Kanaalstreek
Bulletin zomer 2010

EME DX-peditie Mauritius 3B8EME
Johan-PE9DX

Eltje-PA3CEE

Rene-PE1L

Agenda 2010
15 januari
13-14 februari
19 februari
19 maart
16 april
21 mei
18 juni
19 juni

16 juli
20 augustus
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Nostalgieavond met video van vervlogen jaren
Presentatie over de eerste EME SSTV verbinding in de geschiedenis
met behulp van de Dwingeloo schotel door Jan, PA3FXB.
Huishoudelijke vergadering en VR voorstellen.
Aansluitend presentatie over SDR ontvangers door Ger, PA0AER.
Onderling QSO
Lezing: EME DX-peditie naar Mauritius PA3CEE & PE9DX
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"Op zaterdag een
experimenteer- en activiteitendag?gehouden bij "de Brouken" in
Stadskanaal ?waarbij?ieder de mogelijkheid krijgt om vrijuit in de
buitenlucht te experimenteren met apparatuur en antennes. ?
's Avonds faciliteert het bestuur ter afsluiting een barbecue (opgave
vooraf verplicht!)
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Eerste bijeenkomst na de zomervakantie.
Nog nader in te vullen (lezing).
Lezing – nog nader in te vullen
Verkoping
Gezellige avond (alleen voor afdelingleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Afdelingavond
De afdelingavonden worden op iedere derde vrijdag van de maand gehouden. De
bijeenkomsten vinden plaats in:
Cafe "Harry Schut"
Handelsstraat 31
Stadskanaal
0599 - 612293
Aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur. De QSL manager is meestal vaak al om
19:45 aanwezig. Wij hopen ook U te ontmoeten. Ook niet leden zijn welkom!
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Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
Het Kanaalstreek Bulletin verschijnt minimaal 1 maal per jaar. Het bulletin wordt
gratis beschikbaar gesteld aan de leden van de afdeling. Mocht er interesse zijn van
mensen buiten de afdeling dan kan men contact opnemen met de secretaris.
Het afdelingsbestuur
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Bank

: Eltje Veen
PA3CEE
0596 - 572538 pa3cee@amsat.org
: Timon Kruijer
PA1T
0598 - 416308 pa1t@pa1t.com
Hooilandseweg 3
9618 PG Woudbloem
: Johan Meezen
PE9DX
0597 - 420777 pe9dx@amsat.org
: Engel kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: 117095222 t.n.v. J. Meezen inzake VERON Kanaalstreek

Contactpersonen
Award-manager
:
Bibliotheek
:
Clubstation
:
Materiaalbeheerder :
QSL-manager
:
Vossejacht Cie.
:
:

Timon Kruijer
Wiert Vos
Eltje Veen
Johan Meezen
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PE9DX
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 – 614229
0596 - 572538
0597 - 420777
0599 – 616427
0599 – 618462

pa1t@pa1t.com
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pe9dx@amsat.org
pe1czd@amsat.org
harry@hindriks.demon.nl

Internet
Website
: http://www.pi4kst.nl
Forum
: http://groups.yahoo.com/group/kst-server
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit
forum!
Kopij voor het bulletin kunt u e-mailen naar: pa1t@pa1t.com of inzenden naar het redactie adres:
Timon Kruijer PA1T (secretaris) of afgeven tijdens de verenigingsavonden.

Redactie bulletin: Timon Kruijer, PA1T en Thomas Tinge, PA1M
Overname van artikelen en of schema’s is met bronvermelding toegestaan.

KST Mailing list
Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de KST server mailing list.
Instructie zijn te vinden op onze website: http://www.pi4kst.nl
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Van de voorzitter
In dit zomernummer wil ik allereerst even stil staan bij het heuglijk gegeven dat de
maandelijkse bijeenkomsten zo massaal bezocht worden!
Was het de afgelopen jaren al aardig bezet als er 25 man kwamen opdagen, dit jaar
laat alle records breken. Met geregeld zo’n 35-40 man in de zaal is het oprecht
gezellig druk. Het is maar goed dat het cafégedeelte door Harry voor ons permanent
is opengesteld. Verder komen er ook nog steeds nieuwe leden bij, cq. laten leden van
andere afdelingen zich naar ons overschrijven.
Waar ligt dit allemaal aan? Wie zal het zeggen... Feit is wel dat iedereen zich bij ons
op z’n gemak voelt en dat er bij ons niet wordt gekeken naar wat je bent maar naar
wie je bent. Het bestuur mag zijn handen dichtknijpen bij zo’n formidabele club!
Een club die ook activiteiten ontplooit die gezien mogen worden. Zo zijn we alweer
voor de zoveelste keer winnaar van het afdelingsklassement van de PACC contest
waarin iedereen die maar kan zijn steentje bijdraagt. Verder bezochten twee
bestuursleden een radio conventie in Dayton (Ohio) terwijl twee anderen de halve
wereld over vlogen om vanaf Mauritius als 3B8EME een wereldrecord EME
verbindingen neer te zetten. Het waren de Knoalster amateurs die ’t hem flikten!
We hebben een bijzondere afdeling met actieve leden met diverse interesses. Tijdens
de jaarlijkse experimenteerdag kan iedereen zijn expertise delen met
medegeïnteresseerden. Denk aan zelfbouw antennes uitproberen, afregelen van
transverters, vossenjacht, SWR meting of barbecueën.
Wat fijn om voorzitter van zo’n club te mogen zijn!
Ik wens jullie allen goede zomer toe met fraaie condities en leuke leermomenten in
onze onovertroffen gezamenlijke hobby!
73 Eltje, PA3CEE
http://www.pa3cee.tk

Copy Kanaalstreek bulletin
Hierbij wordt ieder uitgenodigd om een artikel voor het Kanaalstreek bulletin te
schrijven. Ieder onderwerp met betrekking tot onze hobby is prima. Heb je twijfels,
neem dan even contact op. Ook foto’s of mocht het je niet lukken om een compleet
verhaal aan te leveren dan helpen we graag.
Het volgende bulletin is in december, als je het artikel zo eind november aanlevert
zou het helemaal perfect zijn.
73’ Thomas - PA1M
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3B8EME: Moonbounce vanaf de Indische Oceaan
Eind mei 2010 gingen René PE1L, Eltje PA3CEE en Johan PE9DX op expeditie naar
Mauritius met als doel om deze entiteit voor de allereerste keer te activeren op 144
MHz en 432 MHz EME met de mode WSJT (JT65B). Locatie was in LG89qt.
Vanuit deze plek midden op de Indische Oceaan was slecht één keer eerder activiteit
geweest op 144 MHz EME. Een mooie call voor EME lukte dankzij de inspanningen
van 3B8CF. Ons werd de call 3B8EME werd gegund!
De EME-antennes die mee gingen bestonden wederom uit 2 x 10 el. X-pol (BVO 3 wl.)
DJ9BV design met een gain van ± 16.5 dBd en de mogelijkheid tot gescheiden
geschakelde polarisatie horizontaal/verticaal voor zowel zenden als ontvangen.
Probleem was wel dat we gezamenlijk over de 200 kg aan bagage bij ons hadden.
Teveel dus. Waren we vorig jaar naar Kenia zogenaamd fervente skiërs, dit jaar
deden we ons qua bagage voor als golfers en waterskiërs om zo de vele extra kilo’s
als sportuitrusting te kunnen meenemen tegen een zacht sportief tarief.

Op 14 mei begonnen we in de namiddag met de opbouw van het station. De
antennes stonden mooi in balans en met touwtjes, stenen en met de beroemde
waterpas van de Lidl konden we de maan handmatig volgen. De daarop volgende
ochtend werkte alles naar tevredenheid, kwam er voldoende output uit onze
onvolprezen IØJXX eindtrap en kwam de maan op. Meteen riep ons al een zevental
stations aan. In een mum van tijd stond Chris, PA2CHR al in het log, gevolgd door een
ware heksenketel aan aanroepende stations.
Kanaalstreek Bulletin - zomer 2010
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De elektriciteitsvoorziening was perfect; internet was een ander verhaal. Voor een
expeditie is het belangrijk om te melden dat ze er zijn en internet is dan ook een
voorwaarde. En met succes, in de dagen die volgden werden maar liefst 340 stations
gewerkt, 51 DXCC en 44 Firsten op 144 MHz. Dit is een nieuw Wereldrecord record.
Nog nooit maakte een EME DX-peditie zoveel QSO’s! Het oude record werd aan
barrels geschoten! Het oude record stond op 282 QSO’s (5Z4EME) gevolgd door 273
QSO’s (PJ4EME), maar die laatste expeditie had dan wel 4 yagi’s en meer output!
Vele “small pistols” haalden het log: Ja wie eigenlijk niet? Single yagi en stations met
slechts 100 w of minder output werden moeiteloos gewerkt. De mogelijkheid om de
polarisatie te kunnen omschakelen leverde ons veel voordeel op. Duitsland werd 77x
gewerkt, gevolgd door de USA met 33x en Nederland kwam maar liefst 25 maal in
ons log.
Ook op 432 MHz zouden we wat gaan doen, zij het overigens met een uiterst magere
opstelling: een single 23 el yagi waarvan er nog maar 22 elementen aan de boom
zaten en 40 watt output. Fraai was een QSO met PI9CAM op 432 MHz. Jan PA3FXB
van onze afdeling was naar de grote schotel gegaan en zij hoorden onze signalen zeer
luid. Met weinig moeite was de First 3B8 – PA ook op 432 MHz een feit werd. Tot
onze grote verbazing werd binnen een tijdsbestek van 2 uur werden 7 QSO’s
gemaakt.

We vertoefden in een fraaie omgeving. Een zeer afwisselend landschap, van tropisch
regenwoud tot paradijselijk witte stranden waarbij theeplantages of suikerrietvelden
werden afgewisseld door vlakten en bergen.
Hoewel we er in de wintertijd zaten, hadden we het gevoel dat het er eeuwig zomer
was. Elke dag temperaturen boven 25 graden Celsius en als we even verkoeling nodig
hadden liepen we 100 meter naar ons privéstrandje om even te relaxen in het lauwe
zeewater van de lagune terwijl we vervolgens weer konden bijkomen in de schaduw
van de klapperbomen.
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Tevens werd een clubavond bezocht van de MARS (Mauritius Amateur Radio
Society). Aangezien 50 MHz nog maar zeer onlangs werd vrijgegeven op Mauritius
besloten wij de meegenomen 6 meter beam te schenken in de hoop dat 3B8
binnenkort ook op de Magic Band zal kunnen worden gewerkt.
We zien terug op een uiterst succesvolle DX-peditie waarbij we tevreden vaststellen
dat iedereen die het ook maar enigszins geprobeerd heeft bij ons in het log is
gekomen.
73 namens 3B8EME - Eltje, PA3CEE
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Over een groundplane en nog wat
In mijn uit de herinnering geschreven verslag van het zendamateurisme in de
Korrewegwijk in de stad Groningen in de jaren 1950-1960 memoreerde ik dat
PAØGIN, Geert Heemstra en ondergetekende, de ongeoorloofde proef namen om
met een 100TH een eindtrap te bouwen van één KW om vervolgens met de antenne
aan de anode (via een dikke C) een hele nacht 80 meter onveilig te maken. Toen was
het toegestane vermogen 150 watt. We zworen deze driestheid af om vervolgens het
plan te smeden een groundplane te maken. Dit antennetype was in de begin jaren
"50 erg populair geworden. Een lage afstralingshoek, dus een goede DX-antenne en
eenvoudig te maken. PAØGN had er één gemaakt van
antennesprieten, die de geallieerde troepen op hun tanks en
jeeps gebruikten. Deze antennes waren in een zich
ontwikkelende dump te koop en nogal duur. Geert en ik
besloten het goedkoper te doen. Gewoon antennedraad, 5.10
meter lang verticaal in de lucht en 4 radialen van 5.20 meter
onder een hoek van 135 graden. We vonden een oplossing.
We mochten allebei graag vissen; noem ons maar sportvisser,
en kregen het lumineuze idee een snoekhengel te gaan
gebruiken. Hengelstokken waren toen bamboestokken uit één
stuk; een luxe stok was een 4-delige japanner. Snoekhengels
waren bamboestokken uit één stuk van wel 10 meter lang. We
gingen naar Titus Blom, een erkende hengelsportzaak, in de
Astraat in de stad Groningen en ja, hoor, daar lagen op een
zolder een bos van deze bamboestokken. Maar, hoe vervoer
je zo'n lengte door het stadsverkeer. We waren beide op de
fiets, dus Geert voorop met de top van de stok op zijn nek en
ik achterop met het einde van de stok op mijn nek. Het was
als een tandem maar met twee stuurlui. De route was Astraat,
Westersingel, Noorderplantsoen, Korreweg en de Star
Numanstraat, waar ik woonde. Want daar zouden we de
antenne opzetten en uitproberen. Het Noorderplantsoen is na de ontmanteling van
de laatmiddeleeuwse vesting Groningen, aangelegd op de hoogten en laagten van de
oude stadswallen met delen van oude grachten. De weg van west naar oost, vanaf de
plantsoenbrug tot de Nieuwe Ebbingestraat/Korreweg, ging over hoogten en laagten
met in het midden een ovale vijver met een rondweg. Vlak voor deze vijver
doorkruist de Kerklaan het plantsoen. Daarvoor een hoogte. Toen Geert op deze
hoogte boven was trok hij mij tijdens zijn daling eigenlijk omhoog maar we kregen
een behoorlijke snelheid, vlogen over de Kerklaan en stoven op de vijver af. Geert
zwierde door de flessenhalsbocht naar rechts waardoor de bamboestok als een
hefboom werkte en mij een nog hogere snelheid gaf. Ik schreeuwde wat, zag me
8
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eigenlijk al in de vijver tussen de waterlelies liggen maar op het nippertje wist ik met
behulp van een betonnen rand een nat pak enz. te voorkomen. Geert minderde vaart
en vroeg wat er was. Nee, niks zei ik, maar ik had wel de bibber. De kruising
Ebbingestraat richting Korreweg leverde géén moeilijkheden op. We konden in één
keer door fietsen, de Korreweg af, de Hamburgerstraat en dan de Star Numanstraat.
Mijn ouderlijk huis waar we de antenne op de dakkapel van mijn slaapkamer tegen
een schoorsteen zouden op zetten. Achter het huis via een brandgang stak Geert de
bamboestok omhoog die ik op het balkon net bij de top kon pakken om deze
vervolgens via het platte dak van de woonkamer te transporteren naar het platte
dak van mijn slaapkamer.. Daar stond een schoorsteen met zes rookkanalen, circa 15
meter hoog vanaf de begane grond gemeten. Ik knipte het zwiepje van de stok af en
bond de stok met antennedraad aan de schoorsteen vast. Vooraf had ik een eitje om
de top gedaan en de 5.10 meter straler kwam net tot aan de schoorsteen,
vastgemaakt aan een eitje aan de stok. Coax eraan gesoldeerd alsmede de 4 radialen
aan de mantel van de coax bevestigd. Eén radiaal moest ik over de nok van het dak
gooien en bleef verder los hangen. Kippenladdertje van 10 meter gemaakt en via de
zijkant van de dakkapel door twee gaatjes in de shack aan de antennetuner
bevestigd. Ik had een prima DX-antenne; driekwart golf op 20, een hele golf op 15 en
anderhalve golf op 10.Het ding werkte voortreffelijk. Maar de condities waren toen
ook bovennormaal. Ik heb er veel zeldzame DX mee gewerkt. Door W.O.II had elk
eiland in de stille oceaan een VS bezetting, al was het eiland zo groot als een
kokosnoot. En waar Amerikanen zijn, zijn ook zendamateurs. Landjes als KHØ, 1, 2, 3,
4, 5, 8 en 9 waren op 15 en 20 gemakkelijk te werken. Ik herinner me het eerste met
eigen gebouwde SSB transceiver gemaakte QSO met KX6BU op 20 meter. De
groundplane ben ik lang trouw gebleven. Zoals bekend ben ik sinds jaren ook weer
een "verticale", met de Butternut HF9V + 160.
73 Teun
PA0TAU

Bamboe stokken zijn nog steeds te koop
Kanaalstreek Bulletin - zomer 2010
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6 Meter antenne perikelen
De afgelopen maanden ben ik bezig geweest om te kijken welke antenne voor 6
meter de opvolger wordt voor mijn huidige antenne, een 7 elements zelfbouw met
een boomlengte van 9,5 meter. Deze antenne functioneert al 8 jaar naar alle
tevredenheid, maar soms denk ik dat ik nog wat mis…
In de lijst van VE7BQH (http://www.vhfdx.net/VE7BQH6.html) heb ik een aantal
antennes geselecteerd die in aanmerking kwamen om na te bouwen. Dit waren o.a.
de antennes van G0KSC, DK7ZB, YU7EF. Vooral de sites van DK7ZB en G0KSC bevatten
veel informatie voor de zelfbouwer.
Na veel wikken en wegen heb ik gekozen voor een antenne van G0KSC. Vervolgens
kwam de vraag: wordt het een OWL of een LFA antenne. Een LFA (Loop Fed Array) is
een antenne met een gesloten dipool. Het voordeel van de LFA is dat de impedantie
50 Ohm is en je dus de coax rechtstreeks (eventueel met een mantelstroom filter) op
de dipool kan aansluiten.
De OWL (Optimised Wideband Low impedance) antenne heeft een impedantie van
12,5 of 28 Ohm en moet dus doormiddel van een stub worden aangepast.
Om een goede keus te maken heb ik Justin - G0KSC mijn “eisen” kenbaar gemaakt:
 De antenne mag niet langer zijn dan ± 12 meter.
 De antenne moet geschikt zijn voor DX.
 De SWR moet over een breed gedeelte laag zijn, dit in verband met het
(eventuele) nieuwe bandplan voor 6 meter en het gebruik voor WSJT.
Justin gaf de voorkeur in mijn situatie aan de 8 elements LFA antenne. Deze heeft een
boomlengte van 12,5 meter, een SWR over 450 KHz lager dan 1:1.1. Hij had deze
naast een 9 elements OWL antenne geplaatst, maar die gaf een iets slechter SWR
beeld bij een vergelijkbare versterking. Ook was het voordeel van de LFA dat deze,
door zijn gesloten dipool, een stuk rustiger luistert.
Met deze gegevens
was ik toegekomen
aan de vraag: wat
word ik er nu beter
van met deze nieuwe
antenne. Van mijn
huidige antenne had
ik geen idee van de
specificaties, alleen
maar het gevoel dat
hij het wel aardig
doet. Dus ik moest
mijn oude antenne
10
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door laten rekenen. Nu had, Koen – PA0KVA, een aantal jaren geleden op de
afdelingsavond al eens een demonstratie gegeven van het programma EZNEC en
Koen was bereid om mijn antenne eens te vergelijken met de LFA antenne van
G0KSC. En, dat viel tegen, of eigenlijk viel het wel mee. Mijn antenne heeft een
versterking van 13.38 dBi
t.o.v. 14 dBi voor de LFA en
in de afstralinghoek van 7
graden 18.9 dBi t.o.v. 19,5
dBi van de LFA.
Dat scheelt dus helemaal
niet zoveel. De winst zit
voornamelijk in de
breedbandigheid en het
oppikken van minder
ruis/storing uit de
omgeving. Nu heb ik
weinig/geen last van
storingen uit de buurt en
blijft dus alleen de lagere
SWR over.

Als ik dit voordeel plaats tegenover het nadeel van een 2 meter langere antenne
boom, dan weet ik nog niet of ik mijn huidige antenne wel moet gaan vervangen……
Overigens is het 6 meter dit seizoen voor mij al geslaagd. Ik kon de volgende (nieuwe)
landen bijschrijven in het log:
14-05-2010
24-05-2010
29-05-2010
30-05-2010
01-06-2010
07-06-2010

17:55 A92IO
15:18 TL0A
07:29 E4X
12:38 NP2X
15:15 YN2N
18:41 JT0YAB

Bahrain
Centraal Afrikaanse Republiek
Palestina
U.S. Virgin Islands
Nicaragua
Mongolië

# 172
# 173
# 174
# 175
# 176
# 177

Ik hoop dat er nog een aantal bij komen dit jaar. Er staat onder andere nog een
expeditie gepland naar KL7 en HK0. China - BA7IO - heb ik wel kunnen horen, maar
door de vele harde video signalen vanuit het oosten is het niet tot een QSO gekomen.
Deze signalen zijn soms S9 +30dB, en dan komt het op die paar tienden dB winst van
een nieuwe antenne ook niet meer aan.
73, Engel – PH7A
Kanaalstreek Bulletin - zomer 2010
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Werken met SMD (deel 1)
SMD lijkt moeilijk, maar in de praktijk blijkt dit gelukkig mee te vallen. Men ziet vaak
op tegen de grootte maar als je er even mee bezig bent valt dit reuze mee. Er zijn
natuurlijk wel diverse gradaties in de grootte. Zo is er wat betreft weerstanden en
condensatoren globaal de keus uit de gangbare maten 1206, 0805 en 0603.
Natuurlijk zijn ze er ook wel groter maar ook nog wel stukken kleiner.
De getallen geven globaal de afmetingen van het component aan in honderdste inch.
Zo is 1206 0.12*25.4mm bij 0.06*25.4mm oftewel iets groter dan 3x1.5mm. De
maten zijn niet altijd precies gelijk, tussen de diverse fabrikanten wil nog wel eens
wat afwijkingen voorkomen.

Grote voordelen t.o.v. conventionele weerstanden en condensatoren zitten hem
vooral in de grootte, je kunt veel compacter bouwen, en de bewerkingen bij het
solderen. Je hoeft nu eenmaal geen gaten meer te boren, de weerstanden hoeven
niet meer worden gebogen en na het solderen hoef je geen draadjes meer afknippen.
Een ander voordeel is vaak de prijs. Als je een beetje scherp inkoopt zijn SMDcomponenten vaak stukken goedkoper en in vele gevallen ook beter verkrijgbaar
omdat de industrie nu eenmaal ook die keuze heeft gemaakt.
Ook is het opbergen veel makkelijker, ze nemen minder ruimte in.
Nadelen zijn er natuurlijk ook: bij SMD weerstanden moet rekening gehouden
worden met de lagere maximale belasting, die vaak niet groter is dan 0.125W of
0.1W. Ook de werkspanning, vooral van belang bij condensatoren en elco's, is vaak
lager.
Werkomgeving
Hoewel SMD componenten erg klein zijn is het niet verstandig om deze op een klein
plekje op de werkbank te solderen. Tijdens het uit de verpakking halen van de kleine
componenten is de kans aanwezig dat ze uit de verpakking springen en vindt ze dan
maar eens weer terug in de chaos.
Een ruime werktafel met een egale oppervlakte en kleur, het liefst niet de kleur van
de componenten, werkt het prettigst. Een antistatische mat is natuurlijk ideaal.
Verder spreekt goede verlichting boven de tafel eigenlijk voor zich. Zeker voor de
mensen van boven de 40, waarbij de ogen toch al wat minder worden is dit erg
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belangrijk. Dezelfde groep is ook de groep mensen die eerder visuele hulpmiddelen
nodig zal hebben. De leesbril is hierbij een goed hulpmiddel om de teksten op de
weerstanden en IC's te kunnen lezen. Een loupe of microscoop met verlichting die zo
ergens tussen de 5 en 20x vergroot is natuurlijk ideaal.
Grotere vergrotingen zijn handig om solderingen te bekijken en te controleren maar
niet handig om even globaal een print te bekijken. Je bent dan al snel het overzicht
kwijt.
Naast de visuele hulpmiddelen is er natuurlijk ook nog wat 'speciaal' gereedschap
nodig. Vooral een goede pincet is handig. Dit kunnen speciale SMD-pincetten met
speciaal gebogen bekjes zijn maar een gewone werkt ook goed. Zolang je de
componenten er maar stevig mee vast kunt pakken en de bek niet zo groot is dat je
niet meer bij de soldeervlakjes kunt komen.
Iets om tinbolletjes en andere
verontreiniging weg te schrapen
is ook erg handig. Dit kan
gewoon iets met een spits
puntje zijn maar de scherpe
punten van een spitse pincet
werken ook goed. Ook een klein
mesje, bijvoorbeeld uit een
scalpelsetje (Wibra, 50 cent)
kan hiervoor gebruikt worden.
Verder natuurlijk de gebruikelijke schoonmaakmiddelen om de print schoon te
maken: de speciale middelen voor printplaten zoals bijvoorbeeld Safewash en
Saferinse zijn ideaal omdat deze niet agressief zijn maar ook aceton of alcohol
(drogist) zijn bruikbaar. Verder wattenstaafjes of een poetsdoekje. Om vuile eilandjes
schoon te maken werkt een stuk potloodgum vaak ook goed.
Tin of pasta
Voor het solderen van SMD-componenten wordt vaak gebruik gemaakt van
soldeerpasta. Dit is een speciale pasta die wel een beetje op grijze tandpasta lijkt en
bestaat uit hele kleine bolletjes tin met vloeimiddel.
Deze pasta wordt voor grote series met een zeefdruktechniek aangebracht via een
masker. Voor kleine series wordt vaak gebruik gemaakt van een injectiespuit met de
pasta er in. Hiermee wordt op elk eilandje een druppeltje aangebracht. Dit kan zowel
met de hand als
met een speciale
pastadispenser.
Deze laatste werkt
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een stuk sneller en nauwkeuriger maar voor kleine series is het goed mogelijk om het
met de hand te doen.
Deze pasta blijft gedurende lange tijd zacht, meestal moet het binnen een werkdag
verwerkt worden. Pas door verhitting van de pasta gaat deze vloeien en gaat over in
tin. Normaal gesproken blijft er geen tot weinig residu achter.
Natuurlijk kan er ook gebruik worden gemaakt van de reguliere tin. Het gebruikte tin
kan speciale SMD-tin met een speciale legering zijn met een diameter van 0.5mm
maar in de praktijk werkt het normale tin met een diameter van 0.7mm ook goed. Dit
laatste is alleen iets moeilijker te doseren. Je voegt al snel teveel tin toe. Ook heb je
door de toegevoegde hars iets meer vervuiling op de print, maar dat kan na het
solderen verwijderd worden met de schoonmaakmiddelen.
En last but not least natuurlijk de gereedschappen om te solderen.
Om SMD componenten te solderen zijn er
verschillende technieken mogelijk. Het
eenvoudigste gaat met een aparte reflow-oven. Dit
is een speciale oven waarin de geheel bestuckte
print in zijn geheel wordt verwarmd volgens een
speciaal opwarmingstraject. Het voordeel van een
reflow-oven is dat nadat je de soldeerpasta op de
print hebt aangebracht, je de componenten
allemaal in een keer kunt plaatsen en na een
visuele inspectie in zijn geheel in de oven kunt
stoppen.
Een andere mogelijkheid is solderen met hete
lucht. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van soldeerpasta. Na het plaatsen van het
component wordt deze dan met de heleluchtbout verhit, waardoor de pasta smelt en
overgaat in tin.
Als laatste is het natuurlijk mogelijk om
gebruik te maken van de conventionele
soldeerbout.
In vele beschrijvingen over het solderen
van SMD lees je dat je een soldeerbout
moet gebruiken met een zo klein mogelijk
vermogen. Dit gaat alleen op bij
soldeerbouten die geen geregelde
temperatuur hebben. Zelf soldeer ik SMD
meestal gewoon met een 60W of 80W Weller soldeerbout. Ook wordt er vaak
gesproken over lange spitse punten. Zelf wissel ik eigenlijk nooit apart de punt en
14
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soldeer de SMD componenten gewoon met een kort schroevendraaiermodel punt
met een breedte van ongeveer 2.4*0.8mm (370 graden Celsius).
Het voordeel van een iets grotere punt is dat de temperatuur constant blijft tijdens
het solderen en dat de soldering veel sneller tot stand komt. De punt heeft bij 1206
componenten ongeveer de breedte van de eilandjes en verwarmd de boel dus direct
over de hele breedte.
Vooral bij het solderen van bijvoorbeeld ontkoppelcondensatoren die met 1 kant aan
massa hangen is dit beetje extra vermogen een groot voordeel. Anders blijf je maar
stoken in de print voordat de boel op temperatuur is.
In het volgende deel zal verder worden ingegaan op het plaatsen van componenten
en het eenvoudig solderen er van.
73 Harry – PE1OXP
Handige links:
Beta Reflow Kit:
Weller:

http://www.reflow-kit.com/
http://www.cooperhandtools.com/weller/index.cfm

Resultaat afdeling Kanaalstreek PACC 2010
Dit jaar hebben wederom vele amateurs van de afdeling Kanaalstreek meegedaan
aan de PACC contest om te strijden voor een mooie plaats maar natuurlijk ook om
onze afdeling hoog in de afdelingslijst te laten prijken. Na de uitstekende resultaten
van de afgelopen jaren waar de afdeling al enige jaren de beker voor de eerste plaats
in ontvangst mochten was de verwachting ook weerhoog gespannen. De score dit
jaar was weer prima maar was het wederom genoeg voor de hoogste plaats?
Jawel! We lazen het in de afgelopen Electron dat de afdeling Stadskanaal wederom
nummer 1 van Nederland is geworden. Allen van harte gefeliciteerd!
Vier eerste plaatsen voor:
 Timon - PA1T
- Sectie C: Single Operator, Mixed, High Power
 Thomas -PA1M
- Sectie C1: Single Operator, Mixed, Low Power
 Engel - PH7A
- Sectie B1: Single Operator, SSB, Low Power
o Nummer 1 dankzij nauwkeurig loggen. Theo, PA1TK nu naar plaats 2
 Harry - PE1OXP/NL9884 - Sectie G: Short Wave Listener
Eén tweede plaats voor:
 Johan - PE9DX/NL9330
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Eén derde plaats voor:
 Bernard – PD7BZ

- Sectie N: Single Operator, Mixed, Novice

En dan nog twee vierde plaatsen – jammer genoeg net geen plaquette
 Jan - PE9GG
- Sectie B: Single Operator, SSB, High Power
 Gerard – PE1BBI
- Sectie G: Short Wave Listener
En dan nog een vijfde plaats – ook net buiten de prijzen
 Margienus – NL10092
- Sectie G: Short Wave Listener
Het uitstekende resultaat was te danken aan onderstaande 17 deelnemende stations.
Call

Naam

QSO Mult

Timon
PA1T
1558
Thomas 1151
PA1M
Engel
PH7A
736
PE1OXP/NL9884Harry
700
PE9DX/NL9330 Johan
680
Jan
PE9GG
647
Gerard
PE1BBI
550
Jan
PA3FXB
367
Bernard
PD7BZ
329
Margienus 161
NL10092
Hans
PA3BBQ
118
Bert
108
PD3CT
Jelle
91
PD5JFK
Anton
PE1SBJ
62
Andre
PH5C
83
Jaap
PE1BBY
49
Simon
PC7A
Totaal

246
174
137
180
138
76
57
93
69
44
31
29
18
22

score Score na eval Aftrek %
375678
198258
100832
125892
112104
89010
61046
27892
18424
14973
8142
4752
2821
1798
1722
1078
738

324770
176267
92072
122892
105287
79194
57600
27284
17024
12986
5805
4095
2280
1421
1360
924
612

1145160

1031873

13,55%
11,09%
8,69%
2,38%
6,08%
11,03%
5,64%
2,18%
7,60%
13,27%
28,70%
13,83%
19,18%
20,97%
21,02%
14,29%
17,07%

Prestand
1
1
2
1
2
4
4
16
3
5
18
14
23
119
122
19
142

Stand

Sectie

1
1
1
1
2
4
4
13
3
5
21
14
22
116
117
20
135

SO Mixed, High Power
SO Mixed, 100 Watt
SO SSB, 100 Watt
SWL
SWL
SO SSB, High Power
SWL
SO SSB, 100 Watt
SO SSB, Mixed, Novice
SWL
SO Mixed, 100 Watt
SO SSB, Mixed, Novice
SO SSB, Mixed, Novice
SO SSB, 100 Watt
SO SSB, 100 Watt
SO SSB, 100 Watt
SO SSB, 100 Watt

Zes stations binnen de afdeling hadden minder dan 10 procent aftrek. Een prestatie
van formaat! Twee deelnemers zelfs de onwaarschijnlijk lage aftrek van slechts 2
procent en dat bij honderden verbindingen. Hulde Jan, PA3FXB en Harry, PE1OXP.
73’ Thomas
PA1M

Website afdeling Kanaalstreek
Op de website is informatie over de afdeling te vinden. Je kunt er vinden: de agenda,
marathon standen, oude Kanaalstreek bulletins en het laatste nieuws over de
afdeling. Het adres is: http://www.pi4kst.nl

16

Kanaalstreek Bulletin - zomer 2010

VERON afdelingscompetitie resultaten 2009
We zijn dit jaar toch iets hoger geëindigd dan in 2008. Dit jaar staan we op de 12de
plek. Veruit te meeste punten zijn verzameld door Bernard, PD7BZ (hulde) gevolgd
door Timon, PA1T. Friesland Noord staat op een mooie tweede plaats. Onze afdeling
doet het vergeleken met de andere noordelijke afdelingen helemaal niet zo slecht.
1.
2.
3.
..
12.
17.
20.
24.
30.
35.
40.
46.
48.
49.

A56
A14
A40

Waterland
Friesland Noord
Twente

1754
1741
1199

A27
De Kanaalstreek
A67
Assen
A26
Hoogeveen
A19
Groningen
A63
Friese Wouden
A11 Zuidoost-Drenthe
A49
Zwolle
A45
West-Friesland
A30
Eemsmond
A62
Friese Meren

663
448
349
258
207
150
116
47
39
32

Onderstaande de persoonlijke score van de deelnemers aan de VERON Competitie
van onze afdeling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PD7BZ
PA1T
PA3EEG
PD1D
PA0VAJ
PA1M
PD5JFK
PE9GG
PE1OXP
PB4FUN

Totaal score:

325
137
51
46
29
23
23
14
11
4

49.0
20.6
7.6
6.9
4.3
3.4
3.4
2.1
1.6
0.6

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

663

De competitie voor 2010 loopt al weer enige tijd en we staan nu op een 14de plaats.
Met inzet van alle actieve leden van de afdeling kunnen we deze plaats zeker
verbeteren. Kom op mensen doe mee voor de afdeling en geef uw punten door voor
de afdeling op de website http://www.afdelingscompetitie.nl/. Het inzenden van
contest logs is niet nodig! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de het resultaat
van 2009 verbeteren en in de top 10 komen.
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Remote control van je station
Nu er bijna overal internet beschikbaar is, is het ook mogelijk geworden om vanaf
bijna iedere plek je station remote te bedienen. Waarom zou je, je station remote
willen bedienen zou dan de eerste vraag kunnen zijn. Wel als eerste is er de enorme
storingsproblematiek van consumenten elektronica en van lichtreclame etc. In zo’n
situatie zou het mooi zijn als je op een rustige plek een station hebt staan die je
vanuit je eigen huis kunt bedienen.
Er zijn ook amateurs die in een flat wonen of in een appartement waarvan de
eigenaar heeft besloten dat er geen antennes zijn toegestaan. Amateurs die fanatiek
zijn en ook op het QRL bijvoorbeeld de sporadische E in de gaten willen houden
kunnen ook gebruik maken van remote luisteren alvorens ze besluiten of ze naar huis
gaan. Wat te denken van het op de camping kunnen besturen van je station thuis.
Het remote bedienen van een transceiver of ontvanger kan tegenwoordig op 2
manieren. Degene dit ik bespreek is de oudste en dat is dat er op beide zijden gebruik
wordt gemaakt van een pc. Er zijn echter sinds kort ook kastjes op de markt die de
taak van de pc kunnen overnemen. Deze laat ik eerst maar even buiten beschouwing.
Meer info is te vinden op
http://www.remoterig.com (de RRC-1258MkII).
Onderstaand de benodigdheden voor een
remote te bedienen station:
Benodigd aan beide zijden:
 Computer of laptop
 Internet aansluiting
 Software op beide pc’s – bv. Ham Radio Deluxe (gratis) of TRX-manager ($)
 Software om audio over te dragen – bv. Skype (gratis)
 Software om de pc aan de remote zijde over te nemen
o bv. TeamViewer 5.0 (gratis) of LogMeIn (gratis)
Extra nodig aan de remote zijde:
 Transceiver welke te bedienen is met een computer (CAT aansluiting)
o ‘kastje’ om zender en computer te koppelen - bv Microham microKeyer
 Antenne bv een verticaal R8 van Cushcraft (remote zijde)
 Eventueel een rotor. Moet er dan wel een zijn met een CAT aansluiting.
Alles wat hier boven staat is bij de meeste hams wel aanwezig of gratis te
downloaden. Het spreekt vanzelf dat we de zaak eerst maar een op korte afstand van
elkaar opbouwen.
18
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Eerst de hardware in orde maken. De audio om te kunnen luisteren moeten we van
de radio naar de pc brengen. Ik gebruik hiervoor een kastje van Microham maar ik
denk dat het weinig problemen oplevert als je de tranceiver rechtstreeks met audio
kabels aan de pc hangt. Als je ook van SSB gebruik wilt maken moet je ook de
microfoon aansluiten. Ik heb dit nog niet geprobeerd (alleen CW). Tevens moet er
een CAT kabel van de pc naar de tranceiver gebracht worden. Hardware matig ben je
nu al klaar.
Verder met de software. We starten met het downloaden van Skype. Dit programma
hebben we nodig om het audio van de remote site naar de shack te sturen. Je moet
Skype op beide pc’s installeren. Geef beide zijden een verschillende Skype naam. Nu
is er nog een probleempje dat we moeten oplossen. Normaal neemt diegene die je
belt de telefoon op. In dit geval zit jij thuis en is er niemand op de andere plek.
Gelukkig kun je in Skype instellen dat de remote site automatisch opneemt. Maak
een lijst in Skype en zet daar alleen de mensen in die van je station gebruik mogen
maken. Kwestie van de juiste vinkjes zetten.
Op beide zijden moet nu het software pakket geïnstalleerd worden die de radio
bestuurd. Ik ben er net mee begonnen en ik heb TRX-manager geïnstalleerd. Deze is
30 dagen kosteloos te gebruiken. Je kunt ook Hamradio Deluxe gebruiken welke
gratis is. Je moet in deze programma’s je tranceiver opgeven en de CAT gegevens
invullen. De meeste programma’s doen dit al automatisch als je het tranceiver type
opgeeft.
Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld N1MM logger te gebruiken wat vooral handig is
bij contesten en kun je gebruik maken van de bandmappen. Het tunen is wat lastiger,
dit gaat niet met het muiswieltje maar met de pijltjes toetsen.
Om de remote pc te besturen kun je bijvoorbeeld TRX-manager of Ham Radio Deluxe
(HRD) gebruiken. Om het scherm van de remote pc over te kunnen nemen vanuit je
shack pc kun je gebruik maken van het programma TeamViewer en is gratis te
downloaden. Als je hem geïnstalleerd hebt kun je de andere zijde connecten en het
scherm overnemen. Je moet hiervoor een code en een wachtwoord invullen.
Dit wachtwoord verschilt normaal bij iedere sessie maar ook deze kun je dusdanig
instellen dat hij gelijk blijft en zo automatisch kunt inloggen.
Tijdens het schrijven van dit artikeltje heb ik het net operationeel en heb ik al een
QSO gemaakt en wel mat mijn buurman Jan PA0VAJ. Ook heb ik al op afstand kunnen
luisteren op de korte golf banden. Succes met het experimenteren.
73’ Timon PA1T
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Harry Schut

0599 - 612293

Ook voor vergaderingen en partijen.
Tevens afhaaladres voor al uw “snacks”.
Onze specialiteiten

: Saté
Jägerschnitzels
Zigeunerschnitzels

Probeert u ook eens onze GEHAKTBALLEN, bereid in eigen keuken!

Handelsstraat 31 - Stadskanaal
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