
UIT DE OUDE DOOS 
Vossejacht Pieper anno 1973 
Iemand vroeg onlangs de redactie om een kopie van dit 
artikel. De redactie vond het geen slecht idee om de pieper 
nog eens te publiceren. In deze wintertijd misschien een 
leuk idee om een paar piepers in uw afdeling te maken en 
dit voorjaar een paar gezellige ouderwetse pieperjachten te 
organiseren. 
Enige dagen later, bij het doorbladeren van de jaargang 
1980, vonden we echter een correctie in nummer 47. 

Het ontwerp, gemaakt door PAoSAB, 
is in CQ-PA nr 39 van 19 oktober 
1973 geplaatst en was door John PAo 
JSA aan de redactie toegestuurd. 

Over het schema valt niet zoveel te 
vertellen. De oscillator maakt gebruik 
van een 36 MHz kristal, de tweede 
BSX20 verviervoudigt dit signaal. 

De middelste BC 108 is de modulatie
transistor die zijn signaal krijgt van de 
multivibrator bestaande uit vier maal 
BC108. 
Bouw en afregeling zou in één avond 
tot een goed einde kunnen worden ge
bracht. (Noot redactie CQ-PA in 2006: 
Het printje was toentertijd verkrijg
baar bij het VRZA-verkoopbureau.) 

Het gecorrigeerde schema van de pieper 
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De afregeling kan naar onze smaak 
het beste gebeuren m.b.v. de twee me
ter ontvanger aangezien de output (en
kele milliwatten) vermoedelijk te ge
ring is voor onze relatief ongevoelige 
meetapparatuur. 

Echter in CQ-PA nr 47 van 1980 werd 
er gemeld, dat er een foutje was geslo
pen in het schema. Al die jaren was 
het printje verkocht en hadden de na-
bouwers maar uit te zoeken hoe ze het 
moesten monteren. 

In 1980 ging het verhaal dan ook ver
der, dit maal voortgezet door PAo 
WDW: 
Degenen die de vossejachtpieper tot 
nu toe hebben nagebouwd (en dat zijn 
er heel wat) zullen vergeefs hebben 
gezocht naar een tekening van de print 
en de daarbij behorende onderdelen-
opstelling. Onze onvolprezen VRZA 
Ledenservice levert reeds zeven jaar 
een printje, waarbij het aan de fantasie 
van de nabouwer werd overgelaten om 
uit te puzzelen hoe de zaak nu eigen
lijk gemonteerd moet worden. 
Onderstaand artikeltje werpt verhel
derend licht op deze zaak. 

Eén telefoontje naar PAoSAB, de ont
werper van de pieper, leverde prompt 
de uitgewerkte tekening die u hier
naast ziet weergegeven. 
Het schema dat in de bewuste CQ-PA 
van 1973 heeft gestaan was niet hele
maal correct. Zo ontbrak de emitter-
weerstand van de eindtrap, terwijl de 
minzijde van de instelpotmeter ten on
rechte aan aarde was getekend. 
Daarom werd het complete schema 
opnieuw getekend, zodat deze CQ-PA 
de complete gegevens van de vosse
jachtpieper bevat en de VRZA Leden
service niet meer hoeft te verwijzen 
naar CQ-PA 1973, nummer 39. 
Ik hoop met deze gegevens de puzze
laars onder u een plezier te hebben ge
daan! 

In CQ-PA 47 1980 stond het printje 
ca. 54 of 55 mm breed en lang afge
drukt. 

AM-zendertje 
In CQ-PA nr 12 van 1980 stond een 2 
meter AM-zendertje voor experimen
tele en vossejacht doelinden, geschre
ven door John PAo VER. 
O.a. vanwege de wat "modernere" 
modulator vond de redactie het pas
send ook dit ontwerp nog eens te pu
bliceren. 

Als vervolg op het artikel "Radio-ex
perimenten met behulp van vliegers" 
in CQ-PA nr 35 van 1979 volgt hier 
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Print lay-out en componentenopstelling van de pieper. 

het door PAoVER geconstrueerde 
lichtgewicht 300 mW AM-zendertje. 
Dit zendertie is ettelijke malen met 
een vlieger mee omhoog genomen en 
is de oorzaak geweest van een pile-up 
op diverse omzetters. Hetzelfde ont
werp kan eveneens dienen als AM-
vossejachtzendertje. 

Schakeling 
In de oscillator wordt een kristalletje 
toegepast van 72 MHz en deze fre
quentie wordt in de eerste trap verdub
beld. Daartoe bevindt zich in de col
lector een kring die op 144 MHz is af
gestemd. 
Het twee meter signaal wordt vervol
gens versterkt in twee trapjes m.b.v. de 

transistoren TR2 en TR3. De laatstge
noemde geeft het signaal af aan de an
tenne. 
De transistor TR4 staat in serie met de 
voedingsspanning van het mini-eind-
trapje en vervult de functie van ampli
tude-modulator; aan de basis krijgt 
deze halfgeleider het audiosignaal 
toegevoerd. 
Als audio-oscillator is een NE555 toe
gepast. Er wordt een toon opgewekt 
van ca. 800 Hz, welke m.b.v. een mul-
tivibrator bestaande uit twee stuks 
BC 107 in- en uitgeschakeld wordt. 

Opbouw 
Omdat de schakeling experimenteel 
tot stand is gekomen is (nog) geen 

Vossenjachtzender 
Ontwerp: PAoVER 
Uit: CQ-PA nr 12, 
Jaargang 1980 



print beschikbaar, hetgeen in dit sta
dium tot voordeel heeft, dat men vele 
spulletjes die al in huis zijn vrijelijk 
kan toepassen. Zo kunnen b.v. de 20 
pF folietrimmers met daaraan parallel 
een condensatortje van 22 pF beter 
vervangen worden door folietrimmers 
van 40 of 60 pF met weglating van de 
parallelcapaciteit. 
Alles wordt in volgorde van het sche
ma op gaatjesboard opgebouwd. De 
toegepaste hoogfrequent smoorspoe
len zijn exemplaren uit de winkel, ter 
grootte van een met draad bewikkelde 
kwart watt weerstand. 

Afregeling 
Voor de afregeling van de zender 
wordt de NE555 eerst uit zijn voet ge
nomen, zodat uitsluitend met een on
gemoduleerd signaal rekening behoeft 
te worden gehouden. De afregeling 
spreekt voor zich en is al dusdanig 
vaak in CQ-PA beschreven dat we er 
niet al te uitvoerig op ingaan. 
De auteur paste de absorptie-frequen-
tiemeter toe, die in CQ-PA nr 31 van 
1978 beschreven is. Door deze meter 
los te koppelen met de diverse kringen 
worden ze stuk voor stuk op maxi
mum gepiekt. 
Bij de zender wordt er van uitgegaan, 
dat er een dipool antenne met 72 Ώ 
impedantie aan is verbonden. Op de 
werktafel wordt de uitgang afgesloten 
met een weerstand van 68 Ώ. 

Nu wordt gecontroleerd of de modula
tor een audiosignaal afgeeft. Daartoe 
wordt tijdelijk pin 1 van de NE555 
met massa verbonden. Vervolgens 
wordt een mini-ampèremeter in de 
emitterleiding van de 2N2905 opge
nomen (op het punt dat in het schema 
met een kruisje is aangegeven). 
Pin 1 van de NE555 wordt losgeno-
men van massa en blijft onverbonden 
zodat de audio-oscillator tijdelijk in 
het geheel niet functioneert en m.b.v. 
de 100k instelpotmeter wordt een 
stroomvan ca. 40 mA ingesteld. 
Wordt pin 1 van de NE555 weer met 
massa verbonden, dan schakelt de os-
cillator weer in en moet de stroom toe
nemen tot ca. 55 mA. 

Nu wordt de uitgang van de multivi-
brator weer met punt 1 verbonden en 
de LF-toon van 800 Hz zal steeds in-
en uitschakelen. Door de instelling 
van de beide instelpotmeters van 500k 
te veranderen kunnen een groot aantal 
variaties bereikt worden; b.v. tang in
geschakeld en kort uit of omgekeerd. 
Bij dit alles dient het stroomverbruik 
voorop te blijven staan. Bij dit model 
functioneert het zendertje ca. 4 uur op 
een batterijtje van 9 volt. 
De zender bevindt zich in een dun-
wandig plastic doosje. De antenne be

staat uit twee stukken elektriciteits
draad met een lengte van 46 cm waar
van het ene stuk met de uitgang en het 
andere stuk met massa is verbonden. 
Het totale gewicht bedraagt 200 gram. 

Resultaten 
Het geheel wordt met nylondraad aan 
de dwarsligger van de vlieger vastge
zet. De antenne elementen zijn hierbij 
om de dwarsligger gedraaid. De ge
schatte hoogten waarbij experimenten 
zijn ondernomen lagen tussen 100 en 
150 meter. De vlieger met zender 
werd in het zuidwestelijk deel van 
Den Haag opgelaten en het resultaat 
was, dat het signaal in een straal van 
100 km werd waargenomen. 
Aangezien de massa van de vlieger 
het stralingspatroon nauwelijks kan 
beïnvloeden, blijft de polarisatie in de 
vrije ruimte zuiver horizontaal. Bij 
metingen, door diverse zendamateurs 
verricht, kwam het verschil tussen ho

rizontale en verticale ontvangst meest
al neer op een verschil van ca. 40 dB. 
Was het bij enkelen slechter dan was 
dat een gevolg van slechte ontkoppe
ling tussen de horizontale en verticale 
antenne. Ook kwamen er rapporten 
binnen van luisteraars met circulaire 
polarisatie. 

Een beperking en een probleem bij de 
rapportering is dat veelal m.b.v. der
den en via allerlei omzetters de be
richten moeten worden ingezameld. 
Dit veroorzaakte zo nu en dan een 
pile-up! 
Er zullen verdergaande pogingen wor
den ondernomen om een zend-ontvan-
gertje op deze wijze mee omhoog te 
nemen. Apparatuur hiervoor is in aan
bouw. 
Hoe het audiosignaal omhoog en om
laag moet worden gehaald is een 
'ham' vraag en ideeën hierover zijn 
zeer welkom. 

LI 
L2 
L3 
L4 
TR1 

Trimmers 
Instellingen Rl 
Irust 
Imod 

10 wdg diam 5 mm lengte 12 mm emaille 0,8 mm 
5 wdg diam 5 mm lengte 10 mm emaille 0,8 mm 
3 wdg diam 5 mm lengte 7 mm emaille 0,8 mm 
4 wdg diam 5 mm lengte 10 mm emaille 0,8 mm 

BFY90, 2N918, 2N2369 
BFY90, 2N918, 2N2369 
2N5109, 2N4428, 2N3866, 2N5913 
2N2905 
Folie of keramisch 

40 mA 
55 mA (punt 1 NE555 doorverbinden met aarde tijdens meting) 
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