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Zo, voor je ligt een Amstelstraler die door 
ons nieuwe bestuurslid Wim, PA3ALG in el-
kaar is gezet. Hij heeft de ruimte gekregen 
die, samen met zijn ervaring, een vernieuwd 
mededelingenblad heeft opgeleverd. 
 
Ook de drukker is een andere geworden. 
Na geruime tijd bij Bierenbroodspot Automa-
tisering in Almere voor een vriendenprijsje te 
zijn gedrukt, wordt nu, mooi dicht bij huis in 
Ouderkerk, onze Amstelstraler opnieuw voor 
een vriendenprijsje bij een non-
profitorganisatie vermenigvuldigd, waarvoor 
onze dank. 
 
Dan is er binnen het bestuur een kleine stoe-
lendans uitgevoerd waardoor Dick, PA1DR 
onze secretaris is geworden. De secretaris 
verzet het meeste werk in het bestuur en ik 
wens DR dan ook veel sterkte toe! 
 
In één van de vorige Amstelstralers waren 
rond “Van de voorzitter” de tekstvakken met 
onze activiteiten aangegeven. Elke commis-
sie moet een coördinator hebben die op zijn 
beurt de verschillende afdelingsleden in de 
werkgroepen aan kan spreken als dat nodig 
is. Omdat de respons uit de afdeling tot nu 
toe minimaal is en er toch structuur moet 
komen, heeft het bestuur voorlopig eerst zelf 
de coördinatorfuncties bezet. Nu moeten nog 
veel onderdelen van de commissies worden 
bemensd. Ik hoop dat vanuit de afdeling 
spontaan respons komt om ook een steentje 
bij te dragen. Echt, we gaan er beter door 
functioneren wat onze hobby zeer ten goede 
zal komen. Het mooie van die werkgroepen is 
bovendien dat het tijdbeslag minimaal is. Je 
komt alleen in actie als de coördinator je 
aanspreekt. Dus overwin je aarzelingen en 
schroom en neem contact op met één van de 
bestuursleden. Kan in de meeste gevallen 
ook per elektronische post. Doen dus! 

 
Dan onze afdelingsactiviteiten voor het win-
terseizoen en voorjaar. We gaan met veel 
afdelingsleden naar de radiovlooienmarkt in 
Rosmalen wat altijd een feest voor ons is. 
Verder gaat Ben Emons, PB2BN, vertellen 
over zijn belevenissen met tuners en hoe je 
er zelf  eentje in elkaar kunt knutselen. Het 
geeft altijd zo’n voldoening om je eigen 
spullen te bouwen! Van mijn geknutsel heb 
ik ook weer wat vastgelegd. Moet je ook eens 
doen want het inspireert weer anderen. Inle-
veren bij de redactie van deze Amstelstraler 
graag. 

73 de Geert, PA7ZEE 

VAN DE VOORZITTER 

AGENDA 

 
11 maart 2002 
Om maximale energie van de zender naar het 
antennesysteem over te dragen, is vaak een 
antenne aanpassingseenheid een pure nood-
zaak. Ben Emons - PB2BN, vertelt u alles 
over zijn ervaringen met het ontwerpen, 
bouwen en gebruik van Antenna Tuning 
Units. 
 
8 april 2002 
Cor Hartman - PA0CHN, vertelt over zijn 
succesvolle ‘HARTKIT’ ( een all band/multi-
mode transceiver) en demonstreert zijn al-
ternatieve afstemming (door een PIC-proces-
sor bestuurde DDS die als zelfbouwpakket 
beschikbaar komt). 
 
13 mei 2002 
Jos Disselhorst - PA3ACJ, behoeft nauwelijks 
een introductie. Wie kent hem niet van zelf-
bouwtentoonstellingen, artikelen in Electron, 
meetdagen enz.  Jos laat u meegenieten van 
al datgene wat zelfbouw te bieden heeft. Met 
name zijn ervaringen met de “Leidse 
bouwclub” en de door hem meegebrachte 
voorbeelden zullen u verbazen. 
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In het kader van het 50-jarig bestaan van de 
VERON-afdeling Leiden hield Klaas op 21 
maart 1995 een verhaal voor die afdeling over 
het maken van spoelen met een hoge Q, be-
stemd voor oscillatorschakelingen die werken 
rond 35 MHz. Gezien de grote belangstelling 
voor dit onderwerp zette hij aansluitend een 
en ander op papier. Zijn pennenvruchten wer-
den in een vijftal afleveringen gepubliceerd in 
“Leids Nieuws”. 
Onder dankzegging aan de redactie van “Leids 
Nieuws” voor de toegestane overname, bren-
gen wij dit nog steeds actuele onderwerp in 
drie afleveringen onder uw aandacht. 

PA3ALG 
 
 
Ik wilde eens weten hoe goed je een vrijlo-
pende oscillator kunt maken als je spoelen 
gebruikt met een hoge kwaliteitsfactor (Q), 
moderne FET’s, en eventueel een driftcorrec-
tieschakeling. Het idee erachter was eigen-
lijk om te bepalen of je vandaag de dag nog 
een ontvanger (of zender) kunt maken, voor 
het hele kortegolfgebied, met een eenvoudi-
ge vrijlopende oscillator in plaats van een 
ingewikkelde synthesizer, die voldoet aan de 
huidige stand van de techniek voor wat be-
treft frequentiestabiliteit. Om maar meteen 
naar de conclusie te springen: dat kan. 
 
Wat voor eisen mag je stellen aan de fre-
quentiestabiliteit van een ontvanger of zen-
der? Laten we eens een CW-zender beschou-
wen. Wanneer kun je een rapport T9 geven 
over de kwaliteit van de ontvangen toon? 
Het VERON Vademecum zegt: T9 ‘zuivere toon’ 
en voor T1 ‘zeer ruwe toon’. Daar heb je wat 
aan als ontwerper! Er wordt dus helemaal 
geen maat gegeven voor de frequentiestabi-
liteit of voor de sterkte van eventuele 50 of 

100 Hz zijbanden. Een paar proefjes zijn zeer 
leerzaam om daar wat meer licht in te bren-
gen. 
 
Ik luisterde naar mijn eigen CW-signaal, op 
een toonhoogte van 600 Hz, uit de ontvan-
ger. Persoonlijk vind ik dat het prettigste 
klinken (en vele echte CW-operators met 
mij). Met een laagfrequentgenerator (0,1 Hz) 
kon ik de zendfrequentie periodiek iets varië-
ren. Een verandering van die toon met 3 Hz 
kon ik nog waarnemen, 2 Hz alleen als ik erg 
oplette en 1 Hz variatie onttrok zich aan 
mijn waarnemingsvermogen. Laat ik meteen 
vermelden dat dit laatste bij mij niet goed 
ontwikkeld is. Een piano moet al flink vals 
zijn voordat het mij opvalt, terwijl een musi-
cus het dan niet meer om aan te horen 
vindt. 
Ik heb het toontje met de 3 Hz variatie ook 
uitgezonden en aan een paar lokale amateurs 
een rapport gevraagd. Unaniem T9. 
Pas bij een variatie van 10 Hz kwamen er 
opmerkingen over de stabiliteit. Ik houd dus 
maar mijn eigen norm aan en stel dat een 
CW-signaal dat niet meer varieert dan 1 à 2 
Hz, bij ontvangst op het gehoor niet te on-
derscheiden is van een kristalsignaal. Voor 
SSB kun je een veel grotere variatie tolereren 
voordat het opvalt. 
Dit is dus de eis die ik stel aan de kortston-
dige stabiliteit van een vrijlopende oscillator 
op 35 MHz. (Het langzame verloop door b.v. 
een verandering van de omgevingstempera-
tuur kan worden opgevangen door een drift-
correctieschakeling.) 
Ofschoon ik nu wel een maat heb aangege-
ven voor de vereiste frequentiestabiliteit, 
vind ik het toch het eenvoudigste om een 
oscillatorsignaal op het gehoor te blijven 
beoordelen. Alleen het gebruik van een fre-

VRIJLOPENDE HF-OSCILLATOREN EN SPOELEN DAARVOOR (1) 

Klaas Spaargaren PA0KSB † 
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quentieteller met een resolutie van 1 Hz of 
beter, kan zeer misleidend zijn. Zelfs een 
sterk hoorbare brom van 50 of 100 Hz kan 
daar niet mee worden aangetoond. Een zeer 
langzaam verloop daarentegen, dat je weer 
niet hoort als je zoals ik geen absoluut ge-
hoor hebt, blijkt dan na een poosje onmis-
kenbaar uit de getalletjes van de counter. 
Het is dus zaak bij experimenten beide me-
thoden steeds gelijktijdig te hanteren. 
 
Storende invloeden bij een LC-oscillator 
Bij een kristaloscillator wordt de frequentie 
in zeer grote mate bepaald door het kristal. 
Dat heeft een zeer hoge Q-factor, zo’n 1000 
of meer. Je moet het wel erg bont maken 
met de schakeling of met de voedingsspan-
ning voordat het signaal niet goed meer is. 
Wij zullen straks zien hoe dat komt. 
 
Je zou willen dat de frequentie van een LC-
oscillator ook alleen en uitsluitend bepaald 
wordt door de afgestemde kring. 
(LC-kring: L = spoel en C = condensator). 
Omdat de Q van een LC-kring veel lager is 
dan van een kristal (tot wel zo’n 100 keer 
lager) zullen verstoringen veel gemakkelijker 
in staat zijn de frequentie te beïnvloeden 
dan bij een kristaloscillator. Elke verandering 
van de frequentie kun je frequentiemodulatie 
noemen. De meeste invloeden veroorzaken 
een frequentiemodulatie met een zeer eigen 
karakter en zijn dus gemakkelijk herkenbaar. 
 
Laten we eens nauwkeurig kijken waardoor 
de frequentie van een oscillator wordt be-
paald. 
We weten dat een afgestemde kring bij zijn 
resonantiefrequentie een signaal sterk op-
slingert. Toch is dit niet helemaal het me-
chanisme waardoor de oscillatorfrequentie 
wordt bepaald. Bepalend daarvoor is de fase. 
Een oscillator bestaat uit een resonantie-
kring en een daarop aangesloten versterker, 
meestal een FET. Een deel van het signaal 
wordt teruggevoerd naar de kring; juist ge-

noeg om de verliezen die in de kring bestaan 
te compenseren, zodat een constant signaal 
wordt opgewekt. 
Karakteristiek is dat in zo’n rondgekoppeld 
systeem van kring en versterker de fasedraai-
ing altijd precies 0 graden is. Kring en ver-
sterker bepalen samen de fasedraaiing. 
 
Laten we de kring eens apart bekijken, los 
van de FET. 
De fase van de kringspanning t.o.v. de 
stroom door de kring verandert sterk als je 
iets van de resonantiefrequentie afwijkt. De 
amplitude niet, die blijft bij kleine frequen-
tievariaties vrijwel constant op het topni-
veau. Hoe groter nu de Q van de kring, hoe 
groter die faseverdraaiing is voor een kleine 
frequentieverandering. 
 
Laten we nu de oscillator weer bekijken. Bij 
de FET zal er altijd een kleine faseverschui-
ving optreden tussen in- en uitgangssignaal. 
(Hoe beter de HF-eigenschappen van de FET 
hoe minder de faseverschuiving.) Stel eens 
dat door een bepaalde oorzaak, b.v. tempe-
ratuur of voedingsspanning van de FET zelf, 
de faseverschuiving iets verandert. De fre-
quentie zal dan iets moeten veranderen om 
de totale faseverschuiving nul te houden. De 
mate van frequentieverandering wordt be-
paald door de Q van de kring. Stel dat bij 
een Q van 100 de resulterende frequentiever-
andering 1000 Hz is, dan zal bij een kring 
met een Q van 10.000 (een kristal) honderd 
keer minder zijn en dus slechts 10 Hz bedra-
gen. Veranderingen in de versterkingsfactor 
van de FET hebben soortgelijke gevolgen. 
 
Het is dus duidelijk dat je bij een oscillator 
met een kring met een lage Q veel meer je 
best doen om alle beïnvloedingen zo klein 
mogelijk te maken, dan b.v. een kristaloscil-
lator om toch een goed signaal op te wek-
ken. Zou je alle storende factoren tot nul 
kunnen reduceren, dan zou je ook met een 
kring met een lage Q een mooi signaal kun-
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nen opwekken. Praktisch lukt dat niet. Je 
kunt b.v. op 35 MHz wel een RC-oscillator 
maken met een netwerk met een Q van 3. De 
zaak oscilleert wel maar de toon blijft slecht. 
Bij een kring met een Q van 100 gaat het al 
stukken beter. Nog mooier wordt het als je 
de Q nog verder op kunt voeren tot b.v. 400 
of meer, hetgeen al behoorlijk lastig wordt. 
Daarover later meer. 
 
Laten we de storende invloeden eens op een 
rijtje zetten, zien wat de gevolgen zijn en 
welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de effecten te minimaliseren. 
 
Voedingsspanning 
Een van de eigenschappen van de schakeling 
dient te zijn dat er een geringe invloed van 
de voedingsspanning op de frequentie is. 
Een variatie van 1 Volt dient niet meer in-
vloed te hebben dan hoogstens 100 Hz. Ge-
schikte waarden voor de voedingsspanning 
liggen tussen de 5 en 9 Volt, zodat een voe-
ding via een stabilisator uit een accu een-
voudig mogelijk is. Gebruik altijd een stabili-
sator voor een oscillator. Uiteraard dient er 
geen spoor van brom op het oscillatorsignaal 
te horen zijn. 
 
Omgevingstemperatuur 
De omgevingstemperatuur kan alle onderde-
len van een oscillator beïnvloeden en voor-
namelijk de LC-kring zelf. De temperatuur 
verloopt altijd betrekkelijk langzaam en 
heeft dus een langzaam verlopende frequen-
tie tot gevolg. Het kastje waar de boel in zit 
moet dus niet alleen om elektrische redenen 
dicht zijn, maar moet ook letterlijk wind-
dicht oftewel tochtvrij zijn. 
Er zijn drie tegenmaatregelen:  
1. Oscillator in een thermostaat. 
2. Temperatuurcompensatie door middel van 
b.v. condensatortjes met een bepaalde tem-
peratuurscoëfficiënt. 
3. Driftcorrectieschakeling die een langzaam 
verloop van de frequentie tegengaat. 

Persoonlijk vindt ik de laatste methode het 
eenvoudigste en meest effectieve. Long term 
bereik je er de stabiliteit van een kristal 
mee. 
Ook de interne temperatuur van de FET 
speelt een rol. Houdt dus de dissipatie in de 
FET klein, een FET warmt snel op. Als je de 
oscillator in- en uitschakelt met een sein-
sleutel dan kan een snel verlopende frequen-
tie het gevolg zijn (‘tjoep’ of chirp’). Toch is 
het mogelijk om op 35 MHz een vrijwel 
tjoepvrij signaal te maken. 
 
Belasting en terugwerking 
Op de een of andere manier moet het oscilla-
torsignaal uitgekoppeld worden. Er wordt 
energie van de oscillator afgenomen, het-
geen de frequentie kan beïnvloeden. Altijd 
zijn een of meer buffertrappen aan te raden. 
Een dual-gate MOSFET BF981 doet het bijna 
altijd zeer goed. 
Is de belasting constant, zoals bij een ont-
vanger-mengtrap, dan is één trap voldoende. 
Betreft het een zender-eindtrap, die op de-
zelfde frequentie werkt als de oscillator, dan 
zijn meer buffertrappen nodig. Zolang er 
signaal van de eindtrap direct op de oscilla-
tor kan instralen, zal de oscillatorfrequentie 
veranderen bij het afstemmen van de eind-
trap. Het mechanisme is namelijk dat vanuit 
een eindtrap een klein beetje signaal de os-
cillatorkring of transistor kan bereiken. De 
totale kringspanning wordt dan bepaald door 
de toch al aanwezige oscillatorspanning plus 
het signaal dat de eindtrap induceert.
Daarvan is de fase onbekend, maar die zal 
wel veranderen als de eindtrap (of antenne-
tuner) door afstemming wordt verdraaid. 
Zoals we eerder gezien hebben, zal de opge-
wekte frequentie van de oscillator iets veran-
deren als door welke oorzaak dan ook de fase 
van het signaal iets verandert. Is er dus te-
rugwerking van de eindtrap op de oscillator, 
dan zal bij het afstemmen van de eindtrap 
de frequentie iets verlopen. 
De terugwerking kan dus ontstaan door kop-
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peling van de oscillatorkring met de kring in 
de eindtrap, of door de HF-spanning die via 
de voeding, of terug via een buffer, de oscil-
lator bereikt. Bij apparaten van kleine afme-
ting is die terugwerking haast niet te voor-
komen. De oscillator kan dan beter op de 
dubbele frequentie werken en via een twee-
deler de eindtrap aansturen. Ook dan blijft 
terugwerking een probleem, ofschoon het 
dan gemakkelijker beheersbaar is dan in het 
eerste geval. 
 
Rigoureuze afscherming, ontkoppeling van 
voedingsspanning en de genoemde buffering 
zijn de methoden om de beïnvloeding klein 
te houden. 
 
Als de oscillatorfrequentie geen harmonisch 
verband heeft met de zendfrequentie, zoals 
in een meng-VFO, dan heeft eenzelfde kop-
peling tussen oscillator en PA veel minder, of 
zelfs geen invloed op de frequentie. 
 
Magnetische velden 
Wordt in een oscillatorspoel een ijzerkern 
gebruikt dan kan zelfs een zwak strooiveld 
van een voedingstransformator een sterke 
frequentiegemoduleerde brom opwekken. 
Kom je met een magneetje in de buurt van 
de kern dan verloopt de frequentie. De reme-
die is om luchtspoelen te gebruiken. 
Ik heb wel eens gehoord dat ook bij een 
luchtspoel die dicht bij een voedingstrans-
formator staat oscillatorbrom zou worden 
geconstateerd. Ik denk dat dan weer een 
ander mechanisme een rol speelt, en wel het 
volgende. De oscillator zelf kan in het gelijk-
richtcircuit een beetje wisselspanning indu-
ceren. Die wordt dan door de gelijkrichters 
sterk gemoduleerd met 50 of 100 Hz. Die 
gemoduleerde spanning zal weer gedeeltelijk 
opgevangen worden door de oscillatorkring 
en zal worden opgeteld bij de al aanwezige 
kringspanning en zal net zoals in het vorige 
geval de frequentie iets moduleren, nu dus 
met brom. De remedie is om uitstraling van 

het oscillatorsignaal te voorkomen, door de 
oscillator af te schermen. 
Een andere methode die in zo’n geval ook 
wel wil helpen is het ontkoppelen van de 
gelijkrichtdiodes met een condensator van 
zo’n 10.000 pF. Er kan dan geen HF-spanning 
meer ontstaan over de diodes en de beschre-
ven modulatie kan niet plaats vinden. 
Eenzelfde soort brom wordt soms ook waar-
genomen bij de direct-conversie ontvangers. 
Het oscillatorsignaal straalt uit via de anten-
neaansluiting, bereikt het lichtnet, wordt 
ergens volgens het beschreven mechanisme 
gemoduleerd en wordt dan weer door de ont-
vanger opgevangen als en bromsignaal. 
 
Afscherming en telefonie 
Een goede oscillator dient altijd in een her-
metisch gesloten stevige doos te zitten. 
Praktisch vind ik de gegoten(?) aluminium 
doosjes met afschroefbaar deksel. Die zijn 
lekker stevig en trillen niet zo gauw. Een 
probleem is het deksel zelf. Wordt deze aan-
gebracht en vastgeschroefd, dan vormt het 
kastje zelf een kortgesloten winding. Door 
koppeling met de oscillatorspoel zal de zelf-
inductie van die spoel iets afnemen, waar-
door de frequentie omhoog gaat. Daar is 
niets tegen te doen. Zou je dus een afstem-
schaal kalibreren zonder deksel op de doos, 
dan zal die niet meer kloppen als het deksel 
wordt aangebracht. Eventueel bijtrimmen via 
een trimmertje met een geïsoleerde schroe-
vendraaier door een klein gaatje in de doos 
is dan mogelijk, maar kloppen doet het dan 
nooit meer. De doos verstemt namelijk de 
spoel. Wellicht zou een klein kerntje, waar-
mee de verandering van de zelfinductie ge-
corrigeerd kan worden, dan toch weer beter 
zijn. Het trimmertje zal namelijk de totale 
kringcapaciteit iets veranderen waardoor een 
andere bandspreiding ontstaat zodat de 
schaal toch niet meer precies klopt. Kalibreer 
dus pas als de zaak helemaal in elkaar zit. 
Met een elektronische teller vormt dit effect 
geen probleem. 
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Een zelf in elkaar gesoldeerd doosje van 
printplaat gaat ook goed. Een blikken doosje 
is zeer af te raden vanwege de hoge optre-
dende verliezen in tin en ijzer. 
 
Altijd zal de afscherming de Q van de kring 
verlagen. Hoe dichter de afscherming op de 
spoel zit, des te groter het effect. Houd ten-
minste altijd een spoeldiameter ruimte tus-
sen de spoel en de wanden. 
Zouden de wanden kunnen trillen ten gevol-
ge van mechanische schokken, dan zal de 
oscillatorfrequentie verstemd worden. Het 
geheel werkt dan als een microfoon. Vooral 
de spoel zelf dient zeer stevig te zijn. 
De koppeling tussen de spoel en de afscher-
ming resulteert niet alleen in een afnemende 
zelfinductie, maar ook in grotere verliezen in 
de spoel. De spoel introduceert een HF-
stroom in de kortgesloten wikkeling (de af-
scherming). Een deel van de kringenergie zal 
dus koppelen met de afscherming en daarin 
verloren gaan. Het resultaat is dat de Q van 
de spoel daalt. Hoe groter de afstand tussen 
spoel en afscherming, hoe geringer de kop-
peling. Hoe beter de geleiding van de af-
scherming hoe minder dissipatie er optreedt. 
 
De FET en de schakeling 
Er zijn diverse oscillatorschakelingen zoals 
de Clapp, Colpits, Seiler, Franklin, Meisner en 
hoe de oude heren verder mogen heten naar 
wie ze genoemd zijn. Het zou hier veel te ver 
gaan, en uitputtend zijn, om op alle aspec-
ten van de diverse schakelingen in te gaan. 
Er zijn een paar principes die steeds in de 
gaten gehouden moeten worden. 
 
De belangrijkste is een betrekkelijk losse 
koppeling tussen kring en FET. (Te zwak is 
ook niet goed vanwege een te geringe sig-
naal-ruisverhouding.) Een ander principe is 
dat ook bij grote amplitudes de oscillator-
kring niet extra gedempt wordt, en dus ge-
durende een gehele HF-periode zijn hoge Q 
behoudt. Volgens mij gingen de schakelin-

gen van bovengenoemde heren daar nog wel 
eens mank aan, zeker als je de ontwerpen 
ziet waarbij de oorspronkelijk voor buizen 
bedoelde schakelingen vertaald zijn naar 
transistors. 
Schakelingen waarbij de amplitudebegren-
zing van het oscillatorsignaal niet plaats 
vindt door b.v. het vastlopen van een collec-
torspanning op de voedingsspanning, zijn te 
prefereren. In de hierna te beschrijven MOS-
FET-oscillator wordt de collectorstroom be-
grensd door de karakteristiek van de MOSFET. 
Dit voldoet dus aan beide voorwaarden. 
 
Een wijdverbreide opvatting is dat er geen 
dual-gate MOSFETs gebruikt dienen te wor-
den in oscillatorschakelingen vanwege een 
hoog faseruisniveau. Ik heb uitgebreide me-
tingen gedaan aan een schakeling met een 
J310, zoals aangegeven door PA0JOZ in Elec-
tron van juli 1992 en een schakeling met een 
dual-gate MOSFET BF981. Ik heb vrijwel geen 
verschillen kunnen constateren. Beiden FETs 
leveren uitstekende resultaten. 
 

(wordt vervolgd) 
 

0-V-0 MET AXIAL FIXED CHOKES 
of: zoek de spoelen! 

In plaats van het zelf maken van spoelen kun 
je ook vaste inducties in weerstandconstruc-
tie gebruiken. Dit idee stond in de Practical 
Wireless van maart 2001. 
De keurcode op deze kleine spoeltjes is de-
zelfde als op weerstanden alleen in μH. Dus 
een spoeltje van 2,2 mH is rood-rood-rood. 
Door de kleine afmetingen is leuk compact te 
bouwen. Nadeel is de lage Q die niet boven 
de 50 uitkomt. In vergelijking met een goe-
de luchtspoel dus niet zo best. 
 
Ik heb er een 0-V-0 ontvanger voor twee 
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banden mee gemaakt. Het bekende recept: 
een multiplex grondplankje en een front-
plaatje van dubbelzijdige ongeëtste print-
plaat. 
Voor zowel de LG als voor de MG heb ik in-
ductieve koppeling toegepast. Dat gaat goed 
door de spoeltjes tegen elkaar aan te zetten. 
Hieronder heb ik aangegeven hoe dat gaat. 

Bij overname van de redactie is men geneigd 
de in voorraad zijnde artikelen te raad-
plegen. Wel, ik kan u verzekeren dat dit niet 
veel tijd vergde. Maar geen nood, we krijgen 
vier maal per jaar de Amstelstraler heus wel 
gevuld, al zouden wij dat het liefst doen met 
onderwerpen die onze lezers het meest inte-
resseren. Maakt u dat nu eens kenbaar, per 
e-mail of post, op een verenigingsavond of 
wanneer u zich inmeldt bij PI4ASV. 
 
In 1997 gaf Siemens ter ere van haar 150-
jarig bestaan een CD uit met als titel: 
Visionen werden Wirklichkeit of Visions 
become reality. Het succesverhaal van een 
wereldonderneming, in een multi media en 
interactieve vorm. Technische innovaties en 
mijlpalen langs het pad van de bedrijfs-
geschiedenis, onderverdeeld in drie tijd-
perken, ingebed in de wereldgeschiedenis. 
Als u op ondervermelde site het formulier in-
vult, ontvangt u de CD binnen een week gra-
tis thuis.  De CD-ROM draait op een PC onder 
Windows 3.1 of hoger, maar ook op een 
Apple Macintosh (System 7.01 of hoger). 
Adres: http://w4.siemens.de/siemensforum/
de/mch/was/int/index.htm 
Alles met kleine letters en aan elkaar. 

PA3ALG 

Voor de MG is L1=L2=L3= 100 μH. Voor de LG 
heb ik voor L1= 1 mH en voor L2 en L3 één 
spoeltje van 2,2mH gebruikt en de Schottky- 
diode  aan de bovenkant gesoldeerd. 
De onderkanten van de spoeltjes zijn op de 
printplaat gesoldeerd waardoor je ze in 
‘innig’ contact kunt plaatsen. 
De afstemcondensator uit de ‘snoepwinkel’ in 
IJmuiden: een folietype voor 50 Eurocent. 
 
De resultaten waren boven verwachting dit 
vooral gezien de lage Q van de spoeltjes. 
Natuurlijk laten gevoeligheid en selectiviteit 
te wensen over maar in de MG op 648 kHz 
toch BBC Worldservice door Radio 10 op 675 
kHz kunnen horen. Op de LG heb ik twee 
Franse stations op ongeveer 235- en 620 kHz 
gehoord. 
Een variabele foliecondensator van 200 pF in 
de antenneleiding verbeterde met name de 
MG-ontvangst. 
 
Mijn ontvangstantenne bestaat uit het zin-
ken dak van de aanbouw van ons huis. 
Zou die zich met een tunertje ook laten aan-
passen voor zendgebruik?  
Moet kunnen…..toch? 
 

73 de Geert, PA7ZEE 

REDACTIONEEL 
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Op internet bij www.nvhr.nl stond het vol-
gende bericht: 
 
Op 22 januari j.l. is op 93 jarige leeftijd over-
leden de heer Drs. Ing. C.F. Ruyter. Bij de 
meeste radioliefhebbers onder ons beter be-
kend als Dokter Blan. Door zijn overlijden is 
een man van ons heengegaan die een onuit-
wisbare stempel heeft gedrukt op het gehele 
radio hobbyisme in ons land. Zijn naam zal 
blijven voortleven door het enorme aantal 
publicaties die hij het licht heeft laten zien, 
onder andere in Radio Bulletin en andere Mui-
derkring uitgaven. 
 
Ik weet niet hoe of het anderen vergaat bij 
het lezen van dit bericht, maar bij mij komen 

spontaan al die prachtige momenten in mijn 
herinnering dat je een Radio Bulletin in han-
den kreeg met daarin dat getekende manne-
tje met dat kale hoofd en die lange baard. 
 Daarin was bijvoorbeeld de rubriek “Uit de 
pan van dr. Blan; een rubriek van weten en 
kunnen voor allen die er altijd nog wel iets bij 
willen leren!” 
Later was het ook een bekende figuur in de 
cartoon in Radio Blan uit de zestiger jaren. 
 
Dr. Blan is ook eens gefotografeerd met de 
jeugdpuzzleclub in 1955. En laat daar nou 
ook nog ons afdelingslid Kees, PA0BOG uit 
Uithoorn als jongeman op staan! 
Hieronder is de foto te bewonderen: Those 
were the Days! 
 

Geert, PA7ZEE 

DR. BLAN 
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VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Maandag:    21.00 uur op 145.400 MHz 
                 (behalve op onze clubavond). 
                 Dit is de huisfrequentie waar le-

den van de afdeling vaak op te 
vinden zijn. 

 
Vrijdag:       21.00 uur Digitale Ronde. 
                 Startfrequentie  en begeleiding 

op 145.400 MHz. 
 
Zondag:      21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders werken 
dan met surplus materiaal wat 
altijd boeiend is, mede door de 
specifieke eigenschappen van de 
6 meter band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) wordt 
zeer op prijs gesteld, evenals rapporten van 
luisteramateurs. 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag van de maand in Wijkcen-
trum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV .........................3 
Van de Voorzitter ...........................4 
Agenda ........................................5 
Digitale Ronde ..............................5 
Vrijlopende HF-oscillatoren 
         en spoelen daarvoor (2) .........6 
Laatste Nieuws ............................ 11 

Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 
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Als deze Amstelstraler op de deurmat valt dan 
verblijf ik met de XYL als PA7ZEE/MM ergens 
in België, Frankrijk of bij aanhoudende 
noordwestelijke wind aan de Engelse zuid-
kust. Het gebied waar we dit jaar graag eens 
wat meer van willen zien is Normandië, 
Bretagne en de Kanaaleilanden. Historisch, 
cultureel interessante gebieden en nautisch 
niet eenvoudig door een verval in de buurt 
van de 10 meter. Kortom we kijken er erg 
naar uit om te vertrekken en de accu weer 
eens helemaal op te laden. 
De vakantiemaanden wordt er meestal niet 
veel geknutseld maar als we verwaaid liggen 
komt de soldeerbout toch wel tevoorschijn. 
Dat kan ik trouwens iedereen aanraden die 
voor een wat langere tijd weg gaat. Je kunt 
ook fijn een setje meenemen en met geïm-
proviseerde antennes experimenteren. Neem 
voor de kinderen een 10 meter spoeldraad, 
een varco, een kristaloortelefoontje een 
weerstand van 47k en een germaniumdiode 
mee. Niets is mooier dan vanuit je eigen 
tentje naar je zelfgebouwde radio te luiste-
ren! In plaats van solderen van verbindingen 
kun je een strip met kroonsteentjes gebrui-
ken. Een 20 meter montagedraad als antenne 
ophangen, een tegencapaciteit improviseren 
en verdraaid het werkt. 
 
Op 1- en 2 juni is er opnieuw onze deelname 
aan de velddag. Daarvoor zijn verschillende 
leden van onze afdeling actief om dit te or-
ganiseren. Ben, PB2BN heeft kans gezien om 
onze afdelingstransceiver te repareren; be-
paald geen eenvoudig klusje. Geweldig be-
dankt hiervoor Ben! We zijn QRV vanaf  de-
zelfde locatie als het afgelopen jaar namelijk 
het recreatie-erf aan de Bankrasweg nabij de 
achteruitgang van het buiten “Oostermeer”. 
Deelname of een bezoek wordt van harte 
aanbevolen. Als je de afdelingsbijeenkom-
sten niet bezoekt is dit een leuke manier om 

leden van je afdeling te leren kennen. Dus 
kom kijken en maak je bekend als afdelings-
lid. 
 
In Electron van mei j.l. was een stukje van de 
Werkgroep Instroom Jeugd (WIJ) opgeno-
men, waarin onze afdeling werd genoemd. 
De verschillende reacties die via telefoon en 
e-mail binnenkwamen, waren van dien aard 
en omvang dat de lesbrief van ruim 2 Mb 
verder wordt verspreid door de WIJ. De alge-
mene tendens in de reacties was dat dit een 
goede informatie gaf hoe je in de praktijk de 
jeugd met de radiohobby kunt laten kennis-
maken. Het geeft een goede stimulans om 
ook voor het komende jaar weer een aantal 
lessen op een middelbare school te gaan 
geven. 
 
Dan alvast een vooruitblik naar onze plannen 
voor het najaar- en winterseizoen. Allereerst 
moeten de projecten ‘Begeleiding nieuwe 
leden en beginners’ en ‘Huisvesting’ met 
meer vaart worden aangepakt.  
Verder wil het afdelingsbestuur het knutselen 
nieuwe impulsen geven. De voordrachten 
tijdens de afdelingsbijeenkomsten van april 
en mei j.l., zijn in dit opzicht zeer inspire-
rend geweest. Dan zijn er plannen om de 
vrijdagse packetavond om te vormen in een 
avond voor verschillende digitale modes. 
Verderop kun je daar meer over lezen. 
 
Dan wilde ik aandacht vragen voor de Elec-
tron-CD 2001, waarop ongeveer alles wat 
Klaas, PA0KSB heeft gepubliceerd is samen-
gebracht.  Een eersteklas aanrader. 
 
Rest mij om een ieder een fijne vakantie toe 
te wensen en hoop vanuit mijn wisselende 
QTH’s veel afdelingsleden te werken. Wan-
neer ik QRV ben en andere informatie is op 
onze homepage te vinden. Die homepage 
wordt bijgehouden door onze secretaris Dick, 
PA1DR, die tijdens mijn afwezigheid waarne-
mend voorzitter is. 

73 de Geert, PA7ZEE 

VAN DE VOORZITTER 
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1 & 2 juni 2002 
Velddagen op het recreatie-erf aan de Bank-
rasweg nabij de achteruitgang van het bui-
ten “Oostermeer”. Komt u ook? 
  
10 juni 2002 
Na de avondvullende voordrachten van een 
drietal ras-knutselaars (Ben PB2BN, Cor 
PA0CHN en Jos PA3ACJ) willen we graag 
eens van gedachten wisselen en de behoefte 
peilen met betrekking tot eventuele zelf-
bouwprojecten. Brengt u dan ook eens wat 
mee. Eerdere (ver)bouwsels, problematische 
zaken, lopende of stilstaande projecten, aan-
wezige hulpmiddelen waar u zeer tevreden 
over bent, schema’s, suggesties, vragen, of 
een computerprogramma wat meer bekend-
heid verdient Kortom alles wat uw mede-
amateur kan interesseren. 
 
8 juli 2002 
Afdelingsbijeenkomst/bouwavond in Alleman 
aanvang 20.00 uur. 
 
12 augustus 2002 
Afdelingsbijeenkomst/bouwavond in Alleman 
aanvang 20.00 uur. 
 
9 september 2002 
We hebben Piet van Schagen PA3HDY bereid 
gevonden deze avond te vullen. Piet leidt al 
jaren de Technische Commissie van de NVHR 
(Nederlandse Vereniging voor de Historie van 
de Radio) en is o.a. docent “Radioreparatie 
en Restauratie” van diezelfde NVHR. 
Zijn lezing gaat vergezeld van dia’s waarop 
afbeeldingen van Franse toestellen vanaf 
1922. Bedenk dat er in Frankrijk eerder om-
roep was dan in Nederland en de alhier ver-
krijgbare toestellen hoofdzakelijk uit Engel-
se, Franse of Duitse import bestonden. 
Bij de beelden vertelt Piet ons over het hoe 
en waarom, over de ontwikkeling van de 
eerste radiolampen en over de eerste ontvan-

gers tot ongeveer 1925.  
Daarnaast brengt hij ook nog een of twee 
zeer oude ( en kostbare) ontvangers uit 1923 
mee. Aanvang 20.00 uur. Bent u tijdig aan-
wezig? 
 
12 oktober 2002 
Dag voor de Amateur in de Americahal in 
Apeldoorn. 
Net als andere jaren is het weer mogelijk om 
vooruit kaarten te bestellen voor dit evene-
ment. In tegenstelling tot vorig jaar is hier 
nu een gereduceerde prijs aan verbonden van 
€ 4,-. De gewone prijs voor leden aan de 
kassa bedraagt € 5,-. 
De kaarten kunnen worden besteld door een 
briefje of e-mail aan uw secretaris. Uiteraard 
kan dit ook persoonlijk op de afdelingsbij-
eenkomsten. Wel geldt deze keer de regel dat 
te bestellen kaarten vooraf dienen te worden 
betaald. Bestellen en betalen kan  tot uiter-
lijk 9 september 2002. Wie dan niet heeft 
betaald zal geen kaart(en) ontvangen. 
Bestellingen naar: Secretariaat A02 
Alpen Rondweg 87, 1186 CX Amstelveen of 
pi4asv@xs4all.nl 

DIGITALE RONDE 

AGENDA 

Packet, PSK, RTTY, MT63, CW, SSTV en Hell, 
om maar enkele van de vele digitale modes 
te noemen die ons tegenwoordig ter be-
schikking staan. 
Na ontboezemingen van onze secretaris 
stelt het bestuur  voor om de vaste packet-
ronde op vrijdag te wijzigen in een digitale 
ronde, met wekelijks een andere mode.  
De huisfrequentie van 145.400 MHz zal om 
21.00 uur de ontmoetingsplaats zijn, al-
waar in onderling overleg wordt gekozen 
voor de mode en daarbij behorende werk-
frequentie (rekening houdend met o.a. het 
bandplan). 
Eerste sessie: op vrijdag 7 juni 2002. 
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VRIJLOPENDE HF-OSCILLATOREN EN SPOELEN DAARVOOR (2) 

Klaas Spaargaren PA0KSB † 

De spoel 
Na de lange voorgaande inleiding over LC-
oscillatoren komen we nu bij de LC-kring zelf 
en bij de spoel in het bijzonder. Waarom is 
de spoel van een oscillatorkring zo belang-
rijk? In het voorgaande is aangetoond dat 
bij een ideale LC-oscillator de frequentie 
vrijwel uitsluitend wordt bepaald door de 
resonantiefrequentie van de kring. Maar niet 
helemaal: er blijven storende invloeden, hoe 
goed je ook je best doet die te minimalise-
ren. Hoe beter nu de afgestemde kring, hoe 
minder de frequentie beïnvloed zal worden 
door die storende elementen. 
 
De kwaliteitsfactor van een LC-kring wordt 
aangegeven met de letter Q. Hoe hoger de Q 
hoe beter de kring. Q is een maat voor de 
demping in de kring. Je kunt je dat als volgt 
voorstellen. Stel je hebt een kring, een paral-
lelschakeling van een condensator en een 
spoel, afgestemd op 35 MHz waaraan een 
signaal met die frequentie wordt toegevoerd. 
Plotseling koppel je de bron los van de kring. 
De spanning over de kring en de in de kring 
circulerende hoogfrequentstroom zullen niet 
plotseling tot nul dalen, maar blijven uitslin-
geren met een frequentie van 35 MHz. In de 
kring was energie opgeslagen. Gedurende 
elke oscillatorperiode gaat een klein beetje 
HF-energie verloren in de verliesveroorzaken-
de elementen van de kring, zoals de weer-
stand van de spoel. De kringspanning daalt 
daardoor langzaam (exponen-tieel) tot nul. 
De ideale kring zou bestaan uit een zuivere 
spoel en een zuivere condensator. Door een 
zuivere spoel of condensator kun je wissel-
stroom laten lopen zonder dat er dissipatie 
optreedt. Hoe groot de stroom ook is, zulke 
ideale onderdelen worden warm; stroom en 
spanning in elk onderdeel hebben een fase-

verschuiving van 90 graden. Als de stroom 
maximaal is, is de spanning nul en omge-
keerd. Er treden geen verliezen op. Die ont-
staan pas als er ook echte weerstanden in 
het spel zijn. En die zijn er helaas altijd wel. 
Stroom en spanning over een weerstand zijn 
in fase, waardoor er dissipatie optreedt; de 
elektrische energie wordt omgezet in warm-
te. 
 
De verliesgevende elementen van een 
afgestemde kring 
Ik heb de indruk dat men vroeger veel meer 
bedreven was in het precies bepalen van de 
eigenschappen van spoelen dan tegenwoor-
dig. Veel van de informatie hierna heb ik 
gehaald uit oude handboeken, met name uit 
een Radio Engineer's Handbook van Terman 
uit 1943. Daarin staan nog al wat formules 
over dit onderwerp, ook veel referenties naar 
tijdschriftartikelen uit de periode 1930 tot 
1940. Moderne handboeken behandelen deze 
stof veel beknopter. Toch lijkt het me voor 
een goed begrip van het gedrag van een 
oscillatorspoel nuttig alle effecten zo goed 
mogelijk te kennen, vandaar het uitgebreide 
verhaal hierna. 
 
Condensatoren, en zeker luchtcondensatoren 
zijn zeer verliesarm. Bij een afgestemde 
kring treedt verreweg het grootste verlies 
dan ook op in de spoel. 
De spoel is gemaakt van koperdraad. Een 
bepaalde lengte draad heeft een bepaalde 
weerstand die je met een Ohmmeter kunt 
meten of berekenen als je de doorsnede, 
lengte en de specifieke weerstand van het 
koper kent. Dit geldt voor gelijkstroom. Voor 
een hoogfrequente stroom is de zaak gecom-
pliceerder. De weerstand van een draad 
wordt hoger naarmate de frequentie van de 



stroom hoger wordt. De oorzaak is het zoge-
naamde skin effect. (En Engelse term waar-
voor geen goede Nederlandse vertaling be-
staat; skin = huid, vel, vlies, denk ook aan 
skinhead!) 
Het komt er op neer dat de stroom niet meer 
gelijkmatig over de gehele draad is verdeeld, 
maar juist in een dun laagje langs de omtrek 
van de draad gaat lopen. Men spreekt dan 
ook van skin depth; de indringdiepte van een 
HF-stroom in een geleider. Het stroomvoe-
rend oppervlak wordt daardoor kleiner. Het is 
dus niet zo dat de weerstand van koper toe-
neemt. Wel neemt de weerstand van een 
koperdraad toe. Een koperen buis heeft voor 
een hoogfrequente stroom  dus vrijwel even-
veel weerstand als een massieve staaf met 
dezelfde buitendiameter. Hoe hoger de fre-
quentie hoe dunner het stroomvoerende 
laagje, hoe hoger de weerstand van een 
draad wordt. 
De weerstand neemt toe met de wortel uit de 
frequentie. 
 
Een korte dikke, 
of juist een lange dunne spoel? 
Wij willen een spoel met een hoge Q. 
Q is de verhouding tussen de impedantie van 
de zelfinductie bij een bepaalde frequentie 
en de HF-verliesweerstand. 
Q = 2 x π x f x L/R 
Waarin f in MHz, L in µH en R in Ohm. 
Stel je wilt een spoel maken met een bepaal-
de zelfinductie van 1 µH voor een 35 MHz 
oscillator. 
Leg je bij een spoel alle windingen vlak te-
gen elkaar aan, zodanig dat elke winding het 
veld van alle andere windingen omvat, dan is 
de zelfinductie evenredig met het kwadraat 
van het aantal windingen. Met weinig win-
dingen maak je veel zelfinductie. Maar te 
dicht tegen elkaar mag weer niet vanwege 
het proximity-effect. (Als twee of meer nabij-
gelegen geleiders stroom voeren, zoals in een 
spoel, dan wordt de stroomverdeling in elke 
geleider beïnvloed door de magnetische flux 

die wordt geproduceerd door de nabijgelegen 
geleider alsmede door de magnetische flux die 
opgewekt wordt door de stroom in de geleider 
zelf. Dit effect, proximity effect genaamd, 
zorgt dat de effectieve weerstand groter is dan 
als gevolg van het skin effect. 3ALG)  Leg je 
ze ver uit elkaar zodat er bijna geen koppe-
ling is tussen de windingen onderling, dan is 
de zelfinductie evenredig met het aantal 
windingen en heb je dus meer draad nodig 
om een bepaalde zelfinductie te maken dan 
in het eerste geval. De Q zal lager zijn daar 
de weerstand van de langere draad hoger is 
dan in het eerste geval. Neem je een dikke 
draad en houd je een spatie van een draaddi-
ameter tussen de windingen, dan zal de 
spoel weer langer worden dan bij een dunne 
draad. Er is meer dik draad nodig dan dun 
om een bepaalde zelfinductie te maken. Het 
gunstigste is een dikke draad en een grote 
spoeldiameter waardoor de windingen rela-
tief weer dicht bij elkaar komen en er dus 
met weinig draad een grote zelfinductie 
wordt verkregen. Helaas is een spoel van 10 
cm diameter gemaakt met draad van 3 mm 
een onhandig ding. Kortom elke keuze is een 
compromis tussen een aantal tegenstrijdige 
factoren. 
 
Heb je een bepaalde afgeschermde ruimte ter 
beschikking dan kun je door het juist kiezen 
van de draaddiameter, spoeldiameter en 
spoellengte een optimale Q bereiken. Vroeger 
was men ook daar bedreven in om een en 
ander te berekenen. Terman geeft daartoe 
formules, tabellen en grafieken waarmee het 
zeer onhandig werken is en concludeert dan 
tenslotte dat het optimum van de Q niet erg 
scherp is. 
Kortom, met een goed timmermansoog en 
een beetje inzicht kom je ook een heel eind. 
 
Mijn adviezen voor een spoel voor een 
35 MHz oscillator 
In het algemeen krijg je de beste spoel als 
de diameter ongeveer gelijk is aan de lengte 
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van de spoel, maar erg kritisch is dat niet. 
Voor 35 MHz-toepassingen is koperdraad of 
verzilverd koperdraad met een diameter tus-
sen 1,2 en 2 mm een goede keuze. Een spoel 
van 7 windingen met een diameter van 25 
mm en een lengte van 25 mm gewikkeld met 
verzilverd draad van 2 mm, heeft bij 38 MHz 
een Q van iets meer dan 600. Een prima 
waarde om daar een oscillator mee te maken. 
 
De spoelvorm en de afscherming 
Vroeger, voor de beschikbaarheid van digita-
le driftcorrectieschakelingen, moest de spoel 
niet alleen stevig zijn maar ook stabiel blij-
ven bij een veranderende temperatuur. 
Immers, als de temperatuur stijgt dan zet 
het koperdraad uit. Diameter en lengte van 
een spoel zullen daardoor groter worden. 
In het algemeen zal de zelfinductie groter 
worden bij een hogere temperatuur. De oscil-
latorfrequentie daalt daardoor. Dit kan ge-
compenseerd worden door het gebruik van 
condensatoren met een negatieve tempera-
tuurcoëfficiënt. Die worden juist kleiner bij 
een hogere temperatuur, waardoor de fre-
quentie wil stijgen en de resulterende fre-
quentie niet of weinig verandert. 
Heel mooi zijn spoelen die ingebrand zijn in 
een keramische vorm. 
Sommige soorten keramiek (glas, zoals 
kwarts) hebben een lage temperatuurcoëffi-
ciënt. Hoe het dan precies zit met de materi-
aalspanningen in zo'n vast erop aangebrach-
te draad is mij niet duidelijk. Het resultaat is 
wel dat zo'n spoel ook zeer temperatuursta-
biel is. 
 
Ook heb ik wel eens een spoel gezien die aan 
het eind een kortgesloten winding had die 
door een stangenmechaniek iets kon draaien. 
De lengte van de stangetjes en daardoor de 
stand van de kortgesloten winding t.o.v. de 
hoofdspoel veranderden kennelijk zodanig 
dat de totale zelfinductie van de hoofdspoel 
min of meer constant bleef bij veranderende 
temperatuur. 

Als zelfbouwer kun je na eindeloos experi-
menteren met NTC condensatortjes wel ver-
betering bereiken. Persoonlijk geef ik de 
voorkeur aan een digitale driftcorrectiescha-
keling die alle problemen in een keer oplost. 
De stabiliteit van de vorm is dan ook minder 
belangrijk. Zelf wikkel ik spoelen op glazen 
buisjes die een bereidwillige glasblazer op 
het voormalige QRL voor mij afzaagde en 
afronde. 
 
Eerder noemde ik al het probleem van de 
microfonie; het trillen van de windingen van 
een spoel of van andere onderdelen t.g.v. 
mechanische schokken. Het is zaak de win-
dingen goed vast te zetten. Helemaal insme-
ren met lijm en verkleven met de vorm is een 
oplossing. De lijm moet dan wel goede HF-
eigenschappen hebben anders gaat de mooie 
Q verloren. Zoals eerder al eens vermeld in 
Leids Nieuws is polystyreen(lijm) een goede 
oplossing. Cor PA0CHN zegt goede resultaten 
te hebben met transparante sneldrogende 
tweecomponentenlijm van Bison (Bison 
Kombi Snel). 
Zelf heb ik goede resultaten door een stevige 
luchtsoel te voorzien van een paar lijm-
'rupsen' die ik in de lengterichting op een 
spoel leg. Ik gebruik daarvoor de tweecom-
ponentenlijm van Bison (de donkere Bison 
Kombi Super), die is blijkbaar spleetvullend 
want de lijm zakt niet weg in de spaties tus-
sen de windingen. 
Bij kamertemperatuur droogt die lijm lang-
zaam. Ik leg het geheel meestal een uur in 
de oven op 60 graden, waarna het geheel 
stevig is geworden. Daarna lijm ik de spoel 
in zijn afscherming, steunend op stukjes 
printplaat met de koperzijde er afgehaald. 
 
Volgens Anjo PA0ZR, hebben de epoxylijmen 
betrekkelijk slechte HF-eigenschappen, ver-
gelijkbaar met die van epoxy printplaat. Door 
de manier van lijmen die ik toepas, met wei-
nig lijm op plaatsen die geen groot span-
ningsverschil hebben valt het resultaat mij 
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niet tegen. Ik maakte een proefspoel die in 
een afscherming zonder lijm een Q had van 
397 en na de lijmbehandeling zoals hierbo-
ven omschreven een Q van 382 had. De fre-
quentie van de oscillator waarvan de spoel 
deel uit maakte was na de lijmbehandeling 
niet meer verschoven dan circa 1%. 
Overigens heb ik geïnformeerd bij de fabri-
kant van die lijm naar de diëlectrische con-
stante en verliesfactor. De verschillende da-
mes en heren die ik aan de lijn kreeg, tot in 
een laboratorium toe, kwamen niet verder 
dan de 'Durchschlagfestigkeit' van het pro-
duct. Of ik daar wat aan had.  Nee dus ! 
 
De LC-verhouding 
Voor een kring op een bepaalde frequentie, 
zeg 35 MHz, kun je kiezen tussen een grote 
spoel en een kleine condensator of een klei-
ne spoel en een grote condensator. Wat is nu 
gunstiger? Het antwoord is weer niet een-
voudig. Eigenlijk ben ik er nooit eens een 
serieuze verhandeling over tegengekomen. 
Dus hierbij mijn eigen inzichten. 
 
Waarschijnlijk is de hoogste Q het meest 
belangrijke criterium. Het resonantiegedrag 
van een kring (ik bedoel de verandering van 
de fase tussen stroom en spanning rond de 
resonantiefrequentie, dus de eigenschap 
waardoor de oscillatiefrequentie wordt be-
paald), wordt alleen bepaald door de Q van 
een kring en is onafhankelijk van de LC-
verhouding. Dit in tegenstelling met een 
opmerking uit de zaal tijdens de Leidse le-
zing. 
Neem je een korte spoel dan is zoals vermeld 
de zelfinductie evenredig met het kwadraat 
van het aantal windingen. Neem je de draad 
twee keer zo lang dan wordt de zelfinductie 
vier maal zo groot en de draadweerstand 
twee keer. De Q wordt dan twee maal zo 
groot. 
 
Neem je een lange dunne spoel dan nemen 
de zelfinductie en weerstand vrijwel evenre-

dig toe met de lengte van de draad en blijft 
de Q gelijk. Het opvoeren van de zelfinductie 
kan niet onbeperkt doorgaan. Maak je de 
zelfinductie vier maal zo groot dan moet de 
kringcapaciteit vier maal zo klein worden om 
op 35 MHz te blijven resoneren. 
Al gauw bereik je onpractisch kleine waar-
den. Onpractisch, omdat je de kring ook nog 
wilt afstemmen en de minimum capaciteit 
van een afstemcondensator toch al gauw 
zo'n 10 pF bedraagt. 
De gevoeligheid voor kleine variaties in de 
FET en bedradingscapaciteiten neemt toe. De 
microfonie zal toenemen door kleine bewe-
gingen van de spoel t.o.v. de afschermwan-
den. Ga je de andere kant op, dus een kleine 
spoel en een grote condensator, dan zal de 
gevoeligheid voor capacitieve verstoringen 
afnemen maar ook de Q neemt af. 
Volgens mij bestaat er geen scherp criterium. 
Ik denk dat de hoogst mogelijke practisch 
uitvoerbare Q het belangrijkste is; dus een 
grote spoel en een betrekkelijk kleine con-
densator. De FET moet dan op een capacitie-
ve of inductieve aftakking van de kring wor-
den aangesloten om beïnvloeding zo klein 
mogelijk te houden. Bij een zelfinductie van 
1 µH moet de afstemcondensator 20,6 pF 
zijn voor een oscillatiefrequentie van 35 
MHz. 
 
Nog iets over de afscherming 
Zoals we gezien hebben is het altijd nodig 
om een spoel elektrisch en ook thermisch zo 
goed mogelijk van zijn omgeving af te scher-
men. Het beste is om de spoel of de hele 
oscillator in een stevige doos van koper, 
aluminium of printplaat te monteren. Blik 
raad ik sterk af vanwege de hogere verliezen 
die daardoor ontstaan. En vuistregel is om 
de afstand tussen de buitenkant van de spoel 
en een wand altijd groter te laten zijn dan 
een spoeldiameter. De reductie in de Q van 
de spoel zou dan niet meer dan 10% zijn. 
Zeer lang geleden heeft naar ik meen PA0CX 
in Electron een een VFO beschreven waarvan 
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de spoel in een melkkoker was gemonteerd. 
(Te bewonderen in het 'Corver Museum' te Bu-
del. Red)  Zeer zeker een stevige behuizing 
maar voor portabel gebruik misschien wat 
onhandig. 
Zelf heb ik een spoel gemaakt van 1,5 mm 
draad met een buitendiameter van 16 mm en 
gemonteerd in een dikwandige aluminium 
buis van 32 mm. Met die spoel heb ik op 
35 MHz een prima oscillator gemaakt. 
 
Condensatoren 
Tot nu toe ging het steeds over de verliezen 
in de spoel. Maar ook in de afstemcondensa-
toren kunnen verliezen optreden. Vermijd 
kleine keramische condensatortjes als deel 
van de oscillatorkring. Ze kunnen niet alleen 
verliezen geven maar soms ook willekeurig 
iets in waarde veranderen, waardoor de fre-
quentie plotseling iets verspringt. Prima zijn 
stevige luchttrimmers of trimmers met teflon 
isolatie. De Q van die trimmers is hoog, veel 
hoger dan die van de spoel bij 35 MHz. 
Meetbaar slechter zijn de bekende folietrim-
mers. De Q van een kring op 35 MHz die met 
een luchttrimmer 728 was, daalde tot 554 
met een gele folietrimmer van 60 pF. Voor 
deelcondensatoren die meestal een grotere 
waarde hebben dan de hoofdafstemconden-
sator gebruik ik veelal polystyreen condensa-
tortjes (styroflex) of mica condensatoren als 
de waarde niet te groot is. 
 
Capaciteitsdiodes 
Gebruik je capaciteitsdiodes zodanig dat de 
frequentie er weinig mee wordt gevarieerd, 
b.v. 500 kHz op 35 Mhz dan verslechteren ze 
de Q maar weinig. De diodes moeten door de 
HF-wisselspanning niet in geleiding komen 
daar anders de faseruis van het signaal wat 
toeneemt. (Een effect waar je zeker bij een-
voudige apparatuur geen of weinig last van 
hebt en dat door sommige amateurs nog wel 
eens wat wordt overdreven.) 
Bij de nog te beschrijven MOSFET-oscillator 
kan de kringspanning wel meer dan 50 Volt 

zijn. Zou je daar een varicap willen gebruiken 
voor bijvoorbeeld fijnafstemming dan moet 
die op een lage aftakking van de kring zitten 
om niet in geleiding te komen. 
 
IJzerkernen en ringkernen 
Voor 35 MHz-toepassingen raad ik beide af. 
IJzerkernen vanwege de mogelijk resulteren-
de oscillatiebrom door strooivelden van 
transformatoren in de buurt en ringkernen 
vanwege een veel lagere Q dan van lucht-
spoelen. Op 35 MHz kon ik met een gele poe-
derijzerkern geen hogere Q bereiken dan 
circa 50. Het schijnt met ringkernen wel be-
ter te kunnen maar kennelijk heb ik niet het 
juiste materiaal gebruikt. 
 
Hoe meet ik de Q van kringen? 
Ik meet de Q door de -3 dB punten van de 
resonantiekromme te bepalen op de volgen-
de manier. Uit een signaalgenerator koppel 
ik capacitief wat signaal in de kring, door 
een kort stukje draad in de buurt te brengen 
van het hete einde van de kring. Via een 
zeer los gekoppeld koppellusje tak ik wat 
signaal van de kring af dat ik toevoer aan 
mijn spectrumanalyser die niet sweept, maar 
met grote gevoeligheid vast staat afgestemd 
op de kringfrequentie. Het 10,7 MHz midden-
frequentsignaal zet ik op mijn oscilloscoop. 
De spectrumanalyser werkt dus alleen als een 
gevoelige HF-versterker. De hele keten wekt 
lineair en er komt geen detector aan te pas. 
Ik bepaal dan van de 10,7 MHz wisselspan-
ning op de oscilloscoop  de punten waarbij 
de amplitude 0,7 maal de topwaarde is van 
de kringspanning. De daarbij behorende fre-
quenties van de signaalgenerator lees ik op 
de counter af. De metingen zijn ruim binnen 
één procent reproduceerbaar, zodat ik mezelf 
vlij met de gedachte van een behoorlijke 
nauwkeurigheid. 
Als er fouten zijn door belasting van de kring 
door de meetschakeling, dan zullen mijn 
gevonden waarden lager zijn dan de werkelij-
ke Q-waarden. Groot zullen die fouten niet 



zijn, want de resultaten blijven vrijwel iden-
tiek bij sterkere koppeling aan de kring van 
de signaalgenerator en spectrumanalyser. 
Wel heb ik opgemerkt dat er een flink ver-
schil optreedt als ik de kring zo maar op ta-
fel leg. Waar de demping precies door ont-
staat weet ik niet, wellicht door het kunst-
stof tafelblad. Tijdens de metingen van krin-
gen met een hoge Q leg ik daarom de kring 
op een glazen jampot. 
 
Stralingsverliezen van de kring 
Soms hoor je dat afscherming de uitstraling 
van een kring naar de omgeving tegengaat, 
waardoor de Q zou toenemen. Wellicht gaat 
dat op voor veel hogere frequenties. Voor 35 
MHz is dat niet het geval. Afscherming doet 
de Q altijd dalen. 
 
Uitkoppeling van het oscillatorsignaal 
De uitkoppeling moet zodanig zijn dat de 
kring zelf niet of nauwelijks belast wordt. Je 
moet dus nooit veel energie uit de kring 
koppelen. Een koppellus op de kring die is 
aangesloten op b.v. de emitter van een ge-
aard-basis transistorbuffer is niet zo'n goede 
methode. De Q van de kring daalt daardoor 
nogal veel. 
De source van een FET is veelal een goed 
punt om een betrekkelijk groot signaal af te 
nemen dat bij voorkeur via een BF981 dual-
gate FET verder wordt geleid. Ook heb ik 
goede resultaten met een koppellusje op de 
oscillatorspoel die is aangesloten op g1 van 
de BF981. Het afgetakte signaal is dan circa 
1 Volt piek-piek, zodat de ruis van de BF981 
nog geen rol van betekenis speelt op het 
uitgangssignaal. Het op die manier uitgekop-
pelde signaal is zeer vervormingsarm (alle 
harmonischen minder dan 40 dB beneden 
het hoofdsignaal) en even terugwerkingsarm 
als wanneer het signaal van een source 
wordt afgehaald. Via een zo'n BF981 buffer 
kan direct een diodemengtrap in een ontvan-
ger worden gestuurd. Het uitkoppelen van 
een signaal uit een draincircuit gaat ook wel 

d.m.v. een weerstandje van b.v. 100�  in de 
drainleiding. Het signaal op die plaats bevat 
veelal veel meer harmonischen. Als dat geen 
probleem is, b.v. om een counter aan te stu-
ren, dan is ook dat een goede methode. 
 
Naschrift: 
Om de loop in het verhaal te houden, hebben 
we gemeend deze artikelenreeks in twee afle-
veringen te moeten plaatsen. Over een prakti-
sche schakeling, opgebouwd rond de MOSFET 
BF981, heeft Klaas uitgereid verhaald in Elec-
tron van mei en juni 1996 (warm aanbevo-
len). Aan een beschrijving van Klaas zijn zelf-
gemaakte ruismeter, welwillend beschikbaar 
gesteld door Jenny Spaargaren, wordt thans 
hard gewerkt. 

PA3ALG 
 

 
Op 14 mei is onze penningmeester Louis, 
PE1RBH geslaagd voor het morse-examen. 
Hoewel wij hem daar mee natuurlijk van har-
te geluk wensen, blijven er geruchten circu-
leren over een mogelijke fraude. Hij zou na-
melijk een van zijn beren mee hebben geno-
men die hem influisterde wat er werd ge-
seind zodat hij alleen maar hoefde te schrij-
ven.  
Het wordt hierna nooit meer rustig op de HF-
banden vrezen wij..........… 
 
Hoe hoog woont u? 
Door het intikken van uw postcode op de 
site: http://www.minvenw.nl/rws/mdi/
geoloket/hoogte.html kunt u de maaiveld-
hoogte bepalen van uw eigen omgeving. 
Deze hoogtemeter zoekt naar een hoogteme-
ting binnen een straal van 600 meter van uw 
postcode. De waarden zijn afgerond op deci-
meters en t.o.v. het Normaal Amsterdams 
Peil (NAP). 
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Weer terug van vakantie is het terugkijken 
naar de afgelopen periode maar vooral voor-
uit kijken naar het komende seizoen. Het 
afdelingsbestuur heeft gewoon doorverga-
derd om enerzijds over de lopende zaken te 
praten maar anderzijds het winterprogramma 
vast te stellen. 
Terugkijkend is er natuurlijk die geslaagde 
velddag waaraan het mooie weer ook be-
hoorlijk heeft bij gedragen. Hulde voor een 
ieder die veel werk heeft verzet om deze dag 
te doen slagen. Maar omdat er altijd ruimte 
voor verbetering is gaan we proberen een 
draaiboek voor de volgende keren op te stel-
len. Voor de PACC-contest was onvoldoende 
belangstelling om die als afdeling te organi-
seren. Jammer maar komend seizoen zijn er 
weer nieuwe kansen op dat gebied. 
Met de projecten Huisvesting en Begeleiding 
nieuwe leden/beginners loopt het nog niet 
echt vlot. Er is te weinig voortgang gemaakt. 
Komend seizoen gaan we daar weer met volle 
kracht tegen aan. Anderzijds waren er de 
verschillende voordrachten over zelfbouw in 
het afgelopen seizoen die er mochten wezen. 
 
In mijn vakantie zijn we met de boot langs 
de Belgische- en Franse kust naar de Kanaal-
eilanden gevaren. Ik had het vaste voorne-
men om met name op de HF-banden QRV te 
zijn. Het afneembare front van mijn FT-100 
had ik daarvoor keurig boven de kaartentafel 
ingebouwd. De set zelf weggewerkt in een 
kastje. Alles werkte perfect toen we op 17 
mei vertrokken. Als antenne het geavanceer-
de ATAS-100 systeem boven in de bezaans-
mast. Na een week werkte dat systeem alleen 
nog maar voor 70cm, 2m en 6m. Daarmee is 
voor mij opnieuw het nadeel van geavan-
ceerde koopspullen duidelijk geworden: je 
kunt er niets meer mee als het defect raakt. 
Bovendien werd mij duidelijk hoe stil het 
onderweg is op de hierboven genoemde 
overgebleven banden. Het gevolg is dat an-

deren, die niet bevoegd zijn om gebruik te 
maken van onze amateurfrequenties, daar 
wel gebruik van maken. Zo hoorde ik o.a. 
een loodsdienst op de 2m die ook niet rea-
geerde toen ik op het onbevoegde gebruik 
wees. Leuk was het om onderweg verschillen-
de schepen die problemen met hun mari-
foon, coaxkabels en pluggen hadden te kun-
nen helpen. Het is ongelofelijk als je ziet 
wat mensen er binnen een PL 259-plug van 
maken en denken dat zoiets toch moet wer-
ken. 
 
Genoeg teruggekeken, wat gaan we het ko-
mende seizoen met elkaar organiseren? Na-
tuurlijk hebben we onze Dag van de Amateur 
in Apeldoorn en in het voorjaar de markt in 
Rosmalen waar we samen naar toe gaan. Dan 
hebben we van nu tot april op onze afde-
lingsbijeenkomsten interessante voordrach-
ten op het programma staan. Je vindt daar-
over van alles in deze Amstelstraler die Wim, 
PA3ALG zo prachtig in elkaar zet.  
 
Op de Electron-CD las ik weer eens het ver-
haal van Klaas, PAØKSB met de titel 
“Zelfbouw is niet dood”. Hoewel van een 
aantal jaren geleden is het nog steeds actu-
eel. 
Het knutselen gebeurt zeker binnen onze 
afdeling. Daarvan kun je o.a. ieder jaar op de 
Dag van de Amateur de resultaten zien. Als 
leden van de afdeling een project hebben 
waarmee ze niet verder komen of andere 
blokkades hebben die de zelfbouw in de weg 
staan, laat het weten dan kunnen we daar 
aandacht aan besteden. Neem die projecten 
mee naar de afdelingsbijeenkomsten. Er is 
zoveel kennis, kunde en ervaring in huis dat 
heel veel problemen zijn en worden opgelost. 
Samenhangend met het knutselen is de nieu-
we opzet voor de vrijdagavondronde. Al jaren 
wordt er dan packet bedreven. Zoals eerder 
aangekondigd willen we die avond als digita-
le ronde ook andere modes dan alleen packet 
gebruiken en er dus een digitale ronde van 
maken. Met een zeer eenvoudig te maken 

VAN DE VOORZITTER 
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9 september 2002 
We hebben Piet van Schagen PA3HDY bereid 
gevonden deze avond te vullen. Piet leidt al 
jaren de Technische Commissie van de NVHR 
(Nederlandse Vereniging voor de Historie van 
de Radio) en is o.a. docent “Radioreparatie 
en Restauratie” van diezelfde NVHR. 
Zijn lezing gaat vergezeld van dia’s waarop 
afbeeldingen van Franse toestellen vanaf 
1922. Bedenk dat er in Frankrijk eerder om-
roep was dan in Nederland en de alhier ver-
krijgbare toestellen hoofdzakelijk uit Engel-
se, Franse of Duitse import bestonden. 
Bij de beelden vertelt Piet ons over het hoe 
en waarom, over de ontwikkeling van de 
eerste radiolampen en over de eerste ontvan-
gers tot ongeveer 1925.  
Daarnaast brengt hij ook nog een of twee 
zeer oude ( en kostbare) ontvangers uit 1923 
mee. Aanvang 20.00 uur. Bent u tijdig aan-
wezig? 
 
12 oktober 2002 
Dag voor de Amateur in de Americahal in 
Apeldoorn. 
Net als andere jaren is het weer mogelijk om 
vooruit kaarten te bestellen voor dit evene-
ment. In tegenstelling tot vorig jaar is hier 
nu een gereduceerde prijs aan verbonden van 
€ 4,--. De gewone prijs voor leden aan de 

kassa bedraagt €  5,--. 
De kaarten kunnen worden besteld door een 
briefje of e-mail aan uw secretaris. Uiteraard 
kan dit ook persoonlijk op de afdelingsbij-
eenkomsten. Wel geldt deze keer de regel dat 
te bestellen kaarten vooraf dienen te worden 
betaald. Bestellen en betalen kan  tot uiter-
lijk 9 september 2002. Wie dan niet heeft 
betaald zal geen kaart(en) ontvangen. 
Bestellingen naar: Secretariaat A02 
Alpen Rondweg 87, 1186 CX Amstelveen of 
pi4asv@xs4all.nl 
 
14 oktober 2002 
Jos Disselhorst, PA3ACJ, vertelt en demon-
streert alles over de oscilloscoop. Zou u wil-
len weten hoe dit nuttige apparaat ten volle 
te benutten, zorg dan tijdig aanwezig te 
zijn. En mocht u in het bezit zijn van enig 
ander meetinstrument, waarvan het gebruik 
u vreemd is, of waar een knopje op zit waar-
van het doel u geheel ontgaat; vooral mee-
nemen dan. Jos is maar al te genegen u ver-
der te helpen. 
 
11 november 2002 
Deze avond zal in het teken staan van de 
jaarlijkse PACC-contest en hoe als afdeling 
daar mee om te gaan. 
 
9 december 2002 
Jaarlijkse verkoopavond. 
Zet u de spullen waar u nodig van af moet al 
vast opzij, voordat de xyl aan het opruimen 
slaat? We hebben het natuurlijk wel over 
zaken die onze hobby raken.  
 
13 januari 2003 
Huishoudelijke, of wel jaarvergadering. 
 
10 februari 2003 
Bouw-, meet– en reparatie-avond. 
 
10 maart 2003 
Deze avond staat in het teken van QRP en 
wordt verzorgd door Robert v.d. Zaal, 
PA9RZ, voorzitter van de Benelux QRP-club. 

AGENDA 

interface tussen de zender/ontvanger en de 
geluidskaart van de computer en een gratis 
programma kunnen de verschillende modes 
worden bedreven. Er is dan weer ontwikke-
ling in plaats van het lopen op plat getreden 
paden. Zelfontwikkeling is één van de ken-
merken van onze Amateurdienst dus laten we 
dat samen hoog houden. 
Ik wens ons allen een goed seizoen met veel 
zelfontwikkeling en Good DX. 

Geert, PA7ZEE 
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Tijdens de voorbereidingen voor mijn vakan-
tie naar Scandinavië stuitte ik op internet op 
de homepage van het Zweedse clubstation 
SKØUX. SKØUX is de roepnaam van Kvarn-
bergets Amateur Radio Club. Deze club heeft 
ongeveer 35 leden en is een samenvoeging 
van enkele lokale radioclubs en heeft zijn 
clubstation op een berg in Vallentuna, onge-
veer 30 km ten noorden van Stockholm. Op 
mijn vraag of ik en Paul, PB5CW tijdens onze 
vakantie langs konden komen kreeg ik als 
antwoord dat we van harte welkom waren.  
Wij besloten daarop om aan het eind van 
onze vakantie een bezoek te plannen aan 
SKØUX. . Dat deze club zeer gastvrij is zou 
later blijken doordat we de sleutels van het 
hek en de gebouwen kregen en we alles zelf 
maar moesten afsluiten als we weggingen. 
 
De geschiedenis van dit radiostation begint 
in 1956 als het onderzoeksinstituut van de 
Zweedse defensie start met troposferische 
experimenten op 3 Ghz met Kvarnberget als 
zendstation en een ontvangststation in Mora 
en Särna respectievelijk ongeveer 300 en 400 
km verwijderd van Kvarnberget. In 1978, na 
22 jaar besloot de Zweedse defensie te stop-
pen met de experimenten vanaf Kvarnberget. 
Ondertussen was deze locatie ontdekt door 
enkele lokale zendamateurs en in 1982 kon 
na onderhandelingen met defensie de berg-
top worden gehuurd waarna er veel werk 
verzet is om de gebouwen en heuveltop ge-
schikt te maken voor amateur-gebruik. In 
1993 is het eigendom overgedragen aan de 
radioclub. 
 
Na aankomst op Kvarnberget werden we har-
telijk ontvangen door Carlos, SMØKCO, Temu 
SMØWKA en Göran SM5SIC. Na kennisge-
maakt te hebben werden we rondgeleid over 
de bergtop en kregen we uitleg over het in-
drukwekkende antennepark. Dit antennepark 
bestaat uit meerdere quads en yagi’s voor de 

diverse HF-banden. Naast de groep die zich 
met HF bezig houdt is er ook een groep die 
zich met VHF, UHF en SHF bezighoudt zodat 
er ook diverse yagi’s en schotels voor deze 
banden opgesteld staan op de heuvel. Na dit 
alles aanschouwd te hebben gingen we naar 
binnen waar ze bezig waren om een nieuwe 
HF-shack te bouwen. Ze waren bezig om een 
geïsoleerde vloer te leggen en een geïsoleer-
de muur te plaatsen zodat tijdens een con-
test de voeten warm blijven en de amateurs 
die ’s nachts een dutje doen niet gestoord 
worden door het geluid en ’s morgens weer 
fris achter de set kunnen plaatsnemen. 
 
We hebben daar anderhalve dag naar harte-
lust met de antennes kunnen experimenteren 
en kunnen ervaren hoe het is om eens een 
yagi of quad aan de set te hebben en de 
verschillen te merken in vergelijking tot bij-
voorbeeld een draadantenne. Het was werke-
lijk indrukwekkend om het antennepark te 
aanschouwen en er verbindingen mee te ma-
ken. 
 
Als je voor werk of vakantie in de buurt van 
Stockholm bent raad ik je zeker aan om een 
bezoek te brengen aan het station en even 
gebruik te maken van het immense antenne-
park. De leden van de club stellen een be-
zoek zeer op prijs. Als je een bezoek wilt 
brengen kun je een e-mail sturen aan: 
sk0ux-styrelse@sk7do.te.hik.se.  Meer infor-
matie over het station is te vinden op hun 
website: http://ham.te.hik.se/~sk0ux 
 

73 Theo PA1TO 

BEZOEK AAN SKØUX 



De mantel gewoon bij de massa van de set 
solderen. 
Gebruik voor de geluidskaart 3,5 mm stereo 
stekers waarvan je alleen de middenpen (de 
tip) aansluit.  
Om de kabels naar de computer kan je het 
beste een ferriet-clamp doen. De kabel hier 
een paar keer doorheen draaien (zo dicht 
mogelijk bij de PC). 
Sturing van de PTT geschiedt door de DTR-
lijn of door de RTS-lijn (dit is o.a. afhankelijk 
van de toegepaste software. 
Voor eventuele vragen (vrijwel) steeds QRV. 
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GELUIDSKAART INTERFACE VOOR DIGITALE MODES 

Dick Rademaker PA1DR 

Een goedkope, eenvoudige interface, waar-
van onderstaande afbeelding voor zich 
spreekt. Voor wat de onderdelen betreft het 
volgende: T1 en T2 = 1:1 audio transforma-
tortje; LED = Rode 5 mm LED met houdertje 
voor in de kast; R1 = 2k2, R2 = 10k instel-
potmeter; IC1 = TIL111 of equivalente opto 
coupler; C1 = elke waarde tussen 100 nF en 
1µF; FB = ferriet-kraal. 
Voor de kabel naar de set kan het best een 
verlengkabel voor een PS/2-muis worden 
gebruikt. Het vrouwtje eraf knippen en je 
hebt een prima afgeschermde kabel. 

Wist u … 
Dat onze penningmeester Louis thans als PA1LOI door het leven gaat ? 
Dat zijn beeltenis, met microfoon in de hand bij een demonstratie “platensnijden”, 
prijkt op http://www.cs.uu.nl/~gerard/FotoAlbum/F2002/NVHR25/index.htm ? 
Dat de genoemde site vele foto’s toont van unieke zaken, tentoongesteld tijdens de 
jubileumdagen van de NVHR ? 
Dat er aanvullingen/correcties zijn op het VERON Cursusboek voor de C-zendvergunning 
(1e druk) en deze als PDF-bestand zijn te downloaden van de VERON website ? 



Zoals gemeld in mijn verhaal ‘Over spoelen’ 
ben ik op zoek gegaan om informatie te ver-
zamelen teneinde een Super Presterende 
Passieve Ontvanger te construeren. 
De informatiebron bij uitstek is het internet. 
Zoveel knutselaars en (ex)wetenschappers 
bieden daar hun informatie aan dat het mij 
soms duizelt. In een woord: Geweldig! 
Wat dan onvermijdelijk gebeurt is dat al die 
informatie wel leidt tot verdieping maar ook 
tot twijfel. En dat is prachtig omdat twijfel 
de basis is van verder onderzoeken en expe-
rimenteren. Om een voorbeeld te geven het 
volgende. 
 
Ik meende in mijn onschuld te begrijpen hoe 
diodes werkten en welke wetmatigheden je 
daar op los kunt laten. Na het tot mij nemen 
van wat er geschreven is over het gedrag van 
germaniumdioden in passieve ontvangers 
weet ik dat al die wetmatigheden daar niet 
zonder meer op gaan. Kijk maar eens op de 
URL van Ben H. Tongue: http://uweb.
superlink.net/bhtongue  bij de diodes. De 
rest is trouwens ook zeer de moeite waard.. 
Bij hem trof ik ook een goede manier aan om 
naar een passieve ontvanger te kijken.  

In het kort komt het neer op het volgende. 
Beschouw de afstemkring als ideaal d.w.z. 
als een onderbreking. Je houdt dan een dio-
de over met een ingangsimpedantie en een 
uitgangsimpedantie. Aan de ingang wordt 
een HF spanningsbron – het antenne/aarde-
circuit – aangeboden en aan de uitgang een 
gelijkspanning waarop een belasting wordt 
aangesloten.Het hoogste rendement – en 
daar was ik naar op zoek - van een dergelijk 
netwerkje, wordt verkregen bij een optimale 
aanpassing van de impedanties aan de in-
gang en aan de uitgang. 
Prachtig dacht ik opnieuw maar hoe kom ik 
achter de in- en uitgangsimpedanties van 
een germanium diode?. En staan die wel los 
van elkaar? 
Toevallig kwam ik Dick, PAØSE tegen en 
kreeg het volgende antwoord. 
Quote = De ingangsimpedantie van een dio-
de is de helft van de uitgangsimpedantie 
immers, wanneer je een spanning U 
(effectieve waarde) over een weerstand R 
aansluit  wordt daarin een vermogen van U x 
U/R watt gedissipeerd. 
Stel dat je de spanning U gelijkricht met een 
diode met daarachter een condensator  
Waarover weer een weerstand R.  
Wanneer U voldoende groot is t.o.v. de dio-
dedrempelspanning en de tijdconstante RC 
groot t.o.v. de duur van een periode, ont-
staat over de weerstand een  gelijkspanning 
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VERSLAG VAN EEN ZOEKENDE 

Geert Paulides PA7ZEE 



gelijk aan de amplitude van U, dus U� 2.  Het 
vermogen dat in de weerstand wordt gedissi-
peerd is nu: 
U� 2 x U� 2/R = 2 x U x U/R  =  U x U/0,5R.  
Het is dus net of de signaalbron is belast 
met R/2. 
Staan diode, condensator en weerstand alle 
drie parallel dan staat over de weerstand ook 
weer een gelijkspanning gelijk aan de top-
waarde U, die dus een belasting van R/2 
geeft, maar bovendien ook  de wisselspan-
ning U die ook nog eens een belasting U x 
U/R geeft. Het resultaat is dat de signaal-
bron met R/3 wordt belast. 
Maarrrrrr..., dit verhaal gaat dus alleen op 
wanneer de wisselspanning groot is t.o.v. de 
drempelspanning van de diode. En bij een 
kristalontvanger zal dat nooit het geval zijn. 
Wat dan de belasting door de diode wordt is 
in zijn algemeenheid niet te voorspellen = 
Unquote. 
 
Ik concludeer dat een simpel kristalontvan-
gertje nader beschouwd wellicht niet zo sim-
pel is. 
Het onderzoek en experiment gaat voort! 

PB2BN en Wim PA3ALG, om 10.00 uur aan-
wezig voor de opbouw. 
Het station is bemand door Henk, Kas en Ot, 
waarvan de laatste twee de nacht hebben 
doorgedraaid. 
De dagen zijn uitstekend verlopen. Het weer 
was prachtig, temperatuur 20+ en droog. 
Mede hierdoor ook veel aanloop van recre-
anten die onaangenaam verrast waren door 
de herrie van het aggregaat, maar wel geïn-
teresseerd in het hoe en waarom. 
Deelnemers: Kas PAØKJB, Henk PA3CUP, Ot 
PAØDSO, Sjaak PAØJCA, Maarten PE2MD, Dick 
PA3HBS, Ben PB2BN en Dick PA1DR. 
Visite: Wim PA3ALG, Jaap PAØIF en Paul 
PE2PMK(?). 
 
Op 6 meter zijn 19 verbindingen gemaakt in 
phone. Gewerkte landen o.a. PA, 9A, YR, LA, 
OK, LZ, I en YT.  
Op HF is alles in CW tot stand gekomen, to-
taal 167 verbindingen met diverse landen,  
G, DL, I, R, HB9, OH, SP, F, LY, HA, S5, YT, 
ON, W, 4A, EA. De meeste verbindingen op 
3.5, 7 en 14 MHz, met nog enkele op 21 en 
28 MHz. 

Red. 
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Al hadden enkelen dit niet verwacht, uitein-
delijk is het toch allemaal nog goed geko-
men met de velddag. Louis (thans PA1LOI)
heeft op zijn bekende charmante wijze toch 
de boel geregeld waarbij  Sjaak PAØJCA  de 
zorg voor het materiaal op zich moest ne-
men. Waarvoor hulde! Dat betekende wel dat 
Sjaak bij de een alles op moest halen wat 
daar aan masten en antennes lag en zater-
dagochtend nog het aggregaat bij iemand 
anders. De zenders stonden uiteraard nog in 
de kast bij Alleman, en zijn toen maar door 
Dick PA1DR opgehaald. Zaterdag was Henk 
PA3CUP, Kas PAØKJB, Sjaak PAØJCA, Ot 
PAØDSO, Maarten PE2MD, Dick PA1DR, Ben 

DE VELDAGEN VAN 2002 

1 en 2 juni 
DE EERSTE TRANSATLANTISCHE 

TELEGRAAFKABEL (1) 

Ot de Soete PAØDSO 

 
Het radioamateurisme, zoals dat heden ten 
dage bestaat, is een rechtstreeks gevolg 
van de z.g. draadloze telegrafie. Toen deze 
laatste omstreeks eind jaren negentig van 
de 19e eeuw, uit de laboratoriumfase in de 
praktijk werd gebracht, zijn er enkele en-
thousiasten geweest die zeiden; ‘’dat is 
leuk dat gaan we ook doen’’. Met de toen-
malige primitieve middelen werden al 
gauw goede resultaten verkregen. Is het 
radioamateurisme een gevolg van de 
draadloze telegrafie, deze is op zijn beurt 
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weer een uitvloeisel van de lijntelegrafie 
geweest. 
Gaan we terug naar de tijd dat deze lijntele-
grafie in de praktijk werd gebracht, dan zijn 
we aangeland in de periode einde jaren twin-
tig van de 19e eeuw. Het was toen pas moge-
lijk een elektriciteitsbron te construeren die 
het mogelijk maakte om voor een constante 
elektrische stroom te zorgen. In 1820 ont-
dekte Oersted de koppeling tussen elektrici-
teit en magnetisme. Een resultaat hiervan 
was o.a. de elektromagneet.  Al in 1832 ont-
wierp Samuel Morse het idee van een elek-
tromagnetische telegraaf. In 1842 werd door 
hem de eerste onderwater telegraafkabel 
gelegd gevolgd door het traject Dover-Calais 
in 1851 en Corsica-La Spezia in 1854. De z.g.  
elektronische oorlogsvoering werd geopend 
met een kabel tussen het schiereiland De 
Krim en het Bulgaarse vasteland nabij Varna 
in 1855. Het Engelse hoofdkwartier te White-
hall werd via telegraaflijnen en de z.g. Black-
sea cable rechtstreeks Verbonden met de 
leiding van het expeditieleger op De Krim. 
 
De langzame maar gestage groei van de VS 
tot een industriële natie van formaat maakte 
een snellere verbinding met Europa noodza-
kelijk. Het contact werd nog steeds onder-
houden dmv schepen. Een reis van West-
Europa naar de oostkust van de VS nam zeker 
nog negen dagen in beslag.  
De Amerikaanse zakenman Cyrus West Field, 
die via zakenrelaties het plan te horen kreeg 
om het vaste land van de VS te verbinden  
met de uiterste oostpunt van het Amerikaan-
se continent, kreeg de overtuiging dat het 
doortrekken van een telegraafkabel naar Eu-
ropa een reële mogelijkheid was geworden. 
Hij legde zijn plan voor aan twee vooraan-
staande wetenschappers op het gebied van 
oceanografie en communicatie n.l. Lt  Mat-
thew F. Maury en professor Morse . Beide 
experts toonden zich gematigd positief. 
Hierop benaderde Cyrus Field een aantal ge-
fortuneerde zakenvrienden om te informeren 
of ze geld wilden steken in het project. Zes 

van hen bleken bereid om het risico te ne-
men. Het ging hier zeker om een bedrag van 
ruim een miljoen dollar. 
Opgericht werd de ‘’New York, New Foundland 
and London Telegraph Company’’. Men stak 
anderhalf miljoen dollar in de onderneming. 
Gestart zou worden met de telegraafverbin-
ding New York – St. Johns. In Engeland werd 
de nodige hoeveelheid kabel besteld. Tijdens 
de kabellegging door de Golf van St. Lawren-
ce ging in slecht weer 40 mijl aan kabel ver-
loren wegens breuk. Uit deze ervaring was 
gebleken dat een zeilschip niet geschikt was 
voor een dergelijke taak en diende te worden 
vervangen door een stoomschip. In 1856 was 
het karwei gereed en was New York met St. 
Johns verbonden dmv een 1800 km lang 
telegraafnetwerk. Twee jaar had het geduurd 
en de kosten hadden meer dan een miljoen 
dollar bedragen. 
Een volgende stap was het vaststellen van 
een geschikt traject over de Atlantische Oce-
aan vooral met het oog op de bodemgesteld-
heid. Lt. Berryman van de Amerikaanse mari-
ne had reeds eerder een onderzoek hiernaar 
ingesteld en werd opnieuw belast met een 
dergelijk hydrografisch onderzoek. In drie 
weken tijd verrichtte hij dieptemetingen 
langs de grootcirkelroute tussen Newfound-
land en Ierland.  Cyrus Field verzocht hierop 
de Britse admiraliteit om eveneens diepte-
metingen te doen langs hetzelfde traject. De 
uitkomst was ongeveer gelijk aan de twee 
voorafgaande onderzoekingen. De diepte 
varieerde van 2600m tot 4300m met als 
maximum een loding van ongeveer 4600m. 
De oceaanbodem was zacht en bestond 
hoofdzakelijk uit schelpen. Nu meer dan een 
en een kwart miljoen dollar was uitgegeven 
werd het tijd om de Engelse deelnemers uit 
te nodigen geld ter beschikking te stellen. 
Een bedrijf dat in staat was om de kabel te 
fabriceren was dat van Glass, Elliot and Co. 
te Londen. Het hoofd van de technische 
dienst van deze firma, Samuel Canning, werd 
om advies gevraagd en deze gaf uitleg over 
de complexiteit van het vervaardigen van 



een dergelijke lange kabel. Als isolatiemate-
riaal werd gutta-percha gebruikt, een vroege 
vorm van rubber. De isolatie hiervan verbe-
terde in koud water en onder hoge druk. 
Advies werd ook gevraagd en verkregen van 
Samuel Statham van de London Gutt Percha 
Works en van Charlie Bright, die verantwoor-
delijk was geweest voor de kabelverbindin-
gen tussen Engeland en Frankrijk in 1851 en 
die tussen Engeland en Ierland in 1853. Na-
dat de financiële problemen ook in Engeland 
waren opgelost werd een nieuwe maatschap-
pij opgericht,  de ‘’Atlantic Telegraph Compa-
ny’’. Behalve bankiers en zakenlieden maak-
ten nu geleerden van naam deel uit van het 
bestuur zoals Samuel Morse, William 
Thomson en Michael Faraday. Het uiteindelij-
ke kabelontwerp werd gemaakt door de fir-
ma’s Glass, Elliot and Co. te Londen en R.S. 
Newall and Co. te Birkenhead. 
Specificatie van de kabel; De kabel moest 
een kracht aan eigen gewicht kunnen heb-
ben van een lengte van 10 km. Tijd voor ex-
perimenten was er niet. De binnengeleider 
bestond uit zeven draden koper no. 22 be-
dekt door drie aparte lagen gutta-percha. 
Daaromheen enkele lagen van geteerd hen-
nep verzadigd in een oplossing van teer, 
lijnzaadolie en was. Daaromheen weer acht-
tien strengen ijzerdraad no. 22; de retourlei-
ding in het zeewater. De diameter van het 
geheel bedroeg ongeveer 2 cm. De complete 
kabel werd getest op 500 volt. Aangezien 
geen enkel schip in die tijd in staat was om 
de gehele  lengte van ruim 3600 km te ver-
voeren werd de kabel opgedeeld in acht 
stukken van ruim 400 km. 
 
Terug in de VS  werd Cyrus Field geconfron-
teerd met een Congres dat nog maar weinig 
geïnteresseerd was in het gehele kabelpro-
ject. Alleen door tussenkomst van president 
Franklin Pierce en minister van buitenlandse-
zaken William H. Seaward kon op het nipper-
tje een meerderheid worden gevonden. Aan-
neming van de betreffende wet geschiedde 
op 3 maart 1857. Er werd een subsidie ver-

strekt van maximaal 70.000 dollar per jaar. 
Eenzelfde wet werd nu ook in Engeland aan-
genomen op 20 juli van datzelfde jaar. 
 
De eerste poging tot het leggen van de kabel 
werd ondernomen door de Amerikaanse sche-
pen Niagara en Susquehanna en de Britse 
schepen Agamemnon en Leopard. De bela-
ding van de kabel aan boord van de schepen 
nam drie weken in beslag. Op het eerste ren-
dez-vous punt, de haven van Queenstown in 
Ierland, werden de delen van de kabel  met 
goed gevolg getest. Het plan was dat de 
Niagara het eerste gedeelte van de kabel zou 
leggen van Ierland tot halfweg de Atlanti-
sche Oceaan waarna de Agamemnon het 
tweede gedeelte ging leggen tot aan New-
foundland. Op 5 augustus was het landge-
deelte van de kabel gereedgemaakt onder 
aanwezigheid van vele autoriteiten. De ei-
genlijke kabellegging begon op 6 augustus. 
Na vijf mijl brak echter de kabel en keerde 
men terug om het opnieuw te proberen. De 
snelheid van de schepen werd nu langzaam 
opgevoerd tot 5 mijl per uur. Op 10 augustus 
werd de stroom door onbekende oorzaak 
verbroken en ’s avonds brak de kabel op-
nieuw. Aangezien nu nieuwe delen van de 
kabel moesten worden bijbesteld en de ka-
bellegmachinerie aangepast en verbeterd 
diende te worden, werd besloten de operatie 
uit te stellen tot het volgende jaar. 
 
Aangezien veel geld was uitgegeven zonder 
resultaten werd het nu uiterst moeilijk om 
nieuwe enthousiaste deelnemers te vinden. 
Maar aangezien de Britse regering de pogin-
gen bleef steunen kon men toch 700 mijl 
nieuwe kabel bestellen. 
De kabellegmachinerie werd geheel ver-
nieuwd en aangepast terwijl de stuwage van 
de kabel aan boord van de schepen op een 
andere wijze werd uitgevoerd. Deze keer zou-
den de schepen beginnen in het midden van 
de oceaan waarna elk schip naar een conti-
nent zou varen.  

(wordt vervolgd) 
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den van de afdeling vaak op te 
vinden zijn. 
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op 145.400 MHz. 
 
Zondag:     21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders werken 
dan met surplus materiaal wat 
altijd boeiend is, mede door de 
specifieke eigenschappen van 
de 6 meter band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rappor-
ten van luisteramateurs. 
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Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 



11 november 2002 
Deze avond zal in het teken staan van de 
jaarlijkse PACC-contest en hoe als afdeling 
daar mee om te gaan. 
 
9 december 2002 
Jaarlijkse verkoopavond. 
Zet u de spullen waar u nodig van af moet al 
vast opzij, voordat de xyl aan het opruimen 
slaat? We hebben het natuurlijk wel over 
zaken die onze hobby raken.  
 
13 januari 2003 
Huishoudelijke, of wel jaarvergadering. 
 
10 februari 2003 
Bouw-, meet– en reparatie-avond. 
 
10 maart 2003 
Deze avond staat in het teken van QRP en 
wordt verzorgd door Robert v.d. Zaal, 
PA9RZ, fervent QRP-er en voorzitter van de 
Benelux QRP-club. 

ture in het afdelingsbestuur bestaat die 
graag moet worden ingevuld. Rob heeft een 
aanvang gemaakt met het project begelei-
ding nieuwe leden en beginners. Het is van 
groot belang dat dit project verder wordt 
ontwikkeld en dus moet daar iemand aan 
gaan werken. Als het je wat lijkt geef je dan 
op als kandidaat bestuurslid bij onze secreta-
ris Dick, PA1DR. Verkiezing in de huishoude-
lijke vergadering in januari a.s. Zie ook el-
ders in deze Amstelstraler. 
 
Dan wil ik even terugkijken op de afgelopen 
Dag Van De Amateur in Apeldoorn. Verschil-
lende leden van onze afdeling waren met 
hun bouwsels aanwezig op de zelfbouwten-
toonstelling. Daar mogen we best een beetje 
trots op zijn. Immers zelfbouw is een zeer 
wezenlijk onderdeel van onze hobby; het 
geeft ook een beeld van de aanwezige exper-
tise in onze afdeling. 
In mijn stalletje gaf Anneke Jesse voorlich-
ting over radiobouwprojecten voor scholen. 
Vele vragen van andere leraren werden be-
antwoord. 
De grote belangstelling voor mijn eenvoudi-
ge knutsels heeft mij wat verwonderd. Ener-
zijds was er de groep met historische en 
nostalgische belangstelling voor de Amroh-
ontwerpen etc. Maar ook de Slappe Arnold 
antennes naar het ontwerp van Rib ZL2AJQ 
voor 2 m en van Rients PA3EOT voor 6 m 
mochten zich in een warme belangstelling 
verheugen. Als ik mobiel QRV ben hoor ik 
vooral over de Amersfoortse repeater nog 
steeds over Slappe Arnold praten.  
Amateurs die mij vertelden dat ze nog nooit 
iets hadden gebouwd vroegen details over de 
raamantenne van Leonard de Vries en andere 
knutsels waarvan ze zagen dat zij die ook 
konden bouwen. Leuke ervaring!  
 
Rest mij om iedereen prettige feestdagen toe 
te wensen waarin vaak wat meer tijd voor de 
hobby is. 
 

Geert, PA7ZEE 

VAN DE VOORZITTER 
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AGENDA 

Midden in het winterseizoen arriveert deze 
Amstelstraler bij alle afdelingsleden. Lekker 
op de bank lezen, wellicht wat ideetjes op-
doen voor een knutsel op de lange winter-
avonden en kijken hoe het staat met de af-
deling. Dat is het beeld wat naar voren komt 
in mijn contacten met leden van de afdeling.  
 
Deze keer vraag ik ook de aandacht voor het 
volgende.  
Bestuurslid Rob Vierhout NL 12860, heeft 
bedankt als bestuurslid wegens verhuizing 
naar Lochem per 20 november jl. We wensen 
Rob en zijn XYL veel geluk daar en hopen 
nog eens wat van hem te horen.  
Het bovenstaande houdt in dat er een vaca-
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In de Amstelstraler stond vorige keer een 
schema voor een interface voor de geluids-
kaart. De beschrijving was vrij summier en 
ging alleen over het technische aspect. Van-
daar dat ik nu maar eens wat uitgebreider 
inga op de interface en waarvoor deze is te 
gebruiken. 
 
Wat doet de interface en waarvoor is hij 
bedoeld? 
De interface is eigenlijk niets meer dan een 
galvanische scheiding tussen de geluidskaart 
van uw pc en de transceiver. Het audio wordt 
middels 2 transformators gescheiden en via 
een potmetertje regelbaar gemaakt. Een con-
densatortje zorgt voor de DC ontkoppeling. 
De zendlijn (PTT) wordt via een optocoupler 
gestuurd, dit is niets meer dan een LED en 
een fototransistor in één behuizing. Op deze 
wijze kunnen we de zendlijn laag trekken 
door het aanleggen van een kleine spanning 
van de Com- of de printerpoort. 
De interface is universeel, d.w.z. dat veel 
software ontwikkelaars gebruik maken van 
deze standaard. Hierdoor is de keuze in pro-
gramma’s dan ook enorm. Zo kunt u gebruik 
maken van o.a. Mixw, PSK32, Digipan, Radio-
com en AGWPE. Op de homepage vindt u 
links naar pagina’s waar deze software be-
schikbaar is. We onderzoeken nog of we de 
software eventueel op een CD beschikbaar 
kunnen stellen. 
 
APRS 
Eén programma wil ik deze keer speciaal be-
spreken omdat het simpel, nuttig en ook nog 
leuk is, bovendien kan ook de luisteramateur 
hier meedoen. Het gaat hier om UI-view. Dit 
programma laat u meedoen/kijken met APRS. 
APRS staat voor Automatic Position Repor-
ting System. 
APRS werkt als volgt: een station zendt zijn 

positie uit in een speciaal formaat, gebruik-
makend van gewone packetradio. Het enige 
speciale is dat alle packets als ‘unproto’ wor-
den verzonden. Vergelijkbaar met het baken 
van een packetstation. Hierdoor blijft het 
verkeer beperkt en is de capaciteit van het 
net weer wat groter. Een andere bijzonder-
heid is dat alle stations op dezelfde frequen-
tie zitten, in heel europa, en wel 144.800 op 
2 meter en 430.5125 op 70cm. Door dat ie-
dereen als digipeater kan fungeren zijn hier-
mee grote afstanden te overbruggen. In PA 
ontvangen we regelmatig stations uit ON, 
DL, F en G-land. 
Nog leuker wordt het als een station zijn GPS 
aan de set koppelt. Op die manier kan je hen 
ook volgen als ze mobiel zijn.  
Wat is dan nu het nut? Wat denkt u van een 
baken bij de Dag vd Amateur? U hoeft alleen 
nog maar op uw pc-scherm te kijken om te 
weten waar het is. In Amerika gebruiken ze 
het ook bij rampen e.d. Handig om te weten 
waar de rampplek is, of waar de hulpverle-
ners zich ophouden. En met een beetje fan-
tasie kunt u zelf ook nog wel een toepassing 
bedenken. 
 
Wat heb je hiervoor nodig? Eigenlijk niet 
veel, 2 programma’s, als eerste UI-view. 
Ui-view, van G4IDE,  is een programma wat 
APRS-packets omzet in een positie en deze 
real-time plot op een kaart. Tevens is dit 
programma in staat om packets te verzenden 
met uw eigen positie of de packets van an-
deren te digipeaten. Het is op Internet in 
een freeware versie gratis beschikbaar. 
Het tweede programma wat u nodig heeft is 
AGWPE (AGW Packet Engine) geschreven 
door SV2AGW. Dit programma is eigenlijk een 
TNC, het verzorgt de omzetting van data in 
echte AX25 signalen. Hierdoor is er geen TNC 
(Terminal Node Controller) meer noodzakelijk 

APRS OF HOE WE DE INTERFACE KUNNEN GEBRUIKEN 

Dick Rademaker PA1DR 
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maar kunt u zelfs de geluidskaart(!) gebrui-
ken om packet te maken. Met AGWPE kunt u 
tientallen TNC’s, modems en insteekkaarten 
(SCC e.d.) om packet te maken en dat in 
diverse baudrates. 
Groot voordeel is dat u met AGW een hele 
verzameling aan packet programma’s kunt 
gebruiken en nog tegelijk ook. Zo werken 
TSTHwin, Winpack, Uiview en zelfs FBB met 
AGW. 
Dat, gekoppeld met tientallen TNC’s maken 
de mogelijkheden bijna onbeperkt. 
 
Heeft u al een TNC, dan is de kans groot dat 
u alleen Uiview nodig heeft, dit programma 
kan zelf ook met een aantal van deze kastjes 
overweg. 
 
Dit is slechts een voorbeeld, als u Internet 
afstruint zult u nog vele andere toepassingen 
kunnen vinden die de computer omtoveren 
in een amateur-communicatie-apparaat. 
 
Tot ziens, op APRS. 

project. “De kristalontvanger” bestaat niet. 
Er zijn vele schakelingen bedacht in de afge-
lopen honderd jaar en er worden er nog 
steeds ontwikkeld over de hele wereld. Het 
delen van die en andere informatie via Inter-
net is een grote bijdrage aan het experimen-
tele karakter van onze hobby. 
 
Maar nu over het Licht dat ik heb gezien. 
Ik had ergens in een tijdschrift uit onze on-
volprezen leesmap een schakelingetje gezien, 
waarbij de detector in een kristalontvanger 
werd vervangen door een LED met een hulp-
spanninkje. In het experimenteren hiermee 
probeerde ik of het ook zonder de hulpspan-
ning kon. Natuurlijk ging dat niet want je 
haalt de drempelspanning niet.  
Toch liet het idee me niet los.  
In de onderdelenwinkel gevraagd naar LED’s 
van het type Low Current. Uit de demonstra-
tie die daar werd gegeven koos ik een LED 
van een doorzichtige glasachtige soort die 
licht van een rode kleur geeft. Dezelfde 
avond het ding op de plaats van de detector 
in mijn tot nu toe beste passieve ontvanger 
aangesloten en jawel: op de frequenties 675- 
en 747 kHz heb ik het Licht gezien. Op 1008 
kHz werd de LED ontstoken op het ritme van 
de modulatie. 
Mijn kleinzoon van twee en een half jaar wil 
bij zijn opa radio kijken. Dat hij ook nog wat 
hoort is voor hem bijzaak! 

IK HEB HET LICHT GEZIEN 

Geert Paulides PA7ZEE 

Sinds mijn herintreding in de hobby in 1998 
ben ik aan 76 knutsels begonnen. Ik houd 
dat bij in een soort ‘melkboerenboek’. Circa 
80% is voltooid en de rest wacht op onder-
delen en/of inspiratie. De projecten variëren 
nogal in  constructiemethode, complexiteit 
en doel.  
 
KISS-bouwsels schenken mij de grootste 
vreugde en voldoening (Kiss = Keep It Simpel 
Stupid!). Overigens is mij ook vaak gebleken 
dat op het eerste gezicht simpele projecten, 
nader beschouwt vele interessante principes 
in zich bergen. Om ze echt te doorgronden 
wordt veel aandacht en studie vereist. De 
passieve ontvanger ook wel kristalontvanger 
of 0-V-0 rx genoemd is een dergelijk simpel 

Toen Piet van Schagen, 
PA3HDY, u weet wel de 
man van die “antieke 
radio’s” die ons in sep-
tember zo’n genoeglijke 
avond bezorgde, Geert’s 
verhaal onder ogen 
kreeg, was dit zijn reac-
tie”: 

Met belangstelling het bericht gelezen wat 
betreft "Het licht gezien". 
Hoe zal straks de toekomst zijn? Ik stel mij 
het volgende voor ......… 



 
Er was een tijd dat het surplus van de twee-
de wereldoorlog (en andere oorlogen daarna) 
door radioamateurs dankbaar werd gebruikt 
als onderdelenleveraar en/of ombouw naar 
amateur-apparatuur. 
Zaken in Amsterdam zoals Radio Rotor, Radio 
Lensen, Loe Lap en Bram Polak boden voor 
een ‘amateur-prijs’ spullen aan. Deze handel 
is in Amsterdam voorbij helaas.  
 
Het laatste dumpwinkeltje, met overschotten 
uit de elektronica-industrie, is de Elektronica 
Dump in de Molukkenstraat, ook wel bekend 
als het winkeltje van Jules. 
 
Vele leuke onderdelen tegen alweer ‘amateur-
prijsjes’ vinden daar hun weg naar de knutse-
lende amateur. Jules stelt uit zijn handel ook 
bouwpakketjes voor schoolprojecten samen 
tegen ongekend lage prijzen. Daarnaast 
maakt Jules ook glijspoelontvangers met een 
Vintage-uitstraling en verkoopt die ook. 
 
Per 1 januari 2003 gaat het winkeltje van 
Jules dicht. Erg jammer voor de vaste bezoe-
kers waaronder verschillende leden van onze 
afdeling. Maar Jules wil mede gezien zijn 
leeftijd, ook wat meer tijd om te knutselen 
en dat snapt iedere amateur. 
 
Nog gauw er heen voor het te laat is mede 
gezien de hoge kortingen op de toch al lage 
prijzen. 
 
Openingstijden van dinsdag t/m zaterdag 
van 1000 – 1300 uur. 
 

Geert PA7ZEE 
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De avond valt, het is druk in de landelijke 
straat waar het huis staat alwaar het wonder 
is geschied. Ouderkerk is een bedevaartplaats 
geworden nadat Geert, tijdens zijn proeven 
met radio-ontvangst, lichtsignalen heeft 
ontvangen die naar alle zekerheid afkomstig 
moeten zijn van ver. Zou het een herderlijke 
boodschap geweest zijn? Zo gauw de avond 
valt, wordt de ontvanger buiten gezet. Een 
stokoude buurman bedient het toestel en de 
toegestroomde schare kijkt ademloos toe. Al 
bij de eerste flikkering vallen zij op de knie-
en, dit is het moment waarop zij hebben 
gewacht. Geert gaat rond met de door Trees 
gemaakte speldjes, een hard-papieren hartje 
met daarop een rood LEDje dat door een 
klein onzichtbaar schakelingetje middels een 
knoopcelletje zo af en toe oplicht. Een enke-
ling die een kaars heeft meegebracht, maar 
die wordt al snel gedoofd, dat past niet bij 
deze samenkomst. 
L.E.D.  Ach, de betekenis is duidelijk. 
Licht En Devotie .............… Toch op zich 
een aardige proef, ik zal het ook eens probe-
ren. 

Piet, PA3HDY 

 
 

ZL2AJQ SILENT KEY 

Via Rients, PA3EOT bereikte ons het 
droevige bericht dat zijn zwager RIB, 

ZL2AJQ is overleden. 
Rib heeft ons indertijd kennis laten 

 maken met een uitstekend werkende 
antenne die bij ons bekend is onder de 
naam “Slappe Arnold”. Het betreft een 
eind gevoede halve-golf dipool die uit-
sluitend van coaxkabel wordt gemaakt. 

 
Wij wensen de familie veel sterkte toe 

met het verwerken van dit verlies. 

HET LAATSTE DUMPWINKELTJE 
IN AMSTERDAM GAAT DICHT 
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Inleiding 
Wie knutselt ontkomt niet aan een minimale 
verzameling gereedschap en meetapparaten. 
Ieder zal beamen dat je niet zonder soldeer-
bout, tangetje(s), pincetten en bij het ouder 
worden een goed vergrootglas kunt. Maar 
ook een signaalgenerator (vaak meetzender 
of meetgenerator genoemd), in ongeacht 
welke vorm, is vrijwel even onmisbaar als 
een goede universeelmeter (liefst hoog-
ohmig en analoog). 
 
Toepassing 
De behoefte aan een signaalgenerator open-
baart zich bij het storingzoeken in, of het 
afregelen van een ontvanger. Maar ook kan 
de gevoeligheid van een ontvanger worden 
gecontroleerd indien de generator is voor-
zien van een regelbare en geijkte uitgangs-
verzwakker. Hierdoor zijn we in staat een 
zwak signaal te produceren om o.a. ruisge-
drag en totale gevoeligheid van een ontvan-
ger te bekijken. 
Met hogere uitgangssignalen evalueren we 
de automatische sterkteregeling (AVR of 
AGC) van een ontvanger. Evenzo kunnen 
grotere signalen van de generator worden 
benut om de werking en (relatieve) ijking 
van de S-meter te controleren. Denk ook aan 
het testen van gevoelige HF-trappen op ver-
sterking (zoals lineaire versterkers voor 
breedbandtoepassing). 
Ook kan de signaalgenerator worden ingezet 
bij het selecteren van gelijke kristallen voor 
een zelfbouw kristalfilter, alsook voor het 
afregelen/optimaliseren van filters in de 
ruimste zin. 
En zo kunnen we nog even doorgaan. 
 
In soorten en maten 
Moderne commerciële signaalgeneratoren 
maken gebruik van synthesizers en leveren 

uiterst accurate en stabiele HF-energie op. 
Maar een dergelijke precisiegenerator met 
gekalibreerd uitgangssignaal, groot frequen-
tiebereik en digitale uitlezing, ligt met een 
prijskaartje van € 1000,- tot € 4000,- toch 
wel buiten het bereik van de doorsnee ama-
teur. Ook via de surplushandel liegen de prij-
zen er niet om. Waarbij het dan nog vaak 
gaat om in buizentechniek uitgevoerde ou-
dere modellen. Niet verkeerd, maar weet 
waaraan u begint. Ze zijn groot en zwaar, 
produceren veel warmte en naar reserve-
onderdelen zul je tevergeefs zoeken. En wat 
heb je dan aan die prachtige ingebouwde 
verzwakker als hij het niet doet? 
 
Dan is er aan het andere einde het eenvoudi-
ge bouwkitje van een elektronica leverancier. 
Het hart van het apparaatje bestaat meestal 
uit smoorspoeltjes, afgestemd met een vari-
cap. (Leest u het artikel van Klaas, PAøKSB, 
in de vorige Amstelstralers over stabiele os-
cillatoren nog eens door.) 
Zo kan Kent Electronics u een KG signaalge-
nerator-kit leveren voor € 25,-. Bruikbaar, 
maar niet voor alle toepassingen. Al moet ik 
zeggen: beter iets dan niets. Aan u de beslis-
sing. 
 
Is er dan niets tussen deze twee uitersten? 
Toch wel. Zo kunt u mogelijk voor een rede-
lijk bedrag nog aan een tweedehandse Lea-
der, Monacor of Philips komen; al hebben ook 
deze hun beperkingen. En dan is er vanzelf-
sprekend nog zelfbouw. 
 
Eisen 
Welke eisen stellen we aan een voor ons doel 
bruikbare signaalgenerator? 
Om te beginnen dient de oscillator frequen-
tiestabiel te zijn en minimale harmonischen 
te produceren over een groot frequentiege-

 ZELFBOUW VAN EEN HF-SIGNAALGENERATOR (1) 

                   Wim van Berkom PA3ALG 
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bied. AM-, en eventueel FM-modulatie moet 
mogelijk zijn. De amplitude van het uit-
gangssignaal dient constant te blijven bij 
veranderen van de frequentie. De generator 
moet verder voorzien zijn van een betrouw-
bare (= geijkte) signaalverzwakker. Daarnaast 
moet de frequentieband-omschakeling be-
trouwbaar zijn, dus geen schakelcontacten in 
de zelfinducties van de oscillator, terwijl. 
een nauwkeurige frequentieaflezing een van-
zelfsprekendheid is. Tenslotte dient het ge-
heel HF “tochtvrij” te zijn. Met andere woor-
den: de enige plaats waar HF uit te voor-
schijn mag komen is de daarvoor bedoelde 
uitgangsplug. 
 
Alvorens op het principe van de te bespreken 
signaalgenerator in te gaan, wil ik uw aan-
dacht vestigen op een tweetal artikelen in 
Electron. 
1.  Onder Reflecties door PAøSE op blz. 629 

van het decembernummer 1993, getiteld 
Meetgenerator van PAøCHN. 

2.  De meetzender, door J. Evers, PAøCX. 
Juninummer 1995, blz. 230 met een cor-
rectie in het julinummer 1995, blz. 288. 

Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van 
deze nummers, vraag dan een kopie aan bij 
het bestuur of de redactie. 
 
PAøSE merkt in zijn artikel o.a. op dat als 
øCHN een toestel met de mogelijkheden van 
zijn zelfgemaakte generator had gekocht, hij 
aardig wat duizendjes op de toonbank had 
moeten leggen en dat weer eens is aange-
toond dat zelfbouw lonend kan zijn. 
 
PAøCX, aangemoedigd door de beschrijving 
van PAøSE en bekoord door het elegante 
principe, zegt zich te kunnen hebben over-
tuigen dat een goede, stabiele meetzender 
geen bakbeest hoeft te zijn. 
 
Wie deze artikelen doorneemt, dient zich te 
bedenken dat het concept (en de realisatie 
hiervan) 5 jaar eerder door Klaas Spaargaren, 
PAøKSB, in de Amstelveense “knutselronde” 

werd gelanceerd. Zover ik weet waren er een 
drietal amateurs waaronder scribent door 
geïnfecteerd. Klaas’ exemplaar was operatio-
neel voordat de anderen wisten waar zij mee 
bezig waren. Hoewel mijn versie zo’n half 
jaar later ingezet kon worden, vond defini-
tieve afbouw pas veel later plaats. (Toen ik 
na een tiental jaren van afwezigheid vroeg 
waar de “Amstelveense gang” het in hemels-
naam over had met hun HEF-jes en HCT-jes, 
vroeg Klaas prompt of ik al die tijd soms in 
het bejaardenhuis had vertoefd.) Van de 
tweede deelnemer is mij niets bekend en de 
derde werkt er vermoedelijk nog steeds aan 
(of niet Frans?). 
In 1993 pakt Cor, PAøCHN, het concept weer 
op en geeft daar zijn eigen draai aan. Na een 
lezing door Cor over zijn creatie voor de 
Leidse Veron-afdeling besluit  PAøSE hieraan 
aandacht te schenken in zijn rubriek Reflec-
ties, waarna Hans, PAøCX, het goede voor-
beeld volgt. En zo is’t gekome. 
 
Concept 
Het principe is zowel eenvoudig als voor de 
hand liggend: maak een goede stabiele oscil-
lator voor één band, afstembaar over een 
frequentiegebied van 1 op 2. Alle andere, 
lager in frequentie gelegen banden worden 
hiervan afgeleid door het signaal steeds door 
2 te delen. Zo ontstaat een groot aaneenslui-
tend frequentiegebied waarin elke band een 
frequentieverhouding van 1 op 2 bestrijkt. 
Omdat de blokgolven van digitale delers al-
tijd dezelfde spanning houden, blijven signa-
len, ook na filtering, constant in amplitude. 
 
Nu hadden we nog enkele oude UHF TV-
tuners liggen uit onze “sloopperiode”. Mis-
schien kent u ze. Van die zwaar verzilverde 
koperen bakjes met ingebouwde drievoudige 
afstemcondensator en aangebouwde vertra-
ging. De drie kamers, met elk een sectie van 
de afstemcondensator, maakte het mogelijk 
om hierin drie stabiele oscillatoren in onder 
te brengen, waardoor het mogelijk werd het 
frequentiegebied met twee bereiken naar 
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boven uit te breiden.  Omschakelen van de 
voedingsspanning activeert Osc.1, Osc.2 of 
Osc.3. 
In PAøKSB's ontwerp wordt door deling van 
het derde oscillatorsignaal (bij hem 60-120 
MHz) het gebied 30-60 MHz en nogmaals 
door twee delend 15-30 MHz verkregen. 
Klaas mengde in een TBA120 dit laatste be-
reik met een vast 15 MHz signaal waardoor 
zijn laagste frequentiegebied van 0-15 MHz 
liep. 
Overigens moesten we de afstemcondensator 
voor Osc.3 met twee extra statorplaatjes uit-
breiden omdat het gewenste bereik niet werd 
gehaald. 
 
Persoonlijk wilde ik een betere bandspreiding 
in het lagere gebied en heb dus het aantal 
2-delers uitgebreid. Wel zijn even zovele 
extra low pass filters noodzakelijk. Teneinde 
de amateurband-frequenties niet op de gren-
zen van de diverse bereiken te laten uitko-
men, heb ik Osc.3 gedimensioneerd voor het 
bereik 64-128 MHz. De overige twee bestrij-
ken de gebieden 125-250 MHz en 250-500 
MHz (met enige overlap). 
 
Een intern regelsysteem zorgt voor een con-
stante amplitude van de oscillatorsignalen 

(ca 0,7 Volt). Een oscillatorsignaal, of een 
gedeeld signaal via het juiste low pass filter, 
staat via een buffer ter beschikking aan een 
(externe) frequentiemeter en wordt daar-
naast in een eindversterker op niveau ge-
bracht (ca 1 Volt). 
 
Modulatie vindt plaats met 1000 Hz. Bij FM-
modulatie is de zwaai instelbaar, terwijl bij 
uitgeschakelde FM-modulatie de regelspan-
ning gevarieerd kan worden t.b.v. fijnafstem-
ming. 
De regelversterker zorgt voor een constante 
output van de eindversterker en verzorgt 
tevens de AM-modulatie en continu-regeling 
van de output.  Calibratie van de op de re-
gelversterker aangesloten meter ligt dan voor 
de hand. 
Drie stappenverzwakkers van elk 20 dB com-
pleteren het geheel. 
 
DC-schakeling met PIN-dioden wordt toege-
past voor de keuze van het bereik (incl. deel-
tal met het juiste low pass filter). 
In verband met mogelijke interferentie, 
werd afgezien van een interne frequentie-
meter en is gekozen voor een mechanische 
schaal, één per oscillator (de overige berei-
ken zijn immers deeltallen van de derde).

Osc. 1 

Osc. 2 

Osc. 3 

1000 Hz Osc. 

FM /AM 
Selectie 

Zwaai 

Fine Tune 

FM 
Mod 

2-Delers 
(9x) 

Low Pass 
Filters 

Eind-  
20 dB 

Verzwakker 
3 x Versterker 

Output 

Mod. 
Diepte 

AM Mod 

Regel 
Versterker 

& 
Freq.Meter Buffer 

Blokschema van de 125 kHz - 500 MHz Signaalgenerator met gestabiliseerde output 
(naar concept van PAøKSB, maart 1988) 
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Signaalopwekking 
Bij de oscillator voor het hoogste bereik 
wordt het signaal afgenomen van de drain, 
bij de overigen direct vanaf de kring via een 
sourcevolger. Het uitgangssignaal wordt met 
Schottky diodes gelijkgericht en in een 
CA3140 vergeleken met een instelbare refe-
rentiespanning op de inverterende ingang 
(10K potmeter). Voor goede outputstabilisa-
tie, dient de regelspanning op G2 van de 
oscillatoren beneden de 8V te blijven. De 
optimale waarde is 4,5 Volt. 
L1 = ca. 40 mm lange draad (2,5 mm verzil-
verd koperdraad). Aftakking op 17 mm van 
de aardzijde. 
L2 = 4,5 winding van 2 mm verzilverd koper-
draad. Diameter bedraagt 10 mm, met aftak-
king op 1,5 winding van de aardzijde. 
I.v.m. microfonie met een epoxy-strip (van 
koper ontdaan printplaat) ondersteund en 
met 2-componenten lijm vastgezet. 

L3 = 10,5 winding van 1,5 mm verzilverd 
koperdraad, met een spatie van 2,5 mm op 
een glasbuis van 10 mm diameter gewikkeld. 
Aftakking op 3,5 mm van de aardezijde. 
L4 = 10 windingen op kern (wit) / diameter 
5 mm. 
L5 = 12 windingen op een witte ringkern  
(diameter 5 mm). Parallelcapaciteit van 25 
pF vergroot door parallelschakeling van 12 pF 
extra. 
D1/D2-Schakelaar 
Kathode van D2 staat op 6V door de 2x 150Ω  
spanningsdeler (deze zorgen tevens voor de 
juiste afsluitweerstand van de low pass fil-
ters). 
Bij ingeschakelde delers zorgt de aangelegde 
12 Volt er voor dat D1 spert en D2 geleidt. 
Het is niet de bedoeling dat met ingescha-
kelde delers het signaal van de oscillator 
direct naar de eindversterker gaat. 
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Delers 
Het probleem is de eerste tweedeler die de 
betrekkelijk hoge frequentie aan moet kun-
nen. De vaak toegepaste 74F74 is moeilijk 
verkrijgbaar, maar een 74S112 blijkt het met 
een truc ook te kunnen. Deze deler is het 
gevoeligst met een gelijkspanning van 1,3 
Volt op de ingang (hier verzorgd door de 
470Ω weerstand). Eventueel kan door verho-
ging van de voedingsspanning tot 6 Volt, de 
gevoeligheid nog worden opgevoerd (deelt 
dan betrouwbaar tot 170 MHz !). Met de 
1kΩ potmeter, wordt de collectorspanning 
van de BFR96 ingesteld op 1,8 Volt. 
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IN UIT 

De eerste Nieuwsbrief is uitgereikt. De bedoeling is dat op iedere bijeenkomst een nieuw 
exemplaar kan worden meegenomen. In de Nieuwsbrief worden actuele berichten opgeno-
men, die oud nieuws worden als gewacht wordt op de kwartaaluitgave van onze Amstel-
straler. Bovendien hebben de trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten zo een primeurtje. 
De redactie houdt zich aanbevolen voor interessante bijdragen via e-mail, briefje of tele-
foon. Naast nieuwtjes en de rubriek Vraag en Aanbod denken we ook aan Special Event 
Stations die de komende maand tot de volgende Nieuwsbrief in de lucht komen. 
 

Wij wensen u en uw familie prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Met als binnenkomend signaal 64 - 128 MHz, 
onstaan de frequentiegebieden: 
D         ÷ 2                    32 - 64 MHz 
E          ÷ 4                    16 - 32 MHz 
F          ÷ 8                      8 - 16 MHz 
G         ÷ 16                    4 -   8 MHz 
H         ÷ 32                    2 -   4 MHz 
I          ÷ 64                    1 -   2 MHz 
J          ÷ 128               0,5 -   1 MHz 
K         ÷ 256              250 - 500 kHz 
L          ÷ 512              125 - 250 kHz 
 
                                          Wordt vervolgd 
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Een bijzondere succesvolle verbetering van 
het testen van het elektrische circuit was de 
nieuwe spiegelgalvanometer van professor 
Thomson. Deze meter zou in staat zijn om 
een seinsnelheid van 20 woorden per minuut 
te registreren i.p.v. de 2 woorden per minuut 
met de oude apparatuur. Tevens formuleerde 
Thomson een wet voor de seinsnelheid m.b.t. 
de doorsnede van de kabel, dit in verband 
met de capaciteit van de kabel in zeewater. 
De schepen die bij deze tweede poging wer-
den gebruikt waren opnieuw de Niagara en 
de Agamemnon terwijl de Gordon, Porcupine 
en Valorous werden toegevoegd. Voordat 
men met de eigenlijke kabellegging begon, 
werd in de Golf van Biscaye een uitgebreide 
oefening gehouden. Op 3 juni 1858 vertrok 
het eskader naar het midden van de oceaan 
dat na veertien dagen varen werd bereikt. 
Maar na het optreden van verscheidene sto-
ringen in het elektrische circuit en opnieuw 
een kabelbreuk op 29 juni, besloot men te-
rug te keren naar Queenstown. Ondanks deze 
nieuwe tegenslag werd toch besloten een 
nieuwe poging te wagen. Op 17 juli vertrok 
het eskader vanuit Cork naar het rendez-vous 
punt in de oceaan dat na 11 dagen varen 
werd bereikt. Bij dit vertrek waren festivitei-
ten en redevoeringen achterwege gelaten. 
Het bepalen van de juiste positie van een 
schip werd bemoeilijkt door de afwijkingen 
die de kompassen ondervonden door de hoe-
veelheid kabel aan boord. De operatie van 
het leggen ging nu voorspoedig en op 5 au-
gustus bereikte de Niagara Trinity Bay in 
Newfoundland. Maar aan boord van de Aga-
memnon kreeg men te kampen met het ene 
probleem na de ander; slecht weer, brand-
stofgebrek, isolatiegebreken maar het con-
tact met de Niagara bleef behouden. Op 
eveneens 5 augustus werd Valentia Bay in 
Ierland bereikt. 

DE EERSTE TRANSATLANTISCHE 
TELEGRAAFKABEL (2) 

Ot de Soete PAØDSO 

Het officiele bericht dat de telegrafische 
verbinding tussen de beide continenten 
tot stand was gekomen gaf aanleiding tot 
een enorme uitbarsting van nationalisti-
sche gevoelens in de VS. Of er een oorlog 
was gewonnen. Vooral de initiatiefnemer 
Cyrus Field was het middelpunt van de 
festiviteiten. Ook vanuit Engeland werd hij 
bedolven onder complimenten. Hoewel nu 
de telegrafische verbinding tot stand was 
gekomen wilde dit nog niet zeggen dat het 
systeem ook volledig een succes was. Veel 
tijd vergde de proefnemingen voordat de 
officiële in dienststelling werd aangekon-
digd. Het duurde elf dagen voordat het 
felicitatietelegram van koningin Victoria 
aan president Buchanan kon worden ver-
zonden. Het telegram dat 98 woorden be-
vatte na zestien en een half uur in beslag 
voordat het was overgeseind. Het ant-
woord van de Amerikaanse president dat 
149 woorden bevatte duurde meer dan tien 
uur voordat het arriveerde. De vertragings-
tijd was te optimistisch ingeschat. New 
York City werd het middelpunt van de fes-
tiviteiten in augustus 1858. Kerkdiensten, 
parades, banketten en redevoeringen wer-
den gevolgd door een immens vuurwerk 
waarbij per ongeluk brand uitbrak in het 
stadhuis dat daardoor gedeeltelijk uit-
brandde. Op 20 oktober werd de verbinding 
verbroken waarschijnlijk door een kabel-
breuk op 500 km van de Ierse kust. In to-
taal waren er 732 telegrammen verzonden. 
Oorzaak van de breuk was waarschijnlijk 
een verslechtering van de isolatie door de 
hoge testspanningen van 2000 volt. Tot 
deze conclusie kwamen de professoren 
David Hughes, Charles Wheatstone en 
Thomson.. De schuld werd gelegd bij pro-
fessor Whitehouse die steeds had doorge-
drukt dat er met een hoge spanning moest 
worden gewerkt. De komende tijd werd 
gebruikt om te leren van de gemaakte fou-
ten. Onder strenge voorwaarden werd op-
nieuw subsidie verkregen. De constructie 
van de kabel werd verbeterd en de te ge-
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bruiken spanning werd aanmerkelijk ver-
laagd. Al met al duurde het ruim zes jaar 
voordat een nieuwe poging kon worden ge-
daan. Een storende factor was ook de inmid-
dels uitgebroken Amerikaanse Burgeroorlog. 
In 1865 werd een  nieuwe poging gewaagd 
die eveneens eindigde in kabelbreuk. Maar in 
1866 had men eindelijk succes. Op 28 juli 
van dat jaar werd de verbinding tot stand 
gebracht terwijl men er tevens in slaagde de 
gebroken kabel van 1865 op te vissen. 
Wat waren die twee grote technische proble-
men waarmee men werd geconfronteerd. Dit 
waren respectievelijk de vertragingen en de 
vervormingen van het signaal. 
De Engelse natuurkundige William Thomson, 

de latere Lord Kelvin, analyseerde de proble-
men en stelde zijn bekende theorie op die 
echter niet compleet was omdat die niet alle 
gedragingen van elektrische signalen omvat-
te. Het had alleen praktische waarde. Een 
publicatie van James Clerk Maxwell was wel 
compleet, een telegraaflijn moet een geringe 
weerstand bezitten en de lijn moet kort zijn 
in verhouding tot de te gebruikte golflengte. 
De frequenties in een telegraafsignaal zijn 
laag, niet meer dan 200 Hz, d.w.z. een golf-
lengte van 1,5 miljoen meter. (1500 Km). De 
meeste kabels zijn veel korter maar de Trans-
atlantische kabel was veel langer en had 
daardoor ernstige verliezen in het signaal.. 
Het is te vergelijken met een verkeerde aan-

Twee afbeeldingen uit Bern Dibner’s “The Atlantic Cabable”. Boven: De verbeterde kabel ge-
bruikt in 1865 en 1868. De zevenstrengige koperen kern was bedekt met vier lagen gutta per-
cha en omwikkeld met geteerde hennep. Het geheel werd beschemd door tien  staaldraden, elk 
omwikkeld met geïmpregneerde hennep. 
Beneden: De kabel verdeeld over vier dekken aan boord van de Niagara 



passing van de transceiver aan de antenne. 
De ontdekking van Fourier dat elke golfvorm 
nauwkeurig kan worden weergegeven als een 
som van sinusvormige golven wekte verba-
zing op bij zijn tijdgenoten. In de praktijk 
betekende dit dat de hogere frequenties 
meer weerstand ondervonden dan de lagere 
en het eindsignaal sterk werd vervormd. Zeer 
langzaam seinen was de enige remedie. De 
doorgegeven signalen bestonden dan ook 
voornamelijk uit laagfrequente componen-
ten. Een belangrijke factor in dit geheel is de 
z.g. tijdconstante n.l. het product van R in 
ohms en C in farad, de tijd in seconden 
waarin een condensator oplaadt tot 63 % 
van zijn maximum spanning en ontlaadt tot 
37% van zijn maximum spanning. Een con-
densator wordt praktisch volledig geladen in 
een tijd gelijk aan vijfmaal de tijdconstante. 
Welke waarden had nu die eerste Transatlan-
tische kabel.  
Volgens een tabel behorende bij een zeewa-
terkabel gelegd in de Atlantische Oceaan 
gedurende de tweede helft van de 19e eeuw 
bedroeg de ohmse weerstand van de binnen-
geleider 3,135 ohm per zeemijl (1852m) ter-
wijl de capaciteit van de gutta-perchakabel 
t.o.v de buitengeleider in zeewater 0,332uF 
per zeemijl bedroeg. Bij een totale lengte 
van 2000 zeemijl bedraagt de tijdconstante 
dan 5 x 2000 x 3,135 x 2000 x 0,332 x 10-6 

sec = 21 sec. De weerstand van de recorder 
en de terugleiding door de buitengeleider in 
het zeewater is hier buiten beschouwing 
gelaten. De totale tijdconstante kan worden 
gesteld op ongeveer 30 seconden. Dit is dus 
de tijd die nodig is voor een teken om de 
oceaan over te steken. langzaam seinen was 
dan ook geboden. Zie de opmerking hierover 
m.b.t. de openingstelegrammen. 
 
Uit de Leeuwarder Courant: 
London: Eene nieuwe poging om den atlanti-
schen telegraafkabel te leggen is volkomen 
gelukt.De kabel is geheel gelegd en de tele-
grafische verbinding tot stand gebragt, zijn-
de heden reeds berigten tussen de Oude en 

Nieuwe wereld gewisseld. (10-8-1858). 
London: Het tot stand brengen van eene 
telegrafische verbinding met Europa met 
Noord-Amerika verwekt hier te lande eene 
ongemeene belangstelling en wordt alge-
meen als eene gebeurtenis van onbereken-
baar veel gewigt aangemerkt. (13-8-1858). 
 
Een onderzoek, door een Amerikaan, den 
heer Weatherbee, te Halifax aan het station 
van een der transatlantische kabels inge-
steld, heeft hem geleerd, dat het raadzaam 
zal zijn niet meer de kabels met metalen 
omhulsel te bekleeden, maar  als vroeger met 
hennep. Het laatste blijft,  zooals ook blijkt 
uit touwen die na tal van jaren worden opge-
haald, onder zee volkomen gaaf, terwijl de 
metalen worden aangetast en tot vele storin-
gen aanleiding geven door de galvaniseeren-
de werking van het zeewater. Ook beweert 
hij, dat het overbrengen van telegrammen 
sneller gaat bij hennep-omkleeding. (6-2-
1896). 
 
Literatuur: 
Formulaire Pratique de L’Electricien, Paris, G. 
Masson Editeur, Quatrieme Annee, 1886. 
The Atlantic Cable, Bern Dibner, Blaisdell 
Publishing Company, New York, second editi-
on 1964. 
Telecommunicatie: Een revolutie in signaal-
overdracht. John R. Pierce and A. Michael 
Noll, Natuur en Techniek, Maastricht/Brussel, 
1992. 
 
Naschrift: 
Voor wie meer informatie wenst over zee– en 
land-telegraafkabels, toegepaste apparatuur 
en technieken, is de website van Neal McEwen, 
K5RW, een aanrader. De home page heet “The 
Telegraph Office” en is te bereiken onder 
http://fohnix.metronet.com/~nmcewen/
tel_off.html 
De site is een bron van informatie voor verza-
melaars, historici en liefhebbers van draad– en 
draadloze telegrafie. 

PA3ALG 

15 



 

Amsterdamseweg 151 

1182 GT Amstelveen 

Tel: 020-4419463 

Fax: 020-4457412 

E mail: stevab@xs4all.nl 

Elektronica-onderdelen 
Elektra-materiaal 
Reparatie van Radio/TV/Video’s en 
Klein huishoudelijke apparaten, ook 
Computers en computeronderdelen 
 

 

 

Korting op vertoon van uw VERON A02 lidmaatschapsbewijs 


