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PA4PS Multi-Multi
CQWW CW 2014
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Huishoudelijke vergadering 2015
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 16 januari 2015. De agenda is als volgt:


















Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen huishoudelijke vergadering 2014
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Instellen kascontrolecommissie 2015
Bestuursbeleid 2015
Voorstel begroting 2015 door de penningmeester
Pauze
Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2015
Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2015
Uitreiking prijzen kerstpuzzel
Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
Bestuursverkiezingen
Verkiezing voorzitter
Sluiting

Samenstelling bestuur 2015
Voorzitter
Eltje Veen
Secretaris
Timon Kruijer
Penningmeester Engel Kruize
Bestuurslid
Thomas Tinge
Bestuurslid
Richard Prins

PA3CEE
PA1T
PH7A
PA1M
PE9RP

Timon Kruijer, secretaris

Afdelingsavonden
De afdelingsavonden worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden in:
Museumspoorlijn S•T•A•R
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599 651 890
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 normaal 2 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@xs4all.nl
Hooilandseweg 3
9618 PG Woudbloem
: Engel Kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Richard Prins
PE9RP
0597-421430
pe9rp@veron.nl
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: NL88RABO0117095222 t.n.v. VERON inzake Afdeling Kanaalstreek

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

Timon Kruijer
Wiert Vos
Eltje Veen
Ruud in ‘t Veld
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PA3EEG
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 - 614229
0596 - 572538
0599 - 672415
0599 - 616427
0599 - 618462

pa1t@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pa3eegnl@pa3eeg.nl
pe1czd@amsat.org
harry@hindriks.demon.nl

Internet
Website
: http://www.pi4kst.nl
Forum
: https://groups.yahoo.com/neo/groups/kst-server/info
Facebook
: https://www.facebook.com/groups/pi4kst/?fref=ts
NB. Het bestuur heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum en/of de Facebook pagina!
Kopij voor het bulletin kunt u e-mailen naar: pa1t@pa1t.com of inzenden 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.

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!
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Luisteraars en amateurs,
Inmiddels klopt het jaar 2015 alweer op de deur. Het jaar 2014 was voor velen een
succesvol jaar waarin ieder op zijn/haar wijze hopelijk voldoening vond in de hobby die
ons allen zo bindt: de radiohobby in alle verschillende facetten.
Het afgelopen jaar stond qua verenigingsgebeuren o.a. in het teken van de PACC.
Het begint al bijna oud nieuws en routine te worden maar wederom wist onze afdeling
Kanaalstreek er met de eerste prijs vandoor te gaan in het afdelingsklassement!
Alsof dit niet genoeg was heeft onze afdeling, met dank aan de vele trouwe contesters,
met zo’n 100.000 QSO’s voor de eerste maal in haar bestaan de eerste plek behaald in
de VERON Afdelingscompetitie en dan nog niet eens niet eens door een nipte zege maar
met een straatlengte verschil tussen nummer 1 en de rest!
Een andere, maar dan een gezamenlijke bezigheid, was de deelname aan de viering van
175 jaar spoorwegen in ons land met de call PA175RR in september bij de ons
welbekende S.T.A.R. Velen zetten zich in en een fraai verslag van dit spektakel stond in
ons aller Electron van deze maand. Uiteindelijk werden met deze bijzondere call enkele
duizenden verbindingen gemaakt.
Ondergetekende en René deden in mei een VHF/UHF EME-Dxpeditie naar Senegal en
verpulverden het wereldrecord aantal QSO’s via de maan. Voor 2015 zijn de plannen
alweer in de maak. Afrika blijft trekken…
Maandelijks werd vergaderd bij de S.T.A.R. en het fijne is dat tegen alle nationale trends
in de bezoekersaantallen alleen maar stijgen. We mogen elke maand een grote schare
amateurs verwelkomen die onder het genot van een hapje en een drankje genieten van
een lezing en onderling QSO.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor mij was de bijeenkomst in december een
speciaal hoogtepunt. Voor de laatste maal waren we te gast bij Harry Schut die op de
feestavond ouderwets uitpakte en alles uit de kast haalde. Een nostalgisch weerzien en
een afsluiting van een tijdperk waarbij de herinnering warm gekoesterd wordt.
Ik wens jullie allen een voorspoedig 2015 toe met veel gezondheid en DX en moge
eenieder zijn/haar persoonlijke doelstellingen behalen!
73 Eltje, PA3CEE http://www.pa3cee.tk

Het bestuur van de afdeling kanaalstreek wenst U prettige
kerstdagen en een gezond 2015
4
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Agenda 2015
16 januari
13-14 februari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
6 juni
19 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
Doornemen voorstellen VR en daarna onderling QSO.
Lezing door Arjen, PA7LV over stationsautomatisering, gebruik SDR,
interfacing pc – radio, SteppIr en antennes in beperkte ruimte, etc.
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Bijeenkomst met lezing over EME DXpeditie door PA3CEE en PE1L
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
Bijeenkomst, lezing nog in te vullen.
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Traditionele feestavond, met buffet en bingo.
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Een beknopt overzicht van onze VERON activiteiten
Zo hebben we ons eigen maandblad Electron. Een dik magazine boordevol interessante
onderwerpen voor elke radioamateur. We organiseren evenementen zoals het gezellige
Pinksterkamp en de Dag van de Radioamateur. We organiseren wedstrijden ofwel
contests, zoals de PACC, PA beker en de Afdelingscompetitie. We hebben onze
werkgroepen met verschillende vakgebieden zoals EMC-EMF, ICT, Trafficbureau voor HF,
VHF-UHF en nog veel meer.
Onze lokale afdelingen zijn overal in Nederland te vinden. Elke afdeling heeft een eigen
bestuur. De leden komen regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit wisselen, om te
experimenteren, onderzoeken, activiteiten te organiseren, cursussen te geven voor het
N- en F-examen. Maar ook voor gewoon een gezellig praatje met andere amateurs.
We staan klaar voor onze leden. Ons Service Bureau beheert onze VERON winkel, waarin
u veel interessante materialen kunt bestellen, zoals boeken, magazines, etc. Voor veel
VERON artikelen is er de speciale ledenkorting. We organiseren mede het Dutch QSL
Bureau, ofwel DQB. Dat zorgt ervoor dat QSL kaarten wereldwijd centraal verstuurd
worden naar andere QSL bureaus in veel andere landen. Dat scheelt een radioamateur
veel portokosten.
Meer weten over de VERON? Neem eens contact op met een lokale afdeling of het
VERON Centraal Bureau.
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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Draadloos schakelen
Met de grote contesten bouw ik meestal wat extra antennes op, de vertical van 10m
hoog met een CG3000 Antennetuner er onder staat er ook alleen even een paar dagen
om de buren niet al teveel te laten schrikken. Aangezien ik de shack op zolder heb is het
lastig om veel kabels naar beneden te leggen. De afgelopen tijd heb ik me steeds nog
kunnen redden met 3 lijnen naar buiten, waarvan 1 vast aangesloten is op een Miracle
Whip voor ontvangst.
Aangezien je jezelf wilt verbeteren en er dus extra antennes nodig zijn stuitte ik op het
probleem van meer antennes en dus meer kabels naar buiten?
Enkele jaren geleden had ik voor Thomas PA1M en Timon PA1T al een 10-voudige SO2R
box ontworpen, later voor kleinere stations nog een 6-voudige. Zo’n box is natuurlijk
ideaal om op een (droge) plek achterin de tuin, het fietsenschuurtje, neer te hangen.
Twee coaxkabels zijn dan genoeg, waarbij ik de 3e lijn vast voor ontvangst kan blijven
gebruiken.
Maar zo’n schakelbox moet op één of andere manier aangestuurd worden. In het geval
van de 6-voudige box een 15-aderige kabel en bij de 10-voudige box zelfs minimaal 23
aders. Aangezien de kabel ongeveer 25m lang zou moeten zijn en de aders wel iets
dikker mogen zijn dan 0.14mm², gaat zoiets in de papieren lopen en moet de kabel ook
nog met veel pijn en moeite gelegd worden.
Een van mijn collega’s had net een KlikAanKlikUit systeem in huis aangelegd en mijn
interesse was gewekt. In plaats van een lange kabel trekken is het natuurlijk ook mogelijk
om zelf iets te maken met microcontroller en een paar kleine draadloze transmittertjes.
Als microcontrollersysteem viel al snel de keus op een Arduino ATmega 2560 board
omdat deze meer dan genoeg IO-pennen heeft om alle relais aan te sturen zonder extra
interfacing.
Voor de draadloze RS232C communicatie heb ik wat rondgekeken op Ebay en al snel
bleek er genoeg goedkope
modules te koop zijn voor een
paar euro. Als grote voordeel
vooral de 2.4GHz band maar
met als nadeel dat ze weinig
vermogen hebben en
maximaal iets van 10m
overbruggen. Ook qua
software zal er veel meer zelf
geprogrammeerd en
uitgezocht moeten worden.
Vandaar dat mijn oog viel op
de APC220 Wireless
6
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Communication Module.
Qua prijs en frequentie
iets minder gunstig maar
weinig werk qua software.
De APC220 gedraagt zich
direct als een RS232C
transmitter/receiver, kan
dus direct op de
desbetreffende
poortpennen aangesloten
worden van de ATmega.
De maximale baudrate is
19k2 en het maximale
zendvermogen is 20mW
op een zelf in te stellen
frequentie tussen de 418455MHz, volgens de
datasheets goed voor een
te overbruggen afstand van ongeveer een kilometer in open veld.
De frequentiekeuze zal dus als snel op de ISM-frequentie van 433MHz vallen, op zich
geen probleem omdat de opstelling alleen gebruikt gaat worden tijdens HF-contesten en
de talkback frequentie vaak toch al 438.325MHz is.
Aan de kant van de PC kan de module via een speciale meegeleverde adapter direct in
een USB-poort geprikt worden.
De communicatie tussen de PC en de ATmega is zo geregeld. Eventueel kan in plaats van
de PC ook een kleine microcontroller o.i.d. ingezet worden die op de uitgangen van een
microHAM micro KEYER of andere interface geprikt kan worden. Dit om compatible te
blijven met bestaande
drivers en
logboekpakketten. De
mogelijkheden zijn legio.
In mijn geval is het voor de
PACC-contest geen
probleem omdat ik hiervoor
zelf een log-programma
geschreven heb omdat er
voor de SWL-sectie niets
fatsoenlijks is.
Om de juiste antennes aan
te sturen gebruik ik een
eenvoudig protocol waarbij
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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in één commando zowel de schakelbox als de antennepoort aangegeven wordt. Hierdoor
kunnen eventueel meerdere boxen tegelijk worden gebruikt en afzonderlijk aangestuurd
worden.
Nadat de desbetreffende antenne ingeschakeld is, wordt gecontroleerd of de statuslijn
van de SO2R box hoog is. Vervolgens wordt deze status via de RS232C teruggestuurd als
controle.
Voorgaand gedeelte werkt nu in de praktijk dan wel op de werktafel. Alleen het gedeelte
dat vanuit de ATmega de relais aan gaat sturen moet nog uitgedacht en gebouwd
worden. Dit kan met een serie High Side Drivers gebeuren maar het eenvoudigst en
waarschijnlijk goedkoopst met één of meerdere 16-voudige relaisprinten welke
tegenwoordig voor weinig op Ebay aangeboden worden.

Al met al nog een leuk project om in de kerstvakantie mee verder te gaan zodat ik tijdens
de voorbereidingen voor de komende PACC-contest alleen maar wat korte coaxkabels
vanuit de schuur naar de antennes hoef te trekken. Het programmeren zal nog wel
enige uren kosten maar dat kan gelukkig allemaal bij de warme kachel.
73, Harry – PE1OXP

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 over
het onderwerp of de aan te leveren vorm, neem dan even contact op. Ook foto’s met
betrekking tot onze hobby zijn van harte welkom. Mocht het je niet lukken om een
compleet verhaal aan te leveren dan helpen we graag. Het volgende bulletin is in juni
2015, als je het artikel zo eind mei aanlevert dan kan het mooi mee.
8
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Mills on the Air
Ook in 2014 zijn wij weer actief bezig geweest met het Mills on the Air. Dit wordt altijd
gehouden in het tweede weekend van mei. Er zou dit jaar ook een molen vanuit de
plaats Holland in de USA mee gaan doen, maar helaas hebben die moeten afzeggen.
Hopelijk in 2015…
Wij zijn ook bezig om zoveel mogelijk molens actief te krijgen op de radiobanden. In
2014 resulteerde dat in deelname van een paar Belgische molens en die hebben
toegezegd ook weer in 2015 van de partij te zijn. Mocht het iemand wat lijken om ook
een molen radioactief te maken, vraag eens een molenaar in de buurt. Goed is vaak om
het verhaal te doen, dat het iets is wat tweeledig werkt. Het is reclame voor onze radio
hobby, maar ook voor de molen zelf. In overleg is vaak erg veel mogelijk en je hoeft niet
met grote masten en antennes te werken. Mocht het je wat lijken, kun je ook altijd
contact met ons opnemen. Wij willen ook wel meehelpen naar het zoeken naar
bijvoorbeeld een molen.
Houd voor de Mills on the Air onze pagina in de gaten http://www.pd6mill.com. Deze
wordt regelmatig geüpdatet met de deelnemende molens. Er zijn meer molens actief
dan op deze pagina staan. Alleen de bij ons aangemelde molens tellen mee voor ons
award.

Voor ons was 2014 weer een goed jaar bij de Molen. Door omstandigheden moest
Margienus (PD0ME) het weekend aan zich voorbij laten gaan. Wel heeft hij ons
meegeholpen bij de op en afbouw van de masten en antennes, waarvoor onze dank!
Als antennes hadden wij:
 Fritzel FB33 – 3 elements 3 banden yagi voor 10, 15 en 20 meter
o dit op een klikmastje van ongeveer 6 meter hoog
 Butternut HF6V – verticaal (10 t/m 80 meter) op de grond met 12 draadradialen
 G5RV – draaddipool (10 t/m 80 meter)
 PKW MHF1e40 – 40 meter rotary dipole op ongeveer 5 meter hoogte
 Diamond N200 – verticaal (2 meter/70 cm) op ongeveer 6 meter hoogte
Dit was het eerste jaar dat wij met een Full Licenced Callsign actief waren. We hadden nu
meer banden om op uit te mogen komen. Totaal hebben we 536 qso’s kunnen loggen.
Iets minder dan in 2013, maar hadden deze maal dan ook één radio minder in gebruik.
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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We hebben 51 DXCC’s kunnen werken waarvan VP8LP op 12M SSB en op 20M RTTY
VK2CA en AL9A als opvallendste.

Wij kijken alweer uit naar de tweede weekend van mei voor de Mills on the Air 2015!!!
We hopen dat het een nog groter succes zal gaan worden. Vanaf deze maand gaan we
weer actief zoeken naar deelnemende molens en proberen we weer wat nieuws actief te
krijgen. Er was al interesse vanuit de USA, maar we willen kijken om ook vanuit meer
landen amateurs bereid te krijgen een molen te activeren.
73’ PB14MILL team - PB7Z (Bernard) , PD5JFK (Jelle) en PD0ME (Margienus)
PS. In 2015 zal het PB15MILL worden

10
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PA4PS Multi-Multi in de CQWW CW 2014
Met Timon PA1T, Jan PA0VAJ, Thomas, PA1M en Peter PA4PS hebben we een aantal
uren meegedaan aan de CQWW SSB contest in oktober bij Feike, NL11980 vandaan in
Bedum. Feike heeft een mooi station met ruimte rond het huis net buiten Bedum welke
we ook gebruiken met een groep zendamateurs tijdens de PACC contest vanuit de
afdeling Hunsingo. (zie de voorplaat). Het samen meedoen als groep tijdens de CQWW
SSB beviel zo goed dat we besloten ook mee te doen aan de CQWW CW contest eind
november. De grootste morse contest van het jaar.

Als je meedoet aan een wedstrijd met een groep mensen moet je kiezen in welke sectie
je mee gaat doen. Wordt het Multi-single (1 running station + 1 multiplier station), Multi2 (2 running stations) of Multi-Multi (onbeperkt). Meedoen Multi-single zo ons teveel
beperken en eigenlijk geldt dat ook voor Multi-2 . Wel zou dat betekenen dat we serieus
zouden kunnen
meedoen en de mogelijk
hadden om continue in
de lucht te zijn.
Multi/Multi zou meer
voor de gezelligheid zijn
omdat je toch geen 3 a 4
stations de gehele
periode van 48 uur in de
lucht kunt houden met 4
mensen. We besloten
voor de gezelligheid te
gaan, zo kon ieder doen
en laten wat hij wilde.
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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De week voor de
contest zijn we
begonnen met
opbouwen van
het station bij
Feike, want
antennes heb je
nooit genoeg. Als
antennes
hadden we een
4el LFA voor 10
meter op 10
meter hoogte,
voor 15 meter
een 4 elements DK7ZB yagi op een 11 meter mastje. In de vast opgestelde Bijzen mast
van Feike zit al een 3elements OP-DES beam voor de 20 meter band. Voor de lage
banden hadden we een verticaal en een dipool voor 40 meter, een verticaal en dipool
voor 80 meter. Voor 160 meter een Inverted- L met 2 elevated radials die Marten de
PA3BNT voor ons heeft gemaakt. Qua zenden werkt de Inverted-L uitstekend, het
probleem zit hem in het ontvangen, je hebt echt een aparte ontvangst antenne nodig wil
je serieus meedoen op dit band. Eén van de verbeterpunten voor een eventuele
volgende keer. Zo waren er ook nog wel wat problemen met onderlinge storing tussen
de (hoog vermogen) zenders.
Tijdens de contest kregen we af en toe bezoek. Zo kregen we bezoek en hulp van Arjen,
PA7LV uit Heerenveen die zowel zaterdag als ook de zondag een aantal uurtjes heeft
meegedaan. Ook Marten,
PA3BNT uit Bedum heeft ons
enige tijd versterkt. Om
serieus mee te doen in de
Multi/Multi missen we toch
nog een aantal (minimaal
twee) goede CW operators
(wie helpt?).
Nu het is afgelopen kunnen we
zeggen dat dit ons zeer goed is
bevallen. We hebben relaxt
meegedaan en met onze score
(zie voorplaat) zijn we zeer
tevreden.
73’ Peter, PA4PS
12
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LZ1AQ actieve antenne versterker voor ontvangstantennes
Het wonen midden in een woonwijk is niet altijd even prettig als je zendamateur bent.
Teveel buren te dichtbij en veel stoorbronnen vaak in de vorm van (plasma) televisies.
Het storingsvrij luisteren op de lage amateurbanden op de zendantenne wat vaak een
verticaal of (verkorte) dipool antenne is levert dan
erg veel storing op. Als je kijkt met een SDR tussen
de 1 en 3 MHz dan zie je heel veel stoorsignalen
staan. Dit kan oplopen tot ver over de S9 op een
aantal frequenties. Lastig als daar nu net het station
zit waar je naar wilt luisteren of een verbinding mee
wilt maken. Een aparte ontvangstantenne wil dan
wel eens helpen en dan vaak in de vorm van een
magnetische loop antenne. Zo heb ik er een aantal
gebouwd.
De eerst was een passieve af te stemmen loop
antenne via een varicap diode. Deze antenne staat
hiernaast afgebeeld en is gepubliceerd door Rick,
N6RK. Deze antenne werkt prima echter heeft een
beperkt frequentiebereik waarin je de antenne kunt afstemmen. In mijn geval was dat
tussen 160 meter en 80 meter. Geen 40 meter of hogere banden. Ook de middengolf of
lange golf was een probleem. Meer info op:
http://www.n6rk.com/loopantennas/NCJ_loop_antenna_N6RK.pdf
Daarom als volgende een actieve loop antenne gebouwd gepubliceerd door G8CXQ met
een veel groter frequentiebereik. Zeer eenvoudig zelf te bouwen, twee transistoren, een
ingangstransformator en nog wat losse onderdelen er om heen. Een beschrijving van
deze actieve loop antenne, inclusief schema, is te vinden op mijn website. Onderstaand
een afbeelding van het actieve deel van de loop antenne. De loop heb ik gemaakt van 2
meter aluminium staf (70 cm diameter), maar kan natuurlijk ook van draad worden
gemaakt en als driehoek of vierkant
opgehangen. Zie:
http://www.pa1m.nl/pa1m/simple-activereceive-loop/
Deze antenne werkte goed op de lage banden
maar boven 10-15 MHz was de ontvangst
voor mij onvoldoende. Ondertussen had ik
wel gemerkt dat een loop antenne voor
ontvangt uitstekend werkt en noodzakelijk
was om de signalen vooral op de lage
frequenties nog goed te kunnen ontvangen.
Wat opviel was dat de hoogte van de antenne
eigenlijk niets uitmaakte qua ontvangst van
de stations op vooral de lage banden. Wel
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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moet je zorgen dat de antenne ver weg staat van stoorbronnen (lees televisies). De loop
heeft richteffect en de meest storende tv kun je er redelijk dempen. Een probleem is dat
in een woonwijk je vaak last hebt van meerdere stoorbronnen. Ook staat de loop dan
mogelijk in een richting die je helemaal niet wilt. Blijft over, ver weg van alles. In mijn
geval zo hoog mogelijk boven de SteppIr antenne in de mast. Wat een verademing.. en
ook geen last meer van de eigen plasmatelevisie… Andere problemen zo dicht bij de
zendantenne komen daar voor terug… maar oplosbaar.
Na verder zoeken vond ik de actieve antenne versterker van LZ1AQ. Hij heeft een
website onder zijn eigen call (http://www.lz1aq.signacor.com/ ) met daarop vele
artikelen met informatie en metingen aan loop antennes en voorversterkers. Op deze
website staat ook een ontwerp van de door hem ontwikkelde antenneversterker en
beschrijvingen van verschillende soorten antennes. Dit zijn loop antennes bestaande uit
1 loop, 2 loops en met 4 loops. Met de door hem ontwikkel de voorversterker zijn deze
loops op verschillende manieren te gebruiken (configureren). Heel interessant is het dat
hij geen coax kabel gebruikt van de antenneversterker naar de ontvanger maar
netwerkkabel. Van de 4 paren worden twee gebruikt om het signaal te vervoeren, één
voor de massa en de overige om de verschillende configuraties binnen de versterker te
kunnen kiezen. Beneden een los printje waar de netwerkkabel op wordt aangesloten en
er omzetting plaats vindt naar coaxkabel. Uiteraard kun je de versterker zelf gaan
bouwen, alle informatie is aanwezig, maar deze is ook te koop op zijn ´bedrijfswebsite´:
http://active-antenna.eu/ voor € 82,-- (exclusief verzendkosten).
´Active Antenna Amplifier (model AAA-1C)
Deze breedband actieve ontvangstversterker is geschikt voor antennes van LF tot de
hogere HF banden. De antenne dient door de gebruiker zelf te worden gemaakt/gekocht.
Ook de schakelaars en kastje binnen dienen zelf gemaakt te worden. Op de versterker
kunnen twee afzonderlijke magnetische loop antennes worden aangesloten. Daarnaast
kan nog een dipool antenne
worden aangesloten. De dipool
antennen kan ook ´gemaakt´
worden door de onderste en
bovenste loop(s) als dipool
antenne te gebruiken. Zo kan
door het selecteren van de juiste
configuratie vanuit de shack
gekozen worden voor drie
verschillende antennes. De
versterker kent vier op afstand te
schakelen configuraties: Loop A,
Loop B, parallel gekruiste loops A
& B en dipoolmode. Elke
configuratie kan vanuit de shack
worden geschakeld en daarmee
14
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kan gekozen worden wat voor het te ontvangen station/band het beste werkt.
De kit bestaat uit twee printplaten, de versterker (amplifier board) en de besturingsprint
(control board). De versterker heeft een laag ruisgetal, hoog dynamisch bereik en is
breedbandig en heeft aparte stroom en spanningsversterkers voor de verschillende
antennes. De gebalanceerde vermogensversterker heeft zeer lage IMD waarden en kan
ongeveer 75 mW uitgangsvermogen aan een 50 ohm belasting afgeven, dit om nietlineaire vervormingen minimaliseren. De frequentierespons is in alle standen vlak over
het gehele frequentiebereik. De versterker is bruikbaar van 20 kHz tot 55 MHz. Er is een
uitgebreide handleiding met gedetailleerde beschrijving van de constructie en het
bouwen van mogelijke antennes. De versterker is een SMD ontwerp en is gemonteerd en
getest.
De functies
 Vier op afstand te schakelen configuraties
 Elke modus kan onmiddellijk worden omgeschakeld (schakelaars)
 Goede gevoeligheid en een vlakke frequentierespons
 Hoog dynamisch bereik
 Beschermde input voor sterke signalen (van o.a. de eigen zender)
 Hoge immuniteit voor lokale stoorbronnen door de gebalanceerde versterkers en
de gebalanceerde voedingslijn
 Baluns ten behoeve van common mode ruisonderdrukking
Het blokschema

De antenneversterker met links de loops en relais voor het kunnen kiezen van de
verschillende configuraties. De versterkers in het midden en rechts de netwerkkabel
naar het control board in de shack (dus geen coaxkabel of extra stuurkabels nodig).
Kanaalstreek Bulletin winter 2014
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Bovenstaand het control board waarop rechtsonder met schakelaars kan worden
gekozen voor de verschillende antenne configuraties. Rechtsboven wordt de 13,8 volt
aangesloten.
De kit
Onderstaand de set van onderdelen zoals geleverd:

 Amplifier board (volledig geassembleerd en getest)
 Control board (volledig geassembleerd en getest)
 6-pin connector voor het aansluiten van de keuzeschakelaars voor de
verschillende configuraties
 Plastic ABS IP55 kastje
 3 bevestigingsschroeven diameter 3,5 mm
 Weerstand 100 ohms / 2 Watt
 Korte netwerkkabel met aan beide zijden RJ45 connectoren (15 cm lang)
16
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 Reserve RJ45 connector (afgeschermd)
 Reserve RJ45 connector (niet afgeschermd)
Filtering en gebruik
De versterkeringang is beschermd tegen sterke elektromagnetische veldsterktes. Zo kan
de antenneversterker worden gebruikt in de directe omgeving (minimaal 20 a 30 meter
afstand) van zendantennes op HF met een uitgaand vermogen van 1 a 2 KW. De
versterker heeft een laagdoorlaatfilter welke signalen boven de 55 MHz spert waardoor
uitzendingen in het gebied tussen de 80 en 108 MHz geen problemen veroorzaken.
De versterker is aangesloten op de receiver via een FTP (afgeschermde CAT5E)
netwerkkabel met RJ45-connectoren. Door de goede balans van de aders binnen de
kabel worden common mode stoorsignalen vermeden. De lengte van de netwerkkabel
mag zelfs 100 meter worden. Het is mogelijk om de maximale spanning welke wordt
afgegeven aan de ontvanger ingang te beperken (dempen).
De versterker wordt gevoed met een nominale spanning van 13,8 Volt (tussen 12,3 en 16
Volt) bij een stroom van 145 mA. De standaard voeding zoals deze wordt gebruikt bij
transceivers of ontvangers in de shack kan dan ook worden gebruikt. De versterker is
gemonteerd in een ABS kunststof (IP55) kastje. De versterker kan in principe gebruikt
worden gebruikt met elke ontvanger welke een 50 ohm ingangsimpedantie heeft.
De versterker kan worden gebruikt als bouwsteen voor meer geavanceerde antennes
zoals phased arrays etc. ook deze worden beschreven op zijn website. Zo heeft hij ook te
koop een ´Variable Delay Line Kit for Active Antenna Phased Arrays (model VDL-1)´ voor
het koppelen van twee of drie loop antennes.
Zelf te maken/aan te schaffen
 Loop antennes (zelf keuze maken)
 FTP kabel met aan beide zijden RJ45-connectoren
 Externe DC voeding (13,8 volt)
 3 schakelaars voor de het kunnen selecteren van de configuraties
De antenne zoals ik nu in gebruik heb
De voorversterker heb ik besteld en de aanbevolen antenne gebouwd zoals door
Chavdar, LZ1AQ beschreven in zijn documentatie. Dit zijn vier gekruisde loops van ieder
1 meter bij 1 meter gemaakt van 15 mm aluminium buis met 2 mm wanddikte. Er is
gebruik gemaakt van professionele klemmen (voor hoge druk leidingen) en na montage
is de gehele antenne zwart gespoten. De antenneversterker is geplaats in een grotere
plastic kast (kast in een kast) waardoor problemen met water minimaal zullen zijn.
De antenne is gemonteerd boven mijn SteppIR antenne als hoogste antenne in de mast
en wordt tijdens zenden automatisch afgeschakeld (spanning er af). Met de resultaten
ben ik zeer tevreden, vooral op de lagere banden. Een aanwinst voor mijn station.
73’ Thomas PA1M
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Kerstpuzzel 2014
De kerstpuzzel is wederom een kruiswoordpuzzel met nagenoeg allemaal amateurradio
gerelateerde vragen. Graag alleen de letters uit onderstaande balk als oplossing
inzenden (dus niet de gehele puzzel) naar Timon, PA1T. Het liefst per e-mail
(pa1t@pa1t.com), afgeven of per post. De oplossing is tot de aanvang van de
bijeenkomst van januari in te leveren. Veel puzzel plezier toegewenst.
De oplossing zijn de letters in de vakken met de cijfers

29 3 1 6 23 26 23 13 4 27
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Timon’s contest corner -

Welke contest en welke categorie kies ik?

Contesten kun je doen om verschillende redenen. Je kunt het gewoon leuk vinden om in
een paar uur en hoop qso’s te maken. Je kunt je een nieuw onderdeel van je station
uitproberen.
Er zijn bijna ieder weekend wel een paar contesten. Dan rijst de vraag wat wil je bereiken
in de contest? Wil je meedoen aan een contest om een aantal punten te scoren in een
contest en deze te geven aan de Veron afdelingscompetitie. Of wil je hoog scoren in een
bepaalde contest, anders gezegd, je doet mee voor een goede score in één contest en
willen winnen!
Als je wilt winnen is het belangrijk te weten of dit wel realistisch is.
Er zijn veel contesten die we vanuit noord Europa niet kunnen winnen omdat de
propagatie hier te slecht is, althans als je op alle banden mee doet. Je kunt natuurlijk wel
nummer 1 van je land worden of nummer 1 van Europa.
Niet iedereen is namelijk in staat om ieder weekend aan een contest deel te nemen. Er
zullen dan weer keuzes gemaakt moeten worden. Wil je er een heel weekend aan
besteden, een dag of een paar uur? De grote internationale contesten duren vaak 48
uur. Soms met een beperking dat een single operator maar 36 uur mee mag doen. Als je
in een dergelijke contest hoog wilt eindigen dan zal je er ook veel uren in moeten steken
wat natuurlijk niet meevalt. Als je toch aan een contest van 48 uur deel wilt nemen en
een goede score neer wilt zetten kun je kiezen voor een single band entry. Bijvoorbeeld
alleen 20 meter. De 20 meterband gaat vaak bij daglicht open en sluit vaak als de zon
onder gaat. Je kunt dan avonds uitrusten en ‘s-nachts slapen. Je kunt ook kijken in welke
categorie heb ik de meeste kans om hoog te eindigen. Dit kan zijn omdat je voor een
bepaalde band uitstekende antennes hebt en voor andere banden minder. Als je een
prima SSB of CW operator bent is dit je klasse. Maar je kunt er ook voor kiezen om Mixed
mode mee te doen en dan toch bijna alles in SSB te doen en een paar qso’s in CW te
maken. Andersom kan natuurlijk ook, veel CW verbindingen en een enkele in SSB.
Vooral in de grote contesten zijn zeer veel keuzes wat de klassen aangaat. Denk er wel
altijd om dat je in de juiste klasse instuurt. Check bijvoorbeeld of er een assisted klasse is
of niet. Assisted wil zeggen dat je gebruikt maat van een DX-cluster, CW Skimmer of
andere hulp middelen die je helpen multipliers te vinden. Doe je al het zoeken zelf en
draait er geen cluster dan ben je non assisted.
Even de klassen op een rij zoals je ze vaak zie in de bladen of op de websites staan.
 MOAB MIXED = Multi OP/ All Band / Mixed
 SOAB MIXED HP = Single OP/ All Band / Mixed / High Power
 SOAB MIXED LP = Single OP/ All Band / Mixed / Low Power
 SOAB MIXED QRP = Single OP/ All Band / Mixed / QRP
22
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SOTB MIXED = Single OP/ 3 Bänder / Mixed
SOAB PHONE HP = Single OP/ All Band / Phone / High Power
SOAB PHONE LP = Single OP/ All Band / Phone / Low Power
SOSB PHONE = Single OP/ Single Band / Phone
SOAB CW HP = Single OP/ All Band / CW / High Power
SOAB CW LP = Single OP/ All Band / CW / Low Power
SOSB CW
L Multi Two
M Multi Multi

Definities van de categorieën en gebruikte afkortingen:
SO: Single Operator betekent dat alle contest activiteiten, station bedienen, loggen en
score bijhouden door één persoon wordt gedaan.
MO: Multi-operator is dat meerdere personen meedoen, er is geen maximum aantal.
Single Transmitter: betekent dat er slechts één signaal mag uitgezonden worden, en het
aantal veranderingen van band of mode is beperkt tot maximum bv.10 per uur.
AB = All Band, je doet mee op alle banden geldig voor de contest
SB = Single Band, je kiest één band waarop je meedoet aan de contest
Voorbeeld: SOAB = Single Operator All Band. Dus één operator doet mee op alle banden
Multi-Single= Meerdere operators met maximaal één zendsignaal gelijktijdig in de lucht.
Soms (CQWW) is het toegestaan een extra transceiver voor multipliers te gebruiken.
Multi-Two = meerder operators met twee transceivers tegelijk in de lucht.
Voor enkele categorieën zoals Multi-Single en Multi-Two gelden vaak specifieke eisen. Je
moet dan ook altijd even in het reglement kijken wat er van toepassing is.
Multi-Multi = geen beperkingen in aantal zenders en operators
Mixed = meerdere modes, vaak CW en SSB (verschillende modes)
HP = High Power, hoog vermogen
LP = Low Power, laag vermogen (meestal 100w)
QRP = Zeer laag vermogen (meestal 5 watt)
73´ Timon PA1T

PACC contest 2015
De PACC contest in 2015 is van 14 februari 13:00 uur tot 15 februari
13:00 uur. Doe allen mee voor het behalen van de afdelingsbeker.
Graag de gemaakte verbindingen opgeven voor het VERON
afdelingsklassement!
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