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* Bijeenkomsten in principe op de 2e vrijdag van de maand (juli / augustus geen bijeenkomst)
* Let op het HAM-Nieuws en Elektron voor eventuele wijzigingen of bezoek onze homepage!
* Overname van artikelen en/of schema’s is met bronvermelding toegestaan
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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 12 januari 2018
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERON-Afdeling A01
Alkmaar

Het bestuur van A01 wenst u een
Voorspoedig en Gezond 2018
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Mededelingen uit de Kaasstad
INHOUD o.a.

Algemene Ledenvergadering

* Waarom onthouden p.4
p.5
* Laatste avond
Oldest
HAM
p.7
*

Op vrijdag 12 januari
2018 houdt de VERONafdeling A01 Alkmaar
haar jaarlijkse
* Klassieke ontvanger p.9
Algemene
p.10
* Isotron PA0PQ
Ledenvergadering. Als
p.14
* Schottky diode
bestuur willen wij weer
Amateur
treﬀen
p.16
*
graag met jullie van
p.17
* Radio Caroline
gedachten wisselen over het wel en wee van de
p.19
* QSL
vereniging en wat onze plannen zijn voor het komende
jaar en hoe het afgelopen jaar is verlopen en horen
graag wat jullie ideeën zijn
De agenda, verslagen enz, ontvangen jullie via het
HAM-Nieuws of HAM-Flyer en nadat alles is besproken en ter discussie heeft
gestaan, natuurlijk nog een gezellig QSO.
Heeft u iets op het hart, maak het desnoods vooraf kenbaar aan het bestuur.
Het bestuur

Waarom onthouden we niet alles wat we geleerd
hebben?
Het korte antwoord: om niet gek te worden. Ons
geheugen is zo gemaakt dat we heel veel
vergeten. Dat gebeurt dagelijks.
Zaken die in ons kortetermijngeheugen zitten,
gaan na verloop van tijd naar het
langetermijngeheugen. daarbij worden allerlei
(meest onbelangrijke) zaken vergeten.
Weet jij nog wat je gisteren hebt gegeten? En
eergisteren? De dag daarvoor? Vergeten zorgt
ervoor dat je ruimte hebt voor nieuwe indrukken en dat je niet constant wordt
herinnerd aan dingen die fout zijn gegaan of aan pijnlijke momenten.
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De Laatste avond
Het nieuwe jaar is alweer
gestart en daar kijken we
weer met frisse moed
tegenaan, maar we hebben
2017 met onze traditionele
avond beëindigt en wel met
de bingo en het was als
vanouds heel gezellig en de
prijzenkast zag er ook
aantrekkelijk uit. Jammer dat
het weer wat onbestendig
was en dan is de opkomst
meestal wat minder.
Helaas voor de een valt het beter uit als voor de ander, maar dat mocht de pret
niet drukken en we hadden de regels wat aangepast, als iemand een “bingo”
claimde dan koos de gelukkige een lootje en dat nummer correspondeerde met
het presentje dus tot op het laatste moment een verrassing. Jan PA3RQR was zijn
stem kwijt en dan wordt het roepen van bingo wat problematischer, maar hij had
een oplossing, hij had een “belletje” meegenomen, ja amateurs zijn creatief.
Voor het inwendige van de mens hadden we weer een beroep gedaan op de
“kippiepan” en dat ging erin als koek, de pan bleef over, Karin en Fred PD0NQD
hadden zich weer ontfermd op de overige hapjes en dat zag er allemaal feestelijk
uit. Wim PD0WDV stond weer in vol ornaat achter de
bar en inmiddels doet hij dat al jaren en dat werd
gewaardeerd met een presentje.
Cees Jan trad op als hoﬀotograaf en hieronder zie je
een deel van het resultaat, u vind alle foto’s ook
terug op onze website. Rob PA1EMT en Meeuwes
PD5MES traden respectievelijk weer op als “roeper”
en “draaier” en ook was hier aan gedacht door de
voorzitter, want hij had voor hen ook een presentje in
petto en dat werd zeer gewaardeerd.
Maar bij de laatste ronde gaat de hoofdprijs eruit en
die viel dit keer in de handen van Karin de XYL van
Fred, van harte gefeliciteerd. Rond elf uur ging
iedereen zo zoetjes aan huiswaarts, de voorzitter
bedankte iedereen voor zijn inzet om er een
geslaagde avond van te maken.
Meeuwes
pd5mes
HAM-Nieuws januari 2018

6
Nog meer foto’s op de website www.a01.veron.nl “verenigingsavonden”
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Een Klassieke Ontvanger
Een van de meest bizarre modellen kortegolf
ontvangers is zonder twijfel de B40 van
Murphy Radio. Een loodzwaar toestel
ontworpen voor de Engelse Navy, De sets
zijn in productie geweest van 1949 tot
halverwege de jaren zestig. Frank Murphy,
een van de oprichters van Murphy Radio was
al lang hij de firma vertrokken voor de eerste
B40 geproduceerd werd.
Murphy Radio, opgericht in 1929 door Frank
Murphy (foto) en EJJPower met als bakermat
Welwyn Garden in Heitfordshire, was bij het
Engelse publiek vooral bekend om zijn
productie van huishoud radiotoestellen en
later televisietoestellen. De excentrieke Frank
Murphy verliet de firma al in 1937 en was
vooral bekend vanwege zijn onafscheidelijke
pijp*
De firma begon met een tiental medewerkers
welk aantal in de oorlog tot een aantel ver
boven de tweeduizend groeide. Murphy
Radio ontwierp en bouwde de Wireless Set nr. 38 en een aantal andere stukken
communicatieapparatuur. Maar Murphy
werd in radiokringen vooral bekend
vanwege de B40, een inmiddels zeldzaam
stuk equipment, want ondanks de grote
hoeveelheid zijn er betrekkelijk weinig
overgebleven. De B40 is geproduceerd met
een viertal verschillende suffixen, de A.B.C
en D, Een identiek uitziende ontvanger was
de B41 een ontvanger voor uitsluitend
lagere frequenties. Er schijnt ook nog een
model 62B geweest te zijn, maar die heb ik
zelf nooit gezien, hij wordt overigens wel in
het handboek genoemd.

Techniek
De set is een enkelsuper met een bereik van 640 kHz tot 30,5 MHz. Er zijn twee RF
trappen en drie MF trappen, had een gevoeligheid van 2 uV op CW en 4 uV op AM
bij een 20 dB s/n ratio. Het beest weegt 114 Ibs vanwege zijn die-cast aluminium
voorfront en meer dan robuust uitgevoerde spoelentrommel welke met schaal en al
voor een venster op het voorfront draaide.
HAM-Nieuws januari 2018
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De ontvanger heeft in het MF deel van 500 kHz drie schakelbare bandbreedtes: +/4 kHz, +/- 1,5 kHz en een (lattice) kristalfilter van +/- 500 Hz voor CW ontvangst De
B40D was speciaal geschikt gemaakt voor RTTY (FSK) ontvangst. De ontvanger
was uitgerust met een normale VF0, maar ook met een stabiele kristaloscillator
om ,”vaste” kanalen te kunnen ontvangen. Een aardige feature was ongetwijfeld de
Anti Cross Modulation Control: de roosterspanning van de eerste HF buis werd min
of meer afgeknepen om zo de kruismodulatie tegen te gaan. De ontvanger
gebruikte in de A, B en C versies buizen als EF22, EF52, ECH22 en EL 22. De D
versie was van later datum en had reeds wat modernere typen zoals de
EF91, 6BA6, 6X4 en OA2. Later, eind zestiger jaren is er ooit nog een SSB adapter
voor de B40 en B41 geproduceerd, de Receiver Adapter Outfit FAZ. Volgens het
handboek was deze adapter geschikt voor ontvangst van wide en narrow shift
RATT (wat dat ook wezen mag) en SSB voice. Van deze adapter heb ik een
handboek in mijn bezit, maar heb er nog nooit één gezien. Het apparaat is volledig
getransistoriseerd. De B41 tenslotte lijkt als twee druppels water op de B40 en
heeft een afstembereik van 14,7- 720 kHz.
Wilt u de “klassieke” ontvanger horen en/of bewonderen een B40 staat op het Fort
aan den Ham. Simon PE1PGW is meestal op de woensdagen aanwezig, maar om
niet voor de dichte deur te komen staan, neem van te voren even contact met hem
op, als lid van A01 vrije toegang (zie colofon pag.2). Hieronder nog een B41 en
een Murphy 618

Murphy B41

en

de Murphy 681
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Aanbieding januari 2018
Led's 3mm in rood groen blauw geel

Per stuk €0,02

Ceramische condensator 104 pF
Per stuk €0,01

1 x set met 600 E12 van 10 ohm tot 1M
30 soorten x 20 stuks voor maar €3,49

Gratis thuis gebracht bij bestelling boven €5,-

Contact en Info
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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ISOTRON

PA0PQ

Op 5 november bezocht ik, net als meerderen van jullie, de dag van de
Radioamateur in
Apeldoorn.
Natuurlijk ging ik
ook op het balkon
de meestal erg
interessante
"eigen
bouw " langs en
trof daar ook
Cees Jan
Keessen met "zijn
speciale"
antenne aan, wat
onderhand
traditie is.
Maar wat Cees
Jan nu liet zien
was een door
hem
zelfgebouwde
Isotron antenne een antenne die
mij nog helemaal
onbekend was en
qua vormgeving
voor mij nieuw was. (Zie: tekening volgende pagina)
Na afloop heeft Cees Jan, die mijn problemen kent, mij deze antenne
thuis bezorgd.
Aangesloten reageerde het meteen zeer positief, d.w.z. er waren meerdere
high speed zenders te horen.
Vervolgens heb ik de antenne een goede plaats gegeven d.w.z. aan het
plafond, voor het raam richting oost, opgehangen, (zie: foto boven)
De resultaten waren daarna (ondanks de drukke decemberdagen) zeer
positief.
Wel gaf ook deze antenne een QSA 5 stoorzenders lawaai, maar af en toe
kon ik een "fistsignaal" nemen en ik heb inmiddels zelfs op 7 MHz
4 QSO's kunnen maken, iets wat mij de afgelopen 2 jaar bijna niet is gelukt.
Ik raad mijn mede zendamateurs aan het ook eens te proberen.
Henk van Stigt PAoPQ
HAM-Nieuws januari 2018
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Voor de 80 m band is de spoel gewikkeld met zwart 1.5 mm2 installatiedraad van
ongeveer 10 m lengte. Daarmee resoneert de antenne op 3.630 MHz met een
bandbreedte van + en - 22 kHz. Buiten dat gebied wordt een tuner gebruikt.
Het draadeind met 6 mm schroefdraad is in de spoel onderbroken door een
hardhouten stok om de zelfinductie niet te beïnvloeden.
PS. Ik heb (met permissie van Cees Jan) 2 windingen aan de onderkant er afgehaald en
kon toen meer vermogen kwijt aan de onderkant (7.000 - 7.040) van de band.
Succes met de bouw Henk PA0PQ
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14

Schottkydiode
Een schottkydiode is een halfgeleiderdiode
die bestaat uit een overgang tussen een
metaal en een n-gedoteerde halfgeleider in
plaats van de gebruikelijke pn-overgang in een
gewone halfgeleiderdiode.

De schottkydiode is genoemd naar de Duitse natuurkundige
Walter Schottky.
De gelijkrichtende werking van een dergelijke
overgang werd al in 1874 door Ferdinand Braun
waargenomen.

Verschillende uitvoering van schottkydioden: klein signaal rf (links), midden en hoog
vermogen gelijkrichterdiodes (midden en rechts).
Schottkydioden zijn geschikt voor grote stromen. In een elektronische voeding geeft
de geringe voorwaartse spanningsval minder warmteverlies, dus een beter
rendement. Als de inverse spanning in de toepassing groter kan worden dan 80 tot
100 V, worden gewone vermogensdioden gebruikt. Schottkydioden worden voor
kleine stromen minder vaak gebruikt. Vroeger werden bij sommige digitale
bouwstenen, uitgevoerd in TTL-technologie, schottkydioden ingebouwd in
de geïntegreerde om de schakelsnelheid van de biplaire transistoren te vergroten.
Waar bij een gewone siliciumdiode de voorwaartse spanningsval
0,7 V is en bij een germaniumdiode 0,3 V, bedraagt deze bij
een schottkydiode bij een voorwaartse stroom van 0,1 mA
slechts 0,15 à 0,46 volt. Dit maakt ze geschikt voor
spanningsstabilisatie. Het grootste voordeel zit echter in de
snelle schakeltijd. Bij een gewone diode bedraagt deze meer
dan 100 ns. Bij een schottkydiode is dat ca. 100 ps voor de
kleine dioden en ca. 10 ns bij de vermogensdioden. Hierdoor
veroorzaakt een schottkydiode weinig interferentie. Deze
snelle schakeling komt doordat het halfgeleidergedeelte n-gedoteerd is (dat wil
zeggen met elektronen). Daar het andere gedeelte metaal is, hoeven die
elektronen niet gerecombineerd te worden, zoals dat in een klassieke pn-diode
gebeurt. Dit snelle schakelen maakt schottkydioden geschikt voor
vermogensomzetters. Ze kunnen schakelfrequenties van 200 kHz tot 2 MHz aan en
worden daarom veel toegepast in detectors en mixers.
HAM-Nieuws januari 2018
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De nadelen zijn een lage sperspanning en een relatief hoge sperstroom. En
aangezien ze bij grote vermogens gebruikt worden, dus op
relatief hoge temperatuur, vormt dat een probleem. Maar de
laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt bij de
ontwikkeling en kunnen er sperspanningen van 200 V
gehaald worden. Sinds 2001 brengt Siemens (nu Infineon)
een schottkydiode van siliciumcarbide (SiC) op de markt.
Daarvan is de lekstroom slechts 1/40 van die van een
siliciumschottkydiode; ze komen in variaties van 300 tot 600 volt. In 2007 heeft dit
bedrijf een 1200 V/7,5 A-type uitgebracht. De chip heeft een afmeting van 2 x 2
mm² en wordt gebruikt in omzetters. Door de grote conductiviteit (eletrische
geleidbaarheid) van siliciumcarbide heeft de temperatuur slechts een kleine invloed
op de thermische eigenschappen en het schakelgedrag.
Door een aangepaste behuizing kunnen junctietemperaturen van meer dan 220 °C
gehaald worden. Hierdoor kunnen deze dioden ook in de ruimtevaart toegepast
worden.
Bron: Internet
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RADIO CAROLINE KRIJGT PERMANENTE
ZENDVERGUNNING
Radio Caroline, de recente reincarnatie van het beroemde piraten radioschip dat in
de 60-er en 70-er jaren rock muziek uitzond richting Engeland, heeft nu een
permanente machtiging gekregen om uit te zenden op 648 KHz met 1 kW ERP.
Een zender die geïmporteerd is uit Europa ondergaat nu de noodzakelijke
modificaties om 'm op deze
middengolf frequentie te krijgen, die
daarmee wel naast het 10 KHz
raster van Amerikaanse AM stations
ligt (Europa heeft een 9 KHz raster).
Maar hé, wie luistert nou Radio
Caroline op een radio met een
digitaal opgewekt raster. "Radio
Caroline heeft er 53 jaar over
gedaan om een AM vergunning te
krijgen, en werd door de BBC
jarenlang als een bedreiging gezien,"
zegt Radio Caroline op haar
website. "Ironisch genoeg werd 648
kHz bekend als de frequentie van de
Engelstalige BBC World Service
uitzendingen." BBC stopte met die
uitzendingen in 2011.
"De reden voor ons verzoek om een
machtiging was dat traditioneel ons
luisterpubliek zich bevond in Essex
en Suﬀolk, waar het signaal van
onze schepen aan land kwam, en
dat we op AM een publiek wilden
amuseren op een manier die sinds
1990 niet meer mogelijk was." Het Engelse AT, Ofcom, gaf in mei de vergunning af
aan Radio Caroline. Het station was van plan om afgelopen zomer al in de lucht te
komen, maar liet op 5 oktober weten dat het gereed maken van de nieuwe locatie
moeilijker was dan voorzien, voornamelijk door de enorme berg papierwerk die
nodig is en de benodigde vergunningen voor de constructie van het station. "We
weten dat de mensen net zo graag willen dat we weer in de lucht komen als wij dat
willen,"zei Peter Moore van Radio Caroline op 5 oktober. "Er was een
geromantiseerd bericht dat we 'waarschijnlijk' op 14 augustus in de lucht zouden
komen, en dat hebben we inderdaad geprobeerd, maar dat bleek niet mogelijk."
Moore zegt dat Radio Caroline erop gebrand is om zo snel mogelijk weer in de
lucht te komen.
Bron: pi4raz.nl
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: januari 2018

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.

“Het is veel deze keer dus a.u.b.
uw QSL kaarten ophalen.”
HAM-Nieuws januari 2018
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“De telefoon gaat in de dierenwinkel. De hond die dienst heeft,
gaat naar de telefoon: “Woef”. “Wie is daar?” wordt aan de andere
kant van de lijn gevraagd.

“Sorry, ik versta u niet goed….”

De hond: “Woef! Whisky, Oscar, Echo, Foxtrot!”
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