Zelfbouwtransceiver volgens BITX-concept (1)
Chris van den Berg PA3CRX, Amersfoort

De BITX is een SSB-transceiver die eenvoudig door beginners is te bouwen. Gebruik wordt gemaakt van gewone,
verkrijgbare onderdelen. Afregelen is niet kritisch en kan bijna helemaal gedaan worden zonder uitgebreide
meetapparatuur. De basisuitvoering is bedoeld voor één band, heeft geen AGC en de output is ongeveer 6 watt.
Dit artikel is het eerste in een serie van vier waarin de bouw en afregeling van een BITX en de daarbij uitgevoerde
experimenten worden beschreven.

Oorsprong en ontwikkeling
In eerste instantie heeft Ashhar Farhan
(VU2ESE het ontwerp speciaal voor arme
amateurs uit India bedacht, waar specifieke
elektronische onderdelen bijna niet verkrijgbaar zijn. Hij is uitgegaan van onderdelen die
bijvoorbeeld uit bestaande spullen kunnen
worden gesloopt, ook past hij soms zeer
afwijkende ideeën toe. Hoewel het oorspronkelijke ontwerp voor een transceiver voor
de 20m-band is bedoeld (vandaar de naam
‘BITX20’), is het net zo eenvoudig voor andere
banden te bouwen. Internet [1] [2] heeft een
grote rol gespeeld in de verdere ontwikkeling
van de transceiver, vandaar dat ik spreek van
het ‘BITX-concept’. Over de hele wereld is
men begonnen met bouwen, daarbij gebruikmakend van verschillende constructiemethoden en onderdelen waarbij ervaringen uitgewisseld worden in een (Engelstalige) nieuwsgroep. Belangrijke bijdragen daarbij zijn (ter
illustratie van het internationale karakter) van
Hans Summers G0UPL en Arv Evans K7HKL.
Uiteindelijk is er zelfs door enkele amateurs

QSL van JH1OCC, gewerkt met de BITX17
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BITX voor de 17m-band zoals die bij PA3CRX in gebruik is. Overschakelen van ontvangst naar
zenden met het schakelaartje en voorover buigen om in de microfoon te praten (roepen).

een compleet bouwpakket ontworpen, inclusief printplaat en uitvoerige beschrijving: de
BITX20A. Het bouwpakket wijkt enigszins af
van de oorspronkelijke beschrijving, tevens is
het zeer uitvoerig gedocumenteerd.
Als iets geschikt is voor de arme amateurs uit
India, wekt het zeker de belangstelling van
rijke Nederlanders, die tenslotte bekend staan
om hun zuinigheid. Of is het in dit geval de
creativiteit van het ontwerp dat de aandacht
trok? Eindelijk eens een bouwsel waar de
lang bewaarde troep in gebruikt kan worden?
Feit is dat de meeste amateurs er tegenop
zien om een complete transceiver te bouwen,
moeilijke spoelen, afregelen, dure kristalfilters,
door complexiteit niet te overzien etc. Feit is
ook dat het erg veel voldoening geeft als een
verbinding gemaakt wordt met een volledig
zelfgebouwd apparaat! Ter illustratie: als antenne gebruik ik een eenvoudige ‘sloper’, een
dipool waarvan het ene einde aan de schoorsteenbeugel vast is gehaakt en de andere

kant naar het westen de tuin in is gespannen.
Het voedingspunt is ongeveer 7 meter hoog.
Met de BITX17 (afstembaar in het fonegedeelte van de 18 MHz-band, zie foto) zijn
regelmatig SSB-verbindingen gemaakt met
de volgende prefixen: CT, EA, EI, ES, EW, EY,
F5, GB, GM, GT, GW, G0, I, IZ, LY, LZ, M0, MI,
OK, PA, RK, RX, R10, SP, T96,UA, YU, 4X4,
7S7, 9A en als klap op de vuurpijl JH (zie QSL).
Met SM heb ik een verbinding gemaakt toen
de eindtrap nog niet eens af was, de output
(uit de BC107) was toen ongeveer 10 mW. Dat
alles gedurende een paar maanden tijdens het
zonnevlekkenminimum.
Een kleine waarschuwing is wel op z’n plaats:
hoewel het BITX-concept bedoeld en geschikt is voor beginners, is het niveau van
een beginner moeilijk in te schatten. Om teleurstellingen te voorkomen moet men wel
eens een (eenvoudig) schakelingetje hebben
gesoldeerd en dient men ook over fatsoenlijk gereedschap te beschikken waaronder
soldeerbout, kniptangetjes etc. In geval van
twijfel adviseer ik eens te overleggen op
een verenigingsavond, het is trouwens een
goede stimulans met een groepje bouwers
aan de slag te gaan. Overigens zijn er diverse
afdelingen waar men druk in de weer is (geweest) met de BITX of BITX20A. Een interessant Nederlandstalig forum van de afdeling
Zoetermeer is te vinden via [3].

Blokschema’s
Aan de hand van blokschema’s wordt de
werking en de eenvoud van de schakeling

duidelijk. Het is belangrijk de functies van de
afzonderlijke blokken goed te begrijpen.

Algemene beschrijving
van een HF-SSB-ontvanger
Een standaard HF-ontvanger ziet er globaal
uit volgens het blokschema dat bovenaan is
weergegeven in figuur 1, in dit voorbeeld een
USB-ontvanger voor de 20m-band (van links
naar rechts):
• Het antennesignaal doorloopt het bandfilter:
hier worden alleen signalen doorgelaten die
vallen in de 20m-band (14 tot 14,35 MHz).
• De doorgelaten signalen worden versterkt.
• De versterkte signalen worden gemengd
met het VFO-signaal, dat in dit voorbeeld
afstembaar is tussen 4 en 4,35 MHz. Bij het
mengen ontstaan zowel de som (14 plus 4)
als het verschil (14 min 4) aan frequenties.
• Deze signalen worden weer versterkt en
aan het middenfrequentfilter toegevoegd.
De middenfrequentie is in dit voorbeeld
10 MHz. De bandbreedte van dit filter bepaalt de doorlaat van dat ene SSB-signaal
dat we wensen te ontvangen.
• Het 10 MHz-signaal wordt versterkt en aangeboden bij de volgende mengtrap.
• In deze mengtrap (productdetector) wordt
het 10 MHz-signaal gemengd met (ongeveer) 10 MHz van de BFO. Nu ontstaat het
laagfrequentsignaal. Afhankelijk van de frequentie van ‘ongeveer’ 10 MHz van de BFO
kan men kiezen voor USB of LSB. Op 20m
is het gebruikelijk USB te gebruiken.
• Het laagfrequentsignaal wordt versterkt
en aan bijvoorbeeld de luidspreker aangeboden.

Door de VFO-frequentie te variëren tussen
4 en 4,35 MHz kan de hele 20m-band worden
afgestemd.

Algemene beschrijving
van een HF-SSB-zender
Een standaard HF-zender ziet er globaal uit
volgens het blokschema dat als middelste is
weergegeven in figuur 1, in dit voorbeeld een
USB-zender voor de 20m-band (van rechts
naar links):
• Het microfoonsignaal wordt versterkt en aangeboden bij de mengtrap (die nu werkt als
balansmodulator).
• De (balans)mengtrap verwijdert de draaggolf
en mengt het laagfrequentsignaal met het
BFO-signaal van (ongeveer) 10 MHz waardoor
een dubbelzijbandsignaal ontstaat van 10 MHz.
• Dit signaal wordt versterkt en gaat door het
middenfrequentfilter dat alleen de gewenste
zijband doorlaat. Afhankelijk van de frequentie
van ‘ongeveer’ 10 MHz van de BFO kan men
kiezen voor USB of LSB.
• Het USB-signaal wordt wederom versterkt
en aan de mengtrap aangeboden, die
het 10 MHz-USB-signaal mengt met het
VFO-signaal dat afstembaar is tussen 4 en
4,35 MHz. Bij het mengen ontstaan zowel de
som (10 plus 4) als het verschil (10 min 4) aan
frequenties.
• Na versterking wordt het signaal gefilterd
zodat alleen 14 tot 14,35 MHz wordt doorgelaten.
• Hierna volgt nog versterking en komt het
signaal via een laagdoorlaatfilter (dat ongewenste signalen als harmonischen onderdrukt) uiteindelijk bij de antenne aan.

Fig. 1 Blokschema’s: boven - ontvanger, midden - zender, onder - BITX
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Fig. 2 Schema BITX20

Door de VFO-frequentie te variëren tussen
4 en 4,35 MHz kan de hele 20 m-band worden afgestemd.

Blokschema transceiver
Zoals duidelijk is te zien zijn een groot aantal
blokken bij een SSB-ontvanger identiek aan
die van een SSB-zender. Door alle blokken
los te bouwen en de signalen om te schakelen met bijvoorbeeld meer relais komt
men een heel eind. Dat zou echter leiden tot
een kluwen van draden, relais en signalen:
onoverzichtelijk, fout- en storingsgevoelig.
Daarnaast is er nog zoiets als ‘aanpassing’.
Met name filters en mengtrappen zijn gevoelig voor de juiste aanpassing. Als de afzonderlijke deelschakelingen op een andere manier met elkaar worden verbonden dient dus
ook gelet te worden op de juiste aanpassing.

De Bi-amp
Hier komt de truc waaraan de BITX zijn naam
ontleent: de Bi-amp, oftewel een versterkertje
dat twee richtingen op werkt. Een Bi-amp
bestaat uit twee transistors. Afhankelijk van
op welke van de twee de spanning wordt gezet gaat het signaal de ene kant of de andere
kant op. De gekozen mengtrappen en filters
werken twee kanten op dus behoeven ook
niet te worden omgeschakeld. De BFO en
VFO-signalen worden voor zowel zenden als
ontvangen gebruikt, die blijven gewoon aan
staan. De microfoonversterker, de laagfrequentversterker en de hoogfrequent eindtrap
behoeven alleen de specifieke functie uit
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Fig. 3 Schema eindtrap BITX20

te voeren. Omschakelen van zenden naar
ontvangen gebeurt door de juiste schakelingen van spanning te voorzien (met een
schakelaartje of relais). De eindtrap wordt
tijdens ontvangen overbrugd met een relais.
Het blokschema van een compleet BITXconcept ziet er dan uit zoals onderaan weergegeven in figuur 1.
Het gehele schema is weergegeven in afbeeldingen 2 en 3. Indien de blokschema’s
goed begrepen zijn, moet het mogelijk zijn de
signalen op dezelfde wijze in het schema te
volgen. De afzonderlijke blokken inclusief de

spoelgegevens, het bouwen, specifieke aandachtspunten en testen ervan zullen nader
worden toegelicht in volgende afleveringen.

Referenties
[1] Y
 ahoo group over BITX (Engelstalig):
http://groups.yahoo.com/group/BITX20
[2] Website (Engelstalig) van Ashhar Farhan:
http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
[3] Nederlandstalig BITX20-forum:
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=
com_smf&Itemid=47&board=2.0

Zelfbouw transceiver volgens
het BITX-concept (2)
In deze aflevering beginnen we met de bouw, waarbij we van achter naar voren werken. Eerst komt het
laagfrequentgedeelte aan de beurt, gevolgd door de BFO en de productdetector/balansmodulator. Het voordeel
hiervan is dat het gebouwde gemakkelijk is te testen.

Het bouwen van de BITX
Eerst dient vastgesteld te worden voor welke
band de BITX moet worden . Of gewoon eerst
voor de 20m-band , hij kan later altijd nog
aangepast worden voor een andere band .
De gegevens in het schema en in de tekst
zijn bedoeld voor de 20m-band . Zeker als
men minder ervaring heeft is het dus verstandig zich daar naar te richten .

Onderdelen
Hoe kun je aan de onderdelen komen voor
dit project? Alle onderdelen zijn natuurlijk
te bestellen via internet, wel zo gemakkelijk
maar niet helemaal in lijn met de gedachtegang van dit ontwerp. Kijk eens tussen de
spulletjes die al zo lang bewaard zijn (nu de
kans om die onderdeeltjes te gebruiken) of
vraag medeamateurs naar nog sloopbare
elektronica. Kringloop, gratisoptehalen .nl

of gratisaftehalen.nl zijn misschien ook een
bron .
De afstemcondensator (misschien zelfs met
de schaal) is uit een transistorradio te slopen ,
waarvan ook het luidsprekertie en misschien
zelfs een potmeter en spoeltjes bruikbaar
zijn. Voor de diverse spoelen: koperdraad
van een gesloopte transformator of bijvoorbeeld een afbuigspoel van een beeldbuis
(monitor of tv). De FET voor de eindversterker: uit een schakelende voeding (die tegenwoordig bijna overal in zit). Hetgeen dan nog
ontbreekt ligt misschien nog ergens in een
rommellaatje (dan wel in het rommellaatje bij
een medeamateur) of is te vinden op één van
de radiovlooienmarkten . Bij die vlooienmarkten zijn meestal ook wel leveranciers van
onderdelen aanwezig zodat daar het laatste
beetje dat ontbreekt gekocht kan worden.
En ja, uiteraard hebben die leveranciers

Foto 1 Totaaloverzicht 8 /TX (VFO en PA zijn in afzonderlijke units gebouwd)

vaak een website zodat ook op die manier
geshopt kan worden . Kristallen dienen bij
voorkeur van dezelfde partij te zijn, zodat de
specificaties niet teveel van elkaar zullen afwijken . Transistortypes zouden niet zoveel uit
maken , bij de hoogfrequentversterkers ligt
dat toch iets genuanceerder. Daarover meer
bij de Bi-amp.
Kleine kanttekening is de kunde (of eerlijkheid) van een vlooienmarktkoopman: het
komt herhaaldelijk voor dat gegarandeerd
wordt dat die goedkope transistors NPN zijn,
terwijl het thuis dan toch PNP-exemplaren
blijken te zijn ...
De diodes zijn universele silicium puntcontactdioden , zoals 1N4148 of 1N914. Bij het
opdiepen van de weerstandjes uit de laatjes
is het niet overbodig om even de waarde te
controleren . Ten behoeve van deze artikelen
heb ik 'even ' een schakelingetje gebouwd

dat dus niet functioneerde. Ondanks dat de
schakeling uit een paar onderdelen bestond
was de fout niet te vinden . Totdat m 'n oog
viel op een weerstand met de kleuren bruin ,
rood, zwart. Dat had bruin , zwart, rood moeten zijn ...

Manhattan style
In Electron van november 2009 [1) is aangegeven hoe het bouwen in Manhattan style in
z'n werk gaat. Om een indicatie te geven van
de schakeling zoals ik die heb gebouwd: het
grondvlak (printplaat) is 17 x 1Ocm, zie foto
1. De omranding is later geplaatst. De VFO
en de eindtrap zijn afzonderlijk gebouwd ,
o.a. ten behoeve van de stabiliteit. Er zijn
ook amateurs die alle afzonderlijke blokken
van het blokschema op afzonderlijke stukjes
printplaat hebben gemaakt. Daarna zijn die
blokken samengevoegd. Om een schone
voedingsspanning te hebben (zonder hoogfrequent) en de onderlinge beïnvloeding van
de afzonderlijke schakelingen te voorkomen
zijn diverse ontkoppelcondensatoren geplaatst. In het schema is bij de BFO een condensator van 50 11F (of de standaardwaarde
van 47 11Fl opgenomen. Deze condensator
is bedoeld om de om de voedingspanning
stabiel te houden. Dit is belangrijk voor de
algehele stabiliteit van de BITX.

Eerste schakeling: de laagfrequentversterker
Het handigst is te beginnen met de laagfrequentversterker. Zeker als er nog relatief weinig ervaring is met deze manier van bouwen
kan men er hier bekend mee worden . De
laagfrequentversterker is de enige schakeling die is opgebouwd rond een IC, hier een
LM386, maar iedere vervangende schakeling met transistoren of een ander IC voldoet
uiteraard ook. Om de stap helemaal over te
slaan is het uiteraard mogelijk om bijvoorbeeld boxen voor de pc (met ingebouwde
versterker) te gebruiken , om een alternatief
te noemen. Pak het schema er bij (schakeling rond de LM386), kijk waar de stip op het
laagfrequent IC zit (merk die met tipp-ex aan
de andere kant) en schat in op welke plaats
en positie de onderdelen zullen komen . Het
IC komt op z'n rug te liggen. Soldeer een
afgeknipt draadje van een weerstand aan
het massavlak, buig het omhoog en soldeer
het aan pootje 2 (dus het pootje naast dat
met de stip). Idem met pootje 4. Nu kunnen
de overige onderdelen er aan gesoldeerd
worden . Gebruik een afgeschermd snoertje
(eventueel door een gaatje in de printplaat
voeren) voor de potmeter waarmee het volume wordt geregeld. Bouw direct de schakeling rond T4 (BC107 , BC547 of equivalent)
erbij en een complete laagfrequentversterker
is een feit , zie foto 4 linksboven. Sluit een
luidspreker aan (bijvoorbeeld gesloopt uit
een radiootje) , zet 12 volt op de diode (waar
in het schema 'R' bij staat). Op het moment
dat de foto genomen werd was het oranje
draadje (waar in de stand 'ontvangen ' + 12 V
op staat) tijdelijk anders aangesloten , maar

de basis van T4 wordt aangeraakt met bijvoorbeeld een kleine schroevendraaier, zal
een brommend geluid te horen zijn . Met de
potmeter moet het volume van het brommen te regelen zijn. Als er geen brommend
geluid te horen is kan onderzocht worden of
het probleem rond het IC zit of bij T4 • Door
voorzichtig pootje 3 van het IC aan te raken
zal ook het brommende geluid (zachter)
aanwezig moeten zijn (als de potmeter in de
juiste stand staat, probeer eventueel beide
kanten) . Is het brommen hoorbaar, dan werkt
het IC wel en ligt het probleem bij T4 •

Tweede schakeling: microfoonversterker
Deze schakeling is een klassiek voorbeeld
van een transistorversterker 'met gemeenschappelijke emitter'. De transistor is een
BC 109 of een van zijn afstammelingen zoals
de BC549. Op foto 4 is dit de schakeling iets
links van het midden, bovenaan. De microfoon is zonder gelijkstroomscheiding (condensator) aangesloten op de schakeling. Dit
is gedaan omdat de bedoelde microfoon een
elektreetmicrofoon is, zoals gebruikt wordt
in een headset van een paar euro voor een
pc. Zo'n microfoon heeft een ingebouwde
schakeling die ook spanning nodig heeft, dat
wordt op deze manier bereikt. Als een
andere microfoon wordt gebruikt, die geen
gelijkspanning nodig heeft, kan het beste
een scheidingscandensater worden geplaatst, bijvoorbeeld van 1 11F (min-aansluiting aan de kant van de microfoon). De
microfoonversterker is eenvoudig te testen
door zowel de laagfrequentversterker als de
microfoonversterker beiden van spanning te
voorzien. Let goed op de stand van de volumeregelaar want er komt een hoop lawaai uit
de luidspreker als het allemaal correct werkt!

De BFO
Het kristal in deze oscillator (linksonder
op foto 4) heeft dezelfde frequentie als de
kristallen van het kristalfilter. In het schema
is uitgegaan van 10 MHz. Dit zijn goed (en
goedkoop) verkrijgbare kristallen . Wordt
uitgegaan van een andere frequentie (tussen bijvoorbeeld 4,3 en 12 MHz) dan dient
het frequentiebereik van de VFO daarop te
worden aangepast. Tevens mogen de middenfrequentie, de VFO-frequentie en de
gebruiksfrequentie geen harmonische relatie
hebben . De BFO is een eenvoudige kri staloscil lator (Tal met een buffer (T9) en bevat
geen afgestemde kringen, moeilijke spoelen
of iets dergelijks. De transistoren zijn BC1 07 ,
BC547 of eq uivalent. In het schema zijn,
in serie met het kristal, met een stippellijn
zowel een trimmer (22 pF) als een spoel (ls)
weergegeven. Slechts één van hen dient te
worden geplaatst. Deze onderdelen zorgen
er voor dat de frequentie respectievelijk iets
hoger of lager wordt dan hetgeen op het
kristal is vermeld . De spoel wordt (in deze
schakeling) geplaatst voor gebruik met USB,
de trimmer bij gebruik voor LSB. Voor gebruik op de 20m-band wordt dus de spoel

Spoel Ls is 5 IJH en is bijvoorbeeld te wikkelen
op een spoelvormpje. Dat schijnt in India een
probleem te zijn zodat is teruggegrepen op
iets heel basics: een nylon afdichtring zoals
gebruikt wordt bij een waterkraan. De afdichtring wordt net zo gewikkeld als een ring kern.
De nylon ring eventueel openzagen om het
wikkelen te vergemakkelijken. Uiteraard zijn
meerdere spoellichamen geschikt, ruimte
voor creativiteit. Het programma Mini Ring
Gore Calculator zoals beschreven in [2) is een
handig en eenvoudig te gebruiken programma
voor het berekenen van spoelen. Ook het programmaMMANA-GAL voor het modelleren
van antennes [3) heeft hier iets voor. Klik bij dit
laatste met de rechtermuisknop op het scherm
en kies 'options and setup', dan tabblad 'coil '
en vink daarna bij 'computation' de 'L' aan.
Dan kunnen eenvoudig de velden worden
ingevuld met de afmetingen van de spoelvorm, de beschikbare draad en de gewenste
zelfinductie. Het aantal benodigde windingen
wordt dan berekend. Ter indicatie: bij een 8
mm spoelvorm zijn ongeveer dertig windingen
nodig, e.e.a. afhankelijk van de diameter van
de draad (dat dus ook de spoellengte bepaalt).
Als er een spoellichaam beschikbaar is met
een regelbare kern dan is dat ook handig, dan
kan later eenvoudig de frequentie worden
nageregeld. Als de oscillator en de buffertrap
in elkaar is gesoldeerd kan de spanning er op.
Met een HF- meetprobe, kortegolfontvanger
of oscilloscoop vaststellen of er hoogfrequent
signaal vanaf komt. Bij mijn exemplaar heb ik
met de meetprobe [4) een spanning van ongeveer vier volt gemeten.

De productdetector/balansmodulator
Dit is één van de schakelingen die voor zowel
zenden als ontvangen wordt gebruikt. Bij
het zenden fungeert hij als balansmodulator, er wordt een dubbelzijbandsignaal mee
opgewekt (BFO-frequentie plus en min de
frequentie van het laagfrequentsignaall en
door de balancering wordt tevens de draaggolf onderdrukt. Feitelijk is 'dubbelzijband'
dus niet de correcte benaming, het is eigenlijk
'dubbelzijband met onderdrukte draaggolf'.
Tijdens ontvangst werkt de schakeling als
productdetector. Het ontvangen signaal wordt
gemengd met het signaal van de BFO waardoor het laagfrequent signaal weer ontstaat.
De basisuitvoering van de schakeling bestaat
uit een kleine transformator (L8) en twee dioden
en is symmetrisch opgebouwd (foto 4 midden- en rechtsonder). Omdat de componenten
nooit 100% identiek zijn en bij het bouwen
nooit volledige symmetrie wordt bereikt, zijn er
diverse onderdelen toegevoegd om de balans
te verbeteren. De 100 Q instelpotmeter zorgt
ervoor dat de karakteristieken van de dioden
zoveel mogelijk gelijk worden. Door een vaste
condensator van 10 pF toe te voegen aan één
kant, is met de 22 pF trimmer aan de andere
kant een regelbereik gemaakt waarmee de
capaciteit gelijk gemaakt kan worden. De
toegevoegde weerstanden van 220 Q en 22 Q
vormen samen een pi- verzwakker, waarmee
de impedantie wordt vastgelegd. De transfer-

Foto 2 Bewikkeld varkensneusje en ringkern

en is dus niet kritisch. Belangrijk is dat de aansluitingen niet worden verwisseld. In dit geval
bevat de transformator drie draden die tegelijk
gewikkeld zijn. Dit noemen we een trifilaire wikkeling. De aansluitingen die aan dezelfde kant
van de transformator komen zijn in het schema
aangegeven met een stip. Ashar Farhan heeft
zijn transformator gewikkeld op een zogenaamd varkensneusje van ferrietmateriaal,
zie foto 2. Dit is bijvoorbeeld wel gebruikt als
balun bij tv en FM-antennes (zit dan in het aansluitdoosje van de antenne). Eventueel kan ook
een ferriet ringkern gebruikt worden.

Het maken van een trifilaire trafo
Neem drie stukken geëmailleerd koperdraad
(CuE), waarvan de isolatielaag intact is. Geef
een flinke ruk aan de afzonderlijke draden (uiteinde tussen twee tangen houden, of één kant
in de bankschroef en de andere kant met een
tang vastpakken). Daardoor wordt de draad
strak recht. Het is nu de bedoeling dat de drie
draden gelijkmatig worden getwist. Dat is eenvoudig te doen door de drie draden aan één
zijde vast te klemmen en de andere kant aan
bijvoorbeeld een ophanghaakje vast te maken.
Het haakje langzaam in de accuboormachine
ronddraaien terwijl zachtjes getrokken wordt.
Zie foto 3. Daarna beide kanten afknippen en
een keurige trifilaire twist is het resultaat. Met
deze in elkaar gedraaide koperdraden bewikkelen we de varkensneus (zelf had ik een ferriet
ringkerntie liggen dat ik heb gebruikt). In het
schema wordt uitgegaan van 13 windingen
met 32 SWG draad (is ongeveer 0,34 mm
CuE-draad). Is het niet mogelijk 13 windingen
te wikkelen dan is dat geen probleem, de
breedbandigheid is dermate dat het helemaal
niet kritisch is. Dunner draad is trouwens ook
prima. Als de windingen op de varkensneus
zitten kunnen de uiteinden tot een centimeter
worden ingekort. De lak kan van de draad-

uiteinden worden verwijderd met een scherp
mesje. Nu is het belangrijk vast te stellen welke
uiteinden bij welke draden horen, bijvoorbeeld
met een universeelmeter. Eén wikkeling wordt
aangesloten op het aardvlak en de oscillator,
één wikkeling op een diode en het laagfrequent deel, één wikkeling (let op: andersom!)
ook tussen een diode en het laagfrequent deel.
De boel een beetje buigen zodat de omliggende onderdelen gesoldeerd kunnen worden,
die zorgen tevens voor wat mechanische stevigheid .
Zet eerst de loper van de potmeter naar één
kant en de trimmer (om mee te beginnen) in de
middenstand. Om te zien of de trafo de betreffende frequentie doorlaat: controleer met de
HF probede HF spanning die de trafo in gaat
en die er uit komt. Die spanningen zullen ongeveer gelijk moeten zijn aangezien het een 1 :1
trafo is. Is de spanning duidelijk minder dan is
het materiaal van de trafo niet geschikt of is het
aantal windingen toch te weinig (dan dunner
draad zoeken en nogmaals wikkelen).

Afregelen
We hebben nu het in foto 4 getoonde deel
van de BITX klaar. Voorzie de BFO (T8 en T9)
van 12 volt spanning. Zet de loper van de instelpotmeter in een uiterste stand. Met de HF
meetprobe aan de uitgang van de oscillator zal
duidelijk hoogfrequent aanwezig zijn. Door nu
de meetprobe (of oscilloscoop) aan te sluiten
op de verzwakker (dus na de 22 Q weerstand)
wordt (als alles goed is) ook hoogfrequent
signaal waargenomen. Door nu aan de instelpotmeter te draaien neemt het signaal af om
vervolgens weer toe te nemen. Is dit niet het
geval dan is het aannemelijk dat windingen van
de transformator zijn verwisseld. Is dit wel het
geval dan wordt de potmeter zo ingesteld dat
het vermogen minimaal is. Dat zal ongetwijfeld
ongeveer in het midden zijn. De balansmodulator is daarmee grof afgeregeld, als later meer
signaal ter beschikking staat is dit afregelen
nogmaals te doen, waarbij we ook de trimmer
instellen.
Uiteraard is het mogelijk de productdetector/
balansmodulator te vervangen voor een standaard dubbelgebalanceerde mengtrap zoals

een SBL 1 of MD1 08, waar niets aan hoeft
te worden afgeregeld. De prijs van zoiets is
waarschijnlijk al hoger dan de gehele BITX en
valt daardoor dus eigenlijk buiten het concept.
Omdat ik bij mijn exemplaar last had van hoogfrequent in het laagfrequent deel heb ik een
extra smoorspoeltje van 22 ~H en een extra
ontkoppelcondensator geplaatst tussen de balansmodulator/ productdetector en de laagfrequent delen. Dit is niet in het schema vermeld
omdat zoiets per exemplaar kan verschillen.

'Zendontvanger' klaar
Feitelijk is nu een transceiver gebouwd die
op één frequentie een dubbelzijband signaal
kan zenden en op diezelfde frequentie een
(SSB) signaal kan ontvangen. De frequentie
is vast en wordt bepaald door het kristal in
de BFO, zie tijdens zenden en ontvangen op
de spanning blijft aangesloten. Door met een
schakelaartje de spanning op de voorversterker of op de laagfrequentversterker te zetten,
kan overgeschakeld worden tussen zenden
en ontvangen. Als er een kortegolfontvanger
beschikbaar is op de kristalfrequentie kan het
gemoduleerde zendsignaal worden beluisterd
(schakelaartje in de stand waarbij spanning
staat op de microfoonvoorversterker). Bij
fluiten in de microfoon zal met de meetprobe
gezien worden dat er wat signaal uit de balansmodulator komt. Bij mij een kleine 0,2 volt
(met hoogohmige voltmeter aan de probe).
Schakelen we nu om naar ontvangst (schakelaartje in de stand waarbij de spanning op de
laagfrequentversterker staat) en verbinden we
een draad aan de weerstand van 22 Q , dan is
wat ruis of signaal waar te nemen.

Referenties
[1] Solderen van schakelingen 'Manhattan
style', Electron november 2009,
pagina 503.
(2] Angst voor spoelen?, Electron november
201 0, pagina 496.
[3] http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
pages/mmana-gal.php
[4] HF-meetprobe, Electron november 2009,
pagina 506- 507 .

Zelfbouw transceiver volgens
het BITX-concept (3)
Chris van den Berg PA3CRX, Amersfoort

In deze aflevering komen de bi-amps en het 10 MHz-kristalfilter aan de beurt. We werken weer van achter naar
voren (wat de ontvanger betreft) en beginnen dus bij de trap die in het schema net voor de productdetector zit.

Werking van de bi-amp
De bi-amp (bidirectional amplifier, zie figuur
1) is een versterker die in twee richtingen kan
werken zonder schakelaars in de signaalweg. Voor figuur 1 is de bi-amp tussen de
eerste (HF-MF) mengtrap en de linkerzijde
van het kristalfilter uit het grote schema [1]
geknipt. Hij bestaat uit twee transistors, de
ene versterkt het signaal de ene richting
op, de andere transistor versterkt in de
andere richting. Eigenlijk zijn het dus twee
versterkertjes van ieder één transistor, die
niet tegelijk in werking zijn. De transistor die
de voedingsspanning krijgt aangeboden
versterkt en bepaalt daarmee de richting
van het signaal. Elke versterker is op twee
manieren sterk tegengekoppeld, waardoor
de versterking per trap laag is, maar wel over
een grote bandbreedte gelijk en onvoorwaardelijk stabiel. Bovendien is de versterking
veel minder afhankelijk van het transistortype
dan zonder tegenkoppeling, mits de versterking van de transistor zelf hoog genoeg is.
De eerste vorm van tegenkoppeling ontstaat
via de weerstand van 2,2 kΩ tussen collector
en basis maar de feitelijke tegenkoppelweerstand is 1,1 kΩ omdat de 2,2 kΩ-weerstand
van de uitgeschakelde versterker ook mee
blijft doen. Als tweede vorm van tegenkop-

Foto 1 Overzichtsfoto van het kristalfilter, twee bi-amps en de mengtrap

Fig. 1 De bi-amp: een versterker die twee
richtingen op kan werken
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peling is er voor hoogfrequente signalen een
niet-ontkoppelde emitterweerstand van 10 Ω
aanwezig. De ingangsimpedantie maal de uitgangsimpedantie is 10.000. Dit betekent dat
als de ingangsimpedantie van versterktrap T2
50 Ω is (bepaald door de eerste mengtrap), de
uitgangsimpedantie 200 Ω is (voor het kristalfilter). In omgekeerde richting is dit ook zo:
de uitgangsimpedantie van versterkertrap
T12 is 50 Ω (voor de eerste mengtrap) en de
ingangsimpedantie is 200 Ω (de juiste belasting voor het kristalfilter). Een uitgebreide
verklaring van de werking en de bijbeho-

rende berekeningen zijn te vinden op Ashar
Farhans website [2].
De transistoreigenschappen zouden weinig
invloed moeten hebben. Bij het bouwen van
een BITX17 met goedkope BC547's bleek
echter dat de versterking te laag was, terwijl een BC107 prima voldeed. Hierop zijn
diverse transistors uit junkbox in een halve
bi-amp geprobeerd en is bij laag niveau de
versterking bekeken met de HF-meetprobe.
Deze halve bi-amp is te zien op de foto van
[3] en de HF-meetprobe is beschreven in [4].

Transistor

gain
(dB)

fT
(MHz)

Pin (mW)
50 Ω

Pout (mW)
200

hFE

2N929
BC140-16
2N2102
BC109C
BC107B
BC182B
BFY39/I
BF495
2N2218
BC547B
2N2219A
BF195
2SC380
2N4427
2N3866
BF199
BF173
BFW16A
BFX89
BFW30
BFW92

7
12
15
12
13
14
13
15
15
10
14
16
15
15
15
14
15
15
15
15
16

30
50
60
100
100
100
150
200
250
300
300
300
400
500
500
550
550
1200
1200
1600
2400

0,036
0,016
0,020
0,036
0,030
0,030
0,016
0,030
0,025
0,042
0,030
0,025
0,025
0,025
0,025
0,030
0,025
0,030
0,030
0,030
0,030

0,10
0,27
0,69
0,56
0,60
0,75
0,31
0,91
0,85
0,45
0,80
0,95
0,83
0,79
0,82
0,76
0,75
0,97
1,02
1,08
1,13

40-120
15-205
20-120
420-800
200-450
40-500
35
36-120
40-120
200-450
75
36-125
40-240
10-200
10-200
38
38-90
25
20-150
25
20-150

Tabel 1 Transistorvergelijkingstest voor een bi-amp (gesorteerd op fT). De opgegeven hFE en fT zijn
volgens de fabrieksgegevens.

Uit de resultaten bleek dat in het algemeen
het product van versterking en bandbreedte
(de fT) de bruikbaarheid bepaalt. De gewraakte BC547 presteert kennelijk slecht
als hoogfrequentversterker. De goedkope
BFW30 is prima. In tabel 1 is de versterking
van de verschillende transistors aangegeven. Deze tabel geeft alleen een vergelijking
weer van deze transistors bij een specifiek
signaalniveau en frequentie, er kunnen dus
niet meer conclusies aan verbonden worden.
Van de beschikbare transistors kunnen de
aansluitgegevens gevonden worden op internet [5].

Bouwen en testen van de eerste
bi-amp
We beginnen met het bouwen van de bi-amp
achter de verzwakker van de balansmodulator. De reden van de verzwakker is nu
duidelijk: hierdoor is de impedantie op een
belangrijk punt in de schakeling bepaald.
Hoewel de versterkertrapjes die gebruikt
worden in het BITX-concept identiek zijn,
wijken sommige componenten af. Als de
verkeerde waarden worden toegepast, lijken
de versterkers wel te functioneren maar
presteren minder waardoor het lastig zoeken
is waarom bijvoorbeeld het geheel niet goed
werkt. Dus goed op het schema letten. Zo zijn
bij deze bi-amp de emitterweerstanden voor
de gelijkstroominstelling 470 Ω en heeft de
koppelcondensator van de collector van T3
naar de productdetector de waarde 100 pF
in plaats van 100 nF. In het hoofdschema
is bij de koppelcondensator tussen de collector van T11 en het kristalfilter het sterretje
weggevallen. Deze condensator is dus ook
100 nF, net als alle andere met een sterretje
aangegeven condensatoren. Door middel
van de Manhattan style methode kan de bi-

amp eenvoudig worden opgebouwd achter
de verzwakker van de balansmodulator, zie
foto 1. De nu gebouwde bi-amp is eenvoudig
te testen. Verbind de spanningsaansluitingen
van de juiste trap aan de zend/ontvangschakelaar (waarmee ook de spanning geschakeld wordt tussen mcrofoonversterker en
laagfrequentversterker) en schakel de spanning in. Indien er een stukje draad wordt aangesloten aan de kant van de bi-amp waaraan
het kristalfilter komt, komt nu duidelijk meer
ruis (en signaal) uit de luidspreker. Nadat
overgeschakeld is naar ‘zenden’ kan met
de HF-meetprobe goed worden vastgesteld
dat de versterker het dubbelzijbandsignaal
versterkt. Uiteraard dient dan wel gefloten te
worden in de microfoon: zonder geluid is er
immers geen output.

het enige risico. Wil men wel selecteren, dan
kan dat op de volgende manier: sluit de kristallen één voor één aan in de oscillator met
T8 of bouw hier een afzonderlijke oscillator
voor. Indien de kristallen gesoldeerd worden
dienen ze goed afgekoeld te zijn voordat de
meting gedaan wordt. Beter is het om een
voetje gebruiken. Het is handig de kristallen
met een watervaste stift te nummeren en de
frequentie te meten met een frequentieteller.
Door de frequenties van de gemeten kristallen in een tabel op te schrijven is snel duidelijk welke kristalfrequenties dicht bij elkaar
liggen. Als geen frequentieteller beschikbaar
is, kan een minimalistisch exemplaar worden gebouwd [6] of kan een stabiele SSBontvanger gebruikt worden. Ook kunnen we
het al gebouwde deel van de BITX hiervoor
gebruiken. We beschikken daarmee immers
over een ontvanger op bijna dezelfde frequentie. Hiervoor is dan dus wel een extra
oscillator nodig, dat kan bijvoorbeeld door
de schakeling met T8 nogmaals op een afzonderlijk stukje print te bouwen, zie foto 2.
Op de foto is een kristal op 4,9152 MHz te
zien maar voor dit project moet dat natuurlijk
een 10 MHz-kristal zijn. Door de BITX aan te
zetten in de stand ‘ontvangst’, kan de losse
oscillator worden ontvangen. Wat gehoord
wordt is een toon. Als de toon te laag is kan
eventueel een C’tje van bijvoorbeeld 33 pF
in serie met het kristal worden gezet. Als
relatief snel gewisseld kan worden tussen de
diverse te meten kristallen, kunnen kristallen met een duidelijk afwijkende toonhoogte
worden verwijderd. Uiteindelijk blijven de
‘meest gelijke’ over die we dan gebruiken
in het filter. Als extra handig hulpmiddel
hierbij kan ook gebruikgemaakt worden van
de laagfrequent spectrum analyser [7]. De
verschillende toonfrequenties kunnen dan
gezien worden op het pc-scherm.

Kistalfilter
Het kristalfilter is een zogenaamd ladderfilter. De ongewenste zijband wordt door
dit filter tegengehouden waardoor er één
zijband overblijft: SSB. Het gebruikt allemaal
dezelfde kristallen. Het aantal kristallen
bepaalt de steilheid van de flanken van het
filter, de capaciteiten de totale bandbreedte.
Voorwaarde voor een goede werking is dat
de kristallen identiek zijn. Dit is de reden
dat het prettig is als ze afkomstig zijn van
dezelfde partij want het opschrift met de
frequentieaanduiding is niet nauwkeurig
genoeg. Het is nu mogelijk twee dingen te
doen: gewoon het filter bouwen en zien of
het naar behoren functioneert of de kristallen
eerst selecteren. Selecteren heeft uiteraard
alleen zin als er meer kristallen zijn dan het
benodigde aantal. Als gekozen wordt om
niet vooraf te selecteren is het verstandig er
rekening mee te houden dat ze misschien
later losgesoldeerd moeten worden, dat is

Foto 2 Hulposcillator t.b.v. selectie van kristallen (zie tekst)

Bandbreedte, aanpassing en bouw
In het filter bepalen de keramische condensatortjes van 100 en 220 pF de bandbreedte
(grotere condensatoren zorgen voor een
smaller filter). Voor het spraakgebied zijn de
genoemde waarden goed. In principe hoeft
het filter niet afgeregeld te worden. Als uitgegaan is van andere kristallen dan 10 MHz
dan is het nodig de waarden van de condensatoren ook aan te passen. Ook de impedantie van het filter kan dan behoorlijk afwijken.
Deze ligt bij 10 MHz-kristallen waarschijnlijk
in de buurt van 200 Ω. Bij mijn BITX-17 ben
ik uitgegaan van de 4,9152 MHz-kristallen
maart 2011
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Foto 3 Kristalfilter in detail

die ik had. Voor dat filter bleken zelfs extra
transformators nodig om het geheel goed
aangepast te krijgen. Deze transformators
(varkensneusjes) zijn ook op foto 1 en een
stukje op foto 3 zichtbaar. Zoiets kan experimenteel worden bepaald of met op internet
circulerende programma’s worden berekend.
Extra reden om dus niet teveel af te wijken
van de 10 MHz-kristallen. Als later een
frequentieteller voor de afstemming wordt
gebruikt is het handig een ronde frequentie
te kiezen voor het middenfrequentfilter. Dan
hoeft immers alleen de VFO-frequentie gemeten te worden, zonder verder te rekenen.
De kristallen hebben een metalen behuizing
die eventueel rechtstreeks aan het grondvlak
kan worden gesoldeerd (foto 3).
Omdat het de bedoeling is dat het filter alle
ongewenste signalen tegenhoudt, dient
voorkomen te worden dat die signalen om
het filter heen ‘lekken’. Het beste is de filteringang door een afschermschot te scheiden
van de uitgang en ook goed te letten op bedrading die van het deel vóór het filter loopt
naar het deel erna. Houd die bedrading uit
de buurt of zorg voor goede ontkoppeling.

Volgende bi-amp
Direct na het kristalfilter is nog maar weinig
signaal over en kan de bi-amp (die is opge-

bouwd rond T2 en T12) worden gebouwd. Het
wordt waarschijnlijk al routine. Er is nu een
USB-transceiver ontstaan die op de kristalfrequentie werkt. Wanneer een stukje draad
wordt aangesloten als antenne zal de ruis
duidelijk toenemen of misschien komt een
op die frequentie aanwezig signaal door. In
de stand ‘zenden’ zal bij fluiten in de microfoon ongeveer 1 V gemeten kunnen worden
met de meetprobe. Als er een los oscillatortje
is gebouwd om de kristallen te vergelijken
dan zal dat al van een redelijke afstand kunnen worden ontvangen. Omdat het niet de
bedoeling is op één frequentie te zenden
en te ontvangen is het nodig een signaal bij
deze frequentie te mengen en zo in de amateurband terecht te komen.

Mengtrap
Net als de productdetector/balansmodulator is ook deze mengtrap bedoeld voor
het mengen van signalen. Deze keer geen
hoogfrequent met laagfrequent maar twee
hoogfrequent signalen. Met het wikkelen van
trafo L7 hebben we ondertussen ervaring:
deze is identiek aan L8 als beschreven in de
vorige aflevering. Bij deze mengtrap is geen
extra balancering nodig: vier diodes doen
de hele klus. De versterker met T7 voor het
VFO-signaal kan daarna ook direct gebouwd

worden, evenals de laatste bi-amp rond T1
en T13. Bij T7 moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid een extern signaal
toe te voeren. Dat kan door bijvoorbeeld in
de bodemplaat een gaatje te boren om daar
een stukje afgeschermd snoer (dun coax)
doorheen te voeren. De oscillator (VFO) rond
T5 en T6 wordt geheel gescheiden gebouwd
om voldoende stabiliteit te krijgen. De VFO,
de pre-driver met T14 en het aparte MOSFETeindtrapje worden in deel 4 (het laatste)
besproken.
Referenties
[1] Chris van den Berg PA3CRX,
Zelfbouwtransceiver volgens BITX-concept
(1), Electron januari 2011, blz. 36 - 38.
[2] http://www.phonestack.com/farhan/
bitx.html
[3] Chris van den Berg PA3CRX, Solderen van
schakelingen ‘Manhattan style’,
Electron november 2009, blz. 503.
[4] Chris van den Berg PA3CRX, HFmeetprobe, Electron november 2009,
blz. 506 - 507.
[5] http://www.datasheetcatalog.com
[6] http://www.qsl.net/pa2ohh/sfreqnl.pdf
[7] Chris van den Berg PA3CRX, Eenvoudige
laagfrequent spectrum analyser,
Electron augustus 2010, blz. 325.
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Zelfbouw transceiver volgens het
BITX-concept (4)
Chris van den Berg PA3CRX, Amersfoort

In dit laatste deel van de serie worden de VFO en de eindtrap besproken en wordt beschreven hoe de BFO het
beste kan worden afgeregeld op de flank van de doorlaatkromme van het kristalfilter.
lijke schakeling [2], bestaande uit T5 en T6.
Het is een gemodificeerde Colpitts-oscillator,
eigenlijk een Clapp, met een buffer. Zoals
eerder vermeld: de VFO wordt gebouwd in
een afzonderlijke behuizing. Deze moet mechanisch goed stabiel en liefst tochtvrij zijn.
Ondertussen is toch al aardig ervaring opgedaan met het Manhattan style bouwen zodat
we de onderdelen met echt korte pootjes
(stabiel) aan elkaar kunnen solderen. Zeker
de spoel moet mechanisch goed in elkaar
zitten, met korte draden (is stevig). In- en
uitgaande bedrading goed ontkoppelen. Een
goede VFO is zeer belangrijk voor het succes
van de transceiver. Persoonlijk vind ik de stabiliteit van het door mij gebouwde exemplaar
(foto 1) niet geweldig, maar wel goed werkbaar voor een QSO.
In Nederland zijn goedkope J310-FET’s heel
goed verkrijgbaar waar mogelijk eenvoudiger
een stabiele oscillator mee te bouwen is. Zie
hiervoor bijvoorbeeld [3] voor een oscillator
en buffer met deze FET’s.
Foto 1 VFO voor 4 - 4,35 MHz

De BITX gebruiken in de
amateurband
Als we bij het bouwen de volgorde van de
beschrijving in de voorgaande delen hebben
aangehouden dan hebben we nu een SSBzendontvanger die op één frequentie (10
MHz) werkt. Indien we deze zendontvanger
willen gebruiken in de gehele 20m-amateurband, zullen we een oscillatorsignaal op
moeten wekken van 4 tot 4,35 MHz. Dit opgewekte signaal tellen we simpelweg op bij
de 10 MHz. Voor de opwekking zijn verschillende manieren mogelijk, die ieder voor- en
nadelen hebben.
Variabele kristal oscillator (VXO). Het voordeel is dat de frequentie min of meer bekend
is en het signaal stabiel. Het nadeel is dat
er slechts een klein deel van de band kan
worden bestreken en het is ook de vraag of
het gewenste kristal goedkoop verkrijgbaar
is. Voor mijn 18 MHz (17 meter) BITX met een
middenfrequent van 4,9 MHz gebruik ik een
VXO van ongeveer 13 MHz. De 17m-band is
klein, het spraakgedeelte (18,120 - 18,168 MHz)
kan precies geheel worden bestreken.
Variabele frequentie oscillator (VFO). Het is
lastiger om een stabiel signaal te krijgen, ook
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De oscillatorspoel
zal er een manier gevonden moeten worden
om vast te stellen welke frequentie precies
opgewekt wordt. Als het stabiel wordt opgebouwd is het een goedkope oplossing.
Phase Lock Loop (PLL). Dit is een mooie
toevoeging aan een VFO om een stabiel
signaal te krijgen. Mooie ontwerpen met PIC
controllers etc. maar niet echt in lijn met de
BITX-gedachte. Afhankelijk van de kennis en
mogelijkheden kan hier natuurlijk voor worden gekozen.
Huff en Puff schakeling. Deze door PA0KSB
ontwikkelde schakeling is ook een toevoeging aan een VFO. Hij zorgt ervoor dat een
stabiele VFO nog stabieler wordt. De VFOfrequentie wordt daarbij steeds vergrendeld
op vaste frequenties die heel dicht bij elkaar
liggen. In de BITX-groep zijn ontwerpen die
heel minimalistisch zijn en goed werken [1].
Meer ‘high tech’: frequentieopwekking met
een Si570. Hier is veel (Nederlandstalig) over
te vinden op internet en er is een complete
module verkrijgbaar via de uitgever van het
blad Funkamateur.

De VFO
We gaan uit van de VFO in de oorspronke-

L4 moet voor een oscillator van 4 MHz rond
de 20 μH liggen. In het oorspronkelijke ontwerp worden 150 windingen gelegd op de
tapwasher (kraanring). In principe maakt het
natuurlijk helemaal niet uit hoe die zelfinductie wordt bereikt (luchtspoel, ringkern etc.),
als maar bekend is hoeveel windingen dat
ongeveer moeten zijn. In [4] is een handig en
gratis programma beschreven waarmee eenvoudig het benodigde aantal windingen kan
worden bepaald. Of een spoelvorm geschikt
is voor hoogfrequent kan eenvoudig getest
worden in de magnetron, op dezelfde manier
waarop gecontroleerd kan worden of bakjes etc. er geschikt voor zijn. Hierover staat
waarschijnlijk iets in de gebruiksaanwijzing.
In de praktijk komt het er op neer dat als je
de spoelvorm even in de magnetron plaatst
en hij warm wordt, hij ongeschikt is. Zorg er
bij zo’n proef wel voor dat de magnetronoven belast wordt met een kopje water of
iets dergelijks, anders kan de spoelvorm in
vlammen opgaan of treedt overslag op. Het
aan de kook raken van het water is het moment om uit te schakelen en aan de spoelvorm te voelen of hij warm geworden is [5]. In
eerste instantie had ik mijn oog laten vallen
op een doosje van een filmrolletje, uiteinde-

lijk heb ik toch een stukje van een PVC-buis
afgezaagd. De diameter is 1,9 cm, draaddia
meter 0,5 mm. Gekozen is zonder spatie te
wikkelen. Er zijn dan 40 windingen nodig, de
spoellengte is dan dus 2 cm. Na het wikkelen
stabiel monteren. Houd er daarbij rekening
mee dat als het frequentiebereik niet goed
is er misschien een winding bijgelegd of
afgehaald moet kunnen worden. Omdat de
spoel wel wat groot uitvalt kan natuurlijk ook
een Amidon ringkern worden gebruikt. Dat
kan bijvoorbeeld een T37-6 zijn, waar dan
82 windingen nodig zijn voor de gewenste
zelfinductie. Dat betekent dus een heel dun
draadje! Met een T50 kern is het aantal benodigde windingen minder en kan dus ook
een iets dikker draadje worden gebruikt. Als
de spoel flink in de lijm wordt gezet (tweecomponentenlijm of lijm voor een lijmpistool)
wordt deze mechanisch stabiel, het neveneffect kan zijn dat de zelfinductie verandert…
Probeer het effect van de lijm dus even uit.

De condensator
Uitgegaan is van een draaicondensator met
een grote capaciteit, bijvoorbeeld uit een
middengolfradio. Natuurlijk kan ook een afstemming gemaakt worden zonder draaicondensator, door permeabiliteitsafstemming te
maken. Omdat de afstemming dan plaatsvindt door middel van een kern die mechanisch in en uit de spoel wordt bewogen is
dat alleen realiseerbaar voor de mechanicus
onder ons.

Fijnafstemming
Een standaard afstemcondensator is waarschijnlijk erg grof om comfortabel mee af te
stemmen. Daarom is een fijnafstemming toegevoegd, met een zenerdiode, die gebruikt
wordt als varicapdiode. In principe is iedere
diode (of LED) bruikbaar als varicapdiode.
De capaciteit van de diode wordt namelijk
bepaald door de gelijkspanning die in sperrichting over de diode staat. Een hogere
spanning zorgt voor een kleinere capaciteit.
De ene diode heeft een grotere capaciteitsverandering dan de andere. Diverse dioden
kunnen worden geprobeerd. Overigens zijn
er ook bouwers die de draaicondensator helemaal niet gebruiken. Zij hebben de varicap
zwaarder gekoppeld aan de spoel zodat een
groter afstembereik wordt verkregen. Om
dan voldoende bandspreiding te krijgen kan
een meerslagenpotmeter worden gebruikt.
Een schone, stabiele voedingsspanning is
uiteraard wel een extra vereiste bij een oscillator en speciaal als een varicap wordt gebruikt. In plaats van de zenerdiode van 9V1
kan misschien beter een goed ontkoppelde
7808 worden gebruikt.

Testen en vaststellen van de (juiste)
frequentie
Met de HF-meetprobe kan vastgesteld worden of er werkelijk hoogfrequent uit de schakeling komt. De oscillator heb ik hiervoor
afgesloten met een weerstandje van 180 Ω
en daarover ongeveer 1,3 volt gemeten. Het
product van L en C van de oscillatorkring
bepaalt de frequentie. Is de frequentie te

Foto 2 Bandfilter voor 20m met verschillende diameters spoelvormen

hoog, dan is er meer spoel of condensator
nodig. Met de 22 pF trimmer kan de laagste
frequentie worden ingesteld. Eventueel nog
wat experimenteren met de 56 pF capaciteit
parallel aan de trimmer. Als het afstembereik
veel te groot is, dan kan bijvoorbeeld een
condensator in serie met de afstemcondensator worden geplaatst of de spoel worden
aangepast. Ook hebben draaicondensatoren
soms trimmogelijkheden waarmee het bereik
kan worden ingesteld, of ongelijke secties.
Gebruik dan de kleinste sectie. De frequentie
is op verschillende manieren vast te stellen,
bijvoorbeeld met een frequentieteller of een
(wereld)ontvanger. Als die niet voorhanden
zijn, is misschien iets te regelen met een
medeamateur (verenigingsavond). Eventueel
kan een minimalistische frequentieteller
worden gebouwd zoals beschreven op de
site van PA2OHH [6]. Als het frequentiebereik goed is dan kan de oscillator het best
goed worden afgeschermd, op een manier
waarop de schakeling later nog te bereiken
is. Geheel dichtsolderen is dus wel een optie
maar niet verstandig. Langsstromende lucht
heeft echter wel invloed op de frequentie,
dus moet de schakeling tochtdicht worden
afgesloten. Een grote knop (of het afstemmechanisme van het radiootje waar de condensator uit is gehaald) is wel zo prettig. Met
een stukje afgeschermd snoer (dunne coax)
wordt de oscillator aangesloten op de schakeling rond T7. De oscillatorspanning op de
collector van T7 dient in de orde van 1,5 volt
te liggen (meten met HF-meetprobe of oscilloscoop). De VFO en de BFO zijn de enige
schakelingen die zowel tijdens zenden als
ontvangen ingeschakeld blijven. Er is nu een
SSB-transceiver gemaakt die werkt rond 14
MHz en 6 MHz (en tijdens zenden is 10 MHz
ook nog redelijk aanwezig). De ongewenste
signalen moeten worden tegengehouden,
hetgeen de rol is van het bandfilter.

Het bandfilter
Dit filter bestaat uit drie LC-kringen die aan
de top met een kleine condensator met elkaar zijn verbonden. Om de LC-kringen op
de gewenste frequentie af te stemmen zijn
trimmers aanwezig. Het is zaak het filter zo
op te bouwen dat de ingang en de uitgang
van het filter niet pal naast elkaar liggen. Dan
zouden de ongewenste signalen immers om
het filter heen kunnen ‘lekken’. Ook dienen
de spoelen zoveel mogelijk haaks op elkaar
te staan, waardoor koppeling minimaal is.

Als de BITX voor een andere frequentie
dan de 20m-band wordt gebouwd kan met
behulp van simulatie op de pc een geschikt
filter worden ontworpen. Met het programma
‘Elsie’ [7] kan uitvoerig gespeeld worden
met de diverse condensatoren en spoelen.
De spoelen kunnen weer op verschillende
manieren worden gemaakt, variërend van
luchtspoel tot toroïde (ringkern). In rommellaatjes liggen vast nog wel geschikte
spoelvormpjes, dopjes, busjes, stukjes buis.
Ter illustratie heb ik een filter voor de BITX20
gemaakt met drie verschillende spoelvormen
(foto 2). Het aantal benodigde windingen is
weer te berekenen met de eerder genoemde
hulpmiddelen. De windingen zijn vastgezet
met lijm die bedoeld is voor een lijmpistool.
Even boven een kaarsvlam houden en je
smeert het zo op de wikkelingen. Duidelijk is
dat het qua afmetingen een behoorlijk groot
filter is. Spoelen met een kern zijn een stuk
kleiner, als hier ringkerntjes voor worden genomen kan het geheel veel compacter worden. Ringkernspoelen hebben heel weinig
uitwendig veld en kunnen daardoor dichter
bij elkaar worden opgesteld. Bij gebruik
van ringkernen type T43-6 zijn 26 windingen nodig, hier is de ring core calculator [4]
weer handig. Uiteraard is het ook mogelijk
om het bandfilter heel anders uit te voeren. Voor mijn BITX17 gebruik ik standaard
Toko-transformators waarbij de inwendige
condensator is verwijderd waarna ze met
een andere condensator op frequentie zijn
gebracht. Nu hoeft er niet aan trimmers gedraaid te worden, maar aan de kern. Door
een antenne aan het bandfilter aan te sluiten
en de ontvanger aan te zetten zal ruis worden ontvangen. Door aan de trimmers van
het filter te draaien zal een punt gevonden
worden waarbij de ruis toeneemt. Omdat een
trimmer op twee punten dezelfde capaciteit
heeft zal er per trimmer twee keer een maximum moeten worden gevonden. Is dat niet
het geval is de totale capaciteit dus te klein
of te groot en zal de totale capaciteit moeten
worden aangepast. Misschien is het zelfs
mogelijk om amateurstations te horen als
met de VFO wordt afgestemd. Het filter dient
op maximaal signaal te worden afgeregeld.
In principe is het mogelijk dat de doorlaat
nu op de spiegelfrequentie staat (10 - 4 =
6 MHz). Die kans is echter niet groot als de
spoelen op de berekende wijze gemaakt
zijn, de spiegelfrequentie ligt immers veel
lager. Het is wel belangrijk dat het bandfilter
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Foto 3 Doorlaat van het 4,9 MHz-ladderfilter,
laagfrequent gemeten

bij ontvangst wordt afgeregeld en niet bij
zenden. De derde harmonische van de VFO
is namelijk 12 MHz. Als lukraak afgeregeld
wordt op maximale output bestaat zo de
kans dat op 12 MHz wordt afgeregeld. Als
er dus continue output is, zullen de trimmers
verder uitgedraaid moeten worden.

Middenfrequentfilter
Het ontvangdeel van de BITX is hiermee
klaar. Met aangesloten antenne kan de
amateurband worden afgegraasd. Zenden
kan nu ook maar wel met een erg klein
vermogen. Het is best mogelijk dat de ontvangen signalen slecht of helemaal niet
verstaanbaar zijn. Het is dan aannemelijk dat

de BFO-frequentie nog niet precies goed
staat ten opzichte van de doorlaatband van
het middenfrequentfilter om spraak door
te laten. Ideaal om dat af te regelen is de
laagfrequent spectrum analyser [8]. Hiermee
wordt op eenvoudige wijze een goed beeld
gekregen van het filter en de positie daarvan
ten opzichte van de BFO-frequentie. Foto 3
laat de doorlaatband zien van het 4,9 MHz
middenfrequentfilter van mijn BITX-17, laagfrequent gemeten. Het kan natuurlijk ook
op het gehoor worden gedaan. Als over een
draaggolf wordt afgestemd dient de sterkte
van de toon sterk af te nemen (zo goed als
te verdwijnen) als de toon heel laag is. De
doorlaat is eenvoudig op te schuiven door
de spoel in serie met de BFO (L5) aan te passen. Winding erbij, winding eraf, afhankelijk
van welke kant de doorlaat in het spectrum
op moet schuiven. Als een spoelvorm is
gebruikt waar een kerntje in kan worden gedraaid dan is dat ook een mogelijkheid om
de zelfinductie te vergroten. De juiste positie
is bereikt als de doorlaat begint bij 300 Hz en
de bandbreedte tussen 2,1 en 2,7 kHz is. Als
de filterdoorlaat erg smal of breed is of erg
grote kuilen heeft dan kan geprobeerd worden dit met verschillende capaciteiten rond
het kristalfilter goed te krijgen. Als de kuilen
erg diep zijn dan moet in het ergste geval een
kristal worden vervangen. Het kristalfilter dat
ik zelf gebruik is beslist niet vlak maar werkt
prima. Zowel bij ontvangst als door tegen-

Foto 4 Eindtrap, dit exemplaar is voor de 17m-band
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stations wordt het helemaal niet gemerkt.
Dus jezelf er niet te druk over maken.

Versterken van het zendsignaal
Voor T14 is vast nog een plaatsje te vinden.
Deze schakeling is identiek aan de Bi-amps
die veel aanwezig zijn in deze transceiver.
Grootste verschil is de afwijkende emitter
weerstand en de uitgangstransformator,
die bifilair (tweedraads) gewikkeld wordt op
een varkensneusje of ferriet ringkern. Ashar
Farhan geeft hiervoor 13 windingen van
0,3 mm CuE aan. Het HF filter dat afgeregeld
is bij ontvangst is nog iets na te regelen in de
stand ‘zenden’. Fluiten in de microfoon en de
trimmers optimaliseren terwijl het uitgangssignaal bekeken wordt met de HF meetprobe. In een optimistische bui heb ik met
dit ‘vermogen’ van slechts luttele mW een
station in Zweden aangeroepen in de 17mband. Hij kwam nog voor me terug ook.

Power amplifier
Om toch wat meer vermogen te hebben is
een extra versterker nodig, zie het schema
uit [2] en foto 4. Let wel, de foto is van mijn
versie voor de 17m-band. Op de achtergrond
is de onderkant van de BITX te zien met de
coaxkabeltjes die door gaatjes de schakeling
in gaan. Teflon coax is dan handig, het voorkomt smelten van plastic bij het solderen en
daardoor kortsluiting. In het BITX-concept
is gekozen voor de goed verkrijgbare en

goedkope IRF510 MOSFET, die aangestuurd wordt door een transistor (2N2218
of 2N2219). Deze eindversterker komt in
een afzonderlijk kastje, wat onder andere
de temperatuurstabiliteit ten goede komt.
In een driedelige serie [10] is door PA0SSB
uitgebreid aandacht besteed aan het toepassen van deze FET. De FET blijkt een zeer
lage impedantie aan de gate te hebben, die
aangepast wordt aan de uitgangsimpedantie
van de 2N2218 door transformator L2. Ashar
Farhan gebruikt hiervoor een varkensneusje
met 15 windingen van 0,3 mm draad, bifilair
getwist met ca. 3 twists per cm. Voor 14
MHz moet de zelfinductie ongeveer 3 μH
zijn. Zelf heb ik de transformator veranderd
van een bifilaire naar een trifilaire, waardoor
de aanpassing nog beter wordt. Aan de uitgang (L1) idem dito. Hier heb ik een ringkern
gebruikt die beter geschikt is voor het vermogen. Ook bleek een extra capaciteit tussen de drain van de FET en massa wat extra
vermogen op te leveren. Experimenteren
kan dus geen kwaad. Het uitgangsvermogen
bij 12 V voedingsspanning is ca. 6 W PEP.
Omdat ik had verwacht dat de FET veel
koeling nodig zou hebben is de koelplaat
bij mij fors uitgevallen, uiteindelijk bleek dat
overdreven. Een kleine koelplaat voldoet bij
dit uitgangsvermogen ook. Na de versterker
volgt een laagdoorlaatfilter dat de harmonischen onderdrukt. L3 en L4 zijn 0,55 μH en
kunnen als luchtspoel worden uitgevoerd
of op een T37-6 ringkern (14 windingen)
worden gewikkeld. Als de BITX niet voor de
20m-band bedoeld is zal dit filter aangepast
moeten worden. Dat heb ik met het programma ‘Elsie’ gedaan [7].

Afregelen
Afregelen van de eindtrap is heel eenvoudig.
De stroom van de FET meten met een
stroommeter, door die op te nemen in de
plusleiding naar de FET. De potmeter zo
draaien dat deze met de loper naar massa
staat. Spanning alleen op de eindtrap zetten
en de stroom langzaam opdraaien met de
potmeter. Mijn exemplaar heb ik niet verder
opengedraaid dan 30 mA. De schakeling
werkt dan stabiel en de koelplaat wordt niet
warm. Wordt een hogere ruststroom ingesteld dan is er best wel wat meer output te
behalen maar dan is er meer kans op oscillaties en wordt de boel goed heet. Eventueel
is dat natuurlijk zelf uit te proberen, tot een
paar honderd mA. Verwijder wel steeds de
stroommeter nadat de ruststroom is gewijzigd of wees er zeker van dat de stroommeter weer in de 2 A stand staat als werkelijk
gezonden wordt. Een relais overbrugt de
eindtrap in de stand ‘ontvangst’. Uiteraard
is ook het relais anders aan te sluiten, waardoor de antenne aan de eindtrap of aan de
ontvanger is aangesloten. Met eventueel
overige contacten kan de spanning geschakeld worden voor de Bi-amps. Zelf schakel ik
de spanning naar de zend- of ontvangschakelingen gewoon met het zend/ontvangschakelaartje, dat voorkomt tevens dat een
hoeveelheid hoogfrequent via de voedingsbedrading alsnog in de schakeling komt.

Foto 5 Dummy load

Dummy load
Bij het afregelen van de eindtrap wordt die
uiteraard op een dummy load aangesloten
(foto 5). Dit is niets anders dan een weerstand van 50 Ω, eventueel samengesteld
uit meer weerstanden om het vermogen te
kunnen verwerken. Omdat de dummy load
steeds maar eventjes wordt gebruikt is het
voldoende als uitgekomen wordt op een
weerstand van vijf of tien watt. Stel deze
bijvoorbeeld samen met negen weerstanden
van 470 Ω 1 W parallel. Of drie weerstanden
van een paar watt van 150 Ω, acht stuks
390 Ω etc. Let wel op dat deze weerstanden
niet draadgewonden zijn want dan gedragen
ze zich als een spoel en dan zijn ze onbruikbaar.

Alternatieve eindtrap
Als de FET toch moeilijk te verkrijgen blijkt of
als er een hoeveelheid transistors aanwezig
is, dan is natuurlijk ook een geheel andere
eindtrap te maken, zoals gebouwd is door
de vader van het BITX-concept met een
hoeveelheid 2N2219 transistors [9].

Naregelen balansmodulator
In de stand ‘zenden’ is normaal gesproken
het hoogfrequent uitgangsniveau zo goed
als nul, als de microfoon geen geluid krijgt
aangeboden. Nu er met de eindtrap wat
meer vermogen beschikbaar is kan de
balansmodulator beter in balans worden
gebracht. Als meter kan een standaard SWR
meter of de HF meetprobe worden gebruikt.
Zorg ervoor dat er geen geluid bij de microfoon kan, of soldeer deze even los. In de
stand zenden nogmaals de instelpotmeter
van 100 Ω (bij L8) instellen op minimaal signaal. Hierna aan de trimmer bij L8 draaien,
wederom op minimaal signaal. Mocht de

trimmer dan op minimale of maximale capaciteit staan dan is er kennelijk meer onbalans dan verwacht. Het is uiteraard mogelijk
wat te experimenteren door de condensator
van 10 pF weg te laten, de trimmer te verwisselen met de 10 pF condensator of een
C’tje bij te plaatsen. Het is waarschijnlijk
beter om L8 dan opnieuw te wikkelen. Met
de wikkelervaring die gedurende de bouw
is verkregen zal het resultaat waarschijnlijk
beter zijn. Als de microfoon weer is aangesloten zal er weer vermogen zijn als in de
microfoon wordt gesproken.

Verdere experimenten
De BITX is nu in principe gereed, het is
nu een kwestie van proberen het filter na
te regelen om het laatste er uit te persen.
Uiteraard is het mogelijk te blijven experimenteren met de diverse blokken. Toch een
ander filter, andere mixer, andere eindtrap,
andere VFO, voeding erbij, eindtrap toch op
30 volt (lees dan wel wat Ashhar VU2ESE en
Jan PA0SSB daarover schrijven), AGC, een
digitale frequentieuitlezing…
Het BITX-concept is juist een project dat
waarschijnlijk nooit af is maar waar wel
steeds geleerd wordt van hoe de specifieke
onderdelen zich gedragen t.o.v. elkaar.
Mede om deze reden is mijn exemplaar
nooit in een kastje terechtgekomen. Omdat
het wel geheel is afgeschermd, functioneert
het ook terwijl de onderlinge bedrading
op tafel ligt, de microfoon aan het kabeltje
bungelt en verbindingskabeltjes met krokodilbekjes op de voeding zijn aangesloten.
Kortsluiting ligt dan natuurlijk wel op de loer.

De BITX20A
Het oorspronkelijke BITX-concept van
Ashhar Farhan is ‘open source’: er rust geen
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patent op, iedereen knutselt met wat toevallig in de junkbox ligt, past een schakeling
naar eigen goeddunken aan etc. Er is slechts
een kader en een schema. Voor wie zich niet
in deze zeer leerzame experimenten wil storten, maar toch een beetje ‘zelfbouwgevoel’
wil beleven, is een compleet bouwpakket
ontwikkeld onder de naam BITX20A. Hierbij
worden een fraaie printplaat, alle componenten en een uitgebreide Engelse montageinstructie geleverd. De behuizing moet zelf
worden gemaakt. Dit pakket is compleet via
internet te koop, het wordt thuisgestuurd.
Daarnaast zijn de afzonderlijke schakelingen
nog eens tegen het licht gehouden, waarbij
de gewijzigde eindtrap in het oog springt.
De eindtrap is nu met meer FET’s uitgerust
en in balans geschakeld. De middenfrequent
van 10 MHz bleek in Amerika niet zo gelukkig te zijn (op die frequentie werkt immers de
sterke tijdzender WWV), dus is de MF wat
hoger geworden. De mengtrap is nu dubbelgebalanceerd (met twee trafo’s), alle spoelen
moeten op ringkerntjes worden gewikkeld,
aan één van de Bi-amps is een extra versterkertrapje toegevoegd en er zijn wat kleine
punten gewijzigd waaronder de koppeling
van de VFO aan de buffertrap.

Antenne
Uiteraard is er geen specifieke BITXantenne of zoiets. Zelf gebruik ik een
simpele halvegolfdipool. Als isolatoren
gebruik ik stukjes plastic, de coax is er
rechtstreeks in het midden aangesoldeerd. Eén isolator is voorzien van een
haakje en die heb ik met een hengel aan
de mastbeugels op de schoorsteen gehaakt. De andere kant van de dipool is de
tuin in gespannen.

Conclusie
Ik hoop met deze artikelen te hebben laten
zien dat het mogelijk is op een goedkope
manier veel kennis op te doen met als
resultaat een goed werkende amateurtransceiver. Het is heel aannemelijk dat
het tegenstation meldt: “De transceiver is
zelfbouw, het is een BITX20”. Ik voorspel
dat het dan een lange verbinding wordt.
Veel plezier met het zelfgebouwde station.
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Op zoek naar PA0 calls
Sinds enkele jaren ben ik bezig met het verzamelen en inventariseren
van PA0 calls. De eerste stap was het doornemen van alle Electrons
vanaf 1945 tot en met 1980 en de calls met naam, licentie, jaar van
licentie en QTH opnemen in een spreadsheet. Hetzelfde heb ik gedaan
met de amateurbladen die voor de oorlog zijn verschenen. Dat was
een enorme opgave, zeker in het licht van de nogal chaotische wijze
waarop de calls voor de oorlog werden uitgegeven. Niet alleen de NVIR
gaf een call lijst uit maar ook het blad Radio Express. Het was dus nog
wel eens de vraag wie de juiste lijst publiceerde.
Intussen kwam ik in contact met Harry Grimbergen PA0LQ die al vele
decennia lijsten bijhield van uitgegeven PA0 calls. Het systeem van
Harry ging heel ver. Hij hield bijvoorbeeld per examen bij hoeveel A en
C-gelicentieerden er per jaar bij kwamen en hoe de verdeling per jaar
veranderde. Verder onderzocht Harry hoe de verhouding tussen tweeletter calls en drieletter calls was. Harry controleerde ook of iemand al
eerder een call had gehad en hoelang. Al met al een zeer minutieus en
tijdrovend werk. Bewonderenswaardig!
Twee jaar geleden heeft Harry zijn PA0-archief aan ondergetekende
overgedragen. Zijn gegevens heb ik intussen verwerkt in mijn eigen
database. Hartelijk dank aan Harry voor het vele werk dat hij heeft verricht.
Enkele jaren geleden was het mogelijk om de eigen PA0 call binnen de
PA0 prefix te wijzigen. Dat heeft nogal wat mutaties teweeggebracht
die ik helaas niet allemaal heb kunnen bijhouden omdat deze niet werden gepubliceerd in Electron. In het kader van mijn onderzoek zou ik
graag in contact willen komen met amateurs die hun PA0 call hebben
gewijzigd.
Parallel aan het doornemen van alle Electrons heb ik ook alle SK betreffende PA0 calls verwerkt. Omdat niet elk overlijdensbericht werd
gepubliceerd is hier zeker een lacune.
Mijn database deel ik met het bestuur van de OTC, het Jan Corver
museum en met Gerard Nieboer PA1AT in verband met zijn collectie
QSL-kaarten. Zij zijn geïnteresseerd in wijzigingen en zij informeren mij
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als zij mutaties tegenkomen. Op deze wijze wordt onder andere mijn
database steeds completer.
Het is interessant om te zien waarom amateurs hun call hebben gekozen. PA0WRT heeft bijvoorbeeld zijn call gekozen omdat hij in Weert
woont. Op deze wijze zijn ook verwijzingen naar familieleden verwerkt.
Intussen is duidelijk geworden dat er in Nederland rond de 4100 unieke
PA0 calls zijn uitgegeven.
In mijn onderzoek ben ik onder andere de volgende PA0 calls tegengekomen:
PA0GA: OM Th. C. van Braak; licentie gehaald in 1929; zijn call is in
1945 vervallen.
PA0GB: OM J.S. Th. van Braak; jaar van licentie is onbekend; de call is
in 1959 vervallen.
Gelet op de familienaam en de doopletters ben ik geneigd om aan te
nemen dat zij broers waren. Was dit inderdaad zo? Graag zou ik hierover meer informatie ontvangen.
Tijdens het overnemen van gegevens uit Electron en andere bladen
ben ik de volgende namen tegengekomen, echter zonder een call, hoewel ik ervan uitga dat de OM’s een licentie hadden.
PA0
Berkel, D. van
Rotterdam
PA0
Eldering, J.
Best
1992 SK
PA0
Nijman, J.A.
Groningen
1950
PA0
Pleeging, M.
Gouda
1950
PA0
Ruiter de, J.C.P.
Alkmaar
1950
PA0
Sanderse, A.
Gorinchem
1964
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