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EDITORIAL

Benvolguts amics,
Sembla que, finalment, està arrencant el
nou cicle solar, el 24, que ens ha de portar les
esperades obertures de bandes que ens permetin
tenir més facilitats en les comunicacions en ona
curta. En el passat concurs del CQ WW DX, dels
dies 24 i 25 d’octubre, ja es va notar una
espectacular propagació que es va estendre a
totes les bandes, fent-se contactes amb molta
facilitat amb Àsia i Amèrica fins i tot en els 10 m.
Esperem que augmentin el numero de
taques solars i poguéssim gaudir de força QSO’s
per a obtenir les desitjades QSL’s i assolir els
Diplomes més ambicionats.
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Els amics de les transmissions en QRP
també estan delerosos d’aquest nou cicle, doncs
també podran gaudir dels enllaços amb altres
països tot i transmetent amb la baixa potència
que els caracteritza. N’hi ha que proven de sortir
a l’aire sense superar ni tan sols els 100 mW !!
Per altra banda i després de tot un seguit
de problemes que no m’han permès dedicar-me
massa a la radio, hem pogut treure a la llum
aquest primer numero del butlletí EA3URL,
després d’haver fet un assaig previ amb el
numero 0. Esperem que d’aquí en endavant
puguem tenir unes edicions amb una periodicitat
més estable. I com sempre, esperem les vostres
col·laboracions, opinions o sol·licituds que
sempre seran benvingudes
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ESDEVENIMENTS

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SECCIÓ LOCAL DE
LLEIDA DE URE.
A començaments d’any, concretament el dia 20 del mes de març, va tenir lloc
l’Assemblea General de socis de URE pertanyent a la Secció Local de Lleida.
El nou president de la Secció, Lluís, EA3WX es va presentar a tots els
radioaficionats que havien tingut l’amabilitat d’assistir, doncs, encara que nascut a Lleida,
feia molts anys que estava fora de la ciutat i fins i tot desvinculat de la radioafició, per la
qual cosa no era conegut per la majoria dels presents. També es va presentar com a nou
Secretari de la Secció l’amic Gumersindo, EA3ELW.
Després de llegir la documentació
reglamentaria i exposar l’estat de comptes
rendit per l’anterior President es va a passar a
la exposició dels projectes i objectius que es
pretenia en aquest primer any de
funcionament. En primer lloc proposa el
President la confecció d’un Butlletí intern
d’informació pels socis, cosa que es
benvinguda per l’Assemblea.
En principi vol ser d’edició trimestral i
oberta a la col·laboració de tot aquell que hi
pugui estar interessat, tant amb articles
tècnics, com de caràcter social.
Una altra qüestió que es planteja és
l’assistència del col·lectiu a Fires i
Exposicions amb un stand propi per a
exposar material promocional, fullets i una
mostra d’equips de radio per donar a conèixer
la nostra activitat al públic en general.
En particular es pensa en que es
podria començar per la fira Ecojardi, d’Alpicat
i la Fira d’Entitats, de Balaguer.
La proposta també rep l’aprovació dels
presents i ja es veuria, per a més endavant, la
forma de posar-ho en marxa.
Es parla d’altres propostes i activitats que ja ho podreu veure detallat en el informe
anual que s’editarà en ocasió de la propera Assemblea de l’any 2010.
En acabar l’Assemblea vàrem donar compte d’un petit refrigeri, que en aquelles
hores de la nit ja s’agraïa i es va donar per acabat l’acte tot esperant que l’any fos propici
per a tothom.
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FIRA DE RADIO A FRIEDRICHSHAFEN
El passat mes de juny es va celebrar a la localitat
alemanya de Friedrichshafen la tradicional fira de radio
més important d’Europa.
De Lleida hi vàrem ser una bona representació,
encara que ens hi vam desplaçar per separat i no ens vam
trobar dins la Fira.
Els que hi van ser presents i que en tinguem
constància foren en Joan, EA3FXF en Miquel, EA3FPR
per una banda i el que redacta aquestes línies, Lluís,
EA3WX per una altra.
Va ser obligada la visita a l’stand de
la URE que, des de ja fa dos anys torna a
estar en aquesta Fira i es un dels més
visitats i que sempre hi sol tenir gent al seu
voltant. Vam ser molt ben atesos pel
Secretari, Toni, EA3BRA i els representants
de la casa comercial PROYECTO4 Alfonso,
EA4ATA y David, EC4JD.
Igualment vàrem ser molt ben rebuts
a l’stand de l’associació israeliana de
radioaficionats, la IARC a qui visitàrem per
interessar-nos per la classificació obtinguda
en el seu concurs Holyland Contest del mes
d’abril.

L’amic Mark, 4Z4KX ens va fer els
honors donant-nos l’alegria de conèixer
que havíem estat els tercers en la
classificació, el que suposa la recepció
del corresponent diploma.
La resta de la jornada va ser per
visitar les cases comercials i comprar tot
allò que ja portàvem de cap, amb la qual
cosa vam carregar de valent, amb els
conseqüents inconvenients a l’hora de
passar per l’aeroport que no se’n fien
gaire de tots els nostres aparells.
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FIRA D’ENTITATS DE BALAGUER
El dia 20 de setembre es va celebrar a la població de Balaguer la tradicional Fira
d’Entitats que dona un espai d’expressió a aquelles associacions i entitats que volen tenir
una projecció més activa sobre la gent.
La Secció Local de Lleida de URE
també hi va voler estar present per tal de
donar a conèixer les nostres activitats
com a radioaficionats. Amb aquesta
intenció es va instal·lar al recinte de la
plaça Mercadal un “stand” amb una
estació de radio de HF i tot un seguit de
material publicitari per repartir entre els
nostres visitants.
En Joan, EA3FXF va exercir de
representant oficial del EA QRP Club,
donant les pertinents explicacions sobre la tècnica de la transmissió en baixa potència i
les virtuts del muntatge propi d’equips.

Malgrat tot el material gràfic que ens van enviar d’URE Madrid i alguns equips
QRP que es van portar per mostrar, a banda d’un receptor militar de la II Guerra Mundial
i uns quants manipuladors de telegrafia, la taula quedava una mica buida, però va ser
gràcies a l’amic Josep, EA3UX que ens la va acabar d’omplir amb tota mena d’equips
QRP muntats per ell, la major part a base de les conegudes i per molts enyorades
vàlvules. Va ser el toc final que li faltava a la nostra mostra sobre la radio.
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En la visita que ens van fer les
autoritats que inauguraren la Fira, entre
elles l’Alcalde de Balaguer, sr. Miquel
Aguilà i el Conseller de Governació i
Administracions
Públiques
de
la
Generalitat de Catalunya, sr. Jordi Ausàs
els vàrem poder explicar les nostres
activitats sobre les quals van quedar
agradablement sorpresos, doncs molts
d’ells es pensaven que això dels
radioaficionats ja era cosa d’altres temps.

La nostra mostra va ser un lloc de
força atracció per la canalla que visitava
la Fira de tal manera que, fins i tot, es van
atrevir a posar-se els auriculars i remenar
per les bandes en busca d’alguna
emissora.
Una visita sorprenent i que es va
mostrar
molt interessat pels nostres
equips, va ser la d’un antic membre de
l’Exèrcit Romanès que precisament va
estar destinat a Transmissions. No cal dir
que ens va fer una demostració de les
seves habilitats amb la telegrafia que ens
va deixar bocabadats.
Entre els col·legues que ens van
visitar, a banda d’en Josep, EA3UX que
ens va acompanyar tot el dia, podem
comptar també amb l’altre Josep,
EA3GFZ; en Manel, EA3UI; Francesc,
EA3DVJ, de Ponts; així com també ho va
fer l’antic Cap de Telègrafs de Balaguer
que ens va encantar amb tot el que ens va
contar que era pura història de la
Telegrafia.

Com a primera experiència, ens va agradar a tots els que hi vam participar i ja
hem quedat amb els organitzadors per poder tornar a participar el proper any 2010.
També val a dir que l’estació que es va muntar era un transceptor KENWOOD TS570 amb una antena de canya de pescar d’uns 10 m d’alçada que l’acoplador de l’equip
aconseguia sintonitzar correctament. Es van fer uns quants QSO’s amb l’indicatiu de la
Secció, EA3URL/p
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CONCURSOS

XXII Concurs Comarques Catalanes

Del passat XXII Concurs de les
Comarques Catalanes de VHF i UHF,
celebrat els dies 12 i 13 de setembre ens
ha arribat la fotografia de l’equip que hi
va participar des de la casa rural
anomenada la Saira, que està situada
entre Alpicat i Almacelles, sent un lloc
ideal per les activitats de radio.
L’equip estava format per l’Eva,
EA3EN; el Joan, EA3FXF, Miquel,
EA3FPR i altres membres dels quals no
em sabut el seu indicatiu.
El material utilitzat era un
transceptor
YAESU
FT-817,
un
amplificador lineal per a VHF de 50 W i
les antenes que podeu veure en la
fotografia, amb rotor inclòs, tot un luxe
estant de camp!
L’indicatiu que van utilitzar va ser
el de la Secció de Lleida, EA3URL i es
van aconseguir uns 37 QSO’s

Projectes
Per la propera edició d’aquest concurs ja s’està projectant una sortida, amb
acampada inclosa, per a operar des de més amunt del Port d’Ager, a Sant Alís, que de
ben segur molts de vosaltres ja deveu conèixer. Esperem poder-nos situar entre els
primers llocs.
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TÈCNICA

CONTROL REMOTO PARA ANTENA MAGNÉTICA
EA3BFL ea3bfl@gmail.com

Muchos de vosotros habréis construido con más o menos acierto la antena
magnética. Hay mucha información en Internet, no obstante yo os recomiendo un
excelente estudio que hizo Joan Borniquel EA3EIS en el boletín nº 20 del EA QRP Club
allá por 1998.
No voy a extenderme mucho sobre su construcción, pero a modo de recordatorio
la describiré brevemente:
Consta de un aro, generalmente lo haremos con tubo de cobre de una pulgada de
sección, lo encontramos fácilmente en las ferreterías. Este aro en mi caso lo he formado
con cable coaxial ceflex de 1 pulgada, y mide 110 Cm de diámetro. El aro de
acoplamiento puede ser magnético o Gamma Match, el 1º “filtra” mejor el ruido eléctrico,
el 2º es más fácil de construir y de ajustar. Tiene un diámetro igual a la quinta parte del
aro mayor.
En la parte superior se coloca el Condensador Variable, el que he colocado es
uno de doble estator, Mejor uno tipo mariposa, y tiene 250 pF de capacidad en cada
sección y 3mm de separación entre placas.
El condensador se mueve remotamente gracias a un motor de corriente continua
desmultiplicado, que da una vuelta cada 24 segundos aproximadamente.
El aro de acoplamiento está achatado para una mejor adaptación. Esta
configuración proporciona un rango de sintonía desde la banda de 30 metros hasta los
12 metros.

Lo que propongo es la sintonía remota y automática de la antena con la misma
RF generada por el equipo, en este caso un IC 706 y sin la ayuda de
microcontroladores, las señales de mando irán por el cable coaxial.
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Cuestiones a tener en cuenta:
1 ¿Necesitamos saber en qué posición tenemos el CV?
No, el Condensador Variable no tiene topes, puede girar 360º, por lo tanto
podemos ir desde una capacidad de 100 pF a otra de 45 pF sin dar marcha atrás, pero
hay que pagar un precio, “chuparse toda la vuelta”,unas veces y otras no debido a la
geometría del CV.
2 ¿Cómo alimentamos el motor de mando del CV?
Hay que llevar la alimentación del motorcito por el cable coaxial junto con la
radiofrecuencia.
Montamos dos circuitos desacopladores de RF en ambos sentidos, uno desde el
equipo TRX, y el otro en la antena.
3 ¿Cómo sabemos que la antena presenta la impedancia adecuada?
Un sensor de RF a base de un puente de Wheatstone y un detector de diodo
dará la señal al elemento conmutador, un simple transistor; para que “pare” la
alimentación del motor y a la vez proporcione el freno eléctrico para que su paro sea
instantáneo. Un indicador de aguja nos muestra la correcta sintonía.
4 ¿Tiene pérdidas de inserción el circuito detector de ROE?
Sí, desafortunadamente unos 6 dB. Con un interruptor desde el panel frontal
maniobramos un relé de dos circuitos y dos posiciones que nos hacen el “bypass” del
equipo hacia la antena. Este interruptor lo llamaremos Tune, en esta posición
sintonizamos la antena y en la otra hacemos el Bypass del equipo a la antena.
5 Al cambiar de banda la antena está fuera de sintonía por lo que presenta una fuerte
ROE, ¿es peligroso para el equipo transmitir en estas condiciones aún con baja
potencia?
No, no es peligroso, como mucho el paso transmisor “ve” una ROE de 1:2, ya que
en el peor caso el puente resistivo presenta una carga de 100 Ohms. Hay que tener la
precaución de poner el mando en la posición Tune siempre que cambiemos la frecuencia
de operación.
6 ¿Qué potencia aplicaremos para hacer funcionar nuestro acoplador?
La mínima imprescindible, con el IC706 la posición Low que son unos 3 vatios.
7 ¿Qué longitud de cable coaxial es la adecuada?
La necesaria para llegar desde el equipo hasta la antena, si la antena presenta
una impedancia de 50 Ohms la longitud del cable es irrelevante.

Aspecto general de la caja de mando, un poco espartana, pero no le hace falta nada más.
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Circuitería.
1 Desacoplos de RF y CC.

2 Detección de ROE y maniobras.
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Funcionamiento:
Sintonizamos el TRX en 20 metros por ejemplo, transmitimos una portadora de
poca potencia en FM., el interruptor del acoplador en posición Tune. Si la antena está
desajustada para esta banda habrá un desequilibrio en el puente que nos genera una
pequeña tensión continua de la RF rectificada, ésta señal satura al transistor 2N2222A
que a su vez activa el Relé 2 que pone en funcionamiento el motorcito. Cuando el CV
esté en la posición correcta para que la antena resuene en la banda de los 20 metros,
ésta presenta una impedancia cercana a los 50 Ohms y el puente se equilibra pasando
al corte el transistor. El relé 2 vuelve a su posición de reposo provocando un cortocircuito
en bornes del motor para que éste se detenga al instante.
Una vez ajustada la antena ponemos el interruptor en modo Bypass para conectar
directamente el TRX a la carga. Para sintonizar en otra frecuencia debemos colocar el
interruptor en modo Tune e inyectar la portadora hasta la sintonía.
Podemos ajustar la sensibilidad del sensor, dependiendo de la magnitud de la
portadora.
La sensibilidad del medidor se tara con la antena desconectada y con la portadora
ajustar para la máxima medición a fondo de escala, una antena con una impedancia
cercana a los 50 Ohms moverá levemente la aguja del medidor.
Poca cosa queda por deciros, notar que hoy día en que los equipos comerciales y
los de construcción propia tienen todos los pitos y flautas con múltiple botones,
funciones, todo a base de microprocesadores y microcontroladores; también es posible
hacer “cacharritos” sencillos que con la mínima electrónica hacen un buen papel. En este
caso con tres componentes activos hemos realizado un acoplador automático, o casi,
para antena magnética.
72, 73 EA3BFL, Alfons.

El CD de la Secció !
-

Com treballar el DX
Ètica i procediments d’operació
Curs Basic d’anglès per a radioaficionats
Exàmens per a la obtenció del títol
Curs de codi Morse en MP3

Preu 5€ (despeses de gravació i enviament)

Sol·licituds a la Secció, Apartat 149 25080 LLEIDA
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LA PULGA, UN TRANSCEPTOR MINIMALISTA PARA 40 M CW
by Joan Morros, EA3FXF
ea3fxf@lleida.org http://ea3fxf.googlepages.com

En la edición española del ARRL HANDBOOK de 1996 aparece un artículo sobre
un transmisor diseñado por Dennis Monticelli AE6C denominado “Cubic Incher”, que el
editor español tradujo como “Tx PULGA”.

Transmisor
Es un pequeño y bonito transmisor de CW que entrega de 1,5 a 2 W dependiendo
del transistor que se utilice. El ajuste se hace por medio del trimmer C3 de la red de
realimentación, buscando la máxima potencia de salida sobre la antena de 50 ohms y
monitorizando la mejor manipulación con un receptor. Esta tiene que ser cristalina, sin
zumbidos ni desviaciones de frecuencia. Ver la fig.1
Las variaciones de Vcc las tolera bien y funciona correctamente con 6 V. El
consumo a 12 V varía entre 250-400 mA, según el transistor empleado. Para Q1 yo he
probado el 2SC2988 y el 2N5909, proporcionando 1,8 W. El 2N3866 funciona bien y da 1
W.
Receptor
Con unas cuantas modificaciones es posible transformar el transmisor pulga en un
excelente receptor con lo que convertiremos el equipo en un verdadero transceptor, el
TRX PULGA. Ver la fig.3
El emisor del transistor Q1 se lleva a masa a través de una resistencia cuando el
manipulador está abierto. Un condensador en paralelo filtra la RF y así podemos
conseguir una pequeña cantidad de señal de audio/FI en ese punto. La resistencia reduce
la amplitud de una señal radiada no deseada.
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Teoría de funcionamiento
Ver la fig. 2. La señal procedente de la antena se acopla a un circuito sintonizado
de alto Q, T1//C3. Luego reducimos la impedancia con C1/C2. La señal atraviesa el cristal
de cuarzo X1, que nos hace la función de filtro y ataca la base de Q1 donde se mezcla
con la oscilación local también controlada por X1

Ver fig. 5 El audio se extrae del emisor. Se puede obtener también del colector,
donde se tendría a la vez una amplificación adicional. Después de un ligero filtrado, la
señal de audio ataca un LM386. Si ponemos la patilla 8 a masa a través de un diodo,
podremos enmudecer el audio cuando el manipulador está actuado. C18 establece un
retardo en la recepción.
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Ajuste
En transmisión es muy importante conectar una carga de 50 ohms o una buena
antena. Si transmitimos accidentalmente sin antena ya nos podemos ir olvidando de Q1.
En recepción el transistor 2N3866 funciona bien. Con unos auriculares de 8 ohms y la
antena conectada, deberemos poner V1 completamente a masa y aumentar lentamente
la capacidad de C3 hasta que oigamos el ruido característico de la banda y las señales
que pudiera haber
Cuando transmitamos, la potencia deberá estar cerca del máximo. Para una mejor
manipulación se puede variar C3, pero entonces también variará el punto de recepción.
Estos ajustes son fáciles e intuitivos. Las frecuencias de oscilación en transmisión y en
recepción diferirán en 1 KHz aproximadamente.
Con el potenciómetro V1 se puede variar la sintonía de Rx en aproximadamente 1
KHz, con lo que cambiaremos el tono de la señal e, incluso, podremos eliminar alguna de
ellas fuera de la banda del filtro

Conclusión
La cantidad de señales recibidas con este sencillo equipo es sorprendente. No
tiene la calidad de un receptor comercial, pero es mucho más efectivo que sus
homónimos minimalistas que yo he probado: PIXIE, CURUMIN, DIXIE …
Para obtener las PCB, ficheros SPICE y otros recursos vaya a:
http://ea3fxf.googlepages.com/flea
CARACTERÍSTICAS
Voltaje
Corriente
Potencia CC
Número de componentes LCRQU
TRANSMISION
Potencia
Segundo armónico
RECEPCION
Mínima Señal Detectable, MSD
Rango Dinámico, DR
Selectividad -3dB (ver figura 4)
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DIPLOMES

Pels amants dels diplomes aquí us en presentem uns quants tots ells referits a les
estacions ubicades a l’Antàrtida.

La informació sobre tots ells i d’altres la podeu trobar per internet a la següent
adreça:

http://www.waponline.it/WapAwards/tabid/61/Default.aspx
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ACTIVACIONS
Artesa de Lleida

VGL-042

Durant aquest any 2009 hem dut a terme una sèrie d’activacions de vèrtexs
geodèsics amb els quals s’ha donat l’oportunitat a radioaficionats de tot l’estat de sumar
punts per l’obtenció del Diploma Vértices Geodésicos de España que patrocina el Radio
Club Henares i que té una forta implantació arreu el país.
En la major part de les activacions hi ha intervingut, a més del president de la
Secció, Lluís, EA3WX els col·legues Joan, EA3FXF i Xavier, EA3GCY.
La primera activació va ser al vèrtex VGL-042 situat en el terme d’Artesa de
Lleida, just al costat de l’autopista AP-2.

Va ser el dia 31 de maig que muntàvem al costat del vèrtex la paradeta amb els
equips. Es tractava d’un transceptor YAESU FT-817, de 5 W de potència de transmissió,
un amplificador HLA-150, que ens ajudava a arribar a tot arreu amb els seus 100 W, un
acoplador d’antena MFJ-971 i l’antena, la coneguda G5RV curta que ens donà molt bons
resultats. Tot això alimentat per una bateria de 12 V 37 A.h que va aguantar durant tot el
període de l’activació.
Es van fer un 160 QSO’s amb altres
estacions, als operadors de les quals se’ls
van enviar les corresponents targes QSL.
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Torre de la Seu Vella de Lleida

VGL-127

La segona activació, que va ser la més interessant, tenia lloc al cim de la torre de
la Seu Vella on també està situat un vèrtex amb el numero VGL-127.
Prèviament s’havia presentat als Serveis territorials a Lleida del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació un dossier explicant el que era la radioafició, en primer
lloc, i després el perquè del nostre interès en pujar a la torre. El sr. Josep Tort i Bardolet
ens va atendre molt amablement i després de retardar la data de l’esdeveniment per
raons d’agenda, aquella va quedar fixada pel dia 5 de juliol.
Els integrants de l’expedició, els
habituals 3FXF, 3GCY i 3WX vàrem
pujar tot el material fins al cim, després
de pujar els 238 esglaons que té l’escala
de cargol de la torre. Aquesta vegada el
transceptor ja va ser un YAESU FT-857,
amb els seus 100 W (ens vam estalviar
el
pes
de
l’amplificador
lineal),
l’acoplador MFJ-971 i la ja clàsica
antena G5RV. La bateria utilitzada va ser
de 12 V i 17 A.h que va anar justeta però
suficient per acabar la feina.
Es van fer 120 QSO’s doncs el
temps que teníem era limitat a l’horari
d’obertura de la torre.
Per a confirmar l’activació es va editar una
tarja QSL especial que, d’ara en endavant i fins que
s’acabin, serà la QSL de totes les activitats que es
facin amb l’indicatiu de la Secció, EA3URL
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Loma Alta

VGT-051

El 2 d’agost va ser la darrera sortida en
una activació de vèrtex geodèsic. Aquesta
vegada li va tocar el torn al vèrtex VGT-051
ubicat al costat de les runes d’una antiga fonda
en la carretera de La Granadella a Ulldemolins.
L’única diferència entre el material
utilitzat per l’activació va ser que, aquesta
vegada, la antena era un simple dipol per a 40
m que es va portar de forma fenomenal.
També, i degut a la forta calor que feia
aquest dia, en lloc d’un parasol com en altres
ocasions, es va estrenar una tenda de
campanya del tipus “hall” que va ser ideal per
aquest tipus d’activitat. En cas de necessitat es
pot habilitar per dormir-hi sense cap problema.
Els QSO’s van ser més de 200, amb molt bona
participació del personal d’arreu el país.

En totes aquestes sortides s’està utilitzant un vehicle tot terreny de la marca TATA
que, a més, facilita l’aixecament de les antenes al disposar d’uns suports per a trams de
pals que conformen un punt on enganxar un extrem; l’altre sol ser, per ara, el mateix
vèrtex on s’hi lliga una canya de pescar d’uns 10 m d’alçària.
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Cara de pistes i de components de la placa de CI de la “PULGA”

I a veure si enguany no ens oblidem de portar l’amplificador lineal, eh?!
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EA3URL
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

