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UITNODIGING VOOR DE B EENKOMST
OP VR DAG 12 februari 2021

Helaas een slechte start van het hobby jaar
met lock down maar ook deze avond gaat
niet door!

Algemene Ledenvergadering
mááár dit jaar even anders!!
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2021
Zoals bekend dient de vereniging één keer per
jaar een Algemene Ledenvergadering te houden,
maar zoals het er nu uitziet, zal een bijeenkomst
niet mogelijk zijn. Onder normale
omstandigheden houden wij die in februari 2021.
Het bestuur van de VERON-afd. A01 stelt de
volgende procedure voor:

De verslagen worden jullie toegezonden en hier kunt u per mail op
reageren en mochten er vragen zijn c.q. voorstellen hebben kunnen
jullie ook dit via de mail aan het bestuur kenbaar maken. De financiële
verslagen, normaal uitgereikt op de vergadering, zullen nu door de
penningmeester binnen petit overleg plaatsvinden in overleg met de
kascontrolecommissie en deze zullen ook per mail hun decharge geven.
Wij zullen een termijn vaststellen waarbinnen wij graag jullie reacties
binnen willen hebben. Wij hopen dat jullie je kunnen vinden in deze
werkwijze, want wij willen graag de continuïteit van de vereniging
zoveel mogelijk waarborgen.
Als de verenigingsraad 2021 wordt gehouden zullen we hier op terug
komen en naar gegadigden vragen die daar naar toe willen gaan.
’73
Bestuur
VERON-afd. A01
Alkmaar
E-mail: a01@veron.nl
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LEVE DE JOTA (PA0PQ)
Soms vind je in oude bladen of b.v. een
oud exemplaar van het HAM-Nieuws nog
altijd wel interessante artikelen en die
zeker ook nog de moeite waard zijn om
nog eens te publiceren.
Dit is een stukje dat door PA0PQ “jawel
onze Henk van Stigt, is geschreven in
januari 2006 en Henk was nog actief
geweest bij de JOTA, met als doel de
jeugd toch nog warm te “stoken” voor
onze gevarieerde hobby.
Maar tijdens die JOTA kwam iemand met
een noodzender aanzetten afkomstig van
een booreiland, nog helemaal nieuw en in
verpakking.
Fabrikaat: Skanti, toen een bekende
fabrikant van radioapparatuur voor de
scheepvaart.
Het apparaat kan zenden op 2182 kHz
met telefonie (A3) op 500 kHz met
telegra e (A2) en op 8364 kHz eveneens
met telegra e. Op 500 en 8364 kHz kan het radiotelegra e-alarmsein automatisch
worden uitgezonden.
Er zit een koptelefoon met microfoon en een seinsleutel aan. Het maximum
zendvermogen is 3,5 Watt.
Ontvangen kan op 500 kHz, 8364 kHz en 2182 kHz en wel op elk van deze
frequenties met A2 en A3. Op 8364 kHz kan bovendien met A1 worden ontvangen.
De stroomverzorging geschiedt d.m.v. een handgenerator (zie de handels) of een
24 Volt aansluiting. Er is een lange draadantenne, maar ook een telescopische
antenne ± 7 meter, zelfs een ingebouwde dummy load ontbreekt niet.
In het instructieboek, dat ook niet ontbrak, gaven de schema’s aan dat de
apparatuur met transistors en IC’s is uitgerust.
Ik was natuurlijk erg benieuwd naar het bouwjaar en vond na enig zoeken dat het
1977 was getest. Op een boekenmarkt in Heiloo vond ik het boek “Radiotechniek
voor Scheepstelefonisten” van G.J. Sonnenberg zevende druk uit 1982.
In dit boek wordt ook dit apparaat beschreven en wel in het hoofdstuk: “Draagbare
Radio-installaties voor Reddingsboten en Vlotten”.
Kortom toen een schitterende aanvulling op mijn verzameling.
Gelezen door PD5MES
PS. Ik vond op internet bij de afdeling Vlissingen nog een leuke verzameling foto’s
van de Skanti . (foto’s) volgende pagina.

fi

fi

fi

HAM-Nieuws februari 2021

6

HAM-Nieuws februari 2021

7

VHF Delta Loop voor binnenshuis
Niet iedereen is in de gelegenheid om een antenne op het dak te zetten. Wat als je
toch op 2m uit wilt komen en b.v. via de repeater verbindingen wil maken? Dan is
er een oplossing die meestal op de HF banden toegepast wordt, maar op VHF ook
uitstekend blijken te werken.
Wat nu volgt is een beschrijving van een zelfbouw antenne voor het gebruik op
lokale repeater- of simplex frequenties. De eerste foto op de volgende bladzijde is
een voorbeeld van hoe de antenne opgehangen kan worden met een minimaal
aantal gaten of schade aan de muur. Als voorbeeld diende een standaard delta
loop ontwerp en het geheel wordt gevoed met 1/4 gol engte 75 ohm coax
(RG-59U of televisie-coax).
De antenne kan ook dienst doen als je op reis gaat; de antenne kan eenvoudig
opgehangen worden met een enkele bevestiging boven het raam. Is een gordijnrail
aanwezig met een bevestigingssteun in het midden, dan zijn helemaal geen gaten
nodig. De lengte van de draad welke de delta loop antenne vormt wordt bepaald
door de formule:

Die lengte mag je delen door 3
voor een delta loop of door 4 voor
een loop die als quad uitgevoerd
wordt. Voor deze delta loop
betekent het dat de antennelengte
70,3 cm per kant is.
De kwart gol engte
aanpassingstransformator wordt
dan 1/4 van die lengte, en
vermenigvuldigd met 0,67 om de
velocity factor van de 75 ohm
kabel te compenseren. In In dit
geval wordt de stub ongeveer
35,3cm van de connector tot het
bevestigingspunt op de loop. Hou
hierbij in gedachte dat deze
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AANBIEDING deze maand
UA741 per stuk €0,9
•Kortsluitingsbeveiliging
•O set-Voltage Null-mogelijkheid
•Grote common-mode en di erentiële spanningsbereiken
•Geen frequentiecompensatie vereist
•Geen latch-up
Het µA741-apparaat is een operationele versterker voor
algemeen gebruik met de mogelijkheid om de spanning te compenseren
10 rode leds 3mm super fel en degelijk
10 stuks voor €0,10 /50 stuks €0,40

9 Volt batterij clip
per stuk €0,20

10 ×1N4148
50 × 1N4148

Diode voor €0,10
Diode voor €0,40

i.v.m corona wordt er alleen verstuurd !
Contact en Info
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND
E-mail: zenderspecialist@gmail.com
Tel: 06 453 20 43
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formules gelden voor ideale omstandigheden zoals een vrije opstelling buitenshuis,
dus begin met wat meer draad en verkort deze tot resonantie optreedt. In de
testopstelling was de totale lengte van de loop ongeveer 4cm per kant korter,
waarschijnlijk als gevolg van objecten in de buurt van de antenne.
Een antenne analyzer helpt bij het afregelen, maar bij gebrek hieraan voldoet zelfs
een oude 27MHz SWR meter. Die zal qua absolute aanwijzing niet erg nauwkeurig
zijn, maar geeft wel een aardige indicatie van de minimale SWR.
Loop antennes kunnen 3 of 4 zijden hebben. Maak je een loop met 4 zijden, dan
levert het voeden in het midden van n van de zijkanten een vertikale polarisatie
op. Voor horizontale polarisatie moet je voeden in het midden van het onderste
element. De bevestigingspunten zijn gewone houtschroeven (vinden ze in een
hotel overigens niet leuk). De kop van de schroef laat je een centimeter uit het
kozijn steken en daar kan je het bevestigingstouwtje omheen slaan zodat
deze er niet afglijdt. Schroef je toch in het hotelkozijn, dan na gebruik de
gaten opvullen met tandpasta, en ze komen er nooit achter dat er gaten in
het kozijn zitten?. (sssst, dat is geheim). In veel gevallen zit er een steun
voor de gordijnroe in het midden van het raam. Is dat het geval en zit er
ook nog een vensterbank onder, dan kan je een 3-zijdige delta loop
monteren zonder gaten
in de muur te maken.
Loop antennes zijn
gewoonlijk
richtingsgevoelig in de
richting van de brede
kant van de antenne.
De loop deed het beter
dan een commerci le Jantenne. Loop antennes
kunnen 3 of 4 zijden
hebben en de
polarisatie kan
veranderd worden door
het voedingspunt te
wijzigen.
Zoals in bovenstaand
plaatje te zien is, wordt
voor de hoeken een isolatieplaatje gebruikt. Voor de ophanging is in dit voorbeeld
een "spin" gebruikt: van die elastieken met haken aan het eind die je vroeger
gebruikte om je tas nog op je ets te bevestigen als je snelbinders overleden
waren... De constructie vereenvoudigt ook het afstemmen, want door de lengte
van het overbruggingsdraadje te vari ren kan je feitelijk de lengte van de antenne
aanpassen.
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Heb je de juiste lengte van het doorverbindings- draadje vastgesteld, dan kan je
zo'n snelbinder- spin gebruiken om de antenne te bevestigen. Aan de bovenzijde
kan de spin om een
gordijnrail gehaakt worden, en de onderste steunen van de antenne kunnen
bevestigd worden door de spin om
de vensterbank te haken. Niet
alleen handig voor gebruik in een
hotel, maar ook als je in een atje
woont en geen buitenantenne kunt
plaatsen.
Detail van het voedingspunt
Wordt een delta loop gevoed in een
hoek onderaan, dan worden ze
verondersteld “Vertilaal
gepolariseerd” te zijn, waarmee dit
de ideale methode is voor het
werken in FM simplex of over
repeaters. Zoals op de foto te zien
is, is de 1/4 gol engte 75 ohm
RG-59 coax kabel rechtstreeks aan de draden in het voedingspunt gesoldeerd. Er
is gebruik gemaakt van standaard krimp BNC connectoren omdat die in de
testopstelling voorhanden waren (uit de videocamera omgeving). Je mag er een
connector naar keuze aan monteren. De aanpassingscoax wordt met de (50 Ohm)
voedingskabel verbonden door een female- female bus. Gebruik dan wel altijd
dezelfde kant voor de 75 Ohm BNC, want die heeft een dikkere pen dan een 50
Ohm BNC en je drukt de contacten uit elkaar met die dikkere pennen. Gebruik je
de antenne voornamelijk als reisantenne, zorg dan voor voldoende exibel
draad, anders moet er ook een soldeerbout mee om de afgebroken draden weer
aan te solderen op de plaats van bestemming...
Horizontale polarisatie...
Volgens de
basiskarakteristieken van een
loop antenne is deze
“Horizontaal gepolariseerd” als
deze aan de onderzijde gevoed
wordt. Voeg je nog 3
bevestigingspunten toe dan
kan je de antenne roteren zodat
het voedingspunt aan de
onderzijde komt en het ontwerp
ook gebruikt kan worden voor
zwakke CW en SSB signalen
(die over het algemeen
horizontaal gepolariseerd zijn).
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CONCLUSIE
Het is dus niet noodzakelijk om een hoop geld uit te geven aan een of andere
speciale antenne waarvan beweerd wordt dat het de beste is onder moeilijke
omstandigheden. Het testexemplaar kostte precies niets omdat alle onderdelen
beschikbaar waren in de junkbox of de schuur. Heb je niet alles voorradig, op
radiobeurzen koop je voor een paar centen connectoren en/of isolatoren.
Uit RAZzies

Quadrature FM
Detector
This side presents some facts about
Quadrature FM Detectors
Backgroun
FM stands for Frequency Modulation. It means that the RF-frequency will change
acording to the input audio signal
Example: A FM radio signal at 105.1MHz will not be exactly stable at 105.1MHz,
The audio signal in the RF will modulate (change) the frequency for about +/37.5kHz. There are some narrow ban
( eld communication) wich only modulate the frequency 1-5kHz
There are some different way to bring out the sound from the RF-signal. I will
explain a way by using a "quad coil"
A FM demodulator produces an output voltage that is proportional to the
instantaneous frequency of the input
There are three general categories of FM demodulator circuit

* Phase-locked loop (PLL) demodulato
* Slope detection/FM discriminato
* Quadrature detecto
They all produce an output voltage proportional to the instantaneous input
frequency
I will not explain the two rst types, but I will explain more about the last one
Quadrature FM Detectors
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Quadrature FM detectors use a high-reactance capacitor (C2) to produce two
signals with a 90 degree phase difference. The phase-shifted signal is then applied
to an LC-tuned resonant at the carrier frequency (L1 and C3). Frequency changes
will then produce an additional leading or lagging
phase shift into the mixer
The diagram at right shows the impedance and the
phase of a LC tuned circuit at 455kHz
As you can see, the phase (red curve) is 0 at the
resonans. If the frequenc
is lower than 455kHz then phase angle is positive
and if the frequency i
higher than 455kHz the phase angle is negative
Conclution: If the frequency changes the phase will also vary and the output voltage
(audio signal
to
RULE: a multiplication of two periodic signals with the same frequency produces a
DC voltage that is directly proportional to the signal phase difference
For small phase-shift (narrow band FM), the output will be reasonably linear
The two most common frequency for detection is 455kHz and 10.7MHz

* For the 455kHz, you can use a (Yellow-slug) IF-can as quad-coil
* For the 10.7MHz you can use a (Green-slug) IF-can as quad-coil

.
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Let see what that quad coil looks like
This is what the 455kHz IF can looks like
The house is in metalic material and the core is of a ferrite material
The yellow core can be screwed to netune the resonans
Sometime it can be tricky to remove the interial from the can, so be
gentle.
Bottom vie
This is the bottom view of the can
In the middle you can see the capacitor
The lead from the capacitor goes up in the house and ar
connected to pin 1 and pin 3
House removed
Here is the house removed
You can see the primary winding going from pin
to pin3. They have made a tap connetion to pin 2
If you look close you will see the leads from th
capacitor comming up (shining wire) and connec
to pin1 and pin3

Backside of the ca
This is the backside of the can
Here you can see the secondary windin
connected to pin 4 and pin 5
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Van Analoog naar Digitaal
In de “Ronde” van Alkmaar PI3ALK wordt natuurlijk van alles nog
wat besproken of verteld, altijd lang niet over de hobby op zich,
maar ook over ander liefhebberijen, de een maakt er nog muziek bij,
zo doorsnee doen we er soms nog van alles bij.
Zo vertelde Jaap PA5JD, dat hij uit “oude” computers de harde
schijven haalt en die blijken dan nog vol te zitten met foto’s en dan
heb je het niet over een stuk of tien maar eerder overschrijdt je de
drie nullen.
Dan de vraag wat doe je ermee, want in het analoge tijdperk ging je er wat
zorgvuldiger mee om, omdat lmrolletjes van 36 opnamen nog al een keer vol
waren en er dan ook nog een prijskaartje aan vast zat om de zaak
af te laten drukken bij de één uur service.
Nu in het digitale tijdperk, maak je er honderden met je camera of
smartphone en ze zitten je ook niet in de weg, maar het vreemde
is ook dat er doorsnee ook niet zoveel meer naar gekeken wordt.
Zelf heb ik of eigenlijk mijn XYL, alle vakantie foto’s, dia’s enz
gedigitaliseerd en dat is een beste klus, ik maakte zo’n 500 dia’s
en zij ook wel zo’n 350 foto’s, van elke vakantie en veel uit “Verweggistan” want je
was er ook van overtuigd dat je er waarschijnlijk nooit meer heen zou gaan en het
zat niet zo in onze aard om ergens twee keer naar toe te gaan. Je begint dan een
selectie te maken van de negatieven en dia’s (positieven) want om nou van de tien
genomen dia’s van één olifant deze allemaal weer af te laten drukken was ook
geen optie.
Als vrienden kennissen of familie vroegen hoe was de vakantie en zij er zelf om
vroegen dan werd het dia apparaat voor de draad gehaald en de plakboeken.
Uiteindelijk is het jou persoonlijke beleving en daar wil je hun niet mee lopen te
vervelen. Maar diep je hart wil je je verhaal ook wel vertellen.
Inmiddels zitten alle herinneringen in mooie fotoboeken
en die pakken we zo af en toe nog wel, maar toen zag ik
wat leuks. Er zijn natuurlijk meer mensen met stapels van
die boeken en daar had iemand wat op gevonden.
Die had in de kringloopwinkel een “muziekpartituur
standaard” gekocht en daar liggen geen “muzieknoten”
op maar een fotoboek en die stond op een leuke stek in
de kamer en als je zin hebt kun je er even naar kijken en
de bezoekers bladerden er ook zo af en toe nog door!!
Meeuwes
PD5MES
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Uit het Radio Café Door PA3HDY
Nog altijd gesloten, wegens corona geen gezellige bijeenkomst. Daarom toch een
kort verslag wat zich buiten ons café afspeelt. Juist nu er geen beurzen of andere
samen komsten plaats vinden, wordt er thuis meer aan de radio hobby gedaan.
Met gevolg meer vragen aan de Technische Commissie van de NVHR. Vaak voer
voor het samenstellen van een leerzame lezing. Maar helaas dat moeten we maar
even vergeten. Opmerkelijk dat er nu ook vragen via de computer binnen komen
uit het buitenland. Zelfs uit Zuid-Afrika en
zojuist nog een vraag uit Boekarest over
een Telefunken 770 wk.
Iemand vertelde dat hij vaak een radio
reparatie dag bezocht en daar een toestel
liet repareren. Wat meestal weer prima
functionerend mee naar huis genomen kon
worden. Echter een ding viel hem op dat
door de reparateurs veel meet apparatuur
gebruikt werd om de fout op te zoeken
maar dat ik zelfs nauwelijks een universeel meter gebruik.
Wel onbegrijpelijke opmerkingen waaruit de eigenaar kan opmaken dat het toestel
ergens pijn heeft, maar geen ernstige gebreken. Het lijkt mij dat hier enige uitleg
nodig is. Stel u komt bij de dokter met de opmerking, Ik voel mij niet lekker en heb
een raar gevoel in mijn buik. De dokter haalt een groot scherp mes tevoorschijn en
zegt gaat u maar even op de tafel liggen en ontbloot uw buik. Ik snij die dan open
zo dat ik kan zien of uw nieren niet aan de wandel zijn. Dat komt overeen met zet
de radio maar op de werktafel dan haal ik het achterschot er af dan kan ik zien of
er geen radiobuis op de loop is gegaan .
Dat is begrijpelijk de reinste auwekul. Iedere doorgewinterde radio reparateur
weet hoe een ontvangtoestel werkt. Allereerst vraag aan de man die het toestel
meebracht wat zijn de klachten. Dat geeft al een aanwijzing wat er aan de hand is.
Gewoonlijk sluit ik de radio aan in serie met een gloeilamp van 100 watt is er
sluiting in het toestel dan zal de lamp fel gaan branden. Vaak neemt men een 40 of
60 watt lamp maar dat zal als er geen sluiting is en de lamp half brand de radio op
een te lage spanning laten werken, wat verder onderzoek bemoeilijkt. Brandt de
lamp niet en ook de schaalverlichting doet niets dan is de net zekering stuk of het
snoer onderbroken. Draad kan in de stekker los geraakt zijn.
Horen we enige brom uit de luidspreker dan is meestal de eindtrap nog wel in
orde. Kan getest worden door de pick-up ingang na inschakelen van deze mode
even aan te raken. Is het tover oog heel en brand het fel groen dan is er
hoogspanning,
Draaien we aan de afstemming en het oog beweegt niet , ook niet met een
snoertje als antenne dan is er geen AVC spanning aanwezig, Kunnen we wel een
station ontvangen dan werkt de detectie en is er kortsluiting van de AVC lijn. Een
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lekke condensator, meestal 0,1 uF om voor enige vertraging te zorgen. Speelt het
wel op de korte en lange golf en niet op de midden golf dan zal de oscillator niet
werken. Denk niet misschien dat antenne kring defect is, want zonder deze
antenne afstemming werkt een heterodyne radio ook of er moet sluiting in de
variabele condensator zijn.
Echter de andere banden werken wel, dus dat kunnen we uitsluiten. De meng buis
vervangen door een goede of nieuwe lamp om te kijken wat er gebeurt. Zo niet
dan toch even controleren of de oscillator werkt, dan is toch de universeel meter
nodig en liefst een digitale vanwege de hoge ingang weerstand en dan zelfs nog
een 500 kΩ weerstand opnemen in de meetstift om de oscillator niet te doen
afslaan. Op het rooster van de triode moeten we minstens om en nabij 9 volt
negatief meten. Controleer ook of de rooster lekweerstand 47 kΩ bedraagt,
Verloopt deze weerstand naar een hogere waarde dan loopt
het negatief te hoog op met gevolg dat de oscillator afslaat.
Het kan gebeuren dat het negatief weer zakt en opnieuw
opbouwt wat een ratelend geluid laat horen. De eigenaar van
het toestel die hoopvol toekijkt kan belangrijke assistentie
verlenen door te zorgen dat de reparateur optimaal zijn
kunnen kan aanwenden door te zorgen voor ko e.
Het wordt tijd het inwendige te bekijken. Even vluchtig hier en daar spanning
meten op schermroosters en anoden en in veel gevallen is het dan de MF
versterker waarvan het tweede rooster geen spanning heeft. De afvlak
condensator is lek en ten gevolge dat de weerstand door brand. Komt vaak voor
en dat komt we moeten hier een behoorlijk sterk HF signaal ( rond 450 kHz)
afvlakken en daar is niet iedere condensator langdurig goed geschikt voor.
Het beste is een mica met vlakke platen maar daar is weinig ruimte voor. Zonder
ook maar een schema te raad plegen speelde na onderzoek de radio weer. Toch
weer iemand niet voor niets naar de reparatie dag gekomen. Een vraag die ik kreeg
van iemand die een hoogfrequent versterker wilde na bouwen, waarom in het
schema weerstanden in serie geschakeld zijn.
Waren er geen weerstanden van de juiste waarde voorhanden. Ook hier hebben
we te maken met hoogfrequent stromen. Als de weerstanden in lengte te kort zijn ,
kan het gebeuren dat de stroom over de weerstand gaat lopen. Ook
koolweerstanden die spiraal in gesneden zijn om de juiste waarde te verkrijgen
kunnen net als draadgewonden weerstanden tevens als spoel werken. Er worden
dan twee in serie geschakelde draad gewonden weerstanden gebruikt die tegen
gesteld gewikkeld zijn of met kool weerstanden waarvan de koolspiralen tegen
gesteld zijn.
Met vriendelijke groet
Piet van Schagen TC NVHR
E-mail: pa3hdy@xs4all.nl
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations
Voor actuele informatie zie de websit

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
wilt nemen.
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws

.
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Eins in:

We kunnen onze problemen niet oplossen met de
denkwijze waarmee ze zijn gecreëerd
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