit. Koel en nat dus.
Maar het viel uiteindelijk best mee...

Zaterdag, 21 juni

De eerste dag van de zomer. Zeggen 2e... Helaas voelde ik me verre van lekker
(nee, niet door die verjaardag de avond ervoor) en stond op het punt te
besluiten thuis te bhjven. Maar aan de andere kant, van een paar dagen in de
buitenlucht knapt iedereen op, dus besloot ik toch maar te gaan.
Onderweg veel plezier gehad van mijn mobielsetje, want door met mede-
amateurs te praten kon ik de hoofdpijn een beetje vergeten, bleef ik wakker en
kon dus (? -red.) mijn aandacht beter bij het verkeer houden.
Wim PA3BUO praatte me rond half éen binnen en op Het Haasje had Ria de
koffie klaar en scÍreen de zonll De familie Pol (Johan PA3HAB en ïheo
PA3GZV met YL Joukje NL1 1971) en Jaap PAoNRD en Thea waren er al. Ook
ons trefpuni, de oude bungalowtent van Eive PA2EGN stond al. Wat later
arriveerden Bert PAoBWY en Ada die na al mijn verhalen over Het Haasje op
ons 'Leids Kanaal' (144,560 MHz) zo nieuwgierig waren geworden dat ze er ook
bij wilden zijn. M'n tentje stond snel dus kon ik gauw even een uurtje l iggen. Mijn
herstel was begonnenl Rond een uur of vier kwam de rest van Zuid-Oost Drente
in de vorm van Albert PAoABE en Lidy aan met in hun kielzog op de ploffiets
Jos PA3GïC. De eerste antennemasten werden opgezet. De Pollekes hadden
een 3 elements HF-beam meegenomen! lk had weer mijn mastje met de
bekende harkjes en groundplane voor 2 m en 70 cm, de dipool voor 6 m en een
GBKW dipool (abusieveli jk door verkeerde informatie uit de VS meest W3DZZ
genoemd) voor de HF-banden. Bert en Albert deden het wat bescheidener, maar
ook daar werden sprieten, HBgCV's en dipolen opgehangen en neergezet"
Het Haasje was in de lucht!
Op 2 ging het met SSB met mijn 3 el. yagi tot Bloemendaal en ti jdens de WAp-
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contest een paar verbindingen op 6 gemaakt, met de GSKW want de 6 m dipool
deed niets. In het staarlje van het Amateurnel bleek ook 80 lekker te werken.
's Avonds werd de verjaardag van Albert gevierd en werd de eerste dag op Het
Haasje Íeestelijk afgesloten in onze gemeenschappelijke tent.

Zondag,22iuni

Rond een uur of 7 werd ik wakker. Gelukkig, de koppijn was zo goed als weg. De
zon scheen en ondanks een Íris begin begon deze tweede dag veelbelovend.

Gerurl PA-lEKK op.iucht

Vroeg in de ochtend (voor

zondagse begrippen) en wel
rond half negen aniveerden

Gerard PA3EKK, Karin en
dochter lris. Dat kindje weet
niet van chagrijn, ze lacht
bijna altqd! Wat een
prachtkind ! Veerlig meter
trakteerde me op een echte
2 x QRP-verbinding met
OKlDPX en v ia PI3TWE en
PA3BHK deed Koos
PEIOlN de groeten aan
dochter Joukje. Ook 6 ging

open en wel richting de
Cosla Brava.

Martin PAoEPI en Joke

maakten de bezetting later
in de morgen compleet. We
kregen ook enkele

bezoekers, waaronder Nico
PAoFEN.

De temperaluur vloog

omhoog,  maar jammer
genoeg begon het te betrekken en rond een uur of drie viel het water met

bakken uit de lucht, vergezeld van een hoop wind. De bui duurde kort en toen ik

mijn hoofd uit mijn tent stak leek het er op dat het noodweer had toegeslagen.

De Pollenmast lag plat! Bewapend met een klauwhamer stormde Gerard er

naartoe en begon de eerste poging tot reparatie cq. versteviging.
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Na het avondmaal leidde Wim ons rond en wilde ons de uitkijktoren lalen

beklimmen. Helaas, Troesjka (de hond van Joukje en Theo) mocht niet mee

want er l iep verwilderd rundvee rond de toren. De toren werd overgeslagen en

de DX-peditie werd op grondniveau voortgezet. Met een paar watt uit hun 2 m
portofoon konden Gerard, Bert en Albert werken met Sybren PEl PVL uit

Dedemsvaart.

We waren op tijd terug en in de volgende bui werd er weer een feestje gebouwd

rond de vuurkorf van Albert en in... onze gemeenschappeli jke tent"

Maandag, 23 juni

De ochtend begon kil maar het was droog. Op 80 m even gedag gezegd in de

OT-ronde (nog vijf jaar.". en ik mag me ook Oldtimer noemen). Na aÍloop riep

Nico PAoFEN nog even aan met op de achtergrond dochter Marloes.

Rond de klok van 10 begon het in Deventerte onweren, wij leken gespaard te

bli jven. Totdat rond elven ook bij èns een stevige bui begon die volhield tot een

uur oÍ vijf 's middags, Dit brj een temperatuur van ca. 14'C. Dus maar even wat

actiever op HFI

,Ios PA3GTC en zijn Sll/HW-proiect

Jos had zijn zelfbouw

transceivertje voor

2 0 m e n 4 0 m

opgesteld in de grote

tent. Wat een leuk

ding! 'SWHH'
('Solderen Waar Het

Hangt') ten voelen

uit. En zowel van

binnen als van

buiten nêtjes
gebouwd! Lijken mrjn

SWHH-projecten van

binnen meer op het
product van een

kraai met diarree, het

soldeeruerk van Jos

was perfect met

montagepunten via
onderdelen naar
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massa en een aÍscherming van de eindtrap in de vorm van zeer stevig gaas.
's Avonds zelf nog gepoogd een 2 x QRP-verbinding te maken met GU3ICO/P

op Alderney, maar er kwam steeds een draaggolf overheen. Wat bleek? Albert

probeerde een zendertje van Wim op gang te kr|gen. En als er maar 30 meter

tussen de tenten zit, bli jkt een dummyload behoorli jk te stralen.

De avond was weer droog, maar met 12'C erg fris. Gelukkig hadden we de

vuurkorf van Albert, dus werd het toch weer gezell ig in... onze

gemeenschappeli jke tent.

Dinsdag, 24 juni

Weer was het fris, maar de buienkans was klein. De Franse ballen werden uit de

kast gehaald en de dames amuseerden zich met het fraaie spel 'Petanque'

(zoals de Fransen zelf hun favoriete ballenspel noemen).

Na de kofÍie volgde een experiment: een gecombineerde 80 m / 2 m

vossenjacht. Albert had zijn befaamde spoetnix meegenomen en ik mocht weer

de vosjes van Anjo PAoZR lenen. Er waren slechts twee peildozen voor 2

aanwezig dus mijn uitgebreide voorbereidingen voor het uitzetten van een 'grote'

2 m jacht waren voor niets. Er werden per band totaal vier vossen/spoetnix

neergelegd, 2 en 80 meter gebroederli jk naast elkaar. We hadden overigens

pracht camouflages voortwee van de vossen/spoetnix: de tractor van Het

Haasje en Wim als visser met antennes voor twee en tachtig aan zijn hengel. De

vijfde 80 m spoetnik lag los in de gemeenschappeli jke tent.

Bert en Gerard hadden niet veel moeite om de vier 2 meter piepers te vinden.

De 80 meter jagers hadden het echter wel moeil i jk want de piepers waren veel le

zwak. Volgend jaar wil Albert dan ook zijn 'echte' vossenjachtzenders voor 80

meenemen opdat er een volwaardige vossenjachl op 2 en B0 meter kan worden

georganiseerd. Jaap gaf de jacht, bij gebrek aan een BFO in zijn peilontvanger,

al gauw op. Jos en Theo vonden uiteindeli jk ieder twee van de piepers.
's Middags kreeg HF weer de aandacht, wat Es op 6 richting Schotland en

enorme'short skip'op 15 met loeiharde signalen uit Denemarken en de Costa

Brava. Luis EC3AGC, die plezier had in mijn steenkolenspaans, adviseerde me

om volgend jaar maar mel de BQC naar de Costa Brava le gaan, want na een

behoorlijke temperatuurda/ing was het er 25'C. Volgens hem zijn daar veel

mooie campings en is het er bijna alti jd mooi weer. Maar in het Amateurnet

verzekerde Rinus PA3EQG mij dat er volgend jaar rond Haasjesti jd een joekel

van een hogedrukgebied boven Zuid-Scandinavie l igt. Laten we daar dus maar

van u i t  gaan.
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In de middag raakte Albert bijna zijn vlieger kwijt! De li jn knapte maar bleef

steken achter mijn 2 m yagi. Dus snel de mast stri jken en de vlieger naar

beneden halen. Breekt die l i jn weer, nu vlak onder de vlieger! Gelukkig was de

landing zacht en nog oP Het Haasje.

Alu, Ria en Joukje verdelen de Chinese moaltijl

's Avonds consumeerden we Chinees, zette Albert zijn mobiele muziekinstallatie

in de richting van het feest en werd onder het genot van diverse medicinale
dranken en country- & westernmuziek rond de vuurkorf ( 's Avonds, als het Kamp

verbrandt... eh Kampvuur brandt') voor de laatste keer dit jaar geÍeest. Dit alles
rond en in... onze gemeenschappeli jke tent.

Woensdag, 25 juni
De laatste dag. De zon ging schijnen en het werd warm!
Na een laatste verbinding werd ti jdens de koffie'geëvalueerd'. We hadden ons
allemaal weer kosteli jk vermaakt en de ti jd was gevolgen. Bert bedankte ons dat
Ada en hij door de ballotagecommissie waren gekomen. lk wist niet dat Het

ct
{F

#
f

#
{
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Haasje zoiets kende!

Antennes en tenten werden afgebroken; bagage, auto's en caravans werden

ingepakt en de rommel werd opgeruimd.

Volgend jaar weer? Als er geen gekke dingen tussenkomen, zeer zeker! Rinus

PA3EQG gaat geli jk kri jgen, ik voel het aan mijn theewater.

llim PA3|JU0 met de untennes vun de vossen aun dc hengel

wim en Ria, harteli jk bedankt voor alle moeite. campingbaas Judo bedankt voor

het beschikbaar houden van'ons'veldje. En alle Haasjegangers bedankt voor

jull ie gezelschap en de gezell igheid!

Lezers, die er na het lezen van dit verhaal zin in gekregen hebben, worden bij

deze van harte uitgenodigd om volgend óók eens mee te doen. Let op de

aankondiging in de Nieuwsbrief.
72 es 73 de Robert, PA3BHK
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DE MEMOIRES VAN PAoOI (deel 3)
door Ger Leenheer

De voige keer zijn we gebleven bii de imrydantie van antennes. we pakken &

draad weer op (letterliik) en vervolgen onze serie.

Als we een open halve-golf dipool maken en we zouden die op een zender

aansluiten, die op de juiste golÍlengte afgestemd is, dan zouden we de antenne

kunnen vervangen door een weerstand van 72 Q, zonder dat de aanwijzingen

van de antennemelers iets zouden veranderen. Ook de aanpassing blijft exact

hetzelÍde. In dit geval heeft de antenne de ideale weerstand van72 o. Als we

een zender hebben me! een output van 72 W, dan loopt er een stroom van 1 A.

Gewoon de wet van Ohm in de praklijk'

Nu heeft elk antennesysteem zo zijn eigen impedantie. Vandaar dus 52 o kabel

oÍ 72 Q kabel en soms nog andere, zoals b'v. 300 O als het o.a. een gevouwen

Fig. I

5i

dipool betrefr. Heeft de antenne nu dezelfde impedantie als de kabel dan vindt

er een optimale energie-overdracht plaats. De SWR-meter wijst dan 1 : 1 aan'

De spanning en de stroom is nu over de gehele kabellengte op elk punt' waar

dan ook, hetzelfde.

Zolang de dipool een halve golflengte lang is, bli j Ít de impedantie plm' 72 A'

Maar wat gebeurt er als de dipool een hele golÍlengte lang is' of een veelvoud

hiervan?Destromenenspanningenopdeantennezu| |ennutotaa|andersz i jn .

Waar eerst de stroom maximaal was (in het midden), is de stroom nu minimaal'

Er is nu sprake van een spanningspunt: het voedingspunt is nu hoogohmig en

we kunnen dus geen 72 O kabel gebruiken, want deze past niet meer aan. ln

zo'n geval is het gebruik van 'open li jn', feeders dus, de oplossing' In tabel 1 is

een aantal mogeli jkheden aangegeven.

'l'ahel I
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Als de antenne niet precies de juiste maat heeft, dus enige centimeters scheelt

met de aangegeven maten zoals u die kunt aflezen van bovenstaande tabel,

dan maakt het echt niet zoveel uit in de signaalsterkte. Hoofdzaak is wel dat

beide stralers lang moeten zijn, anders wordt de symmetrie verstoord.

In figuur 1 is aangegeven hoe de spannings- en stroomverdeling wordt als de

antennelengte een halve golÍlengte bedraagt, terwijl de Íeeders een kwaÍt

golflengle lang zijn.

Als je een Zepp-antenne gebruikt is deze alt'rjd eindgevoed' zie figuur 2.

1/2 À of veetvoud

Fig. 2

Hier kun je dan ook nooit een 52 tt oÍ 72 Q kabel aan vastknopen, want dat past

absoluut niet aan. Ook hier moet echt open lijn, feeders dus, worden gebruikt.

Bij voorkeur met een aanpassingssysteem zoals een zgn. tuning-unit.

Het grote voordeel van een Zepp-antenne is dat je hem kunl gebruiken als je in

een hoekhuis woont. Je kunt hem dan immers niei-symmetrisch voeden en hebt

dan tóch de mogelfkheid een goede antenne op te hangen, die het in de praktijk

goed doet.
In figuur 3 ziet u een stralingsdiagram. Wat stelt zo'n stralingsdiagram nu
eigenlijk voor? En hoe komt men daar aan? Als we het stralingspatroon van een

59

dipool bekijken, dan kunnen we de straling vergelijken mel een'acht'. wanneer

we met een veldsterktemeler in een wijde cirkel om de antenne heen lopen' dan

zal het opvallen dat we precies haaks op de antenne (op grote afstand gemeten)

de grootste uitslag op de veldslerktemeter krijgen. Des te meer we naar de

uiteinden van de antenne komen, des te dichter we bij de antenne moeten

komen om dezelÍde uitslag op de meter le krijgen. Dit verschijnsel is uitgezet in

een diagram. Zo'n stralingsdiagram vertelt dus wat we ongeveer van een

bepaalde antenne kunnen en mogen verwachten.

Als we dus op de HF-banden graag met b v' USA en Japan of India wil len

werken, zorg dan dat de antenne Noord-Zuid loopt. De straling is dan optimaal in

de richting Oost-West. ls de dipool in de richting Oost-West gespannen' dan is

de stralingsrichting optimaal in Noord-Zuid richting' resp' Afrika' Noord-Europa

en de Pacific. Dit wil niet zeggen dat de andere richtingen niet te werken zijn.

Maar in ieder geval niet zo goed'
- wordt vervolgd -
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BENELUXQRP CLUB VOSSENJACHT'97
door PAoATG

Call Jachten 1997 Totaal

15/06 O5/10 28112 QSO-punten km per { W09/03

ON4KAR -

PAoATG #

PAoRBC

PAoRBO -

PAoWDW -

PAoWNN -

PA3AQL 5

PA3ASC

PA3BHK

PA3BSI 6

PA3CZA
PA3FFZ
PA3FSC

61
18,31 -

1 61 1 41 ,5

64,5

64,4
61- 6

De tweede vossenjacht vond plaats op l5juni 1997

De condx waren weer niet om over naaÍ huis te schirjven. Op 40 m was een l-

contest bezig (ik gelooÍ dat die ltalianen elk weekend een contest houden) en op

80 m veel QRM/N. Maar er waren toch enkele stations hoorbaar uit ON' G en

DL, dus toch maar eens goed geluisterd. Al snel hoorde ik Mike PA3ASC in

QSO met Paul PA3AQL, redelijke signalen, maar niel hard. Even verder

zoekend voor een bandoverzicht hoorde ik Diets PA3BSI met brokken uit de ruis

komen. lk kon uit die brokken de call samenstellen, maar het signaal was te

zwak voor een QSO. Verder zoekend kwam ik Paul PA3AQL weer tegen en heb

ik dit station direct gewerkt. Na dit QSO ben ik weer op zoek gegaan naar Mike

PA3ASC, maar die was niet meer te horen en ook PA3BSI was verdwenen'

Een mager resultaat, slechts één station. Ook PA3BHK heb 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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Xart Ektanis it offickd difribut& w
NètuItd

@ Ni& softw (uK) EB Daigw !

Pto(tuce Single or Double sided PCBs..
Pdnl oul lo any Windows suppoflect pnnteL
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-lo gtid sizes 0.1", O.05" 0.025" and
unreshcteo.
SMT pacts aod othet pad sha4.s.

Het HF

ca.l00 bladziiden HF knutselplezier, handige
meetapparaàtjes,zendertjes en ontvangers.'
HandËe tips én ideeën, èen waardig opvolger
van Hét Ohtvanger Werkboek !
Prlis excl. 5,-- verzendkost'n'3or- 

-

Een sreep uit de bestsellers:
80 méter SSB ontvanger-kit
In-circuit torrentester-kit
VLO allestester-kit
Frekwentieteller adaPter-kit
HF Meetzender-kit
RFmVmeter-kit
Veelziidiee LF LED meter-kit
St appénvËrzwakker-k it
Sch'a'kelbare 20d B verzwa kker-kit
NAVTEX ontvanger-kit
Hamburs Meteo óntvanger-kit
Zel f indu'ktiemeter voorzètar i nt
Cubic Incher+rint
Pixie+rint
Univeisele NE 6 4J612 pr int
MAR/MAV stripline Print
Serie orperimenteer printjes voor
de RX Knutselaar.
I GHz Frequentiteller
45 MHz 6-disit tellermodule
gMHz MFsÉip
Print voor N6RY Versterker
PAsWD\Mfilter kitjes

É"otG,ttPrru
Blijf op de.hoogte van
onze speclale
aanbiedingen en ons
steeds groter wordend
assortiment HF
componenten en
neem een gratls
abonnement oP onze
Kent Gazette !

Kent Electronics
Èóudepolderstraat 26
4542 ÁL Hoek
frflfu" 0ll5 44V+50 (op werkdagen tussen
17002000)
Bank68 54 61149
Giro:4613028

nutsehoek


