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Butlletí intern de la Secció Local de Lleida de URE.
Una revista feta per radioaficionats per a radioaficionats

Nº 0

PRESENTACIÓ

Benvolguts col·legues,
Us presentem aquí el projecte d’un petit
butlletí de la Secció Local de URE de Lleida que
vol ser un vincle d’unió entre tots nosaltres, els
socis de URE i, a la vegada, sigui un mitjà per a
conèixer notícies, tècniques i fets relacionats amb
la radioafició.
No serà un butlletí d’actualitat, doncs
pensem que la seva periodicitat hauria de ser
trimestral, però sempre hi podreu trobar aquelles
coses que, sense mirar la seva immediatesa, us
puguin arribar a interessar i ser d’utilitat.
No cal dir que aquest butlletí està obert a
tots vosaltres per si hi voleu col·laborar amb
articles, muntatges, etc. així com amb
suggeriments sobre els seus continguts,
elaboració o, perquè no dir-ho, financiació.
En una propera assemblea, a la que us
convocaré, m’agradaria escoltar les vostres
opinions no tan sols sobre aquest butlletí, sinó
també sobre activitats que poguéssim endegar
des d’aquesta Secció de URE per tal de portar a
Lleida a estar més present en les nostres bandes,
ja sigui amb activacions, diplomes o qualsevol
altra activitat que se us pugui acudir. Actualment
participo molt en els concursos nacionals que es
convoquen i no són pocs els col·legues que em
demanen la QSL “...porque me falta la província
de Lleida...” Sembla ser que no estem massa
actius aquí a Lleida. L’única pretensió que tinc,
com a president de la Secció, és fomentar,
encara que tan sols sigui una mica, la nostra
presència a l’èter.
Esperant la vostra col·laboració, rebeu una
forta abraçada.
Lluís Terrés Saltó
EA 3 WX
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ESDEVENIMENTS

FIRA DE RADIO A FRIEDRICHSHAFEN
Els propers dies 26, 27 i 28 de juny se celebra a la ciutat de
Friedrichshafen, al sur d’Alemanya la tradicional fira de radioaficionats
més important d’Europa.
En ella s’hi troben un munt de cases comercials oferint equips,
antenes i complements; per altra banda ens hi podem trobar els stands de moltes
associacions de radioaficionats d’arreu el mon, destacant la DARC, l’ARRL , la RSGB i, des
de fa un parell d’anys, la nostra URE.
També hi ha un mercat d’equips i components de segona ma
molt interessant.
Aquesta ciutat de Friedrichshafen està situada a la riba del llac
Bodensee, més conegut com a llac Constanza. És una zona turística
molt interessant, amb llocs per visitar com el museu Zeppelin, doncs
aquí estava la fàbrica dels famosos dirigibles.
La gastronomia també és notable, a banda de les famoses salsitxes, hi fan uns braons
de porc a la brasa fantàstics
Hi hauria algú a Lleida interessat en apuntar-se a una expedició? La qüestió de l’hotel
la puc tramitar jo mateix, doncs disposo d’un “agent” dins d’Alemanya; pel transport es podria
llogar un microbús.
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CONCURSOS

Malgrat que a la revista RADIOAFICIONADOS es mencionen gairebé tots els
concursos que es faran en properes dates, no volem deixar de recordar alguns que poden ser
interessants i que potser passen desapercebuts. Aquí van uns quants.
-

HOLYLAND CONTEST 2009
És un concurs patrocinat per l’associació de
radioaficionats d’Israel. La data és el dissabte del tercer cap de setmana d’abril, aquest
any és el dia 18. Tan sols són 24 hores, doncs hem de tenir en compte que el
diumenge, en aquell pais, es treballa.
Les bases del concurs (les de l’any passat, les d’enguany seran similars) es poden
trobar a http://www.4x6hp.net/hdxg/index.php?page=holyland-contest

-

CONCURSO 60 ANIVERSARIO URE. Aquest any, i com bé diu el títol, la URE
organitza aquest concurs per a celebrar el 60 aniversari de la creació de la URE a l’any
1949. Pot ser molt interessant, a banda que serà molt fàcil d’aconseguir el diploma. Per
més informació a la revista RADIOAFICIONADOS o a la pàgina web de URE:
http://www.ure.es/concursos.html

-

XXII CONTEST COMARQUES CATALANES. Un concurs força interessant per als qui
els agrada sortir al camp amb els equips i antenes de V/UHF. Organitza el Radio Club
AURO de Santpedor. És al mes de setembre, encara que no han sortit les dates
exactes. Per a més informació, al menys d’anys passats, a
http://www.ea3rac.org/ccc/Ccc.htm

Antena direccional de 5 elements per a 144 MHz construcció casera
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QRP

El OPT (Otro Pequeño Transmisor)
Casi que estaría tentado a afirmar que, en cuestión de pequeños transmisores pocas
novedades se pueden aportar al diseño. O sea que el nombre de éste no le es ajeno a esta
idea.
En efecto, el OPT (Otro Pequeño Transmisor) es una recopilación de mucho hojear las
páginas de SPRAT y de QRP Report, que no pretende ser nada nuevo, pero que tiene dos
características que pueden ser interesantes para el que se decida a montarlo: todos los
prototipos funcionaron a la primera y ofrezco al lector un circuito impreso que facilitará el
montaje. Para el que se inicie en la radio o en el QRP creo que puede ser un proyecto
atractivo pues no tiene ningún secreto y es fácil de montar.
Este transmisor puede trabajar en cualquier banda con cambiar solamente los valores
de algunos componentes, según se puede ver más adelante en la tabla correspondiente. De
hecho, yo he montado tres prototipos de las bandas de 3,5, 7 y 14 MHz funcionando todos a
la perfección y dando entre 1 y 1,5 W sobre una carga de 50 ohms.
El circuito se compone de un paso oscilador a cristal, con el transistor T1. Este he
comprobado que puede ser cualquiera, desde un 2N2222, 2N3904, BC547, BSX20 etc. El
manipulador corta la masa a ese transistor con lo que se pone en marcha el oscilador cada
vez que lo activamos; ese es todo el circuito de conmutación RX/TX, como se dice en estos
casos: "full QSK"!!

Para tener una pequeña variación de frecuencia se le añaden en serie la bobina L1 y el
condensador variable C1. No he experimentado con ellos demasiado; la variación de
frecuencia es poca, algunos KHz, en las bandas altas y menor en las bajas (en 80 m me
variaba solamente 1,5 KHz) Tuve un problema con la bobina pues, al parecer, no le gustaba al
cristal la que puse de 39 mH y el cristal dejó de oscilar haciéndolo el conjunto L1-C1 por su
cuenta y a su frecuencia. Al bajar su valor a 3,3 mH el cristal empezó a funcionar. Si no se
desea ninguna variación de frecuencia, con eliminar el condensador variable C1 es suficiente
y hacer un puente a masa, por supuesto.
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El conjunto L1/L2 compone el acoplo del oscilador al paso final. L1 junto con C6 tienen
que resonar a la frecuencia en que estemos trabajando.
El amplificador final lo he probado con transistores 2N3553, 2N3866, etc y la diferencia
de potencia de salida entre ellos es poca, aunque, bien es verdad que a niveles de potencia
de 1 W, tan solo 0,25 W de variación es un 25%!!
Los valores de los componentes del filtro en pi de salida están sacados de las tablas
que se pueden encontrar en SPRAT o en el Handbook.

El transistor de salida está acoplado directamente a ese filtro por medio de un simple
condensador de 100 nF ya que, a ese nivel de potencia (1,5 W) la impedancia de salida del
paso final es más o menos 50 ohms, por lo que no es necesario ningún transformador
adaptador. Efectivamente, si hacemos caso de la fórmula:

Si la potencia de salida es 1,5 W y la tensión de alimentación es 12 V tendremos que:
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Del extremo anterior del filtro en pi, el que no está conectado a la antena, se han
dispuesto los condensadores C10 y C11 que junto con la bobina L6 forman un circuito
resonante en serie para llevar la señal de la antena a la entrada del receptor. Por supuesto
que están sintonizados a la banda de trabajo del equipo. Los diodos D1 a D4 nos recortan el
exceso de señal que pudiera colarse hacia el receptor durante la transmisión.
Una vez montado el equipo hay que preparar los accesorios para su puesta en
funcionamiento y ajuste, es decir: Resistencia de carga de 50 ohms, fuente de alimentación,
un watímetro y el manipulador. En las fotos podéis ver que yo he empleado una batería que,
al fin y al cabo es lo mismo.
Por precaución, en los montajes yo compruebo siempre previamente con el tester que
entre el positivo y el negativo, de donde va a ir la alimentación, no hay un cortocircuito. Una
vez conectada ésta, inserto un miliamperímetro para comprobar que el equipo en prueba no
consume en exceso y que está dentro de los límites que se pueden esperar (un transmisor de
1 W que consumiese 10 A sería, cuando menos, rarito).
Conectados todos los elementos al transmisor, tan solo hay que pulsar el manipulador
para ver si ocurre algo.

Hecho esto y si se ha pasado el SMOKE TEST con éxito (es decir, que NO nos ha
salido HUMO de ningún sitio) hay que empezar a ajustar el transmisor. El único ajuste
principal es el del condensador C6, moviéndolo arriba o abajo se tiene que llegar a un punto
en que el oscilador arranque; conseguido esto tan solo hay que ajustar fino hasta conseguir el
máximo de potencia.
Conectando un receptor de la banda adecuada a la salida indicada como RECEPTOR
se deberá ajustar el condensador C11 hasta conseguir un máximo de señal. Es posible que
este condensador interaccione con el circuito del transmisor: habrá que llegar a un
compromiso entre máxima señal recibida y máxima potencia de salida.
Y estos son los valores para las diferentes bandas:
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Componentes del oscilador
Banda
C6
C5
3.5
100pF
100pF
7
100pF
100pF
14
50pF
33pF

C4
220pF
-

R5
39ohms
39ohms
47ohms

RFC
25uH
15uH
15uH

L1
43 esp
35 esp
27 esp

L2
6 esp
5 esp
4 esp

Para las bobinas L1/L2 se utilizan núcleos toroidales T50-2 para las bandas de 3.5 y 7
MHz (rojos) y del tipo T50-6 (amarillo) para la banda de 14 MHz. El diámetro del hilo es de 0.4
mm para la banda de 3.5 MHz y de 0.5 mm para las otras dos. No es un asunto de mucha
importancia, simplemente lo que ocurre es que si hay que devanar muchas espiras, no caben
en el toroide y hay que trabajar con un hilo más fino. Además con los niveles de potencia y las
frecuencias que están en juego no hay que preocuparse mucho por ello.
Componentes del filtro pasabajos
Banda
C9,C14 C12,C13
3.5
470pF
1200pF
7
270pF
680pF
14
180pF
390pF

L3,L5
25 esp
19 esp
16 esp

L4
27 esp
21 esp
17 esp

Igual que antes, para la banda de 3.5 MHz se emplean núcleos toroidales T37-2 y los
del tipo T37-6 para las de 7 y 14 MHz, con las mismas consideraciones con respecto al
diámetro del hilo.
Componentes del filtro pasabajos
Banda
C11
C10
3.5
100pF
47pF
7
100pF
47pF
14
15pF
12pF

L6
22 esp
14 esp
11 esp

La bobina L6 se devana sobre un núcleo de ferrita FT37-61

Activació Vèrtex Geodèsic VGL-109 S. Antoni LA GRANADELLA Les Garrigues
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DIPLOMES
Per tot arreu hi ha profusió de diplomes que commemoren les coses més
inversemblants, però que són un al·licient per a tots nosaltres per a aconseguir noves entitats,
QSL’s interessants, per aquells que en facin col·lecció i el mateix diploma que passa a formar
part de les parets del nostre “shack”.
Aquí us en presento alguns que, de ben segur, no en havíeu sentit a parlar i que són
ben facilets d’obtenir.
En primer lloc tenim el 125 JAHRE ORIENT
EXPRESS
que commemora el 125 aniversari de la
fundació del famós tren Orient Express que, partint de
Londres i passant per Paris, arribava fins a Constantinoble.
Per tal d’aconseguir aquest diploma tan sols cal
haver contactat amb set dels vuit països per on transcorria el
trajecte del tren, es a dir Gran Bretanya, França, Alemanya,
Àustria, Hongria, Iugoslàvia (ara Serbia), Bulgària i Turquia.
Més informació es pot trobar a la següent
electrònica:

adreça

http://www.efa-dl.de/EFADL/Diplom/Engl/engl.html

Per altra banda hi ha el LUXEMBOURG’S EUROPEAN
COMMUNITY AWARD. Està patrocinat per l’associació de radioaficionats de Luxemburg,
RLAOC, per la obtenció del qual s’ha d’haver contactat amb els 28 països que constitueixen la
Unió Europea, al menys una vegada.
Tampoc sembla massa difícil de treballar.
Per a més informació us podeu adreçar al
següent lloc:
http://www.rlx.lu/lx_awards_files/eu_com_award.htm
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ACTIVACIONS

ACTIVACIÓ DE VÈRTEXS GEODÈSICS
Des de ja fa un temps que les activacions de radio dels llocs més inversemblants estan
sovintejant fins i tot de manera exagerada. Malgrat això, no deixen de ser una oportunitat per
a obtenir aquella província que ens falta pel TPEA , o anar sumant municipis pel DME i també
per altres diplomes.
Una de les activacions, premiada amb
el corresponent diploma, és la que
patrocina el RADIO CLUB HENARES i
es refereix als Vèrtexs Geodèsics.
Aquestes construccions són uns
senyals que indiquen una posició
geogràfica i que formen part d’una
xarxa amb altres vèrtexs.
Solen ser uns cilindres de 130 cm
d’altura per 30 cm de diàmetre damunt
d’un cub de formigó.
N’hi ha per tot arreu i ofereixen una bona oportunitat per sortir al camp i fer radio els
matins dels diumenges. L’èxit, si la propagació acompanya, sol estar garantit.
La primera sortida que vaig fer va ser al Vèrtex de S. Antoni, La Granadella, amb un
accés molt fàcil per al vehicle. En poc de tres hores es van fer uns 200 QSO’s
L’equipament era d’allò més senzill: un
YAESU FT-817, un amplificador de 100 W, HLA
150, un acoplador d’antena MFJ i una antena
G5RV. L’alimentació va anar a càrrec d’una
bateria de 12 V 37 A.h, que va ser del tot
suficient.
En la pàgina web del Radio Club Henares
es pot trobar tota la informació referent als
vèrtexs, les activacions i el diploma. L’adreça és:
http://www.radioclubhenares.org
Des d’aquí faig una crida als possibles interessats en aquesta
activitat per tal d’organitzar-n’hi alguna altra per aquesta primavera.
Animeu-vos!
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SERVEIS DE LA SECCIÓ

Des de la Secció Local de URE de Lleida voldríem posar en marxa una sèrie de serveis
que siguin d’utilitat pels radioaficionats de Lleida i província. Fins i tot voldríem arribar no tan
sols als que són socis de URE, sinó als que encara no ho són o ja no ho són.
En aquesta pàgina us aniríem presentant les iniciatives que vagin sorgint, tan de les
vostres aportacions, com les que es puguin establir per iniciativa de la Secció.
Així doncs, i en primer lloc us presentem un servei de documentació de revistes de
radio de diferents procedències a les quals hi tenim accés.
En principi la idea és que als possibles interessats us enviaríem cada mes una
fotocòpia, o millor per correu electrònic i en format PDF, dels índexs de les diferents revistes.
En cas d’interessar un dels articles exposats, tan sols caldria que ens ho féssiu saber i us el
faríem arribar. Insistim en que si fem anar el correu electrònic i el PDF s’estalvien despeses.
Actualment, les revistes de les que disposem mensualment o trimestralment són:

QST, de l’ARRL

QRP Report

RADCOM, de la RSGB

SPRAT, del G QRP CLUB

CQ, edició americana

QRP QUARTERLY, de l’ARCI

Si algú està interessat en alguna d’aquestes revistes, ens ho pot comunicar i li
enviaríem periòdicament els índexs de les revistes. Val a dir que totes les revistes estan en
anglès o alemany.
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Aquest butlletí es publica sense ànim de lucre i és de caràcter gratuït per als socis de
la UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES que pertanyen a la Secció Local de Lleida.
Malgrat això, qualsevol persona o entitat que estigui interessada en rebre’l ho pot
demanar emplenant la butlleta adjunta en la que es detallen les tarifes mínimes per a cobrir
les despeses d’edició i enviament.

__________________
Nom

_______________________________________
Cognoms

__________________
Població

______________________________________
Domicili

__________________
Telèfon

______________________________________
Correu electrònic

Dades bancàries

Signatura:

Data:

La subscripció anual al butlletí té un cost de 10 € que dona dret a rebre 4
exemplars del butlletí que és d’edició trimestral.
Enviar les dades a: Secció Local de URE Apartat Postal 149 25080 LLEIDA o
per mitjà del correu electrònic a ea3url@orange.es

Aquest butlletí està patrocinat per les següents entitats:

