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Terug op de plank, de ‘groene QRP set’ A510!  
(geschreven 12 juli 2013) 

 

 

We hebben er 2 gehad. Mijn vader, PA3ABH en ikzelf had er ook één en wel in de 

jaren 90 van de vorige eeuw. Ze werden destijds verkocht door een dumpzaak in de 

Jan Vossensteeg in Leiden. Ik weet nog goed dat we vanuit Voorburg, waar we toen 

woonden, een setje voor me gingen ophalen. Later hebben we bij een bevriend 

radioamateur in Den Haag er ook nog een voor mijn vader gekocht inclusief reserve 

buizen. Dat is degene die nu bij mij op de plank staat. Mijn set heb ik indertijd weer 

doorverkocht aan een Canadees! Nadat we verhuisd waren naar Muntendam, konden 

we regelmatig bij Ypma Technische Dump in Veendam naar aanvullende onderdelen 

zoeken. 

Helaas hebben we niet alles kunnen vinden. Er schijnt namelijk een hele kist vol te zijn 

met antennetuners, draad, kabel, koptelefoons etc. maar veel daarvan was niet in 

Nederland verkrijgbaar. Ondertussen hadden we de antenneaansluiting vervangen 

door een PL259 chassis en in de batterijcompartimenten hebben we een netvoeding 

ingebouwd. 

  

  

(foto’s van een verkoper op 2e hands) 

  



©PA3ANG  2 
 

In elk geval heeft de A510 die nu bij mij op de plank staat een jaar lang als QRP baken 

gediend. Een speciaal blog kun je hieronder vinden. We hadden een vergunning 

(tegenwoordig heet dat een ATOF) en de A510 was aangesloten op een 25 meter 

lange draad (sloper antenne). Met een paar nieuwe buisjes maakte de set 250 mW en 

de bakentekst werd geseind door een VRZA keyer. Superleuk moet ik zeggen en met 

veel verschillende reacties. Maar goed die tijd is voorbij. De ATOF is verlopen en de 

set heeft een hele tijd op zolder gestaan. 

 

 

QRP Beacon Activity  (geschreven 11 december 2005) 

QRP Beacon Experiment with the A510 September 1980 till September 1981 

 

Description A510 

This HF manpack transceiver was built by AWA in Autralia during the 1950s. Like most AWA 

productions it was ahead of its time. Looking at its construction, one could easily believe it was 

ten years newer than it really is. It consists of a separate receiver and transmitter, connected 

by an umbilical cord, worn in pouches which strap across the operator’s chest. The receiver is 

VFO full coverage from 2 to 10MHz. The receiver is also a very high performance specimen. 

The transmitter is crystal controlled, and can output 1 watt on either AM or CW. The transmitter 

has a built in ATU and can tune a whip or wire antennas. 7 pin glass miniature valves are used. 

Two separate batteries provide power, one for heaters, and the other for HT and bias. 
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Technical specification 

Frequency Range 2-10MHz 

Transmitter 4 crystal channels 

Receiver full coverage 2-10MHz 

Power Requirements 2 dry batteries 1.5V, 90V and -7.5V 

Mode AM or CW 

Receiver 5 Valve reflexed superheterodyne 

Sensitivity 5uV 

Transmitter Power Output CW – 0.75W into 75 ohms 

 AM – 0.2W into 75 ohms 
 

“A LICENCE TO BEACON” 

Due to Dutch regulations we needed a special licence from the authorities to keep an 
unmanned station on the air. This licence was issued to my father PA3ABH for the 
period 1st September 1980 till 1st September 1981 and covered the frequencies 3.510 
MHz and 7.010 MHz with 250 milli-watt. 

The Beacon hardware 

The Transmitter used was the A510 transmitter part. During the experiment we had to 
change the final tubes to keep the power output to 250mWatt. The A510 has a build in 
Antenna Tuner. The RF signal was therefor directly fed to a ‘Sloper’ antenne, a 25 
Meter long wire hanging from about 20 meter to about 10 meter height. 
To generate the CW signal a Electronic Memory Keyer was used. This VRZA keyer 
was programmable and could contain the whole message to transmit including a silent 
period. 

Reports received during the beacon tests in 1980 –1981 

 
Y = Former East Germany 



©PA3ANG  4 
 

 

Some of the QSL we got from fellow HAM operators 

 

 

 

But we also got negative reactions 

 

This OM doesn’t like the QRM made 

by 

the 250mWatt beacon. 

Isn’t it remarkable that QRP can jam? 

It seems he doesn’t like us. 

We got the same QSL and remark for 

the 80 Meter beacon test. 
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and we had correspondence with SWL stations 

 

 

  

Conclusion 

Based on the reports and the amount of positive reactions, I was encouraged in 
keeping the beacon on the air for almost a year. Especially station from Eastern Europe 
where enthusiastic and used the beacon signals to monitor the band propagation. I 
even got detailed reports with signal strength during a day or a week. 
Beacons are used by Radio Amateurs mainly on the higher HF bands and the 
VHF/UHF bands. But the experiment showed that a beacon on the lower HF band is 
appreciated as well and has certain added value to offer. 
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Een belangrijk punt bij de A510 is dat op de zender een plaatje is bevestigd met 

radioactieve verf. Dit plaatje is vervangen door een geplastificeerd stukje karton met 

dezelfde beeltenis erop (door het plastic schittert hij wat op de foto). Verder is de set 

voorzien van 4 kristallen. 3575 kHz  en 3705 kHz, resp. CW en AM surplus kanalen op 

80 meter en twee frequenties op 40 meter zijnde 7020 en 7030 kHz. Met de telemike 

(links op de foto) kan AM gemaakt worden en met de handsleutel CW. 

 

Op internet is niet veel te vinden van de A510. Op 

de site van VK2DYM heb ik echt iets gevonden 

maar deze sites worden niet meer onderhouden. 

Voor de zekerheid heb ik alle documentatie, foto’s 

en manuals die ik verder nog kon vinden hier 

opgeslagen. 

O ja, een hele mooie is deze foto gemaakt in 

Dayton tijdens een Hamvention. Elk jaar is daar 

een ‘gathering’ van groene operators. De linker 

persoon heeft de A510 de rechter draagt ver-

moedelijk een andere Australische set een HF-156 

 

 

Ik heb mijn vader beloofd dat de A510 niet verkocht gaat worden maar ‘in de familie’ 

blijft. Dus voorlopig bij mij op de plank. Je kon er leuk mee naar Transport Radio op 

6095 kHz luisteren en ik zal zeker ook eens proberen om me in te melden in het SRS 

AM-Net op 3705. 

http://www.qsl.net/vk2dym/radio/A510.htm
http://www.qsl.net/vk2dym/radio/A510.htm
http://www.qsl.net/vk2dym/radio/A510.htm
http://xs4all.nl/~dijkjj/A510
http://xs4all.nl/~dijkjj/A510

