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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 12 mei 2017

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

(HEK OPEN OM 19:45 UUR)

DIG-PA 
door:

Nico van der Bijl 

PA0MIR
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Mededelingen

                           DIG-PA
Op vrijdag 12 mei 2017 nodigt de 
VERON-afd. A01 Alkmaar u graag uit op 
onze maandelijkse verenigingsavond.
Zendamateurs zijn er in vele soorten en 
maten, contesters, zelfbouwers, luisteramateurs enz. 
Maar er zijn ook “Diploma” verzamelaars en hiervoor is 
een club opgericht in Duitsland (Diplom Interesse 
Gruppe) sinds 1984 is er ook een Nederlandse sectie 
van de Diploma Interesse Gruppe: DIG-PA. 
Nico van der Bijl, PA0MIR, voorzitter van deze club komt 
een lezing geven over hun activiteiten, zoals het 
verzamelen van Awards en Diploma’s in de Amateur-
wereld en wat de bijdrage kan zijn voor de verzamelaars. 
Dit voorspeld weer een bijzondere en interessante avond 
te worden, graag tot dan.

De laatste avond.
De voorzitter opende de vergadering en traditioneel in april het bespreken 
van de VR-voorstellen en amendementen.  Bij een aantal kwam er de nodige 
discussie los, maar uiteindelijk zouden de vertegenwoordigers van A01 
respectievelijk Fred PD0NQD en Ton PA3BBY voldoende onderbouwd en 
met mandaat naar de VR gaan. Door het overlijden van Carel PA3HIE is hun 
plaats echter overgenomen door Simon PE1PGW ivm de begrafenis op 22 
april 2017.

Het punt van het gebruik van de vuurtorens of in de 
directe omgeving is inmiddels in een overeenkomst met 
Rijkswaterstaat vastgelegd, de voorzitter had hier samen met een 
afgevaardigde van VRZA het voortouw ingenomen. In een brief 
welke in het meinummer van de Electron wordt geplaatst, vinden 
jullie wat er is afgesproken.

Op 27 mei wordt er een open dag georganiseerd op het Fort aan den 
HAM, jullie worden nog middels een Flyer nader geïnformeerd, 

interessant is dat we op woensdag (max. 2 personen) tussen 10.30 uur en 15.30 uur, wel 
afspreken met Simon PE1PGW, gebruik kunnen maken van het antennepark, ook hier 
komt nog extra info over. De avond werd met een gezellig QSO gesloten.

Meeuwes
PD5MES
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Analoog of digitaal (I)
Zoals inmiddels duidelijk zal zijn is de inspiratiebron voor mijn elektronicaprojectjes 
de huis- , tuin-  en keukenomgeving. Ditmaal is de kwestie ‘hoe optimaliseer je de 
warmteafgifte van een CV-radiator uit het jaar nul’. 

Oude radiatorplaten werken het beste als ze gevoed worden met flink heet water, 
dan geven ze warmtestraling en komt ook de convectie goed op gang. Maar 
aardgas is inmiddels hartstikke duur. Bij nieuwe generaties radiatoren wordt dan 
ook  rekening gehouden met veel lagere CV-watertemperaturen door grotere 
plaatoppervlakten toe te passen en beter geconstrueerde convectiekanalen tussen 
de platen. Maar wat als je appartement nog vol staat met oude radiatoren en de 
centraal geregelde CV-watertemperatuur vanuit besparingsoogpunt flink is 
teruggeregeld? 

Het internetbedrijfje SpeedComfort biedt niet al te dure ventilatorunits aan die met 
magneetjes onder de radiator kunnen worden ‘geplakt’ en die bij lage 
watertemperaturen de convectie flink opkrikken. Het systeem werkt met een kleine 
stekkervoeding op 12 Volt gelijkspanning, het elektriciteitsverbruik van de 
ventilatortjes is miniem. Bij een radiatortemperatuur van circa 33 graden worden de 
ventilators met een clixon aangeschakeld. Het toerental is niet te regelen, dus veel 
elektronica komt er volgens mij niet bij kijken. Je kunt wel meerdere units 
doorkoppelen op één voeding. De draaisnelheid van de ventilatortjes is niet al te 
hoog. Dat moet ook wel, er moet geen stof worden rondgeblazen en er moet geen 
opvallend geluid worden gemaakt.

Wat mij bij een kennis, die 
ze in bedrijf had, opviel was 
dat ze toch wel hoorbaar 
waren en daar is verder 
niets aan te doen. Als je 
toch iets wilt hebben dat je 
kan afregelen, dan moet je 
zelf gaan bouwen. Dus bij 
Baco in IJmuiden een 
handvol 
computerventilatortjes 
gekocht voor € 0,70 per 
stuk. (foto 1)
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Ik heb een houten frame voor drie stuks gemaakt, buitenkant 7 x 50 cm. Dat frame 
kan, uit het zicht, aan de onderkant tussen de radiatorplaten worden geklemd. De 
ventilatortjes blazen met de  opstijgende luchtstroom mee. (foto 2)

Vervolgens met de bekende LM311 comparator een aan/uit-schakelaar 
geconstrueerd, geregeld door een NTC-weerstand. De NTC wordt op een passend 
plaatsje op de radiatorplaat geklemd. Dat is handiger dan bij die dingen van 
SpeedComfort. Daar zit de clixon in de unit aan de onderkant van de radiator. De 
onderkant van een radiator blijft relatief lang koud, terwijl de bovenste helft dan al 
aardig op temperatuur is. Mijn systeem reageert alerter.

De Baco ventilatortjes zijn bedoeld voor 12 Volt, dus het was even proberen bij 
welke spanning ze min of meer geluidsarm, maar nog voldoende snel, draaiden. 
Dat bleek even onder de 5 Volt.  Kleine stekkervoedingen voor 5 Volt gelijkspanning 
die een paar honderd mA kunnen leveren zijn tegenwoordig alom voorhanden. Ga 
naar de Kringloop (met een multimetertje in je zak) en zoek een beste uit voor 1 
euro. Met een passende belasting  aan de scoop hangen en beoordelen of de 
rimpel niet te groot is; eventueel een extra afvlak-elco plus c-tje van 100 nf in je 
bouwsel knutselen. Oude, qua gewicht zware stekkervoedingen hebben een lager 
rendement dan die schakelende netadapters. Dat moet je zelf even bekijken. Een 
vermogensmeter is daarbij een handig apparaat. 
Hoe een en ander verder in elkaar steekt en welke waarden ik voor de 
componenten heb gekozen is te zien in het navolgend schema. (vervolg pag. 8)
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De LM311 is nogal ‘wild’ en kan gevoelig zijn voor stoorspanningen. Maak het 
touwtje aan de NTC daarom niet te lang, of gebruik een afgeschermd kabeltje. De 
NTC heeft een waarde van 22k (bij 20⁰ Celsius).
De comparator stuurt een mosfetje, de eigenlijke vermogensschakelaar, in ‘low side 
configuration’, om het maar eens ronkend te zeggen, verbonden met de drie 
parallel staande miniventilatortjes. 

De N-channel mosfet moet bij 5 Volt op z’n gate wel goed open staan. Kleine IRL 
typen van International Rectifier (die L in IRL staat voor ‘logic’) zijn prima geschikt 
voor aansturing met 5 Volt. Ik heb een fetje van Fairchild (heet nu ON) gebruikt, uit 
m’n junkbox. Nergens meer specificaties te vinden. Dan wordt het even proberen 
met diverse stromen bij 5 Volt op de gate; de DS-spanning mag dan niet hoger zijn 
dan een paar tienden Volt. Over mijn fetje meet ik 0,05 Volt; dat komt bij zo’n 200 
mA neer op een Rds(on) van een paar tienden Ohm.  Alle kans dat normale IRF- of 
BUZ-typen  ook bruikbaar zijn. Gewoon proberen met wat je hebt. Bij een 
ventilatorstroom van een paar honderd mA mag het fetje absoluut niet warm 
worden.
 De losse C in het schema staat over pin 8 en pin 4 van het IC.

Uiteindelijk draaiden de ventilatortjes perfect  - niet te snel en nauwelijks hoorbaar-  
op 3,3 Volt bij een stroom van 190 mA. Dat betekende dat ik 1,7 Volt moest 
kwijtraken  in een serieweerstand van 9 Ohm. Dan praten we over het ‘opstoken’ 
van 320 mW. Op de foto van mijn bouwsel  zijn dat de twee zwarte parallel 
geschakelde weerstandjes van 18 Ohm.
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foto 3

Dit bouwsel heeft nu een stookseizoen naar tevredenheid gewerkt. Ik merk een 
betere reikwijdte van de behandelde radiator, de warmte wordt gelijkmatiger 
verdeeld over de kamer, dus comfortwinst. Bij een radiatortemperatuur van 30 
graden starten de ventilatortjes en bij circa 27 graden slaat de boel af. (Voor een 
hystereberekening zie de formules in een vorig verhaal in Hamnieuws.) Inclusief 
schakelende stekkervoeding  meet ik een vermogensverbruik van 2,8 Watt, 
waarvan helaas het grootste deel wordt gedissipeerd in de stekkervoeding. Is het 
systeem afgeslagen dan geeft de vermogensmeter 0,0 Watt aan, wat natuurlijk niet 
juist is. Ik heb er verder geen omkijken aan.

Einde verhaal? Nee toch niet. Dat opstoken van die 320 mWatt in een weerstand in 
mijn eigen bouwsel is me een doorn in het oog. (Waar praat je over als er zo’n 1,8 
Watt in de stekkervoeding verloren gaat.) Dat moet efficiënter kunnen. Bovendien 
wil ik op of in het controllerkastje aan een knopje kunnen draaien om het toerental 
te kunnen regelen. Met pulsbreedtemodulatie (PWM) kan je het toerental van DC-
motortjes regelen. Bijkomend voordeel is dat het koppel van de motortjes hoger 
blijft dan in het geval je de voedingsspanning verlaagt, maar dat koppel lijkt me hier 
niet zo van belang. Dat wordt dus een tweede knutsel met een microcontroller aan 
boord. Dan is ook de titel van dit stukje begrijpelijk.
Wordt vervolgd.

Nico PE1BKN   2 april 2017
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G.E.A.B.M.R. BIJ DE NVHR EN OP
FORT AAN DEN HAM. 

  
Onze voorzitter , Fred – PD0NQD, had het ook al even genoemd op de 
afdelingsbijeenkomst in maart, het veertig jarig bestaan van de NVHR wat werd 
gevierd in hotel  Zuiderduin, Egmond aan Zee, op 17 t/m 19 maart. Als lid van die 
vereniging was ik ( pa0xaw)al van plan om daar even te gaan kijken en ik heb 
Gerrit (pd1gb) gevraagd of hij zin had om mee te gaan; nou dat wou hij wel, en dus 
togen wij zaterdag de 18e (na eerst nog een bakkie koffie thuis) op naar Egmond 
aan Zee. Grijs weer en er stond een stevige wind maar binnen in het hotel was het 
warm.
Het was al aardig druk in de verschillende ruimtes met tentoonstellingen, lezingen 
en demonstraties.

Hier een kleine impressie van wat wij zagen.
          

Hier een PIONIER bouwdoosje, een 2 watt versterkertje en daarnaast een kristal bouwsetje.

Voor beluisteren van radio had je vroeger bijna een machinisten diploma nodig.

HAM-Nieuws mei 2017
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Een buizen testset, zelfbouw. Alles stond op een laag pitje te gloeien, prachtig toch!

Wij hebben daar een paar leuke uurtjes doorgebracht, kijkend, verwonderd en 
pratend met de daar aanwezige radio-enthousiastelingen. Het is voor ons zeker de 
moeite waard gebleken om er even heen te gaan.
Informatie over de NVHR kun je wel op Google vinden waar ook de mooie site te 
zien is.
 

Op 29 maart hebben wij “FORT AAN DEN HAM” bezocht . In mistroostig weer 
reden wij naar het fort. Daar aangekomen werden we verwelkomt door Simon 
Rodenburg, PE1PGW. Na eerst een kop koffie kregen we een rondleiding van 
Simon.
Simon is één van de vrijwilligers die daar rondlopen en hij verzorgt de 
communicatie apparatuur die daar staat. Het zijn transceivers en ontvangers van 
het leger uit de tijd van de 2e wereldoorlog tot ongeveer 1960. Maar ook een telex 
en een telefooncentrale valt onder de hoede van Simon. Komt dan nog bij om dat  
alles goed te archiveren en mooi ten toon te stellen. Een bezig baasje kun je wel 
stellen.  (vervolg pag. 13)
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Het is allemaal heel interessant. Naast de oudere apparatuur stond gelukkig voor 
ons ook een iets modernere TRX, een FT-857 die van Simon zelf is. Deze hebben 
we gebruikt om het fort te activeren. Bovenop het fort staan een aantal antennes 
waaronder een G5RV, die op de TRX aangesloten was.
We hebben in CW en SSB een aantal QSO’s gemaakt op 20 en 40 meter.
Er waren geen uitmuntende condities maar in deze omgeving heb je een heel laag 
ruisniveau, dus was het een genot om de “stilte” eens te horen op de HF banden.

Voor speciale aangelegenheden gebruikt het fort een eigen call, PA6HAM. Kijk 
maar eens op de site van QRZ.COM en tik die call in.
Helaas was het te kort dag om de speciale call aan te vragen en daarmee in de 
lucht te komen tijdens ons bezoek. Nou ja, dan maar de afdelingscall PI4ALK 
gebruiken, dat ging ook goed.
Tijdens enige uitleg over het gebruik van de FT-857 kwam er geluid uit de VHF set 
die constant op 145.350 MHz staat.
Het bleek Gert PA1VW te zijn met een goed signaal vanuit Warmenhuizen, hebben 
we die ook nog even een goedemorgen kunnen wensen.

Daarna zijn we naar buiten gegaan om het antenne-park te bezichtigen. Wat een 
ruimte om draadantenne’s te plaatsen!

Simon PE1PGW in zijn radio kamer, rechtsonder het VHF setje.
Omstreeks 15.00 uur hebben we afscheid genomen van Simon en zijn 
teruggereden naar Anna Paulowna.
Al met al een leuke dag en ik zou tegen anderen willen zeggen, ga eens kijken bij 
Simon.
Het is zeker de moeite waard!  De foto’s geven een klein beeld van wat er te zien 
is.
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’73, PD1GB-Gerrit en PA0XAW-Age  en tot een volgende activiteit.

Gerrit PD1GB met een phone QSO en Age PA0XAW in een cw QSO op 20 meter.

Een replica van een exemplaar wat als eerste in de geschiedenis een bericht draadloos 
overbracht, ook te zien in het fort.

===========================================================================

HAM-Nieuws mei 2017
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How to Build an Infrared Detector Circuit
 In this project, we will build an infrared detector circuit using 
an infrared LED and an IR phototransistor.
The 2 electronic components work as a pair. One emits the 
infrared light (the IR LED) and the other detects the infrared light 
(the IR phototransistor).
An infrared LED is an LED that creates and beams out infrared 
light. Being that our circuit is made to detect infrared, we need the 
IR LED to be a source of infrared so that we can test our detector 
out.
An IR phototransistor is a transistor that detects infrared light. Only 
with infrared light will the phototransistor turn on and be in 
conduction mode. Without infrared and the phototransistor will not 
conduct across from collector to emitter. Therefore, if a load is 

connected to the output of the phototransistor, it will turn on if infrared is detected, 
and it will be off with infrared isn't detected.
Being that an IR phototransistor only reacts to infrared, it is perfect to be used for 
infrared detector circuits, which is one of the most used applications for it.
How the circuit works is very basic. An IR LED will beam infrared rays of light and 
the phototransistor, made up of infrared-light sensitive material, responds to this 
infrared light and conducts. Therefore, if an output is connected to the 
phototransistor, it will turn on when the infrared LED is beaming unimpeded on the 
phototransistor, and it will be off when the IR LED is not beaming on it.
Infrared LEDs and phototransistors are rated based on the wavelength of the 
infrared light. Therefore, a 940nm infrared LED must be matched up with a 
phototransistor that detects 940nm wavelength. They have to be matching pair in 
order to work. Therefore, in our circuit, we will use a 940nm IR LED and a 
matching 940nm phototransistor. 

Components
• 940nm IR LED
• 940nm IR phototransistor
• 2 470Ω resistors
• LED

The phototransistor and IR LEDs can be found from a number of online retailers, 
including ebay and taydaelectronics.
The type we will use is the common 940nm infrared LED and phototransistor 
combination. But, in actuality, you could use any wavelength; again as long as it's 
a matching pair between the IR LED and phototransistor, it wil work. So feel free 
to use others.
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IR Phototransistor Detector Circuit

The infrared (IR) detector circuit we will build with an IR phototransistor is shown 
below. 

 

This above circuit built on a breadboard is shown below. 
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ANTENNAS
48. Double Windom for 9 Bands

49. Collinear Trap Antenna
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Stelling Radio Groep 
Ik hoor U denken wat is dat nu weer, hoort dat wel bij de zendamateurs thuis.
Ja zeker, want in deze regio worden er nl. wat radiokamers van de forten van de 
Stelling vanAmsterdam bemand door enthousiaste zendamateurs uit de regio. Zij 
zijn al verschillende keren bij
elkaar geweest voor een gezellig 
overleg en van daaruit is deze 
groepsnaam tot stand gekomen.
We willen o.a. bekendheid geven aan 
het wereld erfgoed van UNESCO en 
bij bezoekers op de diverse forten 
bekendheid geven aan de 
radiozendamateur en zijn hobby.
De forten liggen in een kring om 
Amsterdam en hebben bijna allen een 
wijds uitzicht over de 
polderlandschappen etc. Dus ook 
weinig last van QRM als je 
verbindingen gaat maken vanuit een 
van de forten van de Stelling van 
Amsterdam.
Momenteel zijn er bij de volgende forten zendamateurs actief: Fort bij Edam, Fort 

aan den Ham, Fort bij 
Veldhuis, Fort aan het 
Pampus, Fort bij Uithoorn, en 
Fort bij Aalsmeer.
Bijgevoegd een overzicht 
wanneer er activiteiten zijn in 
hun radiokamers.
U bent dan van harte welkom 
om een kijkje te komen 
nemen, informatie te vragen 
etc.
Er wordt gewerkt met 
verschillende zenders, 
antennes ook de legergroene 
zender word nog gebruikt om 
verbindingen te maken. Ook 

hebben we als groep op verschillende banden een frequentie vast gelegd om als er 
verschillende fort-zenders actief zijn we elkaar makkelijk kunnen vinden. ( zie 
schema  volgende pag.) om een QSO aan te gaan van fort naar fort, wat meestal
ook erg leuk is voor de bezoekers van het fort. Ook proberen we het spannend te 
maken voor kinderen, voor de allerkleinste een fraaie kleurplaat en voor de wat 
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grotere kinderen het seinen van hun naam in Morse, en als dat goed is gelukt een 
mooi certificaat als beloning.

Lijkt het U wat, kom dan gerust eens langs in een van de radiokamers van de: 
Stelling Radio Groep.

HAM-Nieuws mei 2017
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Fort frequenties:
80 meterband in AM 3.705 mhz en LSB 3.750 Mhz
40 meterband LSB 7.073 Mhz
6 meterband FM 50.400 Mhz
2 meterband FM 145.350 Mhz
Repeaters PI3YMD 145.687.5 Mhz en PI3ASD 145.77
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WAS VOOR 1 DAG TERUG OP ZATERDAG 15 APRIL 
De uitzendingen werden gedaan vanuit het Auto Museum in Schagen. Het was al 
een gezellige drukte rond het middaguur in het museum. Een oude radiowagen 
stond binnen opgesteld (deel van het museum) en ook buiten de wagen was oude 
apparatuur werkend te bewonderen. De omroepers zaten op een olievat hun werk 
te doen en enkele techneuten liepen rond en beantwoorden eventuele vragen van 

de bezoekers. 

DE INGANG VAN HET MUSEUM 

Voor deze speciale dag was de uitzending  o.a. te beluisteren op de korte golf 
6005 Khz en ook op de middengolf frequenties:  1584,  1332, 1224 Khz. In de 
Randstad was de uitzending ook te beluisteren via Dab+ . 
Deze speciale dag was ter ere van het 70 jarig bestaan van RNW alhoewel de 
uitzendingen al in 2012 gestaakt zijn; een nostalgische dag dus voor de oud-
omroepers. 
De live uitzendingen vonden plaats van 11.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd. Mooie 
verhalen en anekdotes waren te beluisteren met daarnaast muziek uit de jaren 
’70. Om 18.00 uur het einde van een mooie dag met het Wilhelmus en de tune 
van RNW…………………Dat RNW nog niet vergeten is bewezen wel de vele 
luisterrapporten die binnen kwamen via internet. Enkele van deze luisteraars 
konden live in de uitzending hun woordje doen. 
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attributen en in de kantine een selectie oude radio’s. De toegang is gratis en je 
kunt er  terecht voor een bakje koffie. 
LET OP! Het museum is alleen op de zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur. 
Meer info op: 

www.automuseumschagen.nl 

DE OMROEPERS AAN DE TAFEL 

BINNEN IN DE GERESTAUREERDE OMROEPWAGEN 

HAM-Nieuws mei 2017
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BINNEN IN DE GERESTAUREERDE OMROEPWAGEN 

DRAAITAFELS EN MENGPANELEN,DIE GEBRUIKT WERDEN TIJDENS DE UITZEND 
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: mei 2017

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed gevuld, de 
QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst wil nemen. Maak 
eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws.

Best ’73 Simon, PE1PGW
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Oud ben je pas, als de kaarsen duurder zijn 
dan de taart


