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VERENIGINGSAVOND

MEI

De verenigingsavond is op vrijdag 22 mei. De avond
staat in het teken van de zelfbouw. Wij nodigen u
weer uit om de door uw zelf gebouwde spullen mee
te nemen en anderen te laten zien.
Tevens zal Peter (PA3EPX) een lezing houden over
zelfbouw. Hierbij zal speciaal aandacht worden
besteed aan ontwerpen waarvan men het printje kan
bestellen bij onze "print-service" (PA0KEL).
Deze avond is zeker ook de moeite waard als u wat
ideeën wilt opdoen.
Het adres is weer: Burgemeester van Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur.

JUNI

De laatste verenigingsavond voor de zomervakantie
is op vrijdag 26 juni. Op deze avond is de jaar-
lijkse verkoping.
U kunt dus vast beginnen om uw shack of
hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet
meer gebruikt en waarvan u denkt, dat een andere
amateur het nog kan gebruiken, uit te zoeken en
mee te nemen naar deze avond.

AUGUSTUS

Op vrijdag 28 augustus is weer de eerste ver-
enigingsavond na de grote vakantie. De avond zal
in het teken van onderling QSO staan.
In de maanden juli en augustus verschijnt er geen
“‘t Geruis”, dus noteert u deze avond vast in uw
agenda.
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VERSLAG VERENIGINGSAVOND

Geen paniek, dat blijkt uit de lezing van Wim van
Gaalen (PA0WJG), tijdens de verenigingsavond van
vrijdag 24 april. De lezing ging over gevaren die
er zouden kunnen zijn bij gebruik van onze VHF/UHF
zenders. De redelijk grote opkomst kon dan ook met
een vrij gerust hart na de pauze onbevreesd
onderling QSO-en.
Geholpen door lichtbeelden kon Wim ons het nodige
vertellen uit zijn praktijk. Om een en ander
duidelijk te maken werden de eventuele gevolgen
van HF- en VHF-straling geanalyseerd. Hieruit kon
de conclusie getrokken worden, dat de langere gol-
ven in principe gevaarlijker zijn dan de korte
golven. Dit gaat op tot aan de frequentie van het
zichtbare licht. Daarboven gelden weer andere
normen. De voor ons van belang zijnde straling
speelt zich daarin niet af. 
Het belangrijkste is of wij aanwezige straling
physisch kunnen merken. Dat is het geval bij de
hoge frequenties, zodat we daar het gevaar (mis-
schien) bijtijds kunnen keren. 
Van belang is de normstelling. Wim legde uit dat
deze ca. 10x beneden de waarnemingswaarde ligt en
ca- 300x beneden de pijngrens. De huidige waarde
is gesteld op 10 mw/cm². Ter vergelijking: de zon
geeft soms een waarde van 140 mw/cm²... 
We kunnen zelf berekenen hoeveel de stralings-
waarde op een bepaald punt is. De formule kunnen
wij dan stellen op:  
                         PO x G 
                   RS= --------- 
                       4 x � x F 
RS= de veilige afstand; PO= toegevoerd vermogen;
G= antenne gain; F= de normwaarde, b.v. 10 mw/cm².
Wim had een en ander al voor ons uitgerekend voor
een portofoon. Hierbij kunnen wij als gain 1 aan-
houden. Bij een uitgangsvermogen van 2,5 Watt is
de  veilige afstand van rubberduck tot huid ca.
6,3 cm. Met een 0,5 Watt porto is dat 2,8 cm. Bij
een gebruik van een HB9CV antenne met een uitgangs
vermogen van 25 Watt is dat 20 cm. Als we daarbij
bedenken, dat de gebruikte formule een overschat-
ting  geeft, dus de straling is minder, we  tevens
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VHF NIEUWS      

bedenken dat niet de gehele bundel een kant wordt
uitgestraald, dan betekent dat, dat we ons in
ieder geval niet ongerust hoeven te maken. Wel dat
we altijd voorzichtig moeten zijn. Dus niet met
antennes knoeien als er een zendsignaal opstaat.
Expres in een bundel gaan staan, vraagt vroeg of
laat om moeilijkheden. Maar dat wisten wij al. 
Een boeiende lezing van een man, die door zijn
werk er specialist in is geworden. Helder en dui-
delijk werden alle misverstanden uit de doeken ge-
daan. Er heerst veel bakerpraat over straling.
Maar hoe kan dat ook anders, als de politiek er
zich mee gaat bemoeien om stemmen te winnen, aldus
Wim (PA0WJG). Kortom: geen paniek dus.

Evert - PA 3 AYQ

Afgezien van een engelse contest op de elfde en
twaalfde, gebeurde er in de maand april (alweer)
bitter weinig. Gelukkig dus maar dat die engelsen
altijd contesten houden op van Europa afwijkende
data... Tijdens deze contest viel er bijvoorbeeld
te werken met GW6APZ/P (YL), G1RDX/P (ZL), G8ZHP
(ZM), G1DWI/P (ZN), G8SMR/P (ZN) en G4APA/P (ZO).
Het laatste station was trouwens erg hard in het
midden van het land.
Gedurende de daarop volgende dagen was PA6IARU
(CM) vrij regelmatig te werken. Dan viel er in het
paasweekeinde te werken met een ander speciaal
station, namelijk PA6TVT (CM). Ook was er in dit
weekeinde activiteit vanuit Luxemburg, in de vorm
van LX/PA0STE (CJ) en LX/PA3DAN, beiden vanaf de
bekende camping Fuussekaul in Heiderscheid.
Veel bijzonders viel er dus ook in april niet te
beleven. Ik wens een ieder dan ook betere con-
dities en een goede DX toe.

Dolf - PE 1 AAP
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KORTEGOLF VOORSPELLINGEN     

Voor de zomermaanden (mei t/m augustus) heeft Tom
PA3EIH een grafiek gemaakt. Deze grafiek is erg
makkelijk als men een draai antenne heeft voor de
kortegolf. Als men bijvoorbeeld om 24.00 uur GMT
wilt gaan zenden, dan kan men op de grafiek zien
dat richting Noord Amerika men daar voor 90 %
zeker een verbinding mee kan maken op de 20 meter.
Men kijkt even op de grootcirkelkaart vanuit
Nederland en men ziet dan waar men de antenne moet
heen draaien. In dit kader hebben wij ook een
recente uitgave van de DXCC-landenlijst opgenomen
die samen met de oude lijst op bladzijde 169 van
het Vademecum zeer goede diensten kan bewijzen
(zie  ook  't  Geruis  nr.  2 - 1987 -  blz.  11).

grootcirkelkaart                  vanuit Nederland
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EEN VERKORTE HELICAL VOOR UW PORTOFOON 
  

Onlangs had ik een QSO met René (PD0HHP/p). Deze
uit Amsterdam afkomstige radio-amateur had met
antennetjes voor z'n porto geëxperimenteerd. Een
versie die hem nu goed beviel: Lengte totale
antenne boven de plug: 1½ cm. Kosten: 1 plug + wat
“klein spul”.
Benodigdheden:- 1 B&C connector 
              - 2 cm teflon uit stukje H100 of H75
              - ± 54 cm koperdraad 0,2 dik 
              - 2 cm krimpkous 
              - beetje nagellak 
              - (eventueel beetje was o.i.d.) 
Bouwbeschrijving zeer korte twee meter Helical:
Men neme 2 cm binnen-isolatie uit H100 of H75
coax. Dit wordt in de B&C connector gemonteerd.
Vooraf heeft u een stukje koperdraad (stevig) in
de pen van de plug gesoldeerd, en dat laat u vlak
boven de plug door de kern isolatie naar buiten
komen. Let wel: alle koper is verder van de
isolatie verwijderd.
Aan het stukje stevig koperdraad soldeert u nu de
54 cm 0,2 koperdraad. En wikkelt vervolgens dit
dunne draad netjes tegen elkaar aan in ± 35
windingen om de rest van de isolatie kern.
Voordat u nu het krimpkous er over heen doet,
smeert u de wikkeling met een beetje nagellak in,
zodat het blijft zitten. Vervolgens schuift u de
krimpkous over de spoel en de buitenkant van de
plug. Door alles warm te maken (gasvlam van het
komfoor) krimpt u de kous vast.
Zorg, dat u - door een stukje draad uit te laten
steken van enkele millimeters - nog bij de dunne
draad kunt.
Stop nu de Helical-knobbel in uw portofoon. Door
nu de antenne bij de dipmeter te houden, kunt u de
dip bepalen van het systeem antenne + eerste
afgestemde  kring. Die  eerste  kring staat al op
2 meter, dus als u net zolang kleine stukjes draad
uittrekt  en  afknipt tot u weer op twee meter een
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ES MELDINGSFORMULIEREN    

“dip” heeft, dan zit u redelijk goed. Zorg dat het
uitstekende eindje niet te lang is!
en andere methode om af te regelen: Houdt de zen-
dende porto bij een klein TL-buisje van bv 8 Watt.
Door nu de mate van oplichten te vergelijken, kunt
u de veldsterkte (relatief) meten. Regel dan af op
maximale veldsterkte.
Na afregelen (dat dus MET krimpkous en al moet ge-
beuren) kunt u het gaatje aan het eind met een
propje was of smeltbaar plastic afdichten.
U heeft dan een leuk ultra-kort antennetje, als
ware uw 2 meter porto een 23 cm gevalletje.
En lacht u dan maar om het “hogere rendement” van
diegenen, die met "lummels" van 15 cm lopen...
      Met dank aan René (PD0HHP) - Eduard (PA3DAZ)
      (Twente Beam, jaargang 8, nummer 10)

Wanneer u dit leest, is het sporadische E seizoen
alweer bijna begonnen. Via ES kunnen ieder jaar
weer bijzonder fraaie verbindingen op 2 meter ge-
maakt worden. Over ditzelfde ES is echter maar
weinig bekend. Daarom wordt u ook dit jaar weer
opgeroepen, om via ES gewerkte of gehoorde sta-
tions te melden.
Voor informatie over een en ander zou ik hier
willen verwijzen naar het VERON vademecum, blad-
zijde 265 tot en met 271.
ES meldingsformulieren zijn bij mij verkrijgbaar.
Natuurlijk zijn ook ontvangst rapporten van bij-
voorbeeld 6 meter, FM omroep en VOR-bakens zeer
welkom. Alle ontvangen rapporten worden na afloop
van ES seizoen door gestuurd naar S. Canivenc,
F8SH. Serge is lid van de CCIR werkgroep, die zich
bezighoudt met het onderzoek naar sporadische E.
Door een meldings formulier in te vullen en in te
sturen kunt u dus meewerken aan het internationale
onderzoek naar sporadische E. En ook hier geldt:
des te meer rapporten, des te beter.

Dolf - PE 1 AAP
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DE GESCHIEDENIS VAN DE RADIO (9)

Na Marconi's succesvolle experimenten met de
draadloze telegrafie vroeg men zich af of draad-
loze telefonie ook mogelijk was. De coheher was
inmiddels vervangen door de detector, zodat ont-
vangen signalen met een telefoon hoorbaar gemaakt
konden worden.
Het probleem lag bij de toenmalige vonkzenders. De
vonkzenders konden alleen gedempte radiogolven op-
wekken. Gedempte radiogolven zijn ongeschikt om te
worden gemoduleerd door het laagfrequent telefonie
signaal.
Dat bemerkte ook Fessenden, een van de pioniers
van de draadloze telefonie. Tussen 1900 en 1903
experimenteerde hij met een gemoduleerde vonk-
zender die 10.000 vonken per seconde gaf. Uit-
eindelijk bereikte hij een redelijk verstaanbare
verbinding, maar deze ging vergezeld met een
vreselijk gesis.

Inmiddels had Poulsen ontdekt dat een lichtboog
onder   bepaalde  omstandigheden  ongedempte tril-
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lingen van tamelijk hoge frequenties kon opwekken,
waarbij aanzienlijke vermogens konden worden
bereikt.
Vanaf 1904 experimenteerde Fessenden met licht-
boogzenders. De lichtboog ontstaat bij het onder-
breken van een stroomkring op de plaats waar de
(koolspits-) contacten uit elkaar gaan.
In 1905 werkt hij met een lichtboogzender met een
draaggolffrequentie van 50 KHz. Het vermogen van
de zenden was een half Kw en de reikwijdte circa
15 km.
Het volgende jaar is ontvangst al mogelijk op
honderden kilometers afstand.
Voor de modulatie gebruikte hij een watergekoelde
koolmicrofoon. 
Ook werd de condensatormicrofoon toegepast, die de
frequentie van het uitgezonden signaal varieerde.
Als detector gebruikte Fessenden bij voorkeur een
elektrolytische gelijkrichter en ook wel de
Fleming diode.
Op kerst- en oudejaarsavond 1906 verzorgde Fessen-
den uitzendingen die in de verre omtrek te ont-
vangen waren. Verbaasde luisteraars hoorden iets
wat op muziek en stemmen leek.
Zelf beschrijft hij in 1932 het programma van de
uitzending als volgt:

   “Eerst  een  korte toespraak, waarin ik ver-
   telde wat wij aan het  doen  waren. Dan  wat 
   muziek  van  de  fonograaf. Daarna  kwam een
   vioolsolo, door  mijzelf  gespeeld en we be-
   sloten met ieder een gelukkig kerstfeest  te
   wensen en deelden mee dat wij van plan waren 
   om  op  oudejaarsavond  weer uit te zenden.”

Ook de lichtboogzenders ondergingen in de loop der
tijd verbeteringen. Men slaagde er in het uit-
gezonden vermogen op te voeren bij een hoog ren-
dement. Dat  varieerde van 15 tot 50 procent bij
de grootste vermogens. Later waren lichtboog-
zenders met een vermogen van 3000 Kw geen
uitzondering!

Tom - PA 3 EIH
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AMATEUR MEETING IN FRANKRIJK   

VOORJAARSEXAMENS 1987   

Via Hans (PA3AWO) uit Nijkerk ontvingen wij de
volgende mededeling: De Radio Amateur Association
van de “Cotes du Nord” (ARC 22) in Bretagne houdt
op 26 juli 1987 een internationale radio amateur
meeting. Zij zetten hiermee het werk van René
(F1GXB) voort. De ontmoeting vindt dit keer niet
plaats in Perros Guirec, maar in Pléneuf Val
André. Het programma is als volgt: 
10.00 uur: Inpraatstation op 145.500 (FM) 
10.45 uur: Rondleiding en presentatie van de
           apparatuur van G.E.S. Nord 
12.30 uur: Maaltijd (menu 100 F, kinderen 
           van 5 tot 9 jaar half geld), 
           tijdens de maaltijd tombola 
Inschrijving en inlichtingen (voor 18 juli):
Depagne Guy 3, Rue des Villes Méliguen 22370,
Pléneuf Val André, tel. 96728094. 

De  schriftelijke voorjaarsexamens 1987 waren op
22 april. De geslaagden van harte gefeliciteerd.
Wie het niet redde, niet opgeven, doorgaan met de
studie met een goede kans op een beter resultaat
de volgende keer.
In de periode van 19 mei tot 27 mei a.s. worden de
examens in het seinen en opnemen van morsetekens
afgenomen. Wij wensen de deelnemers veel succes.
Willen de nieuwe P??-ers een briefje sturen aan
Peter Butselaar (NL 5557), Postbus 910, 3800 AX
Amersfoort; met duidelijke vermelding van hun
naam, adres en roepnaam. Eerder gelicentiërden
weten hoe het hoort, neem even de tijd om de
QSL-manager te informeren. Het voorkomt veel extra
werk.
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