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5-NAALDEN TELEGRAAF 
 

De 5-naaldentelegraaf van Cooke & Wheatstone of het echte begin van de 
elektrische telegrafie.  Uit de verzameling van Fons Vanden Berghen (Halle) 

 

Een belangrijk misverstand is dat 
Samuel Morse de vader zou zijn 
van de telegrafie. Hieronder 
schets ik waarom dat dit niet zo 
is. Maar eenmaal dat het morse 
systeem gelanceerd werd heeft 
het dan wel de wereld 
veroverd... 
 

Zoals met alle uitvindingen zijn 
er heel wat voorlopers geweest 
die er hebben toe bijgedragen 
dat er op een dag een werkbaar 
toestel werd uitgebracht. Zo ook 
met de elektrische telegrafie. We 
denken in de eerste plaats aan de Italiaan 
Allessandro Volta (1745-1827) die in 1800 
de eerste batterij uitvond (de ‘zuil van Volta 
> zuil= ‘pile’!) en aan de Deen Hans 
Christian Oersted (1777-1851) die in 1820 
als eerste opmerkte dat een kompasnaald 
bewoog wanneer in haar nabijheid een 
elektrische stroom door een draad vloeide 
(het begin van het elektromagnetisme). Met 
deze 2 elementen kon de Fransman André-
Marie Ampère ( 1775-1836) al in datzelfde 
jaar voorstellen om via 26 circuits op 
afstand 26 naalden te doen bewegen, elk 
overeenstemmend met een letter... Nogal 
wat andere heerschappen deden 
experimenten maar we beperken ons hier 
door te vermelden dat er in 1832 een 
eerste operationele verbinding werd 
aangelegd door Karl Gauss en Wilhelm 
Weber (nu nog bekende namen in de 
wereld van het elektromagnetisme) en dit 
over de daken in Göttingen over een 
afstand van 2,5 km. tussen hun resp. 
sterrenwacht en natuurkundig laboratorium. 
In 1836 zag een Engelsman in Bonn een 
demonstratie van een 1-naaldtelegraaf van 
Shilling von Cannstadt. Hij geraakte er door 
gefascineerd en bij zijn terugkeer naar 
Engeland zocht hij contact met Faraday en 
vervolgens met prof. Charles Wheatstone 
(ja, die van de brug) die op dat ogenblik al 
proeven deed met een wijzertelegraaf (zie 
aflevering 1). Op 2 juni 1837 verwierven 
beide heren een octrooi voor hun 5-
naaldentelegraaf. 
 
Deze is afgebeeld op de foto, maar het is 
een replica uit mijn verzameling. Nu, er 
werden er maar 3 stuks van gebouwd 
(eentje staat in het Science Museum in 
Londen –mijn replica werd naar dit model 

gebouwd- en de 2 andere in een 
museum in resp. de USA. en 
Australië); daarover verder meer. 
Ze werden na een reeks 
demonstraties in 1837 en 1838 
officieel in gebruik genomen in 
Londen in 1839 tussen de 
stations van Paddington en West 
Drayton. 
Aan de zendzijde diende men 
voor elk over te sturen karakter 
twee toetsen van het klaviertje in 
te duwen: eentje van de 
bovenste rij en eentje van de 

onderste rij. Daardoor stuurde men een 
positieve stroom naar de spoel opgebouwd 
aan de achterkant van een eerste naald en 
een negatieve naar een tweede. Op die 
manier wijken er 2 naalden in een andere 
richting uit (Oersted). De ontvanger moest 
dan kijken naar het punt waar het 
denkbeeldige verlengde van deze 2 naalden 
elkaar snijden en daar de letter aflezen op 
het paneel in de vorm van een ruit. 
Er werden dus maar 3 stuks gemaakt en 
gebruikt op één enkele verbinding. Het 
nadeel was namelijk de grote kost van de 
leidingen aangezien er 5 circuits nodig 
waren (in feite 5 draden vermits de retour 
via de aarde verliep > dit was eerder al 
ontdekt door Steinheil). Een tweede nadeel 
was dat men met 5 naalden slecht 20 
karakters kon afbeelden (C en Q bvb. 
werden verzonden als een K, ...). Daarom 
brachten zij spoedig daarop een telegraaf 
met slechts 2 naalden uit (en later hun 1-
naaldtelegraaf). Het is de 2-
naaldentelegraaf die hier in België bij de 
start van de telegrafie in 1846 werd 
gebruikt, maar meer hierover in een  
volgende aflevering. 
 

Cooke en Wheatstone hadden dus een 
eerste publieke operationele verbinding in 
1839 en in de daarop volgende jaren werd 
er een net uitgebouwd langsheen de 
Engelse spoorlijnen.  
We zullen later zien dar Samuel Morse zijn 
eerste operationele verbinding (tussen 
Washington en Baltimore) pas in 1844 
realiseerde. Vandaar dus dat ik in mijn 
inleiding stelde dat Morse niet de vader is 
van de telegrafie... 
 
Fons Vanden Berghen 
fons.vandenberghen@telenet.be 
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HET  “PHANTOM” TORSO 
 

Een vervolg op het artikel van de vorige uitgave: Nep-astronaut getroffen door 
kunstmatige zonnevlam! 

 
In 1972 ontsnapten Apollo astronauten 
ternauwernood aan een potentiële 
catastrofe.  Op 2 augustus van dat jaar 
verscheen een grote en kwade zonnevlek 
die begon uit te barsten, keer na keer voor 
meer dan een week.  Zij produceerde een 
record salvo van straling van 
zonneprotonen.  Enkel puur geluk  
 
Onderzoekers vragen zich nog steeds af wat 
er zou gebeurd zijn als de timing een beetje 
verschillend was geweest en wat met de 
astronauten zou gebeurd zijn als ze zouden 
getroffen geweest zijn, op de maan en 
totaal onbeschermd? 
 

 
 
NASA wou dat absoluut weten.  Er wordt 
naarstig gewerkt aan nieuwe 
maanlandingen, vooral voor het opstellen 
van een permanente basis.  Een stap 
dichter bij het sturen van mensen naar 
Mars of ergens anders in het zonnestelsel.  
Deze missies zullen astronauten buiten het 
beschermende aardmagnetische veld 
brengen gedurende maanden en zelfs jaren 
op dat moment.  NASA wil dus zeker zijn 
dat zijn onderzoekers veilig zijn voor 
extreme zonnestormen. 
 
Daarom hebben wetenschappers een 
kunstmatige zonnestorm gecreëerd, hier op 
aarde.  En zij testen het effect ervan op een 
kunstmatige mens: Matroshka, de 
“Phantom Torso” waar wij in een vorig 
nummer uitgebreid aandacht hebben aan 
besteed. 
 
De Europese Space Agency (ESA) heeft 
“Matroshka” en de NASA heeft “Fred”, beide 
kunstmatige “mensen”.  Ze hebben al 
experimenten meegemaakt aan boord van 

de Space Shuttle en het ISS.  Daardoor kon 
worden nagegaan hoe andere soorten van 
ruimtestraling, zoals kosmische straling, het 
menselijk lichaam binnendringen.  Nu 
onderwerpen wetenschappers in 
Brookhaven National Laboratory in Upton, 
New York, een kunstmatige torso aan een 
straal van protonen om te leren hoe 
astronauten zouden kunnen beïnvloed 
worden door een effect zoals de storm van 
1972. 

 
 
“Wij willen weten hoe dicht het bij een 
gevaarlijke acute blootstelling het komt.” 
Zegt Francis Cucinotta, 
Hoofdwetenschapper van NASA’s 
stralingsprogramma aan het Johnson Space 
Center in Houston, Texas. 
 
In het taalgebruik van stralingsspecialisten 
is “acute blootstelling” kort maar zeer 
intens.  Straling raakt het lichaam in een 
relatief korte tijdsperiode van minuten tot 
uren, net zoals een zonnevlam.  Dat is 
verschillende van de “chronische” straling 
die astronauten normaal ondergaan bij hun 
reis door de ruimte.  Kosmische stralen 
raken hun lichaam in een trage “motregen” 
gespreid over weken of maanden.  Met 
chronische blootstelling heeft het lichaam 
de tijd om zich te herstellen en de 
beschadigde cellen te vervangen in die tijd, 
maar een acute blootstelling geeft het 
lichaam heel weinig tijd om zich te 
herstellen. 
 

De stralingsbundel lijn in NASA’s Ruimte 
stralingslaboratorium in Brookhaven. Eén van de zonnevlammen van de 

zonnevlekken van augustus 1972.
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“De biologische effecten zijn zeer gevoelig 
ten aanzien van de verwerkte dosis,” 
verklaart Cucinotta. “Een dosis van straling 
in een korte periode van tijd is twee tot drie 
maal gevaarlijker dan dezelfde dosis over 
enkele dagen gespreid.”. 
 
Op het eerste zicht lijkt het evenement van 
1972 in de acute categorie te vallen, het 
was inderdaad een zonnevlam.  Maar er is 
een probleem.  Het was in feite een reeks 
van vlammen die een stralingstorm 
produceerden die langer duurde en minder 
impulsief was dan normaal. 
Blootstelling aan de straling was niet 
chronisch geweest en duidelijk ook niet 
acuut, maar ergens tussenin!  In deze grijze 
zone kunnen details over hoe veel straling 
de vitale organen kan bereiken tegenover 
hoe veel is tegengehouden wordt door hun 
ruimtepak, huid en spieren, heel duidelijk 
het verschil maken. 
 

 
Matroshka helpt wetenschappers deze 
details begrijpen.  Het is een levensgrote 
plastiek replica van een menselijke torso, 
zonder armen of benen.  Het plastiek komt 
zeer dicht in de nabijheid va de dichtheid 
van menselijke organen en weefsels.   Deze 
“Phantom Torso” is overdekt met 
honderden stralingssensoren over het ganse 
lichaam.  Hij heeft zelfs echte menselijke 
bloedcellen. 
 

“Wij plaatsen bloedcellen in kleine tubes in 
de maag en in sommige plaatsen in het 
beenmerg,”.  Sommige liggen diep in de 
torso en andere vlak tegen het oppervlak 
aan.  Bij deze laatste is er dus minder 
afscherming door weefsels. 
“Een van de vragen die wij hebben is of de 
minder afgeschermde  delen van het 
beenmerg harder geraakt zullen worden, 
waardoor het risico op leukemie en andere 
kankers zou kunnen verhogen.”. 
 
Door het gebruik van echte bloedcellen 
kunnen wetenschappers nagaan hoe erg de 
straling het DNA van de cellen beschadigt.  
Hoge snelheid deeltjes van protonstraling 
kunnen in het DNA indringen en daardoor 
de moleculen beschadigen.  Cellen kunnen 
normaal gezien deze beschadigingen 
herstellen, maar wanneer meerdere 
beschadigingen voorkomen in een kort 
tijdsbestek, kan de beschadiging 
onherstelbaar zijn.  In het beste geval zal 
de cel zichzelf dan vernietigen; in het 
slechtste geval zal het groeien en zich 
verspreiden buiten elke controle en 
kankergen worden. 
 
Om Matroshka te kunnen onderwerpen aan 
een 1972-type straling hebben 
wetenschappers een manier ontwikkeld om 
dat evenement te kunnen simuleren door 
gebruik te maken van hoge energie proton 
straal in NASA’s Space Radiation Lab in 
Brookhaven.  De straal waaiert uit zodat, op 
de plaats waar Matroshka zit, is zijn 60 cm 
doormeter breed genoeg om de ganse torso 
te kunnen bestralen.  Door de energie van 
de straal in verschillende stappen toe te 
voeren kunnen wetenschappers het unieke 
energiespectrum van de protonen nagaan. 
 
In latere experimenten, geleid door 
Guenther Reitz van het Duitse Aerospace 
Center (DLR) in Keulen, zullen Matroshka’s 
stralingssensoren onthullen hoeveel proton 
straling verschillende delen van het lichaam 
zullen bereikt hebben.  “Met protonen kan 
je een magnitude (= factor van 10) 
bereiken die verschillend is voor elk ander 
deel van het lichaam,” verduidelijkt 
Cucinotta. 
De resultaten zullen helpen om 
missieplanners te laten uitzoeken hoeveel 
afscherming nodig zal zijn om echte 
astronauten te beschermen van een 1972-
gelijkaardige storm.  Ze zullen 
onderzoekers ook in de juiste richting 
sturen voor medische behandeling die zou 

Matroshka met en zonder zijn witte 
reisuitrusting. 
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kunnen helpen bij het verzachten van de 
effecten. 
 
Beter dan een echte astronaut kan 
Matroshka veel meer doorstaan zonder 
blijvende neveneffecten.  Een snelle 

bloedtransfusie en ziezo… Matroskha is 
klaar voor een nieuwe proef. 
 
Auteur: Dr. Tony Phillips, Science@NASA    
Vertaling en bewerking: Gust, ON7GZ 

 
 

DIGITALE POWER & SWR METER 
 

Iedere amateur weet hoe belangrijk power en SWR metingen zijn voor een goed 
werkend amateur station, een goede meter mag daarom in geen enkele shack 

ontbreken. 
 

Dit ontwerp is als bouwproject op de VRZA 
Radiokampweek gebouwd en biedt een 
moderne en goed na te bouwen digitale 
power & SWR meter voor HF, VHF en UHF 
waaraan optioneel SHF toegevoegd kan 
worden.  Met dit instrument kunnen zowel 
de staande golf als het uitgangsvermogen 
van een zender gemeten worden. Omdat in 
het ontwerp gebruikt gemaakt wordt van 
Directionele Couplers kan de meter “real-
time” en “in-line” power en SWR meten. 
 
Ontwerp 
In veel goedkope ontwerpen wordt gebruik 
gemaakt van een diode als detector. Een 
vervelende eigenschap van een diode is, 
dat deze zich niet lineair gedraagt over het 
hele detectiebereik. Daarnaast is relatief 
vrij veel vermogen nodig voor een goede 
SWR meting.  
 
In dit ontwerp is daarom gekozen voor de 
AD8307 van Analog Devices, een 
logaritmische versterker en detector. Deze 
biedt een gegarandeerde nauwkeurigheid 
van 1dB, maar de typische nauwkeurigheid 
is zelfs vele malen beter (tot 0,4 dB). In dit 
ontwerp is het bruikbare dynamische bereik 
meer dan 70dB. 
 

 
 
Mogelijkheden 
Er kunnen 3 meetsensoren aangesloten 
worden. Één voor frequenties van 1 tot 54 
MHz, één voor frequenties van 100 tot 500 
MHz en een extra meetkop voor nog hogere 
frequenties. Daarnaast is het mogelijk zeer 

nauwkeurig heel lage vermogens te meten 
door geen coupler te gebruiken maar de 
meter direct aan te sluiten. 
 
Alle data wordt door een microprocessor 
gemeten, berekent en weergegeven op het 
LC display. Voor een nauwkeurig 
meetinstrument is een goede ijking 
noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat er 
een goede powermeter voor handen is. De 
kalibratie gegevens worden opgeslagen in 
het EEPROM geheugen en blijven ook 
bewaard als het apparaat langdurig 
spanningloos is geweest. De meetkoppen 
worden automatisch herkend waardoor de 
juiste kalibratie data automatisch geladen 
wordt. 
 
In principe kan iedere HF coupler gebuikt 
worden, die voorzien is van twee 
meetlussen. Hiervoor kun je het beste 
terecht op radiomarkten of natuurlijk op het 
Internet. Wil je HF metingen gaan 
verrichten, dan kun je de meetkop ook 
gemakkelijk zelf maken. Neem hiervoor 
ferriet kernen voor de juiste frequentie en 
van voldoende doorsnede. Een ontwerp 
voor een HF coupler staat verderop in dit 
artikel beschreven. 
 
De controller print kan na opbouw met 
behulp van boutjes direct op de frontplaat 
gemaakt worden. Hierdoor ontstaat er een 
stevig geheel. De aansluiting voor de 
meetkoppen kan worden uitgevoerd met 
een DB9 connector waardoor er ook 
voldoende pinnen beschikbaar zijn voor de 
meetkop detectie.  
 
Menu indeling 
Na de zelftest verschijnt standaard 
linksboven het vermogen in Watts, 
linksonder het vermogen in dBm en 
rechtsonder de SWR verhouding. 
Rechtsboven staat de band die met de 
rotary encoder versteld kan worden. Alleen 



 2009-21 -7/24- 1 november 2009 

de banden die geschikt zijn voor de coupler 
worden getoond.  
 
De detectie van de coupler moet dus goed 
werken. Druk je 1 maal op de rotary 
encoder, dan kom je in scherm 2. Daarin 
kun je het forward en refelected vermogen 
aflezen in Watts, druk je nog een keer, kom 
je in scherm 3 waarin je dit in dBm’s kunt 
aflezen. Druk je dan nog een keer op de 
rotary encoder, dan wordt de return loss en 
de SWR verhouding weergegeven.  
 
Het is belangrijk dat deze zo hoog mogelijk 
is om een SWR van 1:1.1 of beter te 
kunnen meten. Daarna kom je in het 
instellingen scherm. Hier kunnen diverse 
instellingen worden aangepast. Bijvoorbeeld 
de update snelheid van de display en het 
kalibratie vermogen. (Zie voor meer 
informatie het gedeelte over kalibreren.)  
Het complete schema krijg je op het einde 
van dit artikel. 
 
Onderdeel Waarde 
R1…R3 47Ω 1% 0,25W  
R4, R5 68 Ω 1% 0,25W  
R6, R7 33 Ω 1% 0,25W  
R8, R9 39 Ω 1% 0,25W  
R10…R15 100 Ω 1% 0,6W  
R16, R17 470 KΩ 5% 0,25W 
R19, R20 1 KΩ 1% 0,25W 
R21..R23 470 Ω 5% 0,25W 
R24…R29 10 KΩ 5% 0,25W 
C1…C16 100 nF M.layer  
C17, C18 22 pF keramisch  
C19, C20 4,7 pF keramisch  
C21 47µF 16V 
D1 1N4001 
D2 3mm LED rood 
D3...D6 3mm LED groen 
REG1 8705 spanningsregelaar 
IC1 16F876A microprocessor 
IC2, IC3 AD8307 log. Amplifier 
X1 Low profile Kristal 20Mhz 
S1 Rotary encoder met push 

functie (van Dijken) 
L1, L2 3 windingen om 3mm met 

0,8mm draad 
Display 2x16 LCD display evt. met 

verlichting 
Ferrietkernen 2x ferrietkern 1-54 Mhz 

 
Software en updates 
De software van de SWR/Powermeter is te 
vinden op de volgende website. 
http://www.pi4rcg.nl. Hier staat ook een 

kopie van de bouwbeschrijving evenals de 
printlayouts, het schema en het ontwerp 
van de frontplaat. De software kan met 
iedere PIC programmer geprogrammeerd 
worden.  
 
Wel dient er rekening mee gehouden te 
worden dat de kalibratiedata ook 
meegeprogrammeerd word. Wil je de 
software van jou meter dus upgraden, let er 
dan op dat je hem ook weer opnieuw zal 
moeten kalibreren.  
 
HF powersensor 
Gebruik voor de sensor een blikken of 
gietaluminium doosje. Monteer allereerst 
twee SO239 of N chassisdelen (met 
soldeerlippen) in het kastje en zet ze zeer 
goed vast om te voorkomen dat ze losraken 
bij het vast- en los nemen van de 
coaxkabels.  
Beter is nog om ze vast te solderen als dat 
mogelijk is. 
 

 
 
Wikkel voorts exact 27 windingen om iedere 
ferriet kern met het geëmailleerde 
koperdraad (doorsnede 0,5 mm) en verdeel 
de windingen netjes over de kern. Het is 
belangrijk dat de kernen in dezelfde  
richting gewikkeld zijn. Zorg ervoor dat de 
ferriet kernen goed vast zitten op de coax 
kabels omdat dit de meting beïnvloed. Zet 
ze bijvoorbeeld vast met wat lijm uit een 

De HF Coupler 
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lijmpistool. De signaal coax wordt aan 1 
kant geaard aan de kast, de opneem coax 
wordt bij binnenkomst geaard. Daarna volgt 
een stuk waarbij de mantel los hangt van 
de aarde. Het is belangrijk dat de 
afscherming wel blijft zitten. Bouw de 
coupler verder op volgens de afbeelding. 
 
De twee uiteinden van de coax kabel 
worden volgens het schema op de DB9-
male stekker gesoldeerd. Soldeer in deze 
stekker ook de draadbrug die zorgt voor de 
juiste codering van de powersensor.  
 
Zie voor meer informatie het schema. Om 
te testen of de sensor juist herkend wordt 
koppel je deze aan de powermeter. De LED 
D3 (HF) moet nu gaan branden. 
 
Kalibreren 
Zorg ervoor dat je per band het exacte 
vermogen kent in dBm’s. Druk op de rotary 
encoder terwijl je de meter aanzet. Zodra 
er “Calibrate” op de display staat laat je 
hem los en je bent in het kalibratie menu.  
 
In het normale settings menu kun je het 
kalibratie vermogen instellen, deze staat 
standaard op +40 dBm. In het kalibratie 
menu staat linksboven het kalibratie 
vermogen dat is ingesteld.  
 
Voor het kalibreren van de directe 
meetingang (dus zonder coupler) is het 
kalibratie vermogen niet instelbaar en vast 
ingesteld op een waarde van 0 dBm. 
 
Genereer met de meetzender exact het 
vermogen dat linksboven staat. Houd er 
hierbij rekening mee dat de gebruikte 
aansluitkabel ook enige demping 
veroorzaakt. Voor een optimale 
nauwkeurigheid is daarom een 
gekalibreerde powermeter nodig die als 
referentie dient en de exacte waarde meet 
aan het einde van de kabel waarop ook 
onze powermeter wordt aangesloten! 
 
Kalibratie wordt nu als volgt uitgevoerd: 
1. Sluit de te kalibreren power sensor aan. 
2. Stel de meetzender in op de middelste 

frequentie van de te kalibreren band  
3. dus bijvoorbeeld 145 MHz of 435 MHz). 

Stel de meetzender voorts zodanig in 
dat op de connector aan het einde van 
de kabel het vermogen exact 40dBm is. 
Zet de meetzender in standby mode. 

4. Sluit nu de power meter aan met de TX 
aansluiting op de meetzender en de 
dummyload op de antenne aansluiting. 

5. Selecteer met de rotary encoder de te 
kalibreren band en de richting  

6. (eerst FWD dus) die je wilt kalibreren.  
7. Schakel voorts het RF power van de 

meetzender in en druk op de rotary 
encoder om de kalibratie waarde op te 
slaan in het geheugen. Wanneer je een 
waarde opslaat verschijnt er in de 
display een melding of dat succesvol 
gedaan is en daarna de opgeslagen 
data. 

8. Schakel de meetzender weer in standby 
en draai nu de powersensor om (dus de 
meetzender aan de ANT aansluiting en 
de dummyload aan de TX aansluiting). 

9. Selecteer met de rotary encoder 
opnieuw de te kalibreren band en de 
andere richting (REF dus) die je wilt 
kalibreren.  

10. Schakel voorts het RF power van de 
meetzender in en druk weer op de 
rotary encoder om de kalibratiewaarde 
op te slaan in het geheugen. 

 
Deze hele procedure dient voor iedere band 
afzonderlijk uitgevoerd te worden.  
Dit kan op ieder willekeurig tijdstip 
gebeuren omdat de powermeter de waardes 
per band opslaat.  
 
Ook voor de directe ingang dienen deze 
stappen afzonderlijk uitgevoerd te worden.  
 
Om het Kalibratiemenu te verlaten schakel 
je de powermeter simpelweg uit. 
 

 
 
Veel bouw en daarna meetplezier, 
 

Remon PA1RUM 
Uit CQ-PA van onze vrienden van VRZA 

 

Het eindresultaat
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Het schema van deze zelfbouw digitale Power & SWR meter. 
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 QST DOKTER 
 

In een eerder antwoord op een 
vraag in verband met het 
aansluiten van een zender in een 
auto, zei ik dat ik het niet eens 
was met Bill Gilmore, WB8FPQ 
van het autobedrijf Chrysler.  
Het komt hierop neer dat Chrysler 
zegt dat de massa van de zender 
met het chassis moet verbonden 
worden en niet direct aan de 
negatieve klem van de batterij, 
zoals ik adviseerde. Wat is er van 
aan? 
 
Bill wijst er volkomen terecht op 
dat het Chrysler systeem de installatie van 
een zekering vermijdt in de negatieve 
stroomdraad.  
 
De reden is dat het op die manier niet 
mogelijk is dat automotieve stromen 
doorheen de zender gaan wanneer de 
massadraad van het voertuig die aan het 
chassis is vastgemaakt, zou falen, breken 
of loskomen.  
 
Mijn antwoord hierop is: deze benadering is 
zeker veilig en spaart een zekering uit. Het 
uitsparen van een zekering heeft ook het 
voordeel dat er geen gevaar is van een 
verhoogde weerstand veroorzaakt door de 
zekering en de zekeringhouder. Dit gevaar 
is reëel en bestaat altijd in mobiele 
toepassingen.  
 
En ikzelf heb het meegemaakt dat dit de 
oorzaak was van het tsjirpen tijdens morse 
activiteit. 
 
In mijn eerder betoog zei ik dat twee 
zekeringen nodig waren als u de HF radio 
rechtstreeks op de batterij aansluit. 
Waarom? 
 

 
 
Een van de grootste problemen tijdens het 
gebruik van de zender in de auto, vooral op 
HF banden, is storend geluid. In het 

Chrysler systeem passeert alle 
automotieve stroom door de 
gemeenschappelijke geleider, HF 
storingen incluis. Die storingen 
komen uit de alternator, de 
ontsteking, de richtingsaanwijzers 
en natuurlijk uit alle computers 
aan boord. Die stromen 
veroorzaken spanningen in serie 
met de batterij en zenden de 
storing door naar de radio. 
 
Of er al dan niet storingen 
optreden hangt van een aantal 
factoren af namelijk de grootte 

van de impedantie veroorzaakt door de 
verbinding van het chassis met de batterij 
(dit verslechtert door corrosie en trillingen), 
de hoeveelheid storing veroorzaakt door 
het systeem in de auto (sommige auto's 
zijn slechter dan andere) en hoe goed het  
filteren is in de verbindingen.  
 
De spanningen die in de radio omgezet 
worden in geluid, zijn in de orde van 
microvolt. Een klein beetje stoorspanning 
heeft direct een groot effect in de radio. 
Met het Chrysler systeem, waarbij de 
aarding dichtbij de zender in plaats van 
dichtbij de batterij ligt, kan er meer of 
misschien ook geen stoorgeluid ontstaan. 
In de wagens van vandaag is het chassis 
één geheel.  
 
Alle delen zijn aan elkaar gelast. In dat 
geval zal het weinig verschil uitmaken waar 
u de aarding aankoppelt.  
 
Maar als de carrosserie los staat van de 
basis, zoals dat het geval is bij lichte 
vrachtwagens of SUV's, worden rubbers 
gebruikt voor de schokdemping en 
vlechtdraad voor de verbinding tussen de 
twee.  
 
En zoals gezegd, het is die vlechtdraad die 
voor problemen kan zorgen.  
 
Doet u het op de Chrysler manier en u hebt 
geen stoorgeluiden: OK, geen probleem. 
Doet u het op mijn manier dan is de kans 
op storing wel kleiner maar u hebt een 
bijkomende zekering nodig. 
 
Vertaald en bewerkt door ON7CI, 
Guido 
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80-METER STANDBY FREQUENTIE 
 

We kennen allemaal Pedro, ON7WP, en zijn passie voor onze hobby.  Hij lanceert in deze 
bijdrage een oproep die wij volmondig kunnen onderschrijven. 

 

Ik stoor me er aan dat ik dikwijls 
's avonds in de shack zit te 
knutselen en dat het enige waar 
ik kan naar luisteren het 
Nederlandstalig amateur net is op 
3630 kHz en dan later op de 
avond 3655 kHz.  "Storen" omdat 
de QSO's inhoudelijk wel goed 
zijn maar omdat het voor 99% 
Nederlanders zijn en dat blijkt dat de 
Belgen niet echt van harte welkom zijn op 
dit kanaal, althans zo is mijn eigen 
ervaring. 
 
Er is wel een Vlaams net van op 3609 kHz 
maar dat is vooral overdag actief en de 
frequentie is nu niet bepaald goed gekozen 
in het digitale segment vol 
geautomatiseerde stations, dat ook 's 
nachts verdrinkt in de Russen. 
 
Mijn voorstel is een standby frequentie te 
creëren voor vrijblijvende avondbabbels, 
zonder onderscheid van vereniging of club, 
en als standaard communicatiekanaal op 80 
meter HF NVIS.   
 
Mijn eerste voorstel voor deze stand-by 
frequentie is 3675 kHz (naar analogie met 
de frequentie van repeater Brussel), 

uiteraard onder voorbehoud van 
QRM of andere "vaste" 
gebruikers.  Even afwachten wat 
daar gebeurt alvorens een kanaal 
te "claimen". 
 
Ik ga vanaf nu er een gewoonte 
van maken om dit kanaal aan te 

zetten wanneer ik in de shack ben, en hoop 
er weldra activiteit (vooral van ONDER de 
Moerdijk te horen).  Ook mobiel kan zo'n 
kanaal leuk zijn om te testen. 
 
Uiteraard sta ik steeds open voor 
alternatieve suggesties. Ik ben zelf niet 
écht een 80-metergebruiker, maar het 
gemis aan een standby kanaal in deze band 
stoort me. 
 
Vandaar deze poging.  Ik vind het leuk om 
zo op de achtergrond naar iets te luisteren  
dat anders is dan de klassieke 
repeaterpopulatie....  Alle input is welkom 
en voldoende publiciteit voor dit kanaal is 
dan ook meer dan nodig. 
 
Hopelijk tot binnenkort op +/- 3675 kHz; ik 
ben er nu al QRV! 
 
Beste 73 van Pedro, ON7WP 

 

 DVB-T BIERBLIK ANTENNE 
 

Een mobiele antenne voor TV ontvangst 
thuis of in de motorhome is heel handig. 
Vroeger gebruikte ik daarvoor een 
lusvormige antenne of soms 
“konijnenoren”. Nadeel van deze antennes 
is dat zij erg smalbandig zijn. Maar toen 
zag ik in het Nederlandse forum voor 
motorhomers een antenne beschreven door 
PI4ZLB: de “Bierblikjes Breedband DVB-T 
Antenne”. Die heb ik nagebouwd en 
uitgebreid. 
 
Principe 
De titel is een beetje misleidend want een 
antenne die werkt voor het digitale DVB-T 
(Digital Video Broadcasting – Terrestrial) 
signaal, werkt ook op analoge signalen. De 
zendfrequenties in de UHF band zijn 
namelijk dezelfde. 
 
Die zendfrequenties liggen tussen de 470 
en de 862 MHz. Meestal. Want in sommige 

landen begint de TV band lager. Een goede 
antenne moet dus heel breedbandig zijn. 
Daarenboven stralen sommige TV zenders 
horizontaal uit (onze VRT bijvoorbeeld), 
anderen stralen verticaal (de Waalse RTBF). 
 
Breedbandigheid lossen we op door een 
dipool te maken die een heel grote 
diameter heeft. Een typische dipool met 
grote diameter is de “dubbelconische kooi 
antenne”. 
 

 
De draden van de kooi antenne zijn hier de 
mantel van een bierblikje. Hoogfrequente 
energie stroomt aan de buitenkant van een 
geleider. Het bierblikje is dus zoals de kooi, 

Dubbelconische kooi dipool 
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equivalent aan een heel dikke draad die een 
gestrekte halve golf dipool vormt. 
 
En…het moet nu toch lukken zeker, dat een 
bierblikje (en andere drankhoudende 
blikjes) precies 12 cm lang zijn. 470 MHz 
komt overeen met 64 cm golflengte, 862 
MHz met 35 cm. De midden golflengte is 50 
cm. Een halve golf antenne is dus 25 cm 
lang! Twee bierblikjes (of ook andere blikjes 
van cola, thee, of andere drank) vormen 
een halve golf dipool! 
 
Bouw 
De halve golf dipool wordt gemaakt met 
twee bierblikjes (of andere blikjes) van 33 
cL. Deze hebben zoals gezegd, de ideale 
lengte voor het maken van een dipool: 12 
cm. Het moeten wel blikjes uit IJZER zijn 
want de TV aansluitdraad moet aan de 
blikjes gesoldeerd worden. Dus de blikjes 
eerst testen met een magneet. En pas op! 
Ik gebruikte (lege!) blikjes van Palm en 
dacht dat alle Palm blikjes van ijzer waren. 
Niet zo!!! Sommige zijn van aluminium 
alhoewel ze uiterlijk er allemaal hetzelfde 
uitzien.  
De aansluitdraad is best klassieke TV 75 
ohm coax kabel (de impedantie van het 
voedingspunt van een halve golf dipool is 
70 ohm!) 
 

 
 
Constructie 
In bodem van één van de blikjes boren we 
een gat breed genoeg om de TV 
aansluitdraad door te steken. We steken de 
draad door de verwijderde openingslip en 
dan door het vers geboorde gat. Nu 
verwijderen we de buitenmantel van de 
coax over een lengte van 3 cm en spreiden 
de gevlochten mantel open (of draaien die 
in een draadvorm) en solderen die aan de 
bodem van dit blikje.  
 

 

De isolatie verwijderen van de 
binnengeleider van de coax en het einde 
van de naakte draad in een hoek van 90 
graden plooien zodat de twee blikjes op 15 
mm van elkaar liggen.  
Die afstand zou kritisch zijn naar verluidt. 
Dan de draad vastsolderen aan de bodem 
van het tweede blikje. 
 

 
 
Op de foto zijn de blikjes vastgeplakt op 
een lat wat het gebruik van de antenne 
vergemakkelijkt.. 
 

 
 
Dit is een detail van het soldeerwerk. De 
afstand op 15 mm regelen door de naakte 
binnengeleider op de juiste lengte om te 
plooien. 
 
Uitbreiding 
De blikjesdipool werkt goed. Maar ik dacht 
– gezien ik toch meerdere blikjes gespaard 
had (na consumptie van de inhoud) – 
waarom de dipool niet uitbreiden en er een 
volle golf antenne van maken met voeding 
op een kwartgolf van een van de uiteinden. 
Uit een presentatie in de PRA leerden we 
dat de voedingsimpedantie op een 
kwartgolf van het uiteinde, ongeveer 100 
ohm is, weinig verschillend van de ingang 
van de TV ontvangers. 
 
De uitbreiding was gemakkelijk. Eerst twee 
blikjes bodem aan top solderen en dan een 
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van de zijden van de zo gevormde buis aan 
de halve golf antenne vastsolderen. Vermits 
de RF stroom aan de buitenkant van de 
geleider loopt, dacht ik het best van de 
blikjes rondom rond te solderen. Het 
resultaat ziet u hier. 
Het moge duidelijk zijn dat ik onvoldoende 
Palm blikjes had en mijn toevlucht zocht in 
de Tonic blikjes, restanten van mijn gin-
tonic aperitiefjes. 
 
Nu is de antenne een halve meter lang 
geworden en om het hanteren te verge-
makkelijken kan men best de blikjes 
vastmaken aan een plankje. Met tape zoals 
in de foto. 
 
Maar er is een galantere oplossing: de 
antenne monteren binnen in een plastieken 
afvoerwater buis van 7.5 cm diameter. 
Opgepast: de plastiek mag geen metaal 
bevatten.  
 
Als het kan, de microgolfoven test 
uitvoeren met een stukje van de buis. Of 
gewoon testen en zien of de RF signalen 
door de buis geraken.  
 
Aan de bovenkant heb ik met een klein 
vijsje de rij blikjes vastgelegd zodat ze niet 
uit de buis vallen. 
Met een kap langs beide zijden is de buis 
waterdicht te maken en buitenshuis te 
gebruiken. De plastieken cap van een 
Pringles doos (P&G Mechelen) is een 
millimeterke te wijd maar past goed als 
men een beetje tape rond de buisuiteinden 
plakt. Alleszins goedkoper dan een de 
afsluitkap uit de winkel. 
 
De buis kan men monteren op een of 
andere staander. Ik gebruik een staander 
uit het analytisch labo (herinnering aan een 
vroeger leven). De buis wordt opgehouden 
door een buret klem waardoor de antenne 
gemakkelijk van verticale naar horizontale 
positie kan gedraaid worden. 
 
Resultaten 
Geen apparatuur hebbend om voldoende 
nauwkeurig signaalsterkte te meten, heb ik 
gewoon het analoog signaal bekeken van 
de RTBF zender La Deux die hier vrij zwak 
binnenkomt. Analoog signaal omdat onze 
eigen B(V?)RT alleen nog digitaal uitzendt. 
Met een digitaal signaal is het alles of niets 
en kan men geen signaalsterkte vergelijken 
door de ruis op het beeld te vergelijken. 

 
 

De dipool met twee blikjes werkte goed 
maar de vier blikjesvolle golf antenne 
werkte nog beter. Ik wil niet aanzetten tot 
verhoogd drankgebruik maar de twee extra 
blikjes maken wel een verschil! 
De radio en TV stations die ik in DVB-T met 
de volle golf blikjes antenne kon ontvangen 
met de antenne binnen op tafel: 
TV: Eden, Canevas, La Une, La Deux, La 
Trois, Euronews,  
Radio: 1, 2, Kalra, Studio Brussel, MMM, 
Kalra Continu, Sforza, Canevas+, News+, 
MMM hits, La Première, Musiq3, Classic21, 
Vivacité, BRF, Pure FM. 
 
De ontvanger was een Aio schootcomputer 
van Sony met de PCTV Hybrid Tuner kit. 
 

Guido Clinckemaillie, ON7CI 
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RUSTIGE ANTENNETUNER VOOR 80 & 40 METERBAND 
 

In dit artikel beschrijft Pim de bouw van een rustige antennetuner met ingebouwde 
SWR meter. Het is niet zo maar een antennetuner. Pim behandelt in dit artikel ook de 

theorie en de testen, die hij gebruikt heeft om tot een goed resultaat te komen. 
Hierdoor kunt u ook uw eigen variant van deze tuner nabouwen.  Buiten 80 en 

40meterband is dit ook geschikt voor de 30 meterband. 
 
Wat bedoel ik hier met "rustig" ? 2 
dingen: 
1. Bij ontvangst heeft de antennetuner een 

hoge Q preselector die een heleboel 
ongewenste signalen uit de ontvanger 
weghoudt. Bij zenden is de tuner een 
lage Q resonantiekring die zoveel 
mogelijk van het zendervermogen in de 
antenne stopt en weinig in zijn eigen 
verliesweerstand. 

2. Het transceiver circuit en het antenne 
circuit zijn galvanisch van elkaar 
gescheiden, en de parasitaire capaciteit 
tussen TRX circuit en antenne circuit is 
laag, zodat veel in de shack gemaakte 
stoorsignalen niet langs de 
antenneleiding omhoog naar de antenne 
kunnen gaan en via die weg de 
ontvangeringang kunnen bereiken.  

 

 
 
De aanleiding voor de bouw 
Ik bezit zowel een FT-707 als een FT-
757GXII. De eerste is een TRX met smalle 
0,5 MHz amateurbanden en uitvoerige 
ingangsfilters, bestaande uit 4 
resonantiekringen voor iedere band. De 
laatste is een TRX met general coverage 
ontvanger, die weliswaar ook nog 
"ingangsfilters" heeft, maar die zijn voor 
een zeer breed frequentiegebied, en ze zijn 
uitgerust met spoeltjes die niet 
afgeschermd zijn, niet regelbaar zijn en 
vermoedelijk niet van een goede Q-factor.  
 
Toen er condities waren op de korte golf, 
heb ik wel eens zitten luisteren naar mijn F-
757 en hoorde ik ineens 27 MHz signalen in 
de 10 m band. Toen ik mijn FT-707 erbij 
pakte om te onderzoeken of het echt wel zo 
was, bleek dat de bakkiesjongens keurig in 

hun eigen band zaten. Dus de ontvanger 
zat mij voor de gek te houden.  
 
Niet zo verwonderlijk, want bij condities op 
de korte golf krijgt de mixer van je TRX 
duizenden sterke signalen binnen. De 
amplitudes van al die signalen moet men 
vectorieel bij elkaar optellen om de 
uiteindelijk totale ingangsspanning te 
krijgen.  
Dan kom je natuurlijk altijd over een 
bepaalde maximumgrens heen, zeker als 
dan ook nog iemand vlak bij je in de buurt 
zijn bakkie aanzet.  
 
Het ontbreken van een goede preselector 
kan door geen enkele mixer, hoe goed ook, 
goed gemaakt worden. En door de 
fabrikanten worden over deze eigenschap 
geen cijfers gepresenteerd, want je kunt in 
het laboratorium geen duizenden signalen 
tegelijk maken. Het moet in de praktijk van 
het gebruik blijken, of de ontvanger dan 
goed is.  
 
We krijgen steeds meer computers en 
steeds meer schakelende voedingen in onze 
buurt. Het wordt dus steeds belangrijker 
om de antenne vrij te houden van 
ongewenste signalen, ook de storing uit de 
eigen shack. 

 
 
De slingerkring. 
Omdat ik veronderstel dat het verschijnsel 
“slingerkring” bij een aantal lezers niet 
helemaal helder voor de geest staat, ga ik 
eerst eens uitleggen wat dat is en wat die 
Q-factor eigenlijk is.  

Duurtestopstelling van de rustige tuner met 
100 W op 7,100 MHz uit de transceiver 

Figuur 1 
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We kijken naar figuur 1, waar een parallel-
slingerkring getekend staat. De impedantie 
(= wisselstroomweerstand \) van een 
condensator kan men schrijven als: 

Cj
Z

..
1
ω

=  

C is hier de capaciteit van de condensator, 
ω ( Omega ) is gelijk aan 2 × π × f. 
f is de frequentie, bijvoorbeeld 3,65 MHz 
voor de 80 m band, π is dat nuttige getal 
3,14, dat de ratio omtrek/diameter van een 
cirkel voorstelt en j is een heel vreemd 
getal, dat de vierkantswortel uit -1 is.  
 
De wiskundigen noemen dat vreemde getal 
i, van imaginair. Het bestaat alleen maar in 
onze verbeelding.  
Er is geen enkel reëel getal dat, met 
zichzelf vermenigvuldigt, -1 oplevert.   
Maar wiskundigen kan het niet zoveel 
schelen dat het getal niet bestaat. 
 

 
In figuur 2 staat een situatie geschetst 
waarmee men de hoogte van een toren kan 
meten, zonder erop te klimmen. Men moet 
alleen maar de hoek α en de afstand d over 
de grond meten en dan zegt de goniometrie 
dat h = d × tangens ( α ).  
 
Je ziet, hier is gebruik gemaakt van een 
driehoek die niet bestaat, de rechte lijnen 
bestaan ook niet, er is gebruik gemaakt bij 
het opmeten van de hoek van het feit dat 
licht rechtuit gaat. Zo is het ook met i.  
 
Elektrotechnici willen dat getal liever niet i 
noemen, want i en I waren al voor de 
stroom gebruikelijke aanduidingen en 
daarom heet bij ons dat getal j. j is de 
eenheid van de imaginaire getallen, zoals 1 
dat is voor de reële getallen. j in het 
kwadraat is -1 en 1 / j is –j.  
 
Kijk eens naar figuur 3.  

 
De horizontale lijn is de lijn waar alle reële 
getallen op uitgezet kunnen worden. De 0 
staat in het midden, de grote positieve 
getallen staan ver naar rechts, de grote 
negatieve getallen ver naar links.  
 
Stel dat je een transformator hebt waar 2 
wikkelingen op zitten waar 1 volt 
(piekwaarde) uitkomt en een 2 kanaals 
oscilloscoop.  
 
Stel dat je per ongeluk een van de 
wikkelingen verkeerd om op de scoop 
aansluit, en de andere goed.  
 
Dan zit je dus kennelijk te kijken naar de 
goed aangesloten wikkeling op het punt 1 
en naar de verkeerd aangesloten wikkeling 
op het punt -1. 
 
Niet alleen kun je de 2 spanningsgrafieken 
op de scoop als elkaars tegengestelde 
bekijken, je kunt ook beweren dat de ene 
spanning 180 graden verschoven is t.o.v. 
de andere spanning: -sin(α) = sin(α ± 
180º). 
 
 

Figuur 3 

Figuur 2 
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Wat nu met al die andere fase-
verschuivingen? 
Als je alleen maar in spanningen met een 
amplitude van 1 volt denkt en je wilt 
bijvoorbeeld van het punt +1 naar het punt 
-1, dan kun je niet langs de rechte lijn met 
reële getallen gaan, dan moet je langs de 
cirkel gaan. 
 
Als je via de onderste helft van de cirkel 
van +1 naar -1 gaat kom je langs het punt 
–j. Dat punt ligt op de negatieve imaginaire 
getallen rechte, als je langs die rechte 
spanningen uitzet. Alle condensator 
impedanties liggen ook op die rechte, als je 
langs die rechte impedanties uitzet.  
 
De spanning op een goede condensator 
loopt precies 90 º in fase achter op de 
stroom .  
In figuur 4 is de stroom I getekend, de 
spanning V op een condensator en het 
product I × V. Je ziet, dankzij het feit dat 
de fasehoek tussen stroom en spanning 
precies 90 º is, is het gemiddeld vermogen 
dat aan de condensator wordt toegevoerd, 
precies nul. Bij de spoel met zelfinductie is 
iets overeenkomstigs het geval, alleen hier 
loopt de spanning in fase voor op de 
stroom. 

 
 
De impedantie van een condensator 
schrijven we als 1/(j × ω × C) en de 

impedantie van een spoel met zelfinductie 
schrijven we als j × ω × L.  
 
Ik had al eerder beweerd dat 1/j gelijk is 
aan –j. Dus als de waarden van ω, C en L 
gunstig zijn, dan kunnen de impedanties 
van de condensator en de spoel precies 
elkaars tegengestelde zijn. Als je ze parallel 
zet dan heffen ze elkaar op. (Ook als je ze 
in serie zet.) Als we weer even terug gaan 
naar figuur 1, dan kunnen we zien dat dan 
alleen maar de getekende weerstand 
overblijft. 
 
Die daar getekende weerstand stelt de 
verliezen en de belasting door bijvoorbeeld 
een antenne circuit voor, dus die is daar 
heel vaak niet als onderdeeltje te vinden. 
 
We spreken in dit geval van resonantie van 
de kring. De impedantie van de kring stijgt 
bij resonantie tot een grote waarde, en bij 
een constante, aan de kring toegevoerde, 
wisselstroom stijgt de spanning op de kring 
ook tot een grote waarde. Dit alles gebeurt 
alleen als 
 

c
L

.
1.
ω

ω =  ofwel als 
CL

f
.

1..2 == ωπ . 

 
Je ziet, het gebeurt maar bij één bepaalde 
frequentie. 
 
De Q-factor van een kring 
De Q-factor van de kring is een getal dat 
aangeeft hoe goed de kring bij resonantie 
opslingert, of ook, hoe laag de verliezen in 
de kring zijn. Als we zo’n kring willen 
gebruiken als antennetuner, dan moeten 
we zorgen dat de verliezen in de L en de C 
klein zijn vergeleken met het vermogen dat 
naar het antennecircuit doorgekoppeld 
wordt. Anders krijgen we last van een hete 
spoel, of een hete condensator. 
 
We kunnen onderscheid maken tussen de 
Q-factor van alleen maar de L en de C die 
we gebruiken, dan noemen we dat vaak de 
Qo ( Q-nul of Q –onbelast ) en van de 
belaste kring Ql (of Q-loaded). 
 
De verhouding tussen Qo en Ql in een 
antennetuner bepaalt het rendement van 
die tuner.   Er geldt:  
 

c
L

.
1.
ω

ω = , 
l

RQ
.ω

=  en RCQ ..ω=  

(R is hier een parallelweerstand.) 

Figuur 4 
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Q kan heel eenvoudig aan een slingerkring 
gemeten worden: Als men een 
wisselstroombron lichtjes met de kring 
koppelt en de frequentie varieert, dan kan 
men een frequentie vinden waarbij de 
spanning op de kring maximaal is, de top 
van de berg, de resonantiefrequentie Freq. 
 
Men kan ook 2 frequenties vinden waarbij 
de kringspanning 1/√2 = 0,707 is van de 
topwaarde.  Op de flanken van de berg. 
Deze 2 frequenties liggen een zeker aantal 
kHz uit elkaar, de bandbreedte b.  Er geldt 
nu: 

 
b

FresQ = . 

Om Q correct te meten, moeten de 
wisselstroombron en de spanningsmeter (of 
kringstroommeter) zo aangekoppeld zijn, 
dat ze de kring niet noemenswaardig 
belasten 
 
Tot zover het eerste deel van dit artikel.  
Later volgt er meer. 
 
73 de Pim, PA3CFG,  
met dank aan CQ-PA van onze VRZA-
vrienden. 

 

INTERESSANTE NIEUWTJES UIT…... 
 

Hoog rendement met gestapelde 
zonnecellen:  Nieuwe technologie van 
IMEC moet rendement van meer dan 
40% opleveren 
 

 
 

Onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, heeft 
een technologie ontwikkeld voor de 
productie van mechanisch gestapelde 
‘triple-junction’ zonnecellen. Het verwachte 
conversierendement van meer dan 40% is 
hoger dan wat tot nu toe met monolithische 
‘triple-junction’ cellen werd bereikt. De 
zonnecellen worden opgebouwd uit drie 
lagen van verschillende materialen (InGaP, 
GaAs en Ge). Deze materialen hebben 
verschillende spectrale gevoeligheden. Door 
ze in één zonnecel te combineren kan een 
groter deel van het zonnespectrum in 
elektriciteit worden omgezet dan met een 
zonnecel die van één materiaal is gemaakt. 
 

De nieuwe stapeltechnologie werd tijdens 
de European Photovoltaic Solar Energy 
Conference in Hamburg gedemonstreerd 
met een tweelaags model van GaAs en Ge. 
Deze cel bestaat uit een GaAs-toplaag van 
slechts 4 µm dik, die transparant is voor 
infrarood licht en een rendement heeft van 
23,4 %. Deze toplaag is mechanisch 
bevestigd op een Ge-onderlaag die het 
doorgelaten infrarode licht met een 
rendement van 3 – 3,5%  converteert. 

Beide lagen zijn voorzien van aparte 
elektrische aansluitingen. 
 

IMEC verwacht het eerste exemplaar van 
een drielaags zonnecel aan het begin van 
volgend jaar te kunnen presenteren. 
  

Meer info: 
www2.imec.be/imecnl_com/imec-unveils-
promising-mechanically-stacked-gaas_ge-
multijunction-solar-cell__.php 
 
100 W audiovermogen uit 1,5 V 
batterijvoeding: Vermogens-IC van 
Audium Semiconductor is 20 x 
efficiënter dan normale klasse-D 
versterkers 
 

 
 

Het Engelse Audium Semiconductor heeft 
een audioversterker-IC ontwikkeld dat bij 
een gering uitgangsvermogen, genoeg  
voor een gemiddeld luisterniveau, 20 maal 
zo efficiënt is als vergelijkbare (klasse-D) 
versterkers. Het IC werkt met een 
voedingsspanning van 1,5 V en is in staat 
een piekvermogen van 100 W te leveren. 
De versterker heeft zo'n hoog rendement 
dat hij 10 maanden lang kan werken op een 
set van vier C-batterijen (bij een speelduur 
van 3 uur per dag). 
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 De AS1001 maakt gebruik van gepatent-
eerde technieken om zowel de vaste 
vermogensverliezen als de uitsturings-
afhankelijke verliezen te minimaliseren. Bij 
de modulatie van het uitgangssignaal 
worden lage schakelfrequenties gebruikt 
om de schakelverliezen zo gering mogelijk 
te houden. De voedingsspanning wordt 
afhankelijk van de uitsturing omgeschakeld. 
Bij kleine uitgangsvermogens - die het 
grootste deel van de tijd gebruikt zullen 
worden - werkt de versterker op een heel 
lage voedingsspanning. Wanneer kort-
stondig meer vermogen nodig is, wordt 
omgeschakeld naar een hogere 
voedingsspanning die door een DC/DC-
converter wordt opgewekt. 
 Dankzij het hoge rendement is het 
mogelijk audio-apparatuur te 
miniaturiseren omdat er nog maar heel 
weinig koeling nodig is. Het IC is geschikt 
voor allerlei toepassingen, zoals draadloze 
luidsprekers, surround-sound speakers en 
batterijgevoede reisluidsprekers. 
Toekomstige versies van de Audium-IC's 
zullen ookMP3-docking-stations en USB-
gevoede luidsprekers ondersteunen. 
  

De AS1001 is leverbaar in een 64-pens 
QFN-behuizing en is geschikt voor 
voedingsspanningen van 0,8...1,8V, ideaal 
dus voor batterij- of accuvoeding. 
  

Meer info:  www.audiumsemi.com      
 
Miniatuur atoombatterij levert (bijna) 
eeuwig stroom: Radionuclidebatterij 
ter grootte van een munt vooral 
geschikt voor voeding van 
microsystemen 
 

 
 

Onderzoekers van de universiteit van 
Missouri hebben een zeer kleine radio-
nuclide batterij getoond, waarvan de 
capaciteit miljoenen keren groter is dan die 
van conventionele batterijen. Deze 
'atoombatterij' kan dan ook bijna eeuwig 
energie leveren. Het nu ontwikkelde 

exemplaar met de afmetingen van een 
munt kan al gedurende meerdere 
honderden jaren stroom leveren (foto: 
University of Missouri). De door een 
onderzoeksteam onder leiding van Jae 
Kwon ontwikkelde batterij is vooral geschikt 
voor het voeden van microsystemen 
(MEMS) en nog kleinere 
nanoelektromechanische systemen (NEMS). 
  

In de batterij wordt thermische energie die 
ontstaat door radioactief verval van radio-
isotopen omgezet in elektrische energie. De 
innovatie achter deze atoombatterij zit niet 
alleen in de geringe afmetingen, maar ook 
in de geïntegreerde halfgeleiders. In plaats 
van halfgeleiders op basis van een vast 
materiaal heeft men hier exemplaren op 
basis van een vloeistof toegepast. Het 
kritische punt bij het gebruik van een 
radioactieve batterij is altijd de 
geproduceerde straling. Deze tast de 
roosterstructuur van een vaste halfgeleider 
aan. Door het gebruik van een vloeibare 
halfgeleider kan men dit probleem 
minimaliseren. 
De belangrijkste toepassingsgebieden van 
radionuclidebatterijen zijn de ruimtevaart 
en militaire bereiken, waar dit soort 
batterijen al vele jaren wordt gebruikt. 
 

Meer info:  
http://munews.missouri.edu/news-
releases/2009/1007-mu-researchers-
create-smaller-and-more-efficient-nuclear-
battery/ 
 
Programmeerbare Logica: Van 0 en 1 
tot FPGA 
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“Programmeerbare Logica” neemt je mee 
op een ontdekkingstocht  door de digitale 
elektronica. Na het leggen van een 
grondige basis is er uitgebreid aandacht 
voor het maken van logische circuits. 
Auteur Vincent Himpe toont o.a. hoe  je 
met bestaande bouwstenen logische 
elektronica systemen maakt. Hij laat verder 
zien hoe je om gaat  met de interfacing met 
de buitenwereld. Hierbij komen stroom-
voorziening, bord layout en beveiliging 
uitvoerig aan bod. 
  

Moderne logische systemen zijn zo complex 
dat het ontwerpen met kleine bouwstenen 
zoals losse poortjes, flipflops en tellers een 
haast onbegonnen zaak geworden is. 
Daarom gaat Himpe in de tweede helft van 
het boek in op de programmeerbare logica 
zoals CPLD en FPGA. Hij belicht een 
ontwerpmethode waarmee je snel de brug 
slaat tussen het klassieke ontwerp en het 
ontwerp in FPGA. 
  

Naast schematisch ontwerp komt ook het 
ontwerpen met synthesetalen zoals Verilog 
en VHDL aan de orde. Ter afsluiting wordt 
een project (een klok met alarmfunctie) 
geïmplementeerd in Verilog en VHDL. 

 Ook het fysieke ontwerp met deze logische 
componenten komt aan bod. Hoe 
programmeer je deze en wat zijn de 
randvoorwaarden zoals stroomvoorziening 
en signaalconditionering. 
  
De inhoud van het boek is 'state of the art'. 
En alles wat besproken wordt is direct 
implementeerbaar met  de 
gratis ontwikkelomgeving Quartus van 
Altera. 
  

De auteur, Vincent Himpe (B) leeft sinds 
2005 in San Jose – hartje Silicon Valley – 
en werkt  aan de ontwikkeling van nieuwe 
harddisktechnologie en de chips. Himpe 
heeft meerdere patenten en over de jaren 
verschillende artikelen gepubliceerd in 
onder andere IMeko / TSCC, The Journal of 
Computer Standards AND Interfaces, 
Elektor en EDN. Hij is ook auteur van de 
bestseller 'Visual Basic for electronic 
engineering applications' uitgegeven door 
Elektor. 
  

 
 
 

SK SK SK 
 
Nu zal iedereen het al wel gehoord hebben, denken wij.  Wij bedoelen het tragische nieuws 
van de 4 teamleden van C6APR die om het leven kwamen in een vliegtuigcrash 
woensdagmorgen 21 oktober, terwijl zij op weg waren naar hun DX-peditie bestemming op de 
Bahamas (C6). 
 
Aan boord van de tweemotorige Piper PA-23 zaten piloot W2GJ, Peter radding uit North-
Charleston, SC, samen met K3IXD, Edwin F. Steeble uit Summerville, SC; K4QO, James R. 
Hargenrader, eveneens uit Summerville en W3PP, E. Dallas Carter uit Laurel, DE. 
 
Drie onder hen waren  lid van de Potomac Valley radio Club.  Ze waren vroeg in de morgen  
vertrokken naar Crooke Island op de Bahamas via Fort Pierce, FL.  Het vliegtuig verongelukte 
vlak nadat het opgestegen was van de luchthaven van Summerville. 
 
Zij waren alle vier zeer bekende contesters en waren op weg voor de CQ WW DX contest van 
het  daaropvolgende weekeinde.  CQ WW Contest Director Bob Cox, K3EST, noemde het een 
echte tragedie en dat toegewijde radioamateurs en contesters ons voorgoed verlieten. 
 
 
Ook onze gedachten gaan uit naar de overleden collega hams maar bovendien -en vooral- naar 
hun achtergebleven familieleden die wij veel sterkte wensen in het verwerken van dit tragische 
verlies. 
 
Gust Mariens,  
ON7GZ,  
Voorzitter V.R.A. vzw 
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LED-VERLICHTING 
 
Het is niet altijd zo evident een zaklamp te vinden wanneer er een probleem opduikt in de 
zekeringkast. 
 
Deze kleine schakeling dan daarbij een grote hulp zijn door het zorgen voor een helder 
lichtpunt in de kast.  Het is tegelijk een noodverlichting bij eventueel uitvallen van de 
verliesstroom schakelaar. 
 
De voeding wordt geleverd door een beltransfo en –bij het uitvallen van de stroom- door 4 
NiCad cellen.  Voor de prijs moet je het zeker niet laten, want dat bedraagt ongeveer 12-13€. 
 

 
Onderdelenlijst: 

 BR1  B80C1000 
 C1  100µF, 25V 
 D1  1N4148 
 D2  1N4148 
 D3  1N4148 
 Led 1 & 2 LED High Luminosity, 20.000 mCd 
 R1  15 kOhm 
 R2  1k5 ohm 
 R3  22 kOhm 
 R4  680 Ohm 
 R5  47 Ohm 
 S1  Deurschakelaar 
 T1  BC557B 
 Nicad  4 x 1,2V, 750 mAh 

 
Veel sukses. 
 
Bron: ON4CAQ, Michel in ‘t Amateurke, wintereditie 
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PROPAGATIE NOVEMBER 
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AGENDA 
 

Deze agenda komt tot stand door de informatie die ons wordt bezorgd en door de 
RBO-kalender van de vrienden uit de Oostkantons (url onderaan!), waarvoor dank. 

 
  

06/11/2009 PRAC - VOORDRACHTAVOND 
Voordracht “Brandbeveiliging: Hoe werken sprinklers?” door Louis, ON3DCL 
Om 20:00 uur in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

07  11/11/2009 ZWVR – ON4PTC  
Vanuit Passendale, zie artikel over Passchendaele-Award of http://www.zwvrac.be 
 

15/11/2009 HAMBEURS RCB 
Van 10:00 tot 167:00 uur in Koninklijk Atheneum van Evere, Constant Permekestraat 2, 1140 
Brussel.  Gratis parking    GPS: 50°52’24.10”N – 04°24’33.59”O 
 

21/11/2009 ELEKTOR LIVE 
Tweede uitgave, na groot succes van vorig jaar. Opnieuw in het Evoluon in Eindhoven 
Programma: http://www.elektorlive.nl/cmspage.aspx?pageid=9643  
     GPS: 51°26’37.45”N – 05°26’47.07”O 
 

04/12/2009 PRAC - VOORDRACHTAVOND 
Voordracht “Wireless Antwerpen”, door Wireless Antwerpen 
Om 20:00 uur in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

11/12/2009 ZWVR – FOTOVOORSTELLING ZONNEBEKE 
Voordracht  om 20:00 uur in het clublokaal , Kasteel van Zonnebeke   (achterkant, 2e verdiep), 
Ieperstraat 7A, Zonnebeke    GPS: 50°52’14,13”N – 02°59’19,05”O 
 

14/11/2009 26e RADIO ?ONDERDELEN MARKT ASSEN 
3Veilinghallen:Flowerdome”, Burg. J.G. Legroweg, Eelde.  Van 09:30 tot 15:00 uur. Meer info: 
http://pi9a.pamicrowaves.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=31 
     GPS: 53°07’30,51”N – 06°36’05,63”O 
 
15/11/2009 BRABANTSE HAMBEURS 2009 
In “Athenée Royal”, Constant Permekestraat 2, Evere 
     GPS: 50°52’21,00”N – 04°24’31,00”O 
 

18/12/2009 PRAC - BASISVERGUNNING 
Start van de cursus “Basisvergunning” – Inschrijven via on7ci@vra.be  
Om 20:00 uur in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’77,4” N – 04°18’29,6” O 
 

20/12/2009   RADIOMARKT BLADEL 

Jaalijks gebeuren, Cultureel Centrum “Den Herd”, Emmaplein te Bladel (Nederland) 
Open van 10:00 tot 16:00 uur.  Inkom 2,50€, parking gratis 
Meer info: http://www.pi4kar.net/phpWebsite/ GPS: 51°22’11,64”N – 05°12’55,15”O 
 

27/12/2009 HAMBEURS RST 
Traditionele Hambeurs van Sint-Truiden, van 09:00 tot 16:00 uur.  In cafetaria van de 
overdekte veemarkt, Speelhoflaan 2, 3800 Sint-Truiden. 
Inpraat via 145.275 MHz    GPS: 50°49’17.15”N – 05°11’25.62”O 
 

08/01/2010 PRAC - DRIEKONINGENFEEST 
Voor PRAC-leden en partner, in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
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24/01/2010   HAMBEURS WETTEREN 

Scheppersinstituut? Cooppallaan 128, Wetteren.  Van 10:00 tot 15:00 uur, Inkom gratis 
Info: http://users.telenet.be/on4aah/Hambeurs/Hambeurs.html 
       GPS: 51°00’31,15”N – 03°52’13,02”O 
 

31/01/2010   ANTWERP HAM EXPO 

Sint_Bernardsesteenweg, 2020 Antwerpen (Kiel) van 10:00 tot 16:00 uur 
       GPS: 51°11’25,94”N – 04°22’47,48”O 
 

05/02/2010 PRAC - VOORDRACHTAVOND 
Voordracht “PSK31”, door Vincent, ON3WAG 
Om 20:00 uur in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

07/02/2010 HAMBEURS NOK 
De gekende hambeurs van 10:00 tot 15:00 uur in Zevendonk, Kapelweg 52, 2300 Turnhout 
Gemakkelijk te bereiken via E34, afrit 24, richting Kasterlee, 1e straat rechts. Aan rond punt is 
de Kapelweg links. Inpraat via ON4NOK op 145.225 MHz.  Meer info op 
http://on4nok.tfe.be/8_februari_2009.htm GPS: 51°15’56.93”N – 04°57’0.25”O 
 
05/03/2010 PRAC - VOORDRACHTAVOND 
Voordracht “Goede PowerPoint presentaties maken”, door Gust, ON7GZ 
Om 20:00 uur in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

05/04/2010 NEW DIRAGE 2010 
De jaarlijkse hambeurs van Diest, op Paasmaandag van 09:00 tot 16:00 uur  
G.C.O.C. Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen (op 1 km van de afrit van 
de E314°.  Gratis parking. Inkom 2,50€ met gratis tomboladeelname.  Inpraat via ON0DST op 
145.7125 Mhz, subtone 131,8 Hz. Meer info: http://www.dirage.be/ 
     GPS: 50°59’06.71”N – 05°11’59.88”O 
 

07/05/2010 PRAC - LADIES NIGHT 
Al even traditioneel –enkel voor PRAC-leden- gezellig etentje met yl en xyl. 
 
 

28/05/2010 PRAC - BBQ 
Jaarlijkse traditionele en oergezellige BBQ, in en rond de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 
Londerzeel.  Deelname in de kosten 15,00€ 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

28/05/2010 PRAC - PRR/GPS CONTEST  
Ook al een jaarlijkse traditie van PRAC.  “Portable Radio Reporting/GPS”  Contest 
Vanaf 19:00 uur, vertrek en aankomst in de shack, Holle Eikstraat 1, 1840 Londerzeel.  Na 
einde Boterhammen met Kop en Gueuze. 
       GPS: 51°00’46,72” N – 04°18’16,16” O 
 

25/06  27/06/2010 HAMRADIO 2010 FRIEDRICHSHAFEN 

Later meer info, maar hou deze data alvast vrij. 
       GPS: 47°40’33,05”N – 09°30’14,52”O 
 

 

CONTEST KALENDER 
 

BEGIN  UTC EINDE  UTC WELKE CONTEST Organis. Mode Band/Freq 
 

01/01 00:00 31/12 23:59 CQ DX Marathon CQ Mag. All 
03/11 18:00 03/11 22:00 NORDIC/RSGB activity contest   2 

 

Meer (ham)beurzen, tentoonstellingen, enz…: http://www.rbo.be/Termine/terminkal.htm 
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05/11 19:00 05/11 22:00 Italy activity contest   6 
07/11 14:00 08/11 14:00 IARU region 1 Contest  CW 2 
07/11 06:00 07/11 10:00 IPA Contest CW IPA CW 80 10 
07/11 14:00 07/11 18:00 IPA Contest CW IPA CW 80 10 
07/11 12:00 08/11 12:00 Oekraine DX Contest   160 10 
08/11 06:00 08/11 10:00 IPA Contest SSB IPA SSB 80 10 
08/11 14:00 08/11 18:00 IPA Contest SSB IPA SSB 80 10 
08/11 11:00 08/11 17:00 DARC Corona Digitale contest DARC Digi 10 
10/11 18:00 10/11 22:00 NORDIC/RSGB activity contest   70 
10/11 19:00 10/11 22:00 VRZA Nederlandse Locator Contest VRZA  6+hoger 
14/11 09:00 14/11 11:30 Veron PA beker contest CW VERON CW 80+40 
14/11 12:00 15/11 12:00 OK/OM DX Contest  CW 160 10 
14/11 00:00 15/11 24:00 WAE DX Contest RTTY  RTTY 80 10 
14/11 07:00 15/11 13:00 Japanse DX Contest JARL SSB 80 10 
15/11 09:00 15/11 11:30 Veron PA beker contest SSB VERON SSB 80+40  
15/11 08:00 15/11 12:00 OK activity contest   6+hoger 
15/11 09:00 15/11 15:00 OE activity contest   70+23 
15/11 13:00 15/11 18:00 DARC RTTY Contest DARC RTTY 2+70 
17/11 18:00 17/11 22:00 NORDIC/RSGB activity contest   23+hoger 
21/11 12:00 22/11 12:00 LZ DX Contest  CW 80 10 
21/11 16:00 22/11 07:00 All Austria Contest   160 
21/11 21:00 22/11 01:00 RSGB 2nd contest CW RSGB CW 160 
22/11 10:00 22/11 13:00 Friese Elfstedencontest  SSB 80 
22/11 11:00 22/11 15:00 VRZA QSO party VRZA  80 
22/11 11:00 22/11 15:00 VRZA QSO Party VRZA  2 
24/11 18:00 24/11 22:00 NORDIC/RSGB activity contest   6 
28/11 00:00 29/11 24:00 CQ WW DX Contest CW  CW 160 10 
 
 
 
 
 
 

AANGEKONDIGDE DX’EN / SPECIAL STATIONS 
 

 

18/11/2008 17/11/2009 Libanon OD/W5YFN W5YFN 
 
19/09/2009 19/12/2009 Papoea Nieuw- P29CW VK2IR 17 80m, CW en SSB 
        Guinea 
 
31/10/2009 15/11/2009 Paaseiland XR0Y Team Internationale ploeg met o.a. PA3C 
  Vanaf Rapa Nui   http://rapanui2009.org 
 
04/11/2009 17/11/2009 Vietnam XV4 DL team 3 stations gelijk, 10->160m 
     CW, SSB, RTTY, SSTV 
 
08/10/2009 17/11/2009 Niue Island ZK2DL DL2FAG 10 80m, SSB, RTTY en PSK 
 
01/11/2009 30/11/2009 Malawi 7Q7HB G0JMU QSL direct via G0IAS  
 
 
   

Voor alle ‘last-minute’ nieuws en info over DX-pedities zijn er deze interessante websites: 
 DX-pedities die zijn aangekondigd: http://ng3k.com/Misc/adxo.html 
 DX425 News:    http://www.425dxn.org/ 
 DX Bulletin OP:    http://www.papays.com/opdx.html 
 DX Bulletin ARRL:    http://www.arrl.org/w1aw/dx/ 
 DX Bulletin XE1BEF: http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4205/xe1bef.htm 
 DX News Letter DARC:   http://www.darc.de/referate/dx/fedxm.htm 
 DX Notebook Lone Star:   http://www.dxer.org/ 
 DX Central:    http://www.dx-central.com/ 
 DX bulletins W1AW   http://www.arrl.org/w1aw/dx/  
 UK Amateur radio News   http://www.radioham.info/ 

 

 

Van Tot Waar? Call Wie? Info 

Voor alle info over contesten, bezoek volgende websites: 
HF contests: http://www.sk3bg.se/contest/index.htm 

 


