
QRP STATION TESTSET

 HF dummyload-wattmeter met frequentieteller
 Signaalgenerator HF – VHF – UHF
 Dubbeltoon generator LF
 Laagfrequent versterker
 Relatieve LF wattmeter
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Inleiding:
Na de bouw van de QRP veldtestset zocht ik iets voor in de shack. Deze testset zou alles in 
zich moeten hebben om een zelfbouw QRP set af te regelen of om een QRP koopset te 
controleren.

Samen met de reeds beschreven regelbare voeding vormt deze testset een eenheid. De testset
kan vanuit de regelbare voeding van spanning worden voorzien.

De ideeën komen uit diverse QRP bladen, van de Elecraft mini-kits en van PA0SSB.
De onderdelen komen uit de junkbox of via E-Bay.

De toongenerator is gebouwd op experimenteerprint; de HF oscillator en de dummyload zijn 
gebouwd op enkelzijdig printplaat. Met een tandartsfreesje zijn eilandjes gefreesd.

Beschrijving van de modules:

Dummyload-wattmeter:
Deze meet het vermogen van de set onder test. Maximum vermogen 20 watt.
Uitlezing middels de digitale voltmeter

Frequentieteller:
Deze meet de frequentie van de aangesloten zender (1 – 1300 MHz)

HF oscillator:
Deze geeft een stabiel signaal af van ca. S9 met harmonischen op alle amateurbanden tot in 
de 23 cm band.
Dit is een handig tool om de gevoeligheid te bepalen en om te kijken of de S-meter een beetje 
klopt. Met een externe verzwakker kan je in stappen van 6 dB (= 1 S-punt) naar beneden 
gaan

Dubbeltoon generator:
Deze kun je gebruiken met een enkele toon (660 of 2150 Hz) om het laagfrequent deel van de 
set door te fluiten. Als dubbeltoon generator kun je er de SSB afregeling mee bekijken 
(Oscilloscoop met een directional coupler)

Laagfrequent versterker:
Deze kun je gebruiken om vanaf de middenfrequent naar de uitgang te luisteren waar je wel of
geen signaal hebt. Achter in de kast zit een kleine luidspreker

Relatieve Laagfrequent wattmeter:
Bij het afregelen van de HF en MF trappen op maximum signaal kun je op de laagfrequent 
uitgang meten wat het signaal doet. Het is een relatieve aanwijzing. Uitlezing op de digitale 
voltmeter.
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Dummyload:
Het idee komt van de Elecraft Minikit DL-1

P(watts) = (V + 0.25)2 /25  ( V= volts en 0,25 is the RF spanningsval over de diode)

V = √ (P x 25) – 0,25

Volt 3,3 5 7 10 12 14 15,6 17 18,5 19

Watt 0,5 1 2 4 6 8 10 12 14 15

De 2 weerstanden van 2k7 en 100 ohm (linksonder op de foto) vormen de spanningsdeler voor
de frequentieteller.
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Frequentieteller:
Gate time : 0.64 seconds
Freq. Range : 1 – 1300 Mhz
Stability : ± 2.5 ppm, voltage controlled crystal oscillator ( VC – TCXO)
PIC : PIC16F648A , 8 bit
Reference : 5032 package 13.000 MHz
Sensitivity : 60 mV pp
Voeding : 9 – 12 VDC
Stroom : < 55 mA
Afmetingen : L x B x H: 58mm × 32mm × 27mm

IF settings
The minimum frequency is adjustable in steps of 100 Hz, frequency range 0 ~ 999.9999 MHz, 
can be set to plus or minus IF mode

Board interface
RF INPUT ( measuring signal input ): XH2.54-2P side outlet port
ICSP INPUT (MCU programming interface ): XH2.54-6P pins
POWER INPUT ( Power Interface ): XH2.54-2P side outlet port

De frequentieteller is aangesloten op de dummyload met een spanningsdeler 2k7 – 100 ohm

In de praktijk blijkt een 80 meter signaal vanaf 0,5 watt al een uitlezing te geven. Bij hogere 
frequenties is de gevoeligheid beter. Op 10 meter en hoger is 0,1 watt voldoende.
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HF oscillator:
Basis : Kristaloscillator 3,579545 Mhz (± 100 ppm)
Spanning : 5 VDC d.m.v. 78L05
Aansluitingen : 1 niet aangesloten; 7 massa ; 8 uitgang ; 14 voeding

Uitgang : varieert per band. Op grondfreq. S9 + 20 dB. Andere HF freq. ca. S8
  ook op VHF nog > S9
  Let op: < 30 MHZ geldt: S9 = 50 µV; > 30 Mhz geldt: S9 = 5 µV

Band 80 40 20 15 10 6 4 2 70 23

Freq. 3,580 7,160 14,317 21,476 28,635 50,112 71,590 143,180 433,120 1295,80

S meter 9+25 dB 9 9 9 9+5 dB 9+15 dB 9+35 dB 9+20 dB 9+20 dB 9+10 dB
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LF versterker:
Type : LM386 M
Print : 37mm X 41mm
Spanning : max. 12 VDC
Stroom : max. 5 mA
Input : 50 kΩ
Output : max. 0,7 W bij 8 Ω
Vervorming : max. 0,4 % (50 – 5000 Hz)

Laagfrequent wattmeter:

 De trafo is een standaard voedingstrafo.
Primair 220 V (700 Ω) , secundair 9 V (4 Ω).

 C = 20 nF.
 De 4 Ω kant hangt aan de luidsprekeruitgang, de 700 Ω kant hangt aan de brugcel
 Uitlezing (relatief) op de digitale voltmeter
 Let op: alleen bij een stabiele toon krijg je een stabiele uitlezing op de voltmeter
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Dubbeltoon generator:
IC : LM 324
Uitgang : 660 en 2150 Hz

  Single tone max 0,8 volt pp
Spanning : 12 VDC (max 26 VDC)

Aanpassingen PA1FZH op schema F6CER:
 C1 = 23 nF  (geeft  660 Hz)
 C6 = 7,2 nF (geeft 2150 Hz)

Normaal SSB Overgemoduleerd SSB
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