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De Varicon is de spreekbuis van de Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek Nederland afdeling
Helmond en wordt per e-mail gezonden aan de leden van de
VERON afdeling Helmond.
De Varicon verschijnt min of meer twee maal per jaar en bij bijzondere
gelegenheden. Bijdragen in de vorm van kopij zijn natuurlijk altijd welkom,
stuur ook eens een stukje naar de redactie!
Bijeenkomsten en lezingen worden steeds gehouden op de 3e dinsdag van de
maand in het gebouw Paulus Scouting aan de Bakelsedijk 208 in Helmond.
Op elke afdelingsbijeenkomst is ook de regionale QSL-manager en de
bibliotheek aanwezig.
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Welkom in 2022
Oké, we zijn ondertussen al een maand verder in het nieuwe jaar. Ik wens
iedereen een voorspoedig 2022 toe. Natuurlijk veel verbindingen of juist dat ene
land dat op de kaart nog niet ingekleurd is (bla, bla, bla). Maar voor al wens ik
jullie een gezond jaar toe zonder al die ellende van dat Corona gebeuren. Ik
hoop jullie binnenkort op een bijeenkomst te kunnen begroeten, al zullen we dan
toch wat meer afstand van elkaar moeten houden.

Even wat puntjes voor het komende jaar.
1. Gerard, PD0PKG, is gestopt met zijn werk binnen het bestuur maar gaat nog
wel proberen om in de toekomst ‘onze eigen Radiomarkt’ te organiseren.
Gerard, bedankt voor de tijd en moeite die je in de afgelopen jaren aan de
afdeling hebt besteed. Maar dat betekend dus ook dat wij op zoek zijn naar
iemand die het bestuur wil komen aanvullen. Mocht je interesse hebben om
het bestuur aan te vullen dan kan je contact op nemen met een van de huidige
bestuursleden.
2. Nu de beperkingen wat minder worden zal de kans dat de jaarvergadering
gewoon ouderwets door kan gaan groter worden. Er zal dan een bijeenkomst
georganiseerd worden volgens de dan geldende voorschriften. 3 februari zal
tijdens de bestuursvergadering de beslissing genomen worden.
3. We onderzoeken de mogelijkheid om in Mei een online Zelfbouw
tentoonstelling te organiseren als het tegen die tijd weer niet mogelijk is om
bijeen te komen.
4. Als huidige redacteur van “De Varicon”, ben ik op zoek naar artikelen om in
de komende versies te plaatsen. Heb je een leuk verhaal wat gerelateerd is
aan onze hobby dan wil ik dat met plezier plaatsen. Je eerste zendontvanger, oude meet apparatuur, antenne perikelen, noem maar op. Een paar
regels met een foto of, 10 A4-tjes met schema’s, foto’s en programma’s. alles
is welkom.
Met een Nieuwjaars groet,
Martien – PD4MB
Varicon Redactie, Website redactie en overige
internet zaken

Nieuwe redactie Varicon door Martien – PD4MB.
Arno heeft in de Varicon van november 2021 aangegeven te stoppen als
redacteur. Namens het bestuur en de leden van de afdeling wil ik Arno bedanken
voor de tijd die hij er vele jaren ingestoken heeft.
Ik ga proberen het stokje over te nemen. Er gaat een Varicon komen met in ieder
geval de agenda, wat ‘knip en plak’ artikelen uit oude versies en bladen van
andere afdelingen. Zelf probeer ik ook wat te schrijven.
Natuurlijk hoop ik ook op input van jullie kant. Schrijf eens een artikel, hoeft
echt niet meerdere pagina’s te zijn. Heb je ergens een schema op geduikeld van
een grappige schakeling. Arduino perikelen, enz-enz.
Ook een tip voor een leuk ‘knip en plak’ artikel wordt op prijs gesteld. Stuur me
de link!
Via de website van de afdeling of de e-mail kunnen we natuurlijk ook onze
berichten naar jullie doorspelen. Veranderingen of spontaan ontstane situaties
zijn dan gemakkelijker te communiceren.
Of moeten we na vele jaren en ruim 130 versies constateren dat “De Varicon”
geen basis meer heeft om te bestaan. Laat via redactie@pi4hmd.nl eens weten
hoe je hier over denkt. Artikelen en tips mogen naar het zelfde adres gestuurd
worden.

’73 Martien – PD4MB

De Agenda voor de komende tijd staat hieronder vermeld, de rondes van PI4HMD
worden geleid zoals in onderstaande agenda vermeld en beginnen om 20:30 uur lokale
tijd. Frequentie: 145.400 MHz.
In verband met de perikelen omtrent de Corona beperkingen, die elk moment kunnen
veranderen is het niet zeker of de bijeenkomsten door kunnen gaan. Mocht dit niet
kunnen dan zal er als alternatief een Coronaronde zijn op 145.400 MHz om 20.30 uur.

2022
01 Februari 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1304 door Hans PA0TLM
08 Februari 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1305 door Arno PE2WGV
15 Februari Op deze datum zou onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden
worden. In verband met de Corona perikelen heeft het afdelingsbestuur
besloten de vergadering voorlopig niet door te laten gaan maar op de
zelfde manier af te handelen als vorig jaar. Het bestuur kijkt begin
februari (3 febr. tijdens de bestuursvergadering) nogmaals naar de
mogelijkheden. (besluit van 9-12-2021)
22 Februari 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1306 door Paul PA3BIA
01 Maart
08 Maart
15 Maart
22 Maart
29 Maart

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1307 door Hans
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1308 door Arno
Onder voorbehoud! Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1309 door Paul
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1310 door Hans

05 April
12 April
19 April
26 April

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1311 door Arno PE2WGV
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1312 door Paul PA3BIA
Onder voorbehoud! Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1313 door Hans PA0TLM

03 Mei
10 Mei
17 Mei
24 Mei
31 Mei

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1314 door Arno
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1315 door Paul
Onder voorbehoud! Zelfbouwtentoonstelling
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1316 door Hans
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1317 door Arno

07 Juni
14 Juni
21 Juni
28 Juni

20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1318 door Paul PA3BIA
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1319 door Arno PE2WGV
Onder voorbehoud! Lezing of onderling QSO
20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1320 door Hans PA0TLM

Juli / Augustus Vakantieperiode geen rondes en bijeenkomsten
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DE RCA

AR-88 SHORTWAVE RECEIVER.

Enkele jaren geleden verscheen er min of meer regelmatig een aantal artikelen
over dump- apparaten, op verzoek van de redactie probeer ik weer een aantal
artikeltjes te schrijven.
Na de zeer geslaagde velddagen van onze afdeling vertrok naar het verre
Kootwijkerbroek om daar deel te nemen aan de SRS-velddagen. De SRS is een
vereniging van mensen die gebruik maken van oude legerapparatuur of antieke!
zenders/ontvangers. Je ontmoet er in ieder geval veel lotgenoten hi….. Er wordt
o.a. ook wel het een en ander aangeboden. Zo liep ik tegen een zg. boatanchor
aan.
Een ontvanger waar ik vroeger alleen maar van kon dromen, onbetaalbaar. Hij
werd mij ( gelukkig figuurlijk ) in de schoot geworpen, De AR-88 van RCA dus.
De AR-88 is in 1940 ontwikkeld in Amerika oorspronkelijk als een
amateurontvanger. Deze ontvanger zou een top ontvanger moeten worden, maar
het uitbreken van WWII gooide roet in het eten. Amerika was nog niet bij de
oorlog betrokken, maar ondersteunde oa Engeland met apparatuur.

De inhoud van de kast gezien van boven.
De AR-88’s zijn in grote aantallen in Engeland toegepast, oa bij de talrijke
luisterstations die de Duitse berichten probeerden te onderscheppen. De AR-88
is oerdegelijk gebouwd, de spoellichamen zijn van polystyreen en de
schakelaars en de buisvoeten alle van porselein, er zijn geen elco’s toegepast, de
afvlakcondensatoren en smoorspoelen zitten in een met olie gevulde metalen
omhulsel, de meeste ontkoppelcondensatoren ook. De productiekosten waren
onbelangrijk.
De radio’s werden uitgeleend en na de oorlog wilde Amerika ze niet meer terug,
ze moesten vernietigd worden. Gelukkig is dat niet helemaal gelukt en zijn er
nog een heel aantal apparaten gespaard gebleven. Ook na de oorlog is de
productie doorgegaan. Tijdens de oorlog was er een tekort aan mA-meters, zodat
de AR-88 zonder S-meter geleverd werd. In het venster voor deze meter zit een
schildje met het RCA-logo en het typenummer. De na-oorlogse apparaten
hebben wel een S-meter.
DeAR-88 is geen kleine jongen, grondoppervlak 50 x 50 cm en 27 cm hoog,
gewicht 50 Kg.

De onderkant
Het is een enkelsuper met 2 trappen HF-versterking en 3 trappen MFversterking, verder een BFO en een noiselimiter. De BFO is continue instelbaar
en ook het niveau van de noiselimiter. De AVR is uitschakelaar en er is een HFvolumeregelaar, verder is de spanning voor de oscillator gestabiliseerd. De
ingebouwde netvoeding kan op verschillende spanningen ingesteld worden. De
MF heeft een instelbare bandbreedte regeling met in de smalste standen een
kristalfilter. De standen zijn: 13KHz, 7KHz, 3KHz, 1500Hz en 400Hz.
De golfbereiken zijn:
1 : 535 tot 1600kHz
2 : 1570 tot 4550 Khz
3 : 4450 tot 12150 Khz
4 : 11900 tot 16600 Khz
5 : 16100 tot 22700 Khz
6 : 22000 tot 32000 Khz
De set bevat 14 buizen en mijn set 15 omdat er een productdetector is
ingebouwd door een vorige eigenaar.

De buizen zijn:
1 5 x 6SG7, HF-versterking en MF-versterking
2 6SA7, mengbuis
3 2 x 6J5, oscillator en BFO
4 2 x 6H6, detector en noiselimiter
5 6SJ7, LF-versterker
6 6K7, eindbuis, in mijn apparaat zit een 6F6
7 5Y3, gelijkichter
8 VR150, stabilisator
9 ECC82, productdetector

De Productdetector.
Ik ben bijzonder in mijn nopjes dat ik dit apparaat aan mijn verzameling heb
kunnen toevoegen.
Hans, PAoTLM.

Boatanchor (metafoor)
Onderstaande tekst is afkomstig van Wikipedia, de gratis online encyclopedie
In amateurradio en informatica is een boatanchor of boat-anchor
anchor iets verouderd,
nutteloos en omslachtig. Zo genoemd omdat het metaforisch gezien het enige
productieve gebruik is om in het water te worden gegooid als een
bootaanlegplaats. Termen als baksteen, deurstop en presse -papier
papier zijn
vergelijkbaar.

De 85-pond (40 kg) Collins R
R-390A
390A wordt door liefhebbers als een gewaardeerd
boatanchor beschouwd.
In amateurradio is een boatanchor of boat-anchor een oud stuk radioapparatuur.
Het wordt meestal gebruikt met betrekking tot grote, zware radioapparatuur uit
eerdere decennia
ecennia die buizen gebruikte. In deze context worden boatanchors
boatanchor vaak
gewaardeerd door hun eigenaren en hun sterke punten (bijv. immuniteit tegen
EMP ) benadrukt, zelfs als nieuwere apparatuur beter in staat is.
Een vroeg gebruik van de term verscheen in een uitgave uit 1956 van CQ
Amateur Radio Magazine. Het tijdschrift publiceerde een brief van een lezer die
op zoek was naar "schema's of conversiegegevens" voor een oorlogsoverschot
Wireless Set No. 19 MK II transceiver om deze aan te passen voor gebruik op de
amateurbanden.
De redacteur voegde dit antwoord toe:
"De enige conversie die we hier bij CQ in de bestanden lijken te hebben, is een
100 voet 1 inch Manila-lijn,
lijn, waarvan het ene uiteinde stevig rond de MK II
IItransceiver moet worden vastgemaakt. Dit verandert de eenheid vervolgens in
een fijn anker voor een kleine boot. Als er lezers zijn die betere conversies
hebben, horen we dat graag. - Ed."
Martien – PD4MB

Aanvulling van Hans pa0tlm.
De 19-set is intussen een legendarische set geworden door het gebruik in WWII.
Gebouwd in Engeland, Amerika, Canada en Australie. Ook na de oorlog nog
veelvuldig gebruikt door diverse legers, ook het Nederlandse leger heeft ze nog
gebruikt,
In heel veel radiobladen zijn er artikelen verschenen voor ombouw en/of
verbetering van deze sets, ze waren er in diverse uitvoeringen, de MkI, MkII en
MkIII. De Canadese, Australische en Amerikaanse sets zijn niet helemaal gelijk
aan de Engelse.

Reparatie van een dummyload
Hans PA0TLM vroeg aan mij eens naar zijn dummy te kijken, die deed het niet
meer.

Hij rammelde, er lag iets ergens los in het huis, en achterop was een schroef dol.
Eerst eens geprobeerd die schroef er uit te krijgen. Met wat trekken aan de
schroef en tegelijk draaien met een schroevendraaier lukte dat uiteindelijk. Door
het gat zag ik iets voorbijglijden met een gaatje er in. Flinke Parker schroef
gepakt, die er in gedraaid, mwah, dat begon er op te lijken.
Tot ik ging meten..... 50 ohm ! mooi ! Wat schudden en oeps, dan weer
onderbreking, dan weer 50, dan weer niks, dan weer kortsluiting, oei, hmm…..
Er zit toch ergens iets los nog. Dan maar openmaken. Ueh, ja, maar hoe ?
Schroef aan het uiteinde er weer uit, haak er in. Trekken !!, harder !! nop.. geen
beweging in te krijgen. Dan maar voorzichtig twee gaten er in geboord, en een
sleutel van een 125mm slijpschijf (flex) gepakt, proberen te draaien. Dus niet,
nog niet een beetje..
Oké, dus op de PL plug een connector geschroefd, en het ding in de draaibank
geklemd. Die PL-plug is er alleen voor om de schroefdraad te beschermen.
Ander eind, gat zit er toch al, in een meedraaiende center en vervolgens , veel
ruimte is er niet, met een kleine beitel materiaal weghalen. Uiteindelijk er bijna
doorheen, uit de draaibank gehaald om te voorkomen dat iets kapot slingert als
het los schiet, kon ik met een schroevendraaier de zaak er uit breken.

Dan zit er dit in, een inductieloze weerstand van 50 ohm :

Door het gewicht van die weerstand, en waarschijnlijk jaren van gebruik en
stoten etc. zijn de messing vingers uit elkaar gevouwen, en de weerstand los
komen zitten.
De PL259 connector zit goed vast, en ik heb niet zo’n lange pijpsleutel om bij de
moer te komen, dus die maar laten zitten. In de soldeeraansluiting is een stuk
m3 gesoldeerd, daar zit een stuk messing afstandsbus op geschroefd en de
einddop daar weer op vast. Handig, want dan kan het huis ook voor andere
lengtes weerstand worden gebruikt.

Maar die dop die deukt in, met als gevolg dat de vingers uit elkaar gaan staan.

Door het ingedrukte einde weer plat te slaan, schieten de vingers weer naar
binnen.

Vervolgens alles weer op elkaar schroeven met een hele lange
schroevendraaier. Je ziet niets, dus dat is effe klooien tot ie er op zit….

In de draaibank een stukje aluminium eerst op 6 mm dikte gedraaid, en daarna
op 36 mm doorsnee.

Past als een tierelier, maar is 0,1mm te klein afgedraaid.… Ik had het goed
gemeten, de originele was precies zo groot, maar daar zat ook een stukje koper
tussen geklemd, de fabriek had dat probleem dus ook 😉

Dus met vier 0.05mm messingfolie stukjes de ring er weer in gedrukt, en nu zit
ie mooi vast.

Aan de Analyzer gehangen. En zie daar tot 2 meter is ie prima te gebruiken, tot
70MHz blijft de swr onder 1.05 ! Op 70cm doet ie het wel als je een swr van 1
op 2 goed vind.... iets te positieve reclame....
Bart, PA2BV

Buiten is het min 3 graden en sneeuwt het, binnen
is het 20 graden.
Eind november, begin december ben ik een week in België naar de camping
geweest. Zo als gewoonlijk, als ik wat langer ga, de set en de computer mee
genomen. Zaterdag ochtend na aankomst de caravan in orde gemaakt, in de
middag een antenne (vertical) neer gezet en de eerste FT-8 verbindingen
gemaakt.

Aangezien er weinig te doen was op de camping heb ik de nodige verbindingen
gemaakt, gewandeld, gelezen en wat YouTube filmpjes gekeken.

Even wat statistieken.
Totaal 250 FT-8 verbindingen. De meeste op 30m en 80m. 2 verbindingen naar
Duitsland en Zwitserland op 160m. 2 naar Europees Rusland op 17m.
De verste verbindingen gemaakt op 30 meter met een in lengte aangepaste 11
meter vertical. Niets veranderd aan de spoel.
FR4UB* Reunion Island. LG97pa
JA5SUD*, JE7LHT*, JA9LJS* en JH8SIT* Japan
W7DO en KD8WBZ* in de Verenigde Staten.
* Bevestigd.
Martien, PD4MB
Nog wat foto’s uit de omgeving van de Camping:

