Kanaalstreek
Bulletin zomer 2011

De activiteitendag met BBQ
was weer een groot succes

Agenda 2011
21 januari
12-13 februari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
zaterdag 20 juni

15 juli
19 augustus
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Huishoudelijke vergadering
PACC contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Nostalgieavond met video van vervlogen jaren
Lezing door Johan, PE9DX en Eltje, PA3CEE over hun EME DX-peditie
Huishoudelijke vergadering. Presentatie/uitslag enquête 2011
Onderling QSO
Lezing
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. Lezing
Lezing
Verkoping
Gezellige avond (alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Op de website www.pi4kst.nl onder Activiteiten en dan Presentaties zijn een
aantal door de afdelingsleden geschreven artikelen bijeengebracht.
Zo ook informatie over de PACC en aanbevelingen van de afgelopen jaren.

Zeker het bekijken waard!

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
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
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.

Website afdeling Kanaalstreek
Op de website is informatie over de afdeling te vinden. Je kunt er vinden: de agenda,
oude Kanaalstreek bulletins en het laatste nieuws over de afdeling. Het adres is:
http://www.pi4kst.nl
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Beste mensen,
Inmiddels is 2011 alweer een eind gevorderd en kunnen we terugzien op een leuke tijd
waarin verschillende activiteiten werden ondernomen.
Allereerst werd bij het voorgaande bulletin een enquête verspreid. Een derde van onze
vaste bezoekers vulde de enquête in. De resultaten van deze enquête werden tijdens de
huishoudelijke vergadering van april inhoudelijk behandeld. Daarnaast waren vele
afdelingleden actief met de hobby: Lid René PE1L, penningmeester Johan PE9DX en uw
voorzitter reisden in februari af naar Gambia om vandaar onder de call C56EME op 2
meter een nieuw wereldrecord EME QSO’s tijdens een expeditie neer te zetten. 361
kwamen er in het log en op 70cm ook nog eens 11 gelukkigen. Bernard PD7BZ en Jelle
PD5JFK activeerden PD6MILL, tevens een terugkerend succesverhaal dat in december
nog werd beloond met een bijdrage uit ons stimuleringsfonds. Jan PA3FXB en co richtten
regelmatig de radiotelescoop van Dwingeloo op de maan met innovatieve baanbrekende
experimenten op het vlak van SSTV-uitzendingen. Bert Jan PA4EN maakte in maart een
fraaie sfeerreportage van onze afdelingsavond voor RTV-Stadskanaal. Deze prachtige
video is op internet te zien. Daarnaast is het Bert Jan gelukt om als eerste lokale omroep
van Nederland toestemming te krijgen om de uitzendingen van PI4AA te heruitzenden,
zodat ook een andere en bredere (doel)groep kennis kan nemen van wat amateurradio
zoal inhoudt. Ware pioniersgeest dus! Op contestgebied slaagde onze afdeling
achtereenvolgens alweer voor de zoveelste keer erin om het landelijk
afdelingsklassement van de PACC te winnen waarbij de individuele deelnemers
afzonderlijk zeer hoge resultaten scoorden. Onze afdeling herbergt vele talenten zo te
zien! In juni vond de activiteitendag plaats. Velen vonden de weg naar de Brouken en
maakten er samen een gezellige en zeer geslaagde dag van die traditioneel werd
afgesloten met een uitgebreide barbecue met topproducten van Gildeslager Klein.
Hoewel er soms een klein spatje regen viel was het een onvergetelijke dag! De warmte
en gezelligheid straalde er gewoon van af en daar doe je het toch voor. Alles valt en staat
met onze druk bezochte afdelingsavonden. Elke maand weer mogen we nieuwe
gezichten aantreffen en bij velen blijft het niet bij die ene keer. We mogen onze handen
dichtknijpen bij onze huidige locatie bij Harry Schut. De gezellige huiskamersfeer waarin
we al ruim 30 jaar graag verblijven is iedereen naar de zin, dat bleek ook uit de enquête.
Toch moeten we wel reëel blijven: Deze schitterende plek is niet voor eeuwig. Er zijn
tekenen, (Harry licht het openlijk toe op de hierboven aangehaalde video), dat het op
redelijk korte termijn kan aflopen. Dat houdt dus in dat we ons oriënteren moeten op
alternatieven. Maar vind je zoiets terug? We hebben nu geen zaalhuur en een
fantastische catering. Alleen al om de ballen van Harry komt men van heinde en ver!
Vele afdelingen zitten in een kale (voetbal)kantine met een pittige zaalhuur en warmen
zelf wat balletjes van de Aldi op een gaspitje op bij een kopje Nescafé-pleur. Deze
bezorgdheid wilde ik toch alvast even delen.
Nogmaals: zover is het nog niet, maar het verdient wel aanbeveling om de ogen open te
houden! En dit verzoek richt ik speciaal tot jullie!
73 Eltje, PA3CEE

http://www.pa3cee.tk
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Impressie gezellige avond 17 december 2010
Een geslaagd feestje kan worden gezegd van de 3e vrijdag in december, onze vaste
clubavond. Leek het weer even roet in het eten te gaan gooien, wij in het noorden
kwamen er gelukkig af met een klein laagje
sneeuw en goed berijdbare wegen naar de
feestlocatie van Harry Schut. De uiteindelijk
opkomst waren dit keer 37 mannen en
vrouwen van onze afdeling. Een paar
mensen moesten helaas afzeggen wegens
ziekte, lege accu’s etc. Helaas zou ik
zeggen, maar volgend jaar beter, ter
compensatie dit verslag aangevuld met een
paar sfeerbeelden.
Vanaf half acht stroomde de zaal lekker vol,
waarna tegen kwart over acht onze
voorzitter Eltje deze avond opende. De
volgende handeling was het benoemen
van de “Kanaalster amateur(s) van het
jaar 2010”. Via een toespraak waarin de
verdiensten van dit keer 2 leden werd
toegelicht bleken dit uiteindelijk Bernard
PD7BZ en Jelle PD5JFK te zijn, deze titel
werd hun verleend voor het inmiddels
vierde keer dat zij activiteit ontplooiden
vanuit de molen in hun regio tijdens de
Nationale Molendag. Dat beide heren het
niet schuwen ook landelijke publiciteit te
scoren en anderen ook enthousiast
temaken bleef in de rede van de
voorzitter niet achterwege. ( zie foto’s )
Timon had zoals gewoonlijk weer een
quiz samengesteld die bestond uit 2
ronden, in de eerste ronde kreeg de
hele zaal een meerkeuze vragenlijst
voorgelegd die diende te worden
ingevuld. Uiteraard werkt de opstelling
van de tafels overleg en spieken het
één en ander in de hand. De diverse
vragen leverde een geroezemoes aan
suggesties en oplossingen uit de zaal
op. Sommigen hadden het bij het juiste
5
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einde velen dus niet…. Na het nakijken van de formulieren door Timon en Thomas,
kwamen de knappe koppen van onze afdeling toch weer boven drijven. Harry PE1OXP,
Thomas PA1M, Jan PA3FXB, Jaap PA0T en Eltje PA3CEE hadden 3 of minder fouten in de
vragenlijst zij mochten dan ook strijden in de finale om de vleesprijzen. ( zie foto )
Waarbij de uitslag na 30 vragen als volgt was:
Harry en Jaap op een gedeelde 1ste plaats, Thomas
op de 2e plek en Jan en Eltje een gedeelde 3e
plaats.
Tussen beide rondes van de quiz lag natuurlijk het
hoogtepunt van de avond, een uistekend door
onze gastheer , dochter en vrouw ( zie foto )

samengesteld koud en warm buffet.
Als voorzitter heb je vele voordelen
zoals ook nu weer bleek, hij opent
de avond, sluit de avond, staat als
eerste bij de het buffet etc.
Een ieder liet zich de hoogstandjes
op culinair gebied dan ook weer
prima smaken . Als vegetariër heeft ook Jan nooit te klagen en heeft als voordeel dat hij
2 grote schalen voor zich alleen heeft…. Nadat bijna een ieder na 2 keer het bordje te
hebben volgeladen, sommigen drie keer, was het tijd om uit te buiken.
Nadat Harry zo tegen twaalf uur de nog overgebleven “dames” een kop koffie aanbood
kwam ook aan deze geslaagde
avond een einde.
Het bestuur wil zich bedanken bij
alle leden die op deze avond
aanwezig waren, onze gastheer en
aanhang voor het buffet en wenst
een ieder prettige feestdagen en
tot de derde vrijdag in januari
2011 voor onze eerste clubavond
van het nieuwe jaar.
Johan, PE9DX.
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De 1:4 stroombalun
Tijdens een antenne experiment had
ik een 1:4 balun nodig, kijkende in de
doos met antenne- materialen zat
deze er niet meer tussen. Afwachten
tot de volgende radiomarkt duurde
mij te lang, en dus werd er eens
gekeken in de junkbox of er nog iets
bruikbaars in lag. De antenne zelf
betrof een dipool met open lijn, de
beide benen van de dipool waren
ieders 15 meter lang en de
kippenladder was 2 x 10 meter. Vaak
gebruikt men een balun tussen de
coax en de overgang naar de open lijn (van asymmetrisch naar symmetrisch. Een
beschrijving hoe een 1 op 4 balun te maken wordt hieronder beschreven.
Materialen
De gebruikte materialen voor deze balun zijn 2 ringkern trafo’s die als het even kan alle
ons toegewezen banden op HF bestrijken, een paar meter tweelingsnoer, een kastje en
de nodige pluggen. Het schemaatje is veelvuldig op internet te vinden en zie je
hieronder.
Werking balun
Je vindt diverse 1:4 baluns die
bestaan uit één ringkern met de
nodige bifilaire wikkelingen. Vaak is
het aantal windingen bij zo’n balun
een compromis tussen voldoende
zelfinductie op de lage banden en
een redelijke symmetrie op de hoge
banden. Als je antenne niet geheel
symmetrisch is opgehangen heb je
kans op mantelstromen. Wat weer
kan leiden tot LFD / TVI bij jezelf en/
of de buren. Je kunt natuurlijk een
mantelstroomfilter gaan gebruiken
maar je blijft toch het probleem
houden met het compromis van het
aantal windingen. Deze balun gaat uit
van 2 stroom trafo’s. Er ontstaat dan
een balun volgens het transmissie lijn
principe. Mochten er alsnog
mantelstromen ontstaan omdat de
7

Kanaalstreek Bulletin zomer 2011

antenne eens ongunstig
wordt opgehangen,
bijvoorbeeld tijdens een
velddag of de vakantie
op de camping, kunnen
we een
mantelstroomfilter
toepassen door twee
ringkernen te nemen,
een groene en paarse,
en daar 8 windingen
coax door te halen. Dit is
een beproefd systeem
wanneer niet al te grote
vermogens worden
gebruikt.
De resultaten
De gebruikte antenne
kan met deze balun op
vele banden middels de
ingebouwde tuner van
de TS-440 prima worden
gebruikt. Zowel op 80-40
en 20 meter zijn qso’s
binnen Europa geen
enkel probleem. Ook
werden op 20 meter
inmiddels VK, W en PY
gewerkt tijdens een testopstelling bij de Brouken in Stadskanaal. Dit mede te danken aan
de goede antenne installatie van het tegenstation…
Succes met de nabouw, Johan PE9DX.

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 2011, als je het artikel zo eind november aanlevert
dan kan het nog mooi mee.
73’ Thomas PA1M
Kanaalstreek Bulletin zomer 2011
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Werken met SMD (deel 3)
In de vorige delen zijn de werkomgeving en het solderen besproken, nu meer over de
componenten zelf en hun markeringen. Omdat de componenten zo klein zijn past vaak
de waarde er niet meer op. Vandaar dat er vaak gebruik gemaakt wordt van afkortingen
en codes.
Weerstanden
De weerstanden zijn eigenlijk te onderscheiden in 2 types, de
rechthoekige behuizingen zoals de 1206, en de MELF. De
laatstgenoemde lijkt eigenlijk het meest op de conventionele
weerstand waarbij de pootjes zijn afgeknipt en vervangen door een paar metalen dopjes
(zie foto). Op de MELF staat meestal de kleurcode zoals we die bij de conventionele
weerstand ook kennen. Bij de rechthoekige behuizing zoals de 1206 en 0805 wordt vaak
gebruik gemaakt van opgedrukte cijfers. Normaal gesproken staan er 3 cijfers op de
weerstanden, bij precisieweerstanden (1%) staan er vaak 4 cijfers op. Hierbij geven de
eerste 2 respectievelijk 3 cijfers de waarde aan en het laatste cijfer de
vermenigvuldigingsfactor. Zijn de weerstanden kleiner dan 10Ω dan wordt vaak een ‘R’
gebruikt tussen de cijfers op de plek waar de decimale punt hoort te staan.
Een paar voorbeelden:
3 karakters
330 = 33 * 100 = 33Ω
472 = 47 * 102 = 4700Ω =4.7kΩ
105 = 10 * 105 = 1000000 Ohm = 1MΩ
10R = 10Ω

4 karakters
1000 = 100 * 100 = 100Ω (geen 1kΩ dus!)
6812 = 681 * 102 = 68100Ω =68.1kΩ
1215 = 121 * 105 = 12.100.000Ω =12.1MΩ
0R47 = 0.47Ω

EIA-96
Recentelijk is er een nieuwe codering geïntroduceerd welke gebruikt wordt op vooral 1%
SMD weerstanden van het formaat 0603 en kleiner. De codering bestaat uit een 3
karaktercode, de eerste 2 karakters geven de code voor de 3 digits van de weerstandswaarde (zie tabel) en de 3e karakter de vermenigvuldigingsfactor. Een paar voorbeelden:
01Y = 100 × 0.01 = 1Ω
68X = 499 × 0.1 = 49.9Ω
76X = 604 × 0.1 = 60.4Ω

01A = 100 × 1 = 100Ω
29B = 196 × 10 = 1.96kΩ
01C = 100 × 100 = 10kΩ

Al met al is het nog wel even wennen met deze codering, vooral als er als
vermenigvuldigingsfactor de letters R of E gebruikt worden. Men kan zich dan al snel
vergissen met de decimale punt.

9
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Code tabel EIA-96
Code

Value

Code

Value

De vermenigvuldigingsfactor kan uit de
volgende tabel gehaald worden:
Code

Value

Code

Value

01

100

25

178

49

316

73

562

Code

Multiplier

02

102

26

182

50

324

74

576

Z

0.001

C

100

03

105

27

187

51

332

75

590

Y or R

0.01

D

1000

04

107

28

191

52

340

76

604

X or S

0.1

E

10000

05

110

29

196

53

348

77

619

A

1

F

100000

06

113

30

200

54

357

78

634

B or H

10

07

115

31

205

55

365

79

649

08

118

32

210

56

374

80

665

09

121

33

215

57

383

81

681

10

124

34

221

58

392

82

698

11

127

35

226

59

402

83

715

12

130

36

232

60

412

84

732

13

133

37

237

61

422

85

750

14

137

38

243

62

432

86

768

15

140

39

249

63

442

87

787

16

143

40

255

64

453

88

806

17

147

41

261

65

464

89

825

18

150

42

267

66

475

90

845

19

154

43

274

67

487

91

866

20

158

44

280

68

499

92

887

21

162

45

287

69

511

93

909

22

165

46

294

70

523

94

931

23

169

47

301

71

536

95

953

24

174

48

309

72

549

96

976

Code Multiplier

Condensatoren
Bij keramische en multilayer SMD condensatoren is het niet gebruikelijk dat de waarde
er opgedrukt wordt. Het is dus zaak dit duidelijk op de verpakking te markeren zodat je
altijd weet wat er in het stripje zit. Neem dus ook nooit verschillende
waardes los op tafel bij het plaatsen van de condensatoren!
Een uitzondering zijn de ATC condensatoren die veelal gebruikt
worden in eindtrappen en schakeling voor VHF en hoger. Hierop is
wel de waarde gedrukt zoals bijvoorbeeld 22p voor 22pF.
Elco’s
SMD elco’s lijken vaak op de conventionele uitvoering. Alleen zit er
dan een plasic deel aan de onderkant en zijn de pootjes al omgebogen zodat ze netjes op
de SMD eilandjes passen. De aangegeven waarde op de elco is in microfarad. Het
Kanaalstreek Bulletin zomer 2011
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voorbeeld hiernaast heeft dus een waarde van 100uF/50V. Houdt er rekening mee dat
het zwarte vlak de ‘min’ aangeeft.
Tantaalcondensatoren
Tantaalcondensatoren lijken vaak qua kleur nog wel op de
conventionele uitvoering, alleen zitten ze dan in een
rechthoekige behuizing met een paar omgebogen lipjes aan
de onderkant die voor de verbinding zorgen.
De aangegeven waarde is niet zoals bij de ´gewone´ elco´s in
microfarad maar in picofarad. De tantaalcondensator
hiernaast heeft dus een waarde van 10*107 oftwel 100uF.
Let er bij tantaalcondensatoren op dat het vlak niet de ´min´ aangeeft maar juist de
´plus´! Bij verkeerd aansluiten kan het een hoop rommel en stank veroorzaken...
Voorbeeld uitleg opdruk tantaalcondensator van
het fabrikaat KEMET
Vermogen
Net als bij de conventionele weerstanden
moeten we bij SMD weerstanden rekening
houden met het maximaal toelaatbaar
vermogen. Onderstaande tabel geeft een
indicatie van het maximale vermogen per
behuizing. Voor de exacte waarde altijd even de
datasheet raadplegen.

Package

Size in inches (L×W)

Size in mm (L×W)

Power rating

0201

0.024" × 0.012"

0.6 mm × 0.3 mm

1/20W

0402

0.04" × 0.02"

1.0 mm × 0.5 mm

1/16W

0603

0.063" × 0.031"

1.6 mm × 0.8 mm

1/16W

0805

0.08" × 0.05"

2.0 mm × 1.25 mm

1/10W

1206

0.126" × 0.063"

3.2 mm × 1.6 mm

1/8W

1210

0.126" × 0.10"

3.2 mm × 2.5 mm

1/4W

1812

0.18" × 0.12"

4.5 mm x 3.2 mm

1/3W

2010

0.20" × 0.10"

5.0 mm × 2.5 mm

1/2W

2512

0.25" × 0.12"

6.35 mm × 3.2 mm

1W

73, Harry – PE1OXP
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De griddipper

- achterhaald meetinstrument of toch een handig stuk gereedschap ?
Dat een amateur over een universeelmeter, een
soldeerbout en het nodige handgereedschap beschikt dat
spreekt vanzelf. Zelfs als u geen zelfbouwer bent dan nog
brengt de zendhobby met zich mee dat er zo af en toe
een antenneplug moet worden gemonteerd, een
verloopsnoertje moet worden gemaakt en dat soms zelfs
een kleine reparatie noodzakelijk is. De amateurs die
zelfbouwen of aan grotere reparatieklussen beginnen
hebben heel wat meer aan instrumentarium nodig. De
universeelmeter blijft onmisbaar maar daar kan lang niet
alles mee gemeten worden. Een scoop is tegenwoordig
ook al geen uitzondering meer in de shack van de
amateur en een spectrumanalyser zou fantastisch zijn,
maar deze laatste zal bij velen altijd wel een droom
blijven. Een scoop daarentegen is op de tweedehands
markt voor niet al te veel geld te verkrijgen. Maar er staat
nog meer op onze verlanglijst: een frequentieteller, enige
instrumenten waarmee de waarde van spoelen en
condensatoren kan worden bepaald, een meetzender en
nog meer van dat fraais. Het is eigenlijk wonderlijk dat bij
maar weinig amateurs de griddipper niet als tweede
meetinstrument, na de universeelmeter, op de wenslijst staat. De griddipper biedt
zoveel mogelijkheden dat de aanschaf van een aantal andere instrumenten er overbodig
door wordt.
Werking griddipper
Een griddipper is een oscillator die over een groot frequentiegebied kan worden
afgestemd. De griddipper kan worden afgestemd van 1,5MHz tot iets boven de 250MHz.
Een dergelijk frequentie- bereik wordt gerealiseerd in zes banden waarbij voor iedere
band een andere spoel wordt gebruikt. De spoelen zitten niet in het apparaat maar
worden in een voetje geprikt soms aan de bovenzijde of aan de zijkant.
Doordat de spoel aan de buitenkant van de griddipper zit is het mogelijk om met deze
spoel 'iets' magnetisch te koppelen en dat 'iets' is een tweede spoel die een onderdeel is
van een afgestemde kring. En nu komt het mooie... als de resonantiefrequentie van de
afgestemde kring, die bij de spoel van de griddipper wordt gehouden, gelijk is aan de
(zend)frequentie van de griddipper-oscillator dan neemt de afgestemde kring vermogen
op uit de griddipper. Het gevolg is dat het vermogen in de griddipper afneemt en als er in
de griddipper nog een metertje zit waarop de hoeveelheid vermogen zichtbaar is, dan is
aan een vermogensafname te zien dat de resonantiefrequentie van de afgestemde kring
overeenkomt met de (zend)frequentie van de griddipper. Dat metertje is aanwezig!
Laten we eens aannemen dat u een afgestemde kring heeft maar dat niet duidelijk is op
welke frequentie die kring in resonantie is. We brengen de griddipper in de buurt zodat
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een goede magnetische koppeling wordt verkregen. Vervolgens draaien we aan de
afstemming van de griddipper waarbij we het metertje goed in de gaten houden. Bij het
afstemmen duikt de wijzer van het metertje ineens naar beneden... dit is de
resonantiefrequentie; die we kunnen aflezen op de schaal van de afstemknop van de
griddipper. Deze schaal is trouwens goed geijkt en geeft met een nauwkeurigheid van
een paar procent de frequentie weer. De griddipper heeft zes gekleurde schalen die
overeenkomen met de zes verschillende spoelen die ook een kleurtje hebben gekregen.
Niet alleen van afgestemde kringen kan de resonantiefrequentie worden bepaald maar
van alles dat een resonantiefrequentie heeft, zoals een antenne. Er is maar één
voorwaarde: er moet een magnetische koppeling gemaakt kunnen worden. Zelfs dat is
niet altijd nodig want in het voetje van de griddipper, waar we normaal gesproken de
spoel insteken,
daar kan ook
iets anders
worden
ingeprikt. Een
kristal
bijvoorbeeld. Is
het kristal in
goede conditie
dan zal het metertje volop uitslaan en doet het metertje dat niet dan is het kristal defect.
Jammer dat we niet ook de frequentie van het kristal kunnen meten. Die kunnen we
echter wel op een communicatieontvanger ontdekken want de griddipper is met het
kristal een kristalgestuurd zendertje geworden.
Wat kunnen we nu zoal met een griddipper
•
Een meetzender die niet erg stabiel is maar voor veel controle- en
reparatiedoeleinden uitstekend voldoet. De meetzender kan zelfs worden gemoduleerd
met een in de griddipper aanwezige LF-oscillator. ( niet altijd aanwezig )
•
Een meetinstrument waarmee de resonantiefrequentie van afgestemde kringen
kan worden bepaald. Bouwen we die kring met een bekende C of een bekende L dan kan
ook de waarde van de onbekende L of C worden gemeten. Dit laatste vergt enig
rekenwerk, maar het kan.
•
We kunnen testen of een kristal in goede staat is.
•
De spoelen van de griddipper kunnen gebruikt worden als referentie bij metingen
omdat de waarde van deze spoelen goed gedefinieerd is: 161, 39, 8,4, 1,2, 0,22 en 0,047
µH.
•
Als we de oscillator niet laten werken, geen voedingsspanning geven, dan houden
we met de spoel, de afstemcondensator en het metertje een 'absorptie frequentiemeter'
(kristalontvanger) over waarmee veldsterktemetingen kunnen worden gedaan tussen 1,5
en 250 MHz, evenals een grove bepaling van de werkfrequentie.
Dit kan heel handig zijn voor het afregelen van oscillatoren en zenders op maximum
signaal.
13
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Koppeling
Er zijn omstandigheden waaronder een directe magnetische koppeling niet mogelijk is.
Spoelen en MF-trafo's die ingeblikt zijn, ringkern spoelen of moeilijk bereikbare plaatsen.
Vaak brengt een zogenaamde 'linkkoppeling' uitkomst. Een paar
wikkelingen om de spoel van de
griddipper van montagedraad en een
paar wikkelingen om de spoel van de
te meten kring. Bij MF-trafo’s kan de
vaak laagohmige koppelwikkeling
gebruikt worden.
Het bewikkelde ringkerntje op de foto
heeft met een C van 27 pF een
resonantiefrequentie van 6 MHz. De
MF-trafo voor 10,7 MHz blijkt over
bijna 3 MHz met de kern verstemd te kunnen worden.
L of C meten
Voor het meten van een spoel is een C nodig met een bekende waarde en voor het
meten van een onbekende condensator is een bekende spoel noodzakelijk.
We kunnen de volgende formules gebruiken.

Een rekenvoorbeeld. Met een vaste condensator van 100pF wordt met de griddipper
resonantie gevonden op 15,4MHz. Hoe groot is de spoel in de parallelkring?
L = 25330/100*(15,4)² = 25330/100*237,16 =
25330/23716 = 1,068 µH
Hierbij moeten we de '068' met een korreltje
zout nemen vanwege de tolerantie van de
condensator, de lengte van de draden aan de
spoel en de condensator, parasitaire
capaciteiten en de onnauwkeurigheid van de
aflezing van de griddipper. Zeker is echter dat
het hier gaat om een spoeltje van circa 1 µH.
Pi filter en afgestemde kring meten
Waar ik de griddipper het meest voor gebruik
is om te zien of een pi-filter of afgestemde
kring ook daadwerkelijk resonant is daar waar
ik denk dat ik hem voor heb gebouwd. In
onderstaand voorbeeld zie je een afgestemde
kring middels bekende spoel en bekende C
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waarbij de griddipper, in
dit geval een MFJ
antenneanalyser, de
frequentie van de dip
weergeeft.
Een aantal jaren terug
heb ik bij MFJ tijdens de
Hamvention in Dayton
Ohio een
uitbreidingssetje van 2
spoelen en een adapter
gekocht zodat de
MFJ259B ook als
griddipper kan worden
gebruikt. Dit
uitbreidingssetje is
model MFJ-66. [1]
Informatie:
Uiteraard is internet hét medium om meer over de griddipper te weten te komen, op [2]
is een vergelijking tussen verschillende griddippers te vinden.
[1] http://www.radioamateur.eu/schemi/acc_instrument/MFJ_MFJ-66_DipMeter_user.pdf
[2] http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Grid-dipper/grid-dipper.htm
Johan, PE9DX

VERON e-mail alias
Elk lid van de VERON kan een eigen VERON-mailadres aanvragen.
Bijvoorbeeld: pd0abc @ veron.nl
of
nl12345 @ veron.nl.
E-mail gericht aan dit mailadres wordt doorgestuurd naar een e-mailadres van uw keuze,
bijvoorbeeld het mailadres dat u bij uw internetprovider heeft.
Een aanvraag kun je doen op: http://veron.oa-systems.nl/

KST Mailing list
Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de KST server mailing list.
De instructie hoe dit werkt staan op: www.pi4kst.nl
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
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Het Reverse Beacon Network
Iedereen wil altijd graag weten of zijn of haar antenne het ook doet (straalt). We zetten
een antenne in de tuin of hanger er een in een mast. En daar gaat ie dan. Je bent 59 hier
en 57 daar. Hij doet het dus. Maar doet hij het ook echt goed?
Als je in een pile-up actief bent en je bent vlot aan de beurt dan kun je vaak zeggen dat
de antenne het wel doet. Toch zegt dit niet alles. Geluk en Operating Practice kan je ook
een stuk verder helpen.
Het is veel mooier om in dB’s te zien hoe hard je bent ten opzichte van een andere
amateur, bijvoorbeeld bij je in de buurt. Nog mooier wordt het als je twee antennes hebt
en deze kunt vergelijken. Bijvoorbeeld is de 4 elements SteppIr nu beter als de 4
elements Force12 C31XR? Of is de verticaal die je gemaakt hebt van een draadje en een
vishengel nu beter als die koop verticaal met 7 spoelen? In de huidige tijd kunnen we dit
meten en hoeven we niet te vertouwen op de s meter van een amateur die er net niet is
als jij op een bepaalde band
wilt meten. We kunnen
gebruik maken van het
Reverse Beacon Network.
Dit netwerk bestaat uit een
hele boel SDR ontvangers
die gebruik maken van het
programma CW Skimmer.
Als een SDR ontvanger een
call decodeert (in CW) meet
hij hoe hard het signaal is
en zend het als spot (net als
een DX-cluster) naar een
centrale database. Deze
SDR ontvangers ook wel
Skimmers genoemd staan
over de gehele wereld
opgesteld en zijn actief op
alle Hf banden.
Hoe werkt het in de praktijk
Tijdens bv de PACC contest waren Thomas, PA1M en Arjen, PA7LV beiden actief in CW
met beiden 100 watt. Als je nu een Skimmer in de USA kiest dan kun je zien wie op welk
tijdstip op welke band het hardste was.
Je kunt het natuurlijk ook anders doen
Je geeft een paar keer je call op 14010 met antenne A daarna geef 2 kHz hoger weer CQ
met antenne B. Je ziet dan op het scherm van het Reverse Beacon Network twee keer je
call voorbijkomen met de sterkte dB’s erachter. In het plaatje zie je dat WB6CRM op 20
meter gehoord wordt bij verschillende Skimmer stations in Amerika. Je kan kiezen uit
Skimmers uit alle continenten.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2011

16

Ga naar:
http://www.reversebeacon.net/
Je komt dan op de hoofdpagina.
 Ga naar main en je ziet de dxspots. Zie het plaatje op de vorige pagina.
Voor het analyseren/vergelijken van verschillende stations ga je naar dx spots en kies
spot analyses tool (beta)
 Kies een datum. Bijvoorbeeld 12-02-2011 (PACC Contest)
o Klik op het witte vlak en je krijgt een kalender.
 Kies een continent.
o Kies een Skimmer. Bijvoorbeeld K1TTT
 Ga naar onderen en vul een aantal calls in. Bijvoorbeeld PA1M klik dan op Add dan
PA7LV klik dan weer op Add.
 Klik op het groene recycle tekentje en hij haalt de data en je ziet de grafieken.

Let op: Internet Explorer werkt bij mij niet! Mozilla Firefox werkt wel.
Je moet natuurlijk je call in CW zenden! Een Skimmer decodeert geen SSB!
Veel succes. 73 Timon PA1T
17
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Tips voor het aanpassen van een verticale antenne
Vaak wordt er gebruik gemaakt van verticalen op de lagere banden in verband met de
lage afstraalhoek en vaak gebrek aan ruimte voor grotere antennes. Op 160 en 80 meter
wordt daarom vaak gebruik gemaakt van de inverted-L antenne. Een inverted-L antenne
is niets anders dan een iets ingekorte kwart golf verticaal waarbij de top zo horizontaal
mogelijk is weggespannen. De horizontale top sectie geeft enige extra capaciteit naar de
grond waardoor de antenne een beetje korter mag zijn dan een volledig verticale kwart
golf antenne. Onderstaande tips gelden voor alle verticale antennes met radialen
Radialen: Een inverted-L heeft net als een gewone kwart golf radialen nodig. Dit kunnen
radialen op de grond zijn maar ook ‘elevated’ radialen (een paar meter boven de grond).
Gebruik je radialen op de grond dan heb je erg veel radialen nodig. Er is echter geen
reden om de lengte van de radialen een kwart golflengte lang te maken. Dit omdat de
stroom in de radiaal aan het einde niet stopt maar doorgaat in de geleidende grond.
Iedere lengte is dan ook goed (en liever veel korte dan een paar lange radialen).
Met radialen boven de grond heb je er slechts twee nodig, hoewel drie radialen een iets
beter symmetrisch patroon geven. Deze radialen moeten wel een kwart golflengte lang
zijn of een veelvoud er van zijn. Een lengte van een kwart golflengte is normaal, echter ¾
of 5/4 werkt ook goed, mogelijk zelfs iets beter. Uit testen op VHF is gebleken dat
langere radialen een iets langere afstraalhoek tot gevolg hebben.
Aanpassen: In het resonantiepunt van een kwart golf verticaal is de impedantie 37
Ohms. Een tuner zal helpen dit aan te passen, hoewel een SWR van 1,25 op 1 niet iets is
om je zorgen over te maken. Vaak echter hebben verticalen andere (vaak een lagere)
impedantie door de geleiding van de grond, aantal radialen, lengte van de radialen en
vooral de lengte van de antenne. Hoe korter de antenne hoe lager de impedantie, hoe
‘slechter’ de SWR direct aangesloten op een coaxkabel en hoe inefficiënter de afstraling.
Om in dat geval nog een goede aanpassing en voldoende bandbreedte te krijgen is een
antennetuner aan te raden.
De beste plek voor een antennetuner is bij de voet van de antenne. Een antennetuner
bij de zender zal de extra verliezen door misaanpassing over de coaxkabel niet
verminderen. Praktisch gezien zal het echter vaak handiger zijn om de antennetuner
binnen bij de zender te plaatsen en vaak is het verschil ook niet dusdanig dat het qua
uitgestraald vermogen echt veel uitmaakt. Als je gebruik maakt van laag vermogen (<
100 watts) en je moet nog een antennetuner aanschaffen, ga dan voor een
antennetuner welke je bij de voet van de antenne kunt gebruiken.
Heb je een zender met buizen in de eindtrap of een transistor zender met erachter een
buizeneindtrap dan moet je deze vaak met de hand aanpassen per frequentie door
middel van het pi-filter in de eindtrap op de coax. Mocht deze door misaanpassing van
de antenne niet helemaal 50 Ohm zijn dan is deze ook vaak met het aanpasnetwerk in de
eindtrap van de zender wel aan te passen. In hoeverre dit lukt, hangt af van het bereik
van het pi-filter. Lukt dat niet dan moet er alsnog een antennetuner achter.
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Maak je gebruik van een transistor eindtrap (zender alleen of zender met transistor
eindtrap erachter) en is het allemaal netjes 50 Ohm dan is de aanpassing direct in orde
en is er geen antennetuner nodig. Is door de impedantie door misaanpassing van de
antenne + coax achter de zender geen 50 Ohm dan is een antennetuner achter de
transistorzender/-eindtrap nodig. Een antennetuner welke de buizeneindtrap al in zich
heeft. Uiteraard is het beter om de antenne aan de coax aan te passen en is het geheel
tot de antenne 50 Ohm (dus tussen zender en eindtrap en de coax tot aan de antenne).
Is de antenne geen 50 Ohm dan een antennetuner plaatsen bij de voet van de antenne.
NB Een antenne pas je altijd aan bij de antenne, daar plaats je dan ook een
antennetuner. Een uitzondering is een antenne gevoed met een open lijn, deze mag
door de lage verliezen in de open lijn aangepast worden aan het begin van de open lijn.
73’ Thomas PA1M

Ook op VHF pas je de antenne aan bij de antenne zelf!
Jan, PA0VAJ geeft hier het goede voorbeeld.
Deze foto en die van de voorplaat zijn genomen tijdens de
activiteitendag 2011 door Harry, PE1OXP
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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

