Nostalgie zenders
door Willy Acke, ON4AW

Voorwoord.
Vandaag verkiezen veel radioamateurs digitale meettoestellen, en digitale toestellen allerhande,
boven analoge meters en apparaten die nochtans nog grote diensten kunnen bewijzen als het niet
gaat over het eisen van een zeer grote nauwkeurigheid. Men is gewoon geraakt aan microprocessorgebaseerde elektronica, waaronder ook amateur zenders-ontvangers.
Parallel daarmee zitten de meesten van ons enkele uren per dag voor het scherm van een PC, als ze
niet naar het beeldscherm van een TV zitten te kijken. Herinneren we eraan dat de TV in BE en NL
haar intrede pas gedaan heeft tussen 1955 (zwart-wit TV) en 1959 (KTV: PAL+SECAM), en de PC’s
nog later.
Daarvóór bestonden deze media niet en men kon er dus ook geen uren voor en naar zitten kijken,
slecht voor de gezondheid want men beweegt niet meer, waardoor 35% van de Europese bevolking
nu lijdt aan obesitas of een te dikke buik en de jongeren geen gezond sperma meer produceren.
Op radioamateur gebied een spijtige evolutie, mede doordat er blijkbaar geen tijd meer over is om
zelf nog iets te bouwen of te experimenteren met allerlei elektronica-schakelingen.
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Dit laatste is ook moeilijker geworden doordat elektronica-tijdschriften blijkbaar reclamemakers en
verkopers zijn geworden van- integrated circuits, nemen we Elektuur als voorbeeld, want ze vullen
de bladzijden van hun tijdschriften met IC-schakelingen waarvoor men ook nog praktisch
printplaten-vervaardigende-specialist moet zijn. Niemand verstaat nog wat hij/zij doet, hoe de
schakeling precies werkt met IC’s waar in elk tot honderden of meer transistoren zitten, en de IC’s
worden met elkaar door printbanen op een epoxy printplaat verbonden volgens de specificaties van
hun fabrikant.
In radioamateur tijdschriften is de toestand nog erger: bijna niemand experimenteert nog en schrijft
daarover nog een artikel ter publicatie naar de redactie. Het gevolg daarvan is dat die tijdschriften
dan maar hun bladzijden vullen met foto’s en beschrijvingen van allerlei bijeenkomsten en
‘activiteiten’ van de leden zoals vossejachten en andere (typisch: ’Electron’ van de VERON), zonder
nog technische artikels met een interessante inhoud af te drukken. Als er dan eens een antenneartikel gepubliceerd wordt, meestal over een of andere vorm van symmetrische antenne, dan voedt
de auteur die steevast met een coaxiale kabel, waardoor de helft van de antenne niet werkt, of via
een “choke”-balun van enkele windingen coaxiale kabel op een spoelvorm, die geen balun is, maar
een prul ondanks al het gejuich over de daarmee bekomen ‘schitterende resultaten’ die ver inferieur
zijn aan deze bij het toepassen van een echte balun om de antenne te voeden, dus ook nog
misleidend voor nieuwkomers. De vraag stelt zich in deze omstandigheden, hoe zinnig het voor een
jonge mens, jongen of meisje nog is, om vandaag nog een elektronica-studie aan te vatten.
De “ziel” van de interessante elektronica die men nog kon verstaan, ook tijdens het zelfbouwen, is
eruit, en men is overgeleverd aan een commerciële markt, waarop ook beginnende amateurs alles
kopen, zoals Tx +Rx, zonder nog een inspanning te leveren om zelf een zender of een ontvanger in
elkaar te knutselen tot het toestel werkt, tot grote zelfvoldoening van de ontwerper en bouwer.

"

AM'er" Joe Walsh WB6ACU Atlas 215X solid state transceiver circa 1977
Entoesiasten van de vroegere toestand van een combinatie van elektronische (elektrische)
mechanische ontwerpen, met bijvoorbeeld afstemmingen uitgerust met mooie tandwieloverbrengingen, en waarin radiobuizen een rol speelden, en weerstanden, condensatoren en
spoelen volgens een verstaanbaar schema en bekende principes met elkaar verbonden werden
d.m.v. een aangename rookpluim verspreidende soldeerbout, (ontwikkeld door de harskern in de
multicore soldeer), kijken dan ook met nostalgie terug naar de tijden waarin elektronica nog
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eenvoudig was, zonder financieel beroep te moeten doen op fabrikanten van micro-elektronica,
dikwijls van Amerikaanse of Japanse oorsprong.

Veertig jaar geleden speelden de Europese bedrijven Siemens, Telefunken, Philips …, nog een
toonaangevende rol, maar na het transistor-tijdperk en de aanvang van de IC-periode, schijnen ze
dat opgegeven te hebben en zijn ze afgehaakt, de initiatieven overlatend aan Azië.
Denken we bijvoorbeeld ook aan het verdwijnen, nu reeds meer dan 40 jaar geleden van ‘Philips
Technisch Tijdschrift ‘.
In Eindhoven moesten ze de duimen leggen voor Japanners, Zuid-Koreanen, … landen die groot
geworden waren op micro-elektronica-gebied, mede doordat Amerikaanse firma’s zoals Motorola hun
kennis /know-how/ technologie transfereerden naar de goedkopere Asiatische gebieden, waar
werknemers, waaronder een groot aantal kinderen vanaf 11 jaar, in een hangmat in de fabriek
sliepen om aan zeer lage lonen ’s morgens om 5 uur reeds te kunnen herbeginnen werken aan de
lopende band van de productieketen.
Vakbonden bestonden daar niet, elke arbeider kon naar willekeur afgedankt/ontslagen worden,
alhoewel dat in Japan moeilijker was.

In Amerika hebben we bv. in Philadelphia gezien, dat aan de ene kant van een straat nog typisch
Amerikaanse apparatuur verkocht werd van Collins, Hammarlund, Hallicrafters, RCA, Motorola, Eico,
Johnson, HRO, National, Heathkit, Drake, Swan, Lafayette en aan de andere kant van dezelfde
straat, verkochten alle winkels toestellen met Japanse, Koreaanse en Nationalistisch-China
oorsprong, uitgerust met VLSI-chips, de helft goedkoper voor dezelfde specificaties als de
Amerikaanse, en even goed of beter presterend.
Alle winkels aan de ‘Amerikaanse‘ kant gingen failliet, de Tandy winkels inbegrepen.
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Typische ‘ Collins-line’.
Bovendien waren sommige in de USA vervaardigde toestellen nog gedeeltelijk uitgerust met
radiobuizen, dus groter en ‘warmer’ en meer stroom verbruikend, dus minder economisch.
Als klap op de vuurpijl werd het interessante RCA (Radio Corporation of America) opgekocht door de
sterkstroom-reus General Electric, dus daarmee was het ver gedaan met de elektronica.

En Collins viel ook weg, dat produceerde de prachtige Collins zenders en ontvangers niet meer. Het
gevolg hiervan is, dat we na deze ontwikkeling en teloorgang, als het ware musea moeten bezoeken,
om o.a. op dat vlak, aan de periode 1930-1970’s nog herinnerd te worden.
Op radioamateur gebied hadden telegrafie en amplitudemodulatie plaatsgemaakt voor FM, NBFM,
SSB= EZB= enkele zijband, en voor het als operateur behalen van sommige licenties hoeft men
zelfs geen telegrafie meer te kennen, een spijtige zaak, want om DX te kunnen plegen in zeer
slechte voortplantingsomstandigheden, gaat er niets boven CW.
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De tijd van de “Amerikaanse stock’s “ na de tweede wereldoorlog vanaf 1946.

.
In de vroege jaren 1950 maakten we kennis met het verschijnsel van de ‘Amerikaanse stock’,
meestal gehouden als uitbreiding op een bestaande ijzerwinkel, waar in die na-oorlogse periode in
feite nog niet veel te koop kon aangeboden worden, want de door Duitsland onder de voet gelopen
landen en de door de Sovjet-Unie ingepalmden, kreunden nog onder de tekortkomingen op alle
gebieden, die langzaam opgevuld werden door het ‘Marshall-plan’.
Een grote hoeveelheid (onder meer) oorlogs-radio materiaal (‘surplus’) werd aan zeer geringe prijzen
te koop aangeboden (ook te Brussel, bijvoorbeeld in de ‘rue Blase‘), zowel zenders als ontvangers.
Prachtig en zeer interessant materiaal, ook betaalbaar door kinderen, zoals de schrijver van deze
lijnen, die toen in Gent studeerde en daar kennis maakte met de stock op de Rooigemlaan en in de
Goudstraat (waar nu de Artevelde Hogeschool staat en dichtbij het Edward Anseeleplein niet ver van
het Gentse stadhuis).
Het aanbod was overweldigend, in de Rooigemlaan in een langgerekte reuzenhangar die in het
midden, en links en rechts van de wanden volgepropt stond met opeengestapelde zenders en
ontvangers: Engelse, Duitse, Amerikaanse, Russische.
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Ook op de oprit op het pleintje voor de stapelplaats stond het vol, niet alleen daarmee, maar ook
grote dozen vol met spiksplinternieuwe 33 toerenplaten van Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Gerry
Mulligan, Fred Astaire, Sarah Vaughan en ga zo maar door, we hebben hier nog tientallen
grammofoonplaten uit die tijd aan 5 frank stuk liggen op de eerste verdieping van het huis, waar nog
een gewone platendraaier met versterker staat om er naar te luisteren.
Ook isolatieplakband, dun vloeibare lijm van superieure kwaliteit in donkerbruin gekleurde potjes,
verlichtingslampen van 110 volt, kort samengevat, we ontdekten dat onder meer half Amerika daar
te koop werd aangeboden.
We hadden nooit gerookt, maar daar lagen Player sigaretten, op een fijne manier geparfumeerd.
In de Limburg hebben we nog meer en grotere Amerikaanse stock’s gezien, maar de benaming van
de gemeente ontsnapt ons op dit ogenblik.

Er was ook een reusachtige stock op de industrieterreinen van Herentals, waar in grote
hoeveelheden de AN-GRC9 en de SCR599 werd aangeboden, deze laatste helemaal compleet in
aanhangwagen, de zender (BC610 hierboven reeds afgebeeld) geïnstalleerd met bijbehorende
ontvanger BC342 of BC348,met technical manuals die we hier nog liggen hebben, en een uitrusting
die we tijdens onze militaire dienst terug aangetroffen hebben in de Transmissieschool te Vilvoorde
in de kazerne Commandant Poliet.
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In die kazerne hebben we samen met ON4UA Urbain Alleays (silent key), schrijver van een boek
over KleurenTelevisie, en ON4BX Arthur Blave, professor aan de universiteit te Mons/Bergen, een
radiostation opgericht met bijbehorende antenne, toen over de koer gespannen+ een groundplane.
Een gouden tijd, konden we die maar opnieuw beleven.
Die kazerne op de Mechelse steenweg in Vilvoorde, is nu (om plaats te maken voor een parking),
afgebroken, hebben we vernomen, dus op die manier vernietigt men ook nog een stuk verleden,
hetgeen onze nostalgie alleen maar groter maakt.
Hieronder volgen enkele beschrijvingen van vooral telegrafie–zendertjes, uit tijdschriften zoals QST,
73, Ham-Radio, Radio-Craft, Radio-News, Wireless World....
We nodigen elke radioamateur uit, daar 1 of meerdere ontwerpen van na te bouwen, zodat duidelijk
wordt, dat men ook voor weinig geld een toestel kan verwezenlijken, dat nog een enorme voldoening
schenkt bij het maken van verbindingen, en voor weinig daaraan bestede moeite, geld en tijd, goed
werkt en presteert.
Succes bij de bouw toegewenst !
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Voorbeeld: hoe ons zelfgebouwd telegrafiezendertje er kan uitzien.
Deze uitvoering is in januari 2002 verwezenlijkt door W7QQQ voor de 40 m band.
De voedingsspanning is gestabiliseerd met een VR-buis.
5 W tot 30 W zender (uit het jaar 1940).

Deze zender werkt met een 3C24/24G triode die geschakeld is als (FT243-) kristal oscillator en
tegelijkertijd als HF versterker met een parallel afgestemde LC tank-kring als anodebelasting,
waarvan de spoel L1 afgestemd wordt door C4.
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Het hoogfrequent wordt van L1 overgekoppeld naar L2, die met C5 een seriekring vormt om de
daarop aangesloten antenne in resonantie af te stemmen, en de Tx er een uitgangsvermogen van 5
tot 6 watt te laten aan afleveren, voldoende voor (CW-) QSO’s als QRP zender bij goede
voortplantingscondities.
De zendbuis heeft een mooie volle ronde anode waarop + 250 V voedingsspanning wordt toegepast.
De gloeidraad wordt gevoed vanuit een 6,3 V secundaire met middenaftakking van de transformator
T.
Het is via die middenaftakking dat de zender in CW wordt gesleuteld. Op dat ogenblik trekt het
stuurrooster van de triode meer stroom dan indien op diezelfde plaats een penthode of een beam
tetrode zou gebruikt worden zoals een 6L6 of een 6AG7.

Teneinde na te gaan hoeveel gelijkstroom het zendertje trekt met gesloten seinsleutel, kan men een
0 tot 50 mA of 0 tot 100 mA meter in serie met de plus van de voedingsgelijkspanning plaatsen of
in het punt X op het schema, in serie met de HF-smoorspoel.
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Men zal typisch 20 mA tot 30 mA aflezen op de analoge meter wanneer het in resonantie afgestemde
zendertje goed door de antenne belast wordt.
De 3C24 is tot veel meer in staat dan tot de 5 watt die hij in deze omstandigheden aan de antenne
levert, want als men de specificaties van deze buis naslaat in een karakteristiekenboekje, blijkt dat
ze 30 W HF vermogen kan leveren als men de anodespanning verhoogt van +250 V tot +1000 V.
De in deze toepassing verlaagde voedingsspanning zorgt er echter voor dat de stabiliteit van het
zendertje verzekerd is, mede omdat niet zoveel geëist wordt van het kristal, en dit langer meegaat.
Dit zendertje werkt op de grondfrequentie van de kristallen, dus hier wordt geen frequentieverdubbeling toegepast, omdat dit de schakeling ingewikkelder zou maken.
De spoel L1 die opgenomen is in de anodeketen is gewikkeld met nummer 22 geëmailleerde draad
op een isolerende spoelvorm met 2,5 cm diameter. Op de 40 m band liggen er 14 windingen op, en
L2 wordt op 3 mm afstand daarboven op de zelfde spoelvorm gewikkeld met 4 windingen.
Op de 20 m band is L1= 8 w en L2= 3 w, op de 30 m band is L1= 11 w en L2= 4 w. Steeds met
dezelfde soort draad en gewikkeld op een spoellichaam met dezelfde diameter. Op de 80 m en 160
m band bedragen de L1 en L2 waarden respectievelijk 28 w en 10 w, alsook 56 w en 20 w. C4 en C5
(elk 350 pF tot 470 pF) zijn regelbare condensatoren. C4 dient om de minimum plaatstroom (de
‘dip’) in te stellen op de frequentiebanden. C5 is de belastingscondensator die zodanig geregeld
wordt dat de Tx het grootste uitgangsvermogen aflevert, gemeten met een HF wattmeter, nadat met
C4 de plaatstroom-terugslag werd ingesteld.
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Een kleine 250 V voeding uit een afbraak van een oudere buis-type-radio of laagfrequent versterker
is geschikt om dit zendertje te voeden. Een aparte 6.3 volt transformator kan ook uit een afbraak
gehaald worden.
Vindt men niet de geschikte gloeidraad transformator, dan kan met twee transformatoren van 110 V
primair en 3 volt secundair zodanig samen gebruiken, dat hun primaires in serie geschakeld worden
op de 220 V~ netspanning, en de secundaires eveneens in serie verbonden, zodat aldus een 6 V~
spanningswikkeling ontstaat met middenaftakking.
Optimalisatie van de werking.
Men begint met de gloeidraadspanning toe te passen op de buis, die men enkele minuten laat
opwarmen. Vervolgens schakelt men de +250 V gelijkspanning in. De volgende stap is het
neerdrukken van de seinsleutel en het met C4 afstemmen van de anodeketen voor minimale
plaatstroom. Vervolgens de antenne opladen, door C5 bij te regelen voor het grootste bereikbaar
vermogen, afgelezen op een in-lijn opgestelde wattmeter.
Om dit uitgangsvermogen nog te verhogen, nogmaals C4 wat bijregelen. Tenslotte een telecom
ontvanger afstemmen op de gekozen kristalfrequentie, en luisteren of de telegrafietoon er zuiver
doorkomt.
De Tri-Tet 36.

Het kristal zit in een FT-243 houder en de 59 trekt met dit kristal slechts een geringe roosterstroom.
In sommige gevallen plaatst men in parallel met het kristal een 33 pF condensator als bijkomende
capacitieve belasting. De kristaloscillator schakeling laat toe op twee banden te werken met 1 enkel
kristal, namelijk op de grondfrequentie en de tweede harmonische, zonder dat in dit laatste geval
aan rendement ingeboet wordt op gebied van uitgangsvermogen.
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Tijdens het opeenvolgend afstemmen op de twee banden, zal een mA-meter opgenomen in serie met
de anodeketen van de buis, bij een juiste afstemming een minimum uitslag vertonen, de
zogenaamde ‘dip’. C2 dient om de zender juist af te stemmen, afgaande op deze scherpe terugslag
van de plaatstroommeter bij resonantie op de gekozen frequentie.

De spoel L1 is met nummer 22 geëmailleerde koperdraad gewikkeld op een 4 cm diameter
keramische spoelvorm die onderaan voorzien is van vier aansluitpennen. Beschikt men niet over een
dergelijke spoelvorm dan kan deze ook vervangen worden door een stuk plastieken waterleidingsbuis, waarop de windingen van de spoel met twee componentenlijm vastgelijmd worden om
niet te verschuiven.
Door de kathodespoel L1 bij te regelen, kan men het beste klikvrij telegrafiesignaal instellen. Eens
dat dit gebeurd is, wordt de vorige afregeling met C2 herhaald, teneinde het grootste
uitgangsvermogen uit de zender te halen. Ook C1 kan in dat verband nog geregeld worden.
Enkele suggesties over het aantal windingen van L1: 30 windingen op de 80 m band, 20 w op 40 m,
en 15 w op 20 m.
De plaatspoel L2 gekoppeld met L3 is met geëmailleerde draad nr. 20 of 22 gewikkeld op een
spoelvorm met dezelfde diameter als L1 en bestaat uit 14 w op 80 m, 12 w op 40 m en 6 w op 20 m.
L3 bevindt zich met de onderste winding op 6 mm afstand boven L2 en bestaat uit 10 w op 80 m, 6
w op 40 m en eveneens 6 w op 20 m.
Een 100 mA meter is verbonden in serie met de plus van de voedingsspanning, maar een andere
mogelijkheid bestaat er in hem in serie met de seinsleutel te plaatsen, zoals aangegeven op het
schema. Een HF thermokoppelmeter kan in serie opgenomen worden met de antenne uitgang, en
hiermee kan het uitgangsvermogen berekend worden.
Indien hij bv. een uitslag vertoont van 0,5 A in een 75 ohm voedingslijn naar een 75 ohm antenne,
bedraagt het zendvermogen P=I2*Rs= (0,5)2*75= 18,75 W. Bij het nabouwen van deze eenvoudige
schakeling zullen een SGV-meter en een HF thermokoppelmeter (deze laatste in serie met de
voedingslijn naar de antenne) nuttige diensten bewijzen.

12

Idee voor een andere mogelijke uitvoering van het zendertje. Aanvullen met nog een meter.
Sommige dergelijke elektronische schakelingen werden in de vroege jaren 1930 gebouwd op een
hardhouten plankje i.p.v. op een metalen chassis.
Eenvoudige zendertjes met 1 buis.
Dat de volgende zendschakeling met een groot rendement op dezelfde frequentie stabiel blijft
werken, daarvoor zorgt het zendkristal, waarachter men een frequentieverdubbelaar zou kunnen
toepassen. Vandaag is die er echter niet meer nodig omdat men kristallen dun genoeg kan slijpen,
zodat ze rechtstreeks resoneren op een overtoon, bv. 14 MHz.
Wenst men toch nog in frequentie te verdubbelen tot 28 MHz, dan kan men beter zijn toevlucht
zoeken tot dikkere 14 MHz kristallen Als oscillatorbuizen voor deze frequentiebanden kunnen de
955, 6J5G, RK34... dienen, met 1,75 W tot 2,5 W uitgangsvermogen op de 10 m band.
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De 6J6G heeft een ietwat grotere interelektrodencapaciteit dan de 955, maar werd verkozen wegens
de geringe prijs en een groter uitgangsvermogen dat voldoende was om een 6L6 of een 807
rechtstreeks mee te sturen als eindtrap of de 6L6 te laten werken als frequentieverdubbelaar.
De RK34 is een triode die 3,5 W HF afleverde, maar er waren ook andere, dubbele trioden, waarvan
de ene helft kon werken als kristaloscillator en de andere helft als frequentieverdubbelaar.
Op deze hoge en nog hogere frequenties moeten goede isolatiematerialen als steunen voor regelbare
condensatoren, spoelen en dergelijke gebruikt worden, en alle geleiders in de schakeling moeten zo
kort mogelijk bedraad worden. Zo ook op printplaten als men zich de moeite wil getroosten, een
dergelijke Tx-schakeling op epoxyplaat te etsen.
Alle massadraden moeten op 1 punt samenkomen op het chassis of op de printplaat. Om een zo
groot mogelijk uitgangsvermogen te garanderen, moeten alle opeenvolgende trappen uitgerust
worden met L//C resonantieketens die een grote Q-factor hebben en daardoor nog goed zullen
presteren ondanks het feit dat ze door de plaat-kathode uitgangsweerstand van de buizen zullen
gedempt worden.

De hier voorgestelde kristaloscillatoren werken met een 10 MHz kristal.
De componenten zijn van goede kwaliteit, gekozen voor langdurige stabiliteit en een goed
rendement van de schakeling. De volgende schakeling werkt op 56 MHz met een 6E6 als
kristaloscillator en een 6F6 als amplitudemodulator. Het geheel levert 10 W tot 12 W HF vermogen
af.
De foto hier rechts boven behoort bij deze uitvoering.
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L1,L2,C1,C2: identiek aan deze van het bovenstaande schema.
C4,C5,C6: 0,005 F mica condensator.
C3: 0,00025 F mica.
C7: 10 F,25 V elektrolytisch.
R1: 400 Ω.
R2: 240 kΩ.
R3: 240 Ω.
L3: modulatie-smoorspoel.
T1: microfoon-transformator.
RFC = hoogfrequent smoorspoel.
De oceaan-oversteker: Een zendertje met 1 enkele 6L6.
In dit kristalgestuurd zendertje, staat de seinsleutel in de kathodeketen, zodat er slechts anodestroom kan vloeien als de seinsleutel ingedrukt is.
Dat betekent, dat deze schakeling zeer zuinig is op het gebied van het door de voeding te leveren
vermogen.
De spoel L die deel uitmaakt van een pi-filter waarvan de uitgang uitgeeft op de antenne, kan
gewikkeld worden met geëmailleerde AWG-draad nummer 18 of 20. Het aantal windingen bedraagt
dan 34 op de 80 m band, 16 w op 40 m, 12 w op 30 m.
Twee regelbare condensatoren met luchtisolatie tussen de vaste en draaibare platen stemmen het
pi-filter af.
Dergelijke condensatoren vindt men in oude afbraak-radio’s, en de afstand tussen de platen
onderling is daarvan groot genoeg, om bij het gering vermogen waarmee het zendertje werkt niet te
moeten vrezen voor overvonking of doorslag.
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Alle kristallen waarvan de frequenties binnen een gekozen band vallen kunnen dienen, of men kan
de kristallen vervangen door een zelfgebouwd VFO (lager in deze tekst besproken).
In serie met de seinsleutel kan een niet afgebeelde paneelmeter opgenomen worden, 50 mA of 100
mA volle uitslag, waarvan de klemmen overbrugd zijn door een 0,1 µF condensator om het
hoogfrequent weg te filteren, waardoor de draaispoel van de meter anders zou verbranden.
De meter dient dan om het zendertje te helpen afstemmen als men de voedingsspanningen en de
antenne aangesloten heeft, en men de 365 pF condensatoren regelt voor een scherpe terugslag (met
C1) van de meter op de frequentie van het kristal of VFO, en met C2 de beste oplading van de
antenne, dus de grootste meteruitslag (na het optreden van de dip of plaatstroomterugslag).
Men kan natuurlijk ook, als men daarover beschikt, een H.F. wattmeter met ingebouwde SGV-meter
gebruiken tussen de uitgangsklem van de zender en de antenne.
Dan: afregelen voor het grootste uitgangsvermogen en de kleinste SWR.
Elke goed gefilterde 150 V tot 350 V gelijkspanningsvoeding werkt prima met dit 6L6 zendertje.
De 300 V zou ook kunnen geleverd worden door de na de W.O.II in Amerikaanste stock’s
verkrijgbare ‘dynamotoren’, die de spanning van een autoaccu omzetten tot meer dan 300 V met
een serieuse stroomsterkte, maar daar hebben we nu, eveneens in de auto, transistor-omzetters
voor die dat ook kunnen. De gloeidraden van buizen werden rechtstreeks gevoed door de accu
van de auto. Veel auto’s waren uitgerust met 6 volt accu's.
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Telegrafie + AM zendertje met 1 buis EL84.
De EL84 buis is nog steeds verkrijgbaar of kan gehaald worden uit een oude radio of LF-versterker.
De volgende schakeling vergt niet veel uitleg en volgt de klassieke opstelling van een dergelijk
telegrafie-zendertje. De voeding levert 10 watt gelijkspanningsvermogen, en aan de uitgang van de
zender kan men daarmee 7 watt hoogfrequent naar de antenne sturen.
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Bouw.
Monteer de buisvoet met 9 pennen op een door U gekozen montageplaat, bv. in bakeliet, hout of
aluminium.
Bij het bedraden van de rest van de schakeling, de draden zo kort mogelijk houden om verliezen te
vermijden en parasitaire HF straling te voorkomen.
Alle weerstanden hebben een halve watt dissipatie tenzij anders vermeld op het schema.
De 150 pF afstemcondensator kan gemaakt worden van een 450 pF regelbare condensator uit een
afbraak-radio. Teneinde de capaciteit van deze laatste te verkleinen, trek met een fijne bektang
enkele platen afwisselend uit de stator en rotor van deze condensator, daardoor vergroot ook de
spatie tussen de platen zodat overvonking van hoogfrequent vermeden wordt.
Voor het afstemmen van het zendertje, kan (als men niet beschikt over een 50 Ω kunstantenne) een
over de uitgang verbonden 25 watt gloeilamp gebruikt worden als dummy load.
De 150 pF condensator wordt geregeld tot de lamp met de grootste helderheid oplicht.
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Een mogelijke uitvoering:
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Zendertje met 1 enkele 6L6:
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Andere uitvoering van een 6L6 zender:

6L6 zender voor de 40 m band.
Dit zendertje is uitgevoerd met een 6L6 en een 6X5 gelijkrichterbuis. Een OD3 spanningsstabilisator
zorgt voor een constante schermroosterspanning. Het uitgangsvermogen bedraagt ongeveer 5 watt.
De schakeling is gebouwd op een 20 cm x 20 cm aluminium chassis, geverfd met een hamerslag
gelakte gouden kleur. De frequentie van het kristal is gekozen tussen 7 MHz en 7100 kHz om dat
gedeelte van de 40 m band te bestrijken.
Voor de bouw van deze Tx werd de inspiratie gevonden bij de Ameco AC-1 zender die populair was
in de midden-1960's.
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Op de foto ziet men enkel de OD3 en de 6X5 gelijkrichter. De metalen 6L6 is aan de onderkant van
het chassis opgesteld. Door aanraking met de metalen wand daaronder, is de afkoeling van de
zendbuis beter verzekerd.
Kristal - vervangingsmogelijkheden.
Terwijl de frequentiestabiliteit bij het zenden met een kristalgestuurd zendertje weergaloos
groot is, en dus onverbeterbaar, zitten we met 1 groot probleem: als er op onze
kristalfrequentie een QRO station zit met een kilowatt eindtrap die splatter veroorzaakt ,
verschillende kilohertz breed, en die blijft daar maar zitten, wordt zenden en luisteren op
die frequentie onmogelijk.
Er zijn vijf mogelijkheden om het kristal in dergelijke omstandigheden te vervangen , maar
daarvoor zullen we wel de soldeerbout ter hand moeten nemen om zelf éen van de
(hieronder-) volgende schakelingen te bouwen: 1) VFO; 2) VXO; 3) VCO; 4) VCXO; 5) PLL.
Voorbeelden van dergelijke schakelingen bekijken we in hetgeen volgt, zowel met buizen
uitgevoerd als met transistoren en FET’s.
1)

Enkele mogelijke VFO-schakelingen.

A) Stabiele VFO met Clapp-oscillator voor de 80 m band.
Terwijl kristal-gestuurde zenders de eenvoudigste te bouwen zijn, hebben ze het nadeel dat indien
op de gekozen kristalfrequentie een stoorder zit met groot vermogen, een dergelijke interferentie het
zenden en ontvangen op die (kristal-) frequentie onmogelijk maakt. Een eenvoudige v.f.o.is de
oplossing voor dergelijke vervelende toestanden.
Aangezien een v.f.o. een enorme hulp kan zijn, is het de moeite waard er tijd voor uit te trekken
om er een te bouwen.
Hieronder is een van de stabielste VFO’s afgebeeld die men kan bouwen, namelijk een Clapp
oscillator die beter is dan een Colpitts of een Hartley.
Het schema is gebaseerd op de Heath Model AT-1 zenderkit.

Componentenlijst:
R1 = 100 k, ½ watt;
R2 = 12 k draadgewikkeld, 10 watt;
C1 = regelbare condensator 10 pF tot 100 pF;
C2 = regelbare condensator 5 pF tot 50 pF ;
C3 = 0,001 F,600 wkg-V condensator;
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C4 = 0,01 F,600 wkg-V condensator;
L1 = 160 m spoel: probeer 20 windingen geëmailleerde draad
nummer 14 op 10 cm lange spoelvorm, 3 cm diameter;
L2 = 80 meter spoel: probeer spoel met halve afmetingen van L1.
RFC1 = 2,5 mH smoorspoel;
SO1 en P1 = socket = octaalvoet.
V1 = 6AQ5 buis;
V2 = OA2 buis.
Opmerking: de spoelen L1 en L2 zijn de moeilijkste zelf te maken componenten in deze schakeling.
Men zal wat moeten zoeken om de spoelen te wikkelen die op de gewenste frequentie resoneren, en
het zal eenvoudiger zijn als men in de shack reeds spoelen voor de gewenste frequentiebanden in de
junk-box liggen heeft.
De voeding voor de v.f.o. wordt geleverd door de zender die hij stuurt, via een octaal socket,
gemonteerd op de achterkant van het chassis.
Een Colpitts-oscillator schakeling die men herkent aan het aansluiten van de kathode op de aftakking
tussen de condensatoren C3 en C4, wordt omgebouwd tot Clapp door de spoel L1 in serie te plaatsen
met de parallelschakeling van de afstemcondensatoren C1 en C2 en door een HF smoorspoel op te
nemen tussen de kathode-aansluiting en de massa.
De rotoren van deze twee C’s zitten via een koperen koppelbuisje met schroefjes tussen beiden, op
dezelfde afstem-as, die ter afstemming op de gewenste frequentie, doorgevoerd is op het voorpaneel
van het kastje waarin de schakeling ondergebracht is.
De stuurrooster-koppelcondensor die meestal gebruikt wordt in deze soort oscillatorschakelingen, is
weggelaten omdat de v.f.o. ook zonder evengoed zal werken.
De 6AQ5 is miniatuur buis, gemonteerd naast de spanningsstabilisator 0A2, waardoor men de
gehele schakeling kan onderbrengen in een aluminium doosje met beperkte afmetingen, maar met
erin geboorde gaten om de warmte van de opgewarmde buizen af te voeren.
Men zou in plaats van de 6AQ5 ook een metalen 6V6 kunnen gebruiken, maar dan vallen de
afmetingen groter uit.
De stabiliteit van de v.f.o. wordt vergroot door de oscillator te laten werken op 160 m, maar de
uitgang af te stemmen op de 80 m band, dus de tweede harmonische.
De hierin gebruikte spoel L1 heeft een voet die past in een daarvoor geschikte socket, maar veel
hangt af van de keuze die men daaromtrent zelf maakt.
De plaatspoel L2 is in het midden van de 80-meter band resonerend afgestemd en vereist geen
regeling tijdens de werking.
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B) VFO voor 3,5 MHz en 7 MHz, ook bruikbaar als telegrafie-zender met 1 buis.
De schakeling.
Deze oscillator is zoals andere, bedoeld om het kristal in een kristalgestuurd telegrafie- zendertje te
vervangen.

Componentenlijst:
C1, C4: 500-pF mica condensator met lage temp. coëfficiënt.
C2: 140 pF kleine regelbare condensator.
C3: 150 pF mica condensator met lage temp. coëfficiënt.
C5: 250 pF mica condensator met lage temperatuur coëfficiënt.
C6: 0,01 F mica, 600 volt.
C7: 0,002 F mica, 600 volt.
C8: 75 pF kleine regelbare condensator.
R1: 47000 ohm, 2 watt.
L1: 40-meter band: 8 tot 10 windingen nr. 14 geëmailleerd, met ruime tussenafstand gewikkeld op 3
cm diameter spoelvorm.
80-meter band: 19 windingen nr. 16 geëmailleerde draad, dicht tegen elkaar gewikkeld op 4 cm
diameter spoelvorm.
L2: 40-meter band: 22 windingen nr. 14 geëmailleerde draad, dicht tegen elkaar gewikkeld op 4 cm
diameter spoelvorm.
80-meter band: 38 windingen nr. 16 geëmailleerde draad, dicht tegen elkaar gewikkeld op 4 cm
diameter spoelvorm.
L3: 2 windingen nr. 18, gewikkeld op het koude einde (= dichtbij de aarding) van L2.
J1: open-kring aansluiting voor de seinsleutel.
RFC1, RFC2: 2,5 mH, 100 mA hoogfrequente smoorspoel.
De schakeling is een versie van een Colpitts type ECO (= elektronisch gecontroleerde oscillator).
De roosterkring van de buis is afgestemd op de helft van de werkfrequentie, teneinde te zorgen voor
een betere plaatkring-isolatie door de frequentie te verdubbelen, en derhalve een schadelijke
magnetische terugkoppeling tussen de uitgang en de ingang van de buis te vermijden, die een
ongewenste trilling zou kunnen veroorzaken.
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Het is aan te raden de beste kwaliteit lage temperatuur-coëfficient mica condensatoren te gebruiken
voor C1, C3, C4 en C5 omdat gewone condensatoren op die plaats (papier of gewone mica-C’s) een
frequentieverschuiving tijdens de opwarming van de buis, dus frequentie-onstabiliteit, zullen
veroorzaken.
De schermroosterspanning wordt geleverd door een VR150 stabilisatiebuis uit de niet voorgestelde
voeding, en deze laatste levert ook de +450 V plaatspanning (mag wel lager maar niet hoger zijn).
De stabilisatie van de schermroosterspanning is er nodig omdat anders tijdens het seinen met de
seinsleutel in de kathode, er een ‘chirp’ zou ontstaan tussen de omhoog en de omlaag gedrukte
toestand van de sleutel. De schermroosterstroom zou tijdens het optreden van deze twee toestanden
meer dan 20 mA veranderen, en dat is ontoelaatbaar om stabiliteitsredenen.
Binnenin het hieronder voorgestelde metalen kastje ter afscherming van de componenten van de
schakeling, is de regelbare condensator C5 geïsoleerd t.o.v. het chassis opgesteld, door hem te
schroeven op een plexiglas of teflon plaatje.
Octaal buisvoeten worden bovenaan het kastje in de daarvoor bestemde geboorde gaten ondergebracht en dienen zowel als basis en houder voor de 6L6 als voor de spoelen L1 en L2.
Bouw.

Een vooraanzicht van het VFO. De twee knoppen controleren de rooster- en plaat- afstemming en
de aansluiting links gaat naar de seinsleutel.
Een vijf-polige contactdoos is aangebracht aan een uiteinde van het chassis voor een stekker en een
vierpolige aansluiting aan de andere kant van het chassis.
Ze maken de verbinding met de uitgangsspoel L3. Waar mogelijk wordt dikke massieve koperdraad
gebruikt om de componenten met elkaar te verbinden, met de bedoeling ook de mechanische
stabiliteit van de bedrading te verzekeren.
Het chassis wordt met een breed koperen lint verbonden met een goede aardaansluiting in de shack
(geaard aan het chassis op verschillende punten).
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Afstemming:
Dat de roosterspoel op de gewenste frequentie resoneert, kan na het toepassen van alle spanningen,
nagezien worden met een goed geijkte ontvanger of een frequentie-standaard, en een geijkte
golfmeter. Met de waarden van de componenten uit de schakeling, staat de roosterspoel afgeregeld
op 7000 kHz als de condensator C2 volledig dichtgedraaid is. De as van de condensator C8 wordt
dan verdraaid tot de plaatstroom minimum is (normaal 25 mA), te zien aan de terugslag van de
naald van een (bv.50 mA-) meter die men in het punt X kan aanbrengen. Het afgeleverd HF
vermogen is dan het grootst, controleerbaar aan de helderheid van een 25 watt lamp die men tussen
de klemmen van spoel L3 kan aansluiten.
Als de frequentie van de spoel L1 parallel met C2, en L2 parallel met C8 te hoog is, kan men de
windingen van de spoelen dichterbij elkaar duwen op de spoelvorm waarop ze gewikkeld zijn.
Is de frequentie te laag, dan schuift men de windingen wat verder uit elkaar.
Eens dat de spoelen voldoen op een gekozen band, kan men de windingen ervan onverschuifbaar
vastleggen, door er een laagje polyester lijm over te strijken en te laten drogen.
Deze opmerkingen gelden zowel voor de 40 meter spoelen als voor de 80 meter spoelen die in de
respectievelijke voeten inplugbaar en verwisselbaar zijn.
De VFO kan ook werken op 14 MHz, mits de waarde van enkele componenten voor die band aan te
passen (vooral L1 en C2).
C) Een V.F.O. voor 50-MHz zenders.
Indien men wenst over te gaan van een kristalsturing in een zender naar een VFO-controle, is het
duidelijk dat voor deze laatste voldoende frequentiestabiliteit gewenst en vereist is, die niet alleen
tot stand komt door de geschikte oscillatorschakeling te kiezen, maar ook te zorgen voor een stevige
mechanische uitvoering en afwerking, en dat geldt dan in het bijzonder voor frequenties hoger dan
30 MHz. De hier volgende schakeling werd ontworpen voor de 6 meter band, maar kan door
aanpassing van de spoelgegevens en de condensatorwaarden natuurlijk ook omgebouwd worden tot
een 10 meter tot 80 meter VFO.

Componenten voor de VFO:
C1 - 220 pf zilver mica.
C2, C3 - 8 tot 50 pf keramische trimmer.
C4 -10 pf variabele (voorbeeld: Hammarlund HF-15 met 1 stator en 1 rotorplaat verwijderd).
C5 -150 pf zilver mica.
C6 -270 pf zilver mica.
C7 -100 pf. zilver mica.
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C8 -0,001 F schijf- keramisch.
C9, C10 - 180-pf zilver mica.
J1 -4-pins voedingfitting.
J2 -BNC aansluiting, niet rechtstreeks geaard.
L1-7 windingen No 20, 1,5 cm diam., 5 cm lang: maar het is best de zelfinductie van deze spoel
zelf te zoeken en te wikkelen, afhankelijk van de frequentieband die men wil bestrijken.
HFSm1 -2,5 mH., HFSm 2 -7 H.
S1-D.p.s.t. tuimelschakelaar, S2-S.p.d.t. tuimelschakelaar.
Met de aangegeven waarden van de componenten bedraagt het afstembereik 8,34-8,46 MHz,
vermenigvuldigd tot 50,04-50,76 MHz.
De schakeling is geenszins ingewikkeld of ongebruikelijk. Een 6AK6 wordt werkt als Colpitts
oscillator. De frequentie-bepalende elementen zijn de spoel L1 en de condensatoren C1 tot en met
C6. De spoel is zelf gewikkeld. Een vaste minimum kringcapaciteit wordt verstrekt door de zilvermica condensator C1. Verstelbare trimmer- condensatoren C2 en C3 stellen het afstembereik in.
Deze keramische types zijn gemakkelijk verkrijgbaar en zijn mechanisch en elektrisch stabiel.
De belangrijkste afstemcondensator C4 wordt aangedreven door een tandwieloverbrenging met
bijbehorende wijzerplaat. Afhankelijk van de gewenste frequentieband, en de grootte van het
afstembereik, kan men C4 vervangen door een andere soort regelbare condensator met een ander
capaciteitsbereik. C5 en C6 vormen een capacitieve spanningsdeler die het hoogfrequent over de
HFSm1 terugkoppelt naar het stuurrooster van de buis, zodat deze kan oscilleren.
Indien de oscillatorbuis een triode zou zijn, zou daarop een spanningsverdrievoudiger volgen, maar
de rol van die buis is overgenomen door de schermrooster-plaatruimte van de 6AK6 omdat deze buis
hier werkt als ECO= elektronisch gekoppelde oscillator. Teneinde het geheel stabiel te laten werken
is de anodespanning en de schermroosterspanning van de 6AK6 gestabiliseerd d.m.v. een
gasgevulde stabilisatiebuis OA2. De uitgangskring is eenvoudig gehouden.
De hoogfrequentie uitgangsspanning verschijnt over HFSm 2, en afhankelijk van de gekozen
frequentieband, is het best verschillende waarden voor deze smoorspoel te testen, niet alleen de
opgegeven 7 H, maar zelfinductiewaarden die kunnen oplopen tot enkele milliHenries.
Het uitgangsvermogen wordt afgenomen over een van het chassis met C10 geïsoleerde coaxiale
fitting. De bedoeling hiervan is probleemloos te kunnen aansluiten op de kristalhouder van het
telegrafiezendertje waarvoor deze VFO-sturing bedoeld is. De verbinding tussen beiden moet kort
zijn.
Mechanische details.
De v.f.o. kan gebouwd worden in een 10 cm X 12 cm X 15 cm groot kastje (=> dit zijn
gesuggereerde afmetingen), bijvoorbeeld gesoldeerd uit pertinax copperclad printplaten die men nog
liggen heeft. De bovenste plaat van het kastje wordt doorboord met gaatjes, om de buis te
ventileren. Het voorpaneel kan gemaakt worden uit messing, ( minimum 1 mm dik) eventueel
gegraveerd met aanduidingen, en voor degenen die het helemaal netjes willen afwerken,
verchroomd. Minder tijdrovend is het aanbrengen van aanduidingen met zelfklevende letters.
Het ijken van de wijzerplaat hangt helemaal af van het initiatief dat de bouwer daaromtrent neemt.
De as van de afstemcondensator C4 kan eventueel met een geïsoleerd verlengingsstuk door de
frontplaat doorgevoerd worden naar een afstemknop.
D) Hieronder volgt het schema van een vergelijkbaar (Heathkit-) VFO, uitgevoerd voor twee
frequentiebanden:
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E) Een V.F.O., aanpasbaar voor de 15 m en 20 m band.

Alle weerstanden in deze schakeling hebben een dissipatie van ½ W. De ontkoppelcondensatoren
van 0,01 F zijn van het keramische type.
Alle andere condensatoren hebben een zilver-mica uitvoering.
Cx is zilver mica van het type NPO, dit betekent onafhankelijk van veranderingen in de omgevingstemperatuur.
C1 is een regelbare condensator met een maximum capaciteit van 33 pF.
L1 = 28 windingen dicht tegen elkaar gewikkelde nr.28 geëmailleerde koperdraad, afgetakt op
respectievelijk 3 en 6 windingen gerekend vanaf het onderste uiteinde van deze spoel.
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Dit is een VFO, ontworpen voor een frequentie van vooral 13,135-MHz maar in iets gewijzigde vorm
bruikbaar voor andere frequenties, namelijk bv. 14 Mc en 21 Mc.
Alleen een eendelige regelbare condensator C1 is nodig, zodat bv. de helft van een split-stator
condensator daarvoor kan gebruikt worden. Sinds C1=33 pF een te grote capaciteit was voor de
gewenste
frequentiewijziging, werd de effectieve capaciteit van deze tak parallel met L1
teruggebracht door Cx= 5 pF in serie met C1 te solderen. Voor een 180 graden asrotatie van C1,
bekomt men een 75 kHz frequentieverandering. Wijzigt men de waarde van Cx, dan zal de
bandspreiding veranderen, terwijl nochtans de uitgangsspanning van de schakeling constant blijft
over het ganse frequentiebereik.
De stabiliteit van een dergelijke VFO is geschikt voor SSB. Alleen bij het inschakelen van deze
oscillator, dus het aanvankelijk toepassen van de voedingsspanning op de schakeling, treedt er een
gering frequentieverloop op, dat na korte tijd verdwijnt. Indien men de VFO continu in dienst laat
(met een zeer gering verbruik), heeft men niet meer af te rekenen met deze overgangstoestand naar
een stabiele werking.
F) Colpitts oscillator (VFO) met permeabiliteitsafstemming.
Wanneer men een osoillator uitvoert als VFO, dan kan men hem afstemmen (= de frequentie
instellen), d.m.v. een draaicondensator, maar de capaciteit daarvan verloopt niet rechtlijnig in
functie van de verdraaiingshoek van de condensatoras (dus van de rotor).
Een tweede manier om de frequentie van de oscillator te veranderen, is parallel met de afgestemde
kring een capaciteitsdiode te plaatsen, waarvan men de capaciteit verandert d.m.v. een
veranderlijke gelijkspanning. Maar ook hier is het verloop van de capaciteit in functie van de
regelspanning van de varicap niet rechtlijnig.
Deze rechtlijnigheid kan belangrijk zijn als de potentiometeras van de varicapgelijkspanningsregelaar, of de as van de draaicondensator, de wijzer van een schaal moet aandrijven, waarop de
afstemfrequentie op een of andere manier weergegeven wordt.
Deze schaal zal ook niet lineair kunnen geijkt worden. Daarom gebruikt men soms een derde
afstemmethode, namelijk de parallelresonantiekring afstemmen, door de zelfinductie van de spoel te
regelen. Dit kan door een kern in de spoel op en neer te bewegen, ofwel met een worm- en
wormwiel-aandrijving, of een ander mechanisme, zoals men er kan aantreffen in bepaalde tuners,
die door MBLE te Brussel vervaardigd werden voor het afstemmen van FM ontvangers.
De enige moeilijkheid is dus het regelen van de beweging van de ferrocart kern of ferrietkern binnen
de spoel(-vorm).
De variatie daarvan resulteert in een vrijwel lineaire frequentievariatie, waarmee men een
afstemschaal lineair kan ijken, en een frequentiestabiele oscillator.
Deze soort afstemming, noemt men ‘permeabiliteits-' afstemming, omdat de kern van de spoel een
B-H karakteristiek, en dus ook een permeabiliteit heeft, die groter is dan deze van de lucht in het
overige volume binnen de kern van de spoel.
De eenvoudigste manier om de kern te verdraaien, is met een schroevendraaier, maar dit is dus niet
doenlijk voor continu gebruik in een VFO, maar wel voor het vast instellen op een gekozen frequentie
van een oscillator.
Een eenvoudige uitvoering bestaat er in, een inschroefbare kern te gebruiken, die vastzit aan een
isolerend (plastieken) wieltje, dat door een sleuf in het voorpaneel van het toestel gedeeltelijk naar
buiten steekt, en aldus met een vinger kan verdraaid worden.
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Voorbeeld van een dergelijk VFO:

Bufferversterker:
Zoals bij een Hartley, is het aan te raden, en zelfs bijna onontbeerlijk, een Colpitts oscillator steeds
te laten volgen door een bufferversterker, als isolatieversterker t.o.v. de volgende trap, die anders
de oscillator zal belasten, met kans op dempen en verstemmen. Het beste punt om de gegenereerde
spanning af te nemen en naar de bufferversterker te leiden, is zoals bij de Hartley,de aftakking
tussen de twee condensatoren van de Colpitts, of als er parallel met C2 een emitterweerstand staat
of een emitterweerstand in serie met een smoorspoel voorzien is, (een uitvoering die men vaak
aantreft in een zogenaamde Clapp-oscillator), dan daarover. Over de emitterweerstand of de
smoorspoel in de emitterleiding, ontstaat er een stroomtegenkoppeling, die de schakeling stabiliseert
en de uitgangsspanningsgolfvorm verbetert.
G) Voorbeeld van een VFO gevolgd door een bufferversterker.
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Voorbeeld van een buffer-versterker.
De FET (hieronder) heeft een hoge ingangsimpedantie, typisch 100000 ohm, en een betrekkelijk lage
uitgangsimpedantie. De bufferversterker is uitgevoerd als een source-volger, vergelijkbaar met de
vroegere kathode-volger met een buis, gekend voor zijn hoge ingangsweerstand, lage
uitgangsweerstand, en zijn stabiliteit door de stroomkoppeling veroorzaakt door de sourceweerstand of de weerstand in de kathode-kring (bv. 270 ohm).
De stroomversterking is groot, rond de 25 dB, maar de spanningsversterking is laag, en vertoont
zelfs een verlies t.o.v. de ingangsspanning, namelijk – 0,5 dB. Maar dit kan de pret niet bederven,
want dit is een zeer goede keuze als isolatieversterker om te verhinderen dat de voorafgaande
oscillator te sterk zou verstemd en gedempt worden door de trap die hij normaal moet sturen.

H) Hartley oscillator als VFO, gevolgd door een buffer-versterker.
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Men herkent de typische vorm van een Hartley oscillator, waarbij de kathode, de emitter, of de
source altijd ligt naar een aftakking op de frequentie-bepalende spoel.
2) Enkele mogelijke VXO-schakelingen.
Enkele voorafgaandelijke beschouwingen over kwartsen.
Het kwartskristal als resonator.
Een resonator is een mechanisch trillend systeem (zoals een stemvork), dat gekoppeld is, via het
piëzo-elektrisch effect, met een elektrische omgeving, zoals een elektronische versterkerschakeling
die daardoor een oscillator kan worden.

Een belastingscondensator CL (meestal een regelbare condensator met kleine capaciteit), wordt in
serie geplaatst met het kristal.
Deze CL zal vooral een invloed uitoefenen op de C0, de shunt-capaciteit van de elektroden die op het
kristal geplaatst zijn, plus de parasitaire capaciteiten binnen en buiten de behuizing van het kristal.
Het R1, L1, C1 gedeelte van de schakeling, is de bewegings-arm of het motioneel aandeel van het
kristal, dat zorgt voor de mechanische trillingen van het materiaal als er een uitwendige elektrische
spanning wordt op toegepast. De verhouding tussen CL en C1 is een maat voor de omzetting tussen
de elektrische en de mechanische energie die opgeslagen zit in het kristal, d.w.z. de piëzoelektrische koppeling k.
C0/C1 neemt toe met het kwadraat van het overtoon-nummer N (dus de Ne harmonische).
De betrekking tussen C0/C1 en k en N is: 2* C0/C1 = [π*N/2*k]2.
Wanneer een gelijkspanning wordt toegevoerd aan de elektroden van een resonator, is de
capaciteitverhouding C0/C1 een maat voor de verhouding van de elektrische energie die opgeslagen
zit in de condensator, gevormd door de elektroden, en de elastische energie die opgeslagen zit in het
kristal, veroorzaakt door het piëzo-elektrisch effect.
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De steilheid van de [reactantie in functie van de frequentie]- kromme, in de buurt van de serie
resonantiefrequentie fs, is omgekeerd evenredig met C1, [=> ΔX/(Δf/f) ~ 1/π*f*C1], hetgeen
betekent dat C1 een maat is van de kristal-stijfheid', dat wil zeggen, van haar afstembaarheid of de
mogelijkheid tot het verschuiven in frequentie.
Voor een eenvoudige RLC-kring, is de breedte van de resonantiekromme omgekeerd evenredig met
de kwaliteitsfactor Q, maar in een kristal-oscillator is de toestand ingewikkelder door de
aanwezigheid van C0 en doordat de Q kleiner is dan de resonator- Q.
Voor een kwarts resonator, is Q= [(2*π*fs*C1*R1) -1].
Wanneer de belastingscondensator CL in serie met het kristal staat, wordt de werkfrequentie van de
oscillator verhoogd met Δf, waarbij de grootte van Δf gegeven is door de gelijkheid onder de
bovenstaande gelijkwaardige schakeling. Een regelbare belastingscondensator kan derhalve gebruikt
worden om de frequentie van de resonator-condensator combinatie te wijzigen.
Deze eigenschap wordt toegepast in sommige VXO, VCXO, TCXO uitvoeringen.
Behalve echte kwartskristallen, zijn in deze schakelingen ook zogezegde keramische resonatoren
toepasbaar, die trouwens ook dienst deden in middenfrequent versterkers (op 10,7 MHz) van FMontvangers.

Hieronder:LA8AK’s veranderlijke frequentie (keramische) oscillator (VXO) die het klaarspeelt om met
slechts 1 enkel keramisch kristal van 3,58 MHz, gehaald uit een afbraak TV-ontvanger, het volledige
3500 tot 3600 kHz CW-segment van de 80 m band te bestrijken.
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Men kan in deze schakeling behalve gewone npn-transistoren zoals de 2N3904, ook een FET
gebruiken of een CMOS. Deze twee laatste soorten hebben het voordeel dat men een grotere
capaciteitsvariatie van C1 kan toepassen en daardoor ook een grotere frequentieverschuiving van de
kristalfrequentie bekomt.

Tabel met de frequenties die overeenstemmen met de capaciteitswaarde van de afstemcondensator
C1:

15pF
4023kHz
4047kHz
3620(0,25V)

40pF
3965kHz
3972kHz
3549(0,6V)

80pF
115pF
3935kHz
3943kHz
3517(0,8V) 3500{0,9V)

150pF
3916 kHz
3490(0,95V)

De waarde tussen de ronde haakjes is de grootte van de hoogfrequente uitgangsspanning.
VXO met keramische resonator.
Een typische VXO (kristal-oscillator met veranderlijke frequentie) werkt zeer stabiel in de 7 MHz
band van 7000 kHz tot bijvoorbeeld 7035 kHz, dus typisch voor onze telegrafisten. In contrast
hiermee zou een VFO waarin het klassieke kristal vervangen is door een afgestemde LCresonantieketen, kunnen afgestemd worden over een bereik van meerdere honderden kHz, maar de
frequentiestabiliteit zou geringer zijn.
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Gebruikt men een keramische resonator zoals in het volgend schema, dan kan men daarmee een
oscillator bouwen die zowel zeer frequentiestabiel is, als ook een groter afstembereik heeft dan het
in dit geval beperkte tot een variatie van 35 kHz, typisch voor telegrafie/CW.
De afgestemde kring in de collector van transistor VT1 vervult twee functies. Hij verbetert de
golfvorm van de uitgangsspanning en tegelijkertijd compenseert hij de verkleining van de amplitude
die zich voordoet voor frequenties boven de 7020 kHz. Deze daling is te wijten aan de transfertkarakteristiek van de keramische resonator. Met C5 regelt men daarvoor de trilkring met L1 af voor
een maximale uitgangsspanning gemeten over de ‘UIT’-uitgang (2 volt top tot top) bij 7035 kHz.
Als voedingsspanning voldoet een gestabiliseerde 6 volt gelijkspanning.
Als men niet direct een gelijkwaardige keramische resonator kan vinden in de handel, kan men
proberen bij firma’s zoals Philips, Motorola, Siemens, enz. die dergelijke resonatoren verkopen om
gebruikt te worden in middenfrequent versterkers van radio-ontvangers.
De resonerende seriekring kan ook afgestemd worden op de tweede, derde en vierde harmonische.
De oscillator kan dan gebruikt worden op 20 meters (14000-14070 KHz), 15 meters (21000-21105
KHz) of 10 meters (28000-28140 KHz).
Schema van de oscillator met keramische resonator:

Onderdeel.
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
C4

Waarde van de component.
27 kOhm
22 kOhm
220 Ohm
47 Ohm
20 tot 325 pF, regelbare condensator
100 pF
680 pF
330 pF
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C5
C6
C7
L1
VT1
Q1

5 tot 90 pF trim condensator
220 pF
0,1 uF
Op een kern T50-2, (rood):
2 x 8 windingen als primaire, bifilair gewikkeld,
2 windingen als sekundaire.
2N3904
SFE 7,02 MHz, (merk: Murata of gelijkwaardig).

Bekijken we nog enkele VXO’s:
a)

Een veelzijdige breedband kristaloscillator.

Deze schakeling kan een stabiele 6 tot 120 MHz (dus tot in de VHF band) frequentie genereren over
deze brede frequentieband, zonder de configuratie te wijzigen, en door slechts een minimale
verandering in de onderdelen.
Basis Principe:
Kristallen worden ontworpen om te resoneren op ofwel een serie-resonantiefrequentie fs of op een
parallelle resonantiefrequentie fp, die iets boven fs ligt.

Aan twee eisen moet voldaan worden om een oscillator te laten werken over een breed
frequentiegebied.
1) De schakeling moet een negatieve weerstand genereren over het gehele frequentiebereik, en
2) De negatieve weerstand moet goed aangepast zijn aan de resonator van de oscillatorschakeling,
eveneens over het ganse frequentiebereik.
Men zal wel over een paar verschillende kristallen moeten beschikken, en het zal nodig zijn ook de
frequentie-afhankelijke L en C2 onderdelen in waarde te wijzigen, om de frequentie drastisch te
kunnen veranderen.
Uit de gekende Colpitts-, Clapp-, Butler-, Pierce- en andere configuraties kan de geschiktste gekozen
worden om er een negatieve ingangsweerstand in op te wekken.
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De schakeling:
Door de capacitieve belasting van een kristal te wijzigen d.m.v. een uitwendig aangebrachte
belastingscondensator CL, kan men het kristal laten oscilleren tussen de hierboven vermelde twee
frequenties fs en fp.
In de meeste kristaloscillatoren, zorgt men ervoor dat het kristal zich als een spoel met een zekere
zelfinductie gedraagt, maar in deze schakeling vertegenwoordigt het kristal een negatieve weerstand
-R in serie met de belastingscapaciteit CL.

Schema van een kristaloscillator die 6-120 MHz genereert door het enkel veranderen van de
waarden van C2 en L.
In feite zijn de twee voorwaarden voor een stabiele oscillatie:
1. De effectieve weerstand van het kristal op resonantie + de resistieve component van de
ingangsimpedantie van de schakeling, in samenwerking met de kristal-eenheid= 0.
2. De reactantie van het kristal + de reactieve component van de ingangsimpedantie van de
schakeling= 0.
Typische waarden van de weerstand van een kristal (voor een bepaald kristaltype) variëren van
ongeveer 60 ohm voor VHF- kristallen tot ongeveer 500 kΩ voor lage frequentie kristallen.
Voor betrouwbare oscillaties, moet de negatieve weerstand van de oscillator–schakeling, de
maximale opgegeven weerstand van het kristal overschrijden.
De belastingscapaciteit CL voor een parallelle modus-werking varieert van 10 pF tot 90 pF.
Doorgaans worden de meeste kristallen gespecificeerd om te werken met 30 pF of 33 pF
belastingscapaciteit.
Tabel: Componenten waarden voor de kristaloscillator op verschillende frequenties.
L
C2
MHz
H
pF
--------------------------------------------------------------------------------6,4
5,6
4700
12
3,4
4700
20
1,98
470
34,29
0,78
470
45,45
0,78
47
73
0,39
47
104
0,16
47
120
0,1
47
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Het kristal zal werken in zijn inductieve reactantie-zone en resoneren met de belastingscapaciteit CL.
Deze laatste zal vooral de capaciteit C0 in de gelijkwaardige schakeling van het kristal beïnvloeden
en daardoor de frequentie van het kristal veranderen.
Er bestond een neiging in deze schakeling om te oscilleren op de tweede harmonische voor de
kristal frequenties van 6,4 MHz en 120 MHz. Dit probleem werd opgelost door de capaciteit van de
C5 te verhogen van 3,3 pF tot 68 pF.
De capaciteitswaarde van C2 blijkt een belangrijke rol te spelen in het bepalen van de negatieve
ingangsweerstand van de transistor Q1, door in de emitterkring van deze laatste te werken als
serieel terugkoppelelement. Als de oscillator niet goed start, omdat de ingangsweerstand niet
negatief wil worden, en daardoor niet meer de kringverliezen opheft van het kristalgedeelte, kan
men daaraan verhelpen door de waarde van R3 te verkleinen, zonder daarin te overdrijven.
b) VXO met Pierce-oscillator.

Opmerking:
-achter alle weerstandswaarden moet Ω toegevoegd worden.
-als er in de capaciteitswaarden geen komma staat, zijn ze gegeven in picoFarad: pF.
-als er in de aangegeven condensator-waarden wel een komma voorkomt, staan ze in microfarad:
F.
Een voorbeeld van een Pierce kristal-oscillator is hierboven voorgesteld. Het is een niet-afgestemde
oscillator omdat er geen spoel- en condensator combinatie in voorkomt. De schakeling kan enkel
werken op de frequentie van het kristal.
Teneinde om te schakelen naar een andere frequentie, is het nodig het voorgestelde kristal te
vervangen door een ander (insteekbaar in een daartoe voorziene voet met twee busjes waarin de
twee pennen van het kristal passen).
Deze schakeling is eigenlijk een versterker.
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Maar door het kristal wordt een deel van het uitgangsvermogen teruggevoerd naar de ingang van de
versterker en deze positieve terugkoppeling zal een zelf oscillatie of trilling van het kristal
veroorzaken.
Een dergelijke schakeling met een kristal dat op wisselspanningsgebied rechtstreeks tussen de
uitgang van de versterker en de ingang staat als positieve terugkoppelingsimpedantie, is een Pierce
oscillator. Andere soorten kristal oscillatoren, zijn de Colpitts, de Hartley, de tri-tet, de Clapp, de
overtoon en de Butler. Zij zijn afgeleid van vrij trillende oscillatoren zonder kristal.
1) bij de Pierce zit het kristal tussen uit– en ingang;
2) een Colpitts is gekenmerkt door het feit dat de kathode van de buis of de emitter van de
transistor of de source van de FET ligt naar een aftakking tussen twee condensatoren;
3) bij een Hartley liggen de zojuist vermelden naar een aftakking op een spoel;
4) bij een Butler ligt het kristal in een tak tussen de emitters van twee transistoren;
5) een Clapp is een gewijzigde Colpitts, in die zin dat de emitter van de transistor of de source van
de FET nog steeds afgetakt is tussen twee condensatoren die in serie staan, maar dat die emitter of
source niet via een weerstand met de massa verbonden is, maar over een (smoor)spoel, en dat de
hoofd-afstemspoel in serie staat met de hoofd-afstemcondensator.
De volgende VXO-schakeling is nog steeds een Pierce oscillator, omdat de 0,1 mF condensator, de
uitgang van de FET op elektrisch gebied naar de onderkant legt (hier de massa) van de serieketen
die bestaat uit het kristal + de 1 kΩ weerstand en de 110 pF regelbare condensator.

Als hetgeen in de source keten staat en 12,5 kΩ heet, geen weerstand is, maar een spoel met deze
hoge weerstand, dan is de schakeling zelfs een variante op een Clapp oscillator.
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c) VXO met FET.

Bij de bouw van een VXO gelden dezelfde voorzorgen, die zowel mechanisch als elektrisch, dienen
genomen te worden als bij de bouw van een gewone goede VFO. Bij een te hoge Q van de spoelkring
bestaat gevaar voor parasitair oscilleren: de weerstand van 27 kΩ over de spoel verhelpt dit euvel.
In deze schakeling staat de spoel in serie met het kristal en kan men de frequentie van het kristal
daardoor alleen maar naar beneden de serie- resonantiefrequentie regelen. De diode tussen gate en
source van de FET T1 verkleint de harmonischen aan de uitgang en begrenst de grootte van de gatesource spanning zodat er geen oversturing is, en de daaruit voortvloeiende golfvorm-distorsie geen
kans krijgt. De waarde van de spoel bepaalt de uiteindelijke frequentieverschuiving van de
oorspronkelijke kristalfrequentie. In dit geval werd een spoel L1 gebruikt in samenhang met een 16
MHz kristal (derde overtoon= ± 49,4 MHz). Een goede richtwaarde is een spoel van ± 15 mH met
een regelkern die verdraaid wordt tot de gewenste shift is verkregen.
Verder is niet alleen de waarde van de spoel van belang, maar ook dat deze een kleine
eigencapaciteit en een zo hoog mogelijke Q als de hierboven gemaakte opmerking over de 27 kΩ
toelaat. Als spoelvorm werd een keramische spoelhouder met een diameter van 6,5 mm gebruikt
waarop de geëmailleerde draad dicht naast elkaar gewikkeld werd. Vervolgens werd deze vastgekit
met tweecomponentenlijm en gebakken bij een temperatuur van 70 °C.
Enkele opmerkingen over het gebruik van een VXO. Kies goede kwaliteit condensatoren. Opgelet met
silver-mica's want deze geven niet altijd de beste resultaten. Het is best styroflex condensatoren toe
te passen, daar deze goed samenwerken met het kristal en bovendien zorgen voor een kleine
temperatuurcompensatie.
De regelbare condensator dient eveneens van goede kwaliteit te zijn, met een rotor die liefst op
kogellagers draait en met keramische steunen met een zo klein mogelijke restcapaciteit.
Monteer de condensator zo ver mogelijk van het chassis of de print. Gebruik geen dubbele print.
De grootste frequentievariatie treedt op aan de bovenste grens, dus met de kleinste
capaciteitsvariatie, daarom de noodzaak van de kleine strooicapaciteiten. In deze schakeling werd
een regelbare condensator toegepast van 2 x 40 pF. Een condensator met grotere capaciteit van bv.
2 x 100 pF geeft een iets grotere shift, niet de dubbele.
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Een frequentieverschuiving van 1/500 van de grondfrequentie is onder optimale omstandigheden
gemakkelijk te bereiken.
Verder bepaalt de slijping van het kristal de shift en zal een AT- de beste resultaten opleveren.
Sommige fabrikanten vervaardigen speciale kristallen voor VXO gebruik. Jammer genoeg, leveren de
surplus FT-243's de kleinste shift op.
Dit is te wijten aan de grote capaciteit van de houder. Derde overtoon kristallen geven de beste
resultaten. De vorm van de kristalhouder speelt ook een rol en kristallen in een HC-6/U houder
hebben de voorkeur door hun kleinere capaciteit. Een kristal in een glazen houder zou nog beter zijn.

d) 23 MHz VXO.

e) Een 80 m band kristal oscillator met variabele frequentie.
Een kristaloscillator met variabele frequentie (VXO) wordt vaak gebruikt in QRP zenders om rond de
zendfrequentie een paar KHz heen en weer te kunnen afstemmen.
Met daarvoor geschikte kristallen is het mogelijk om 30 kHz aan weerszijden van de hoofdfrequentie
af te stemmen.
Overtoonkristallen op de harmonischen zijn daarvoor minder of meestal niet geschikt.
Wel op de grondfrequentie. Kristallen van zeer goede kwaliteit zijn moeilijk van de eigen frequentie
"trekken”. Voor een goedwerkende VXO kan men het best gebruik maken van grondtoon kristallen.
Dit zijn kristallen die geslepen zijn op een bepaalde wijze, zodat ze alleen op de grondfrequentie
oscilleren. Met kunst en vliegwerk krijgt men zo'n kristal ook op de 3e of 5e harmonische aan het
oscilleren.
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De schakeling is ontworpen door W7ZOI.Het kristal zit in feite tussen de gate en de drain van de
FET.
In serie met het kristal staat een spoel waarvan de zelfinductiewaarde afhankelijk is van de
kristalcapaciteit. Deze moet namelijk gestemd worden. De spoel L is gewikkeld op een spoelvorm
met verplaatsbare magnetische kern, en het is de bedoeling door aan de kern te draaien en deze
aldus te verplaatsen, een aantal microHenry van L zodanig in te stellen, dat de schakeling met een
halfingedraaide kern en een oorspronkelijke kristalfrequentie van 3500 kHz oscilleert op de CWfrequenties van de 80 m band.
Als de eigen capaciteit met de spoel gestemd is, blijft hoofdzakelijk de eigen zelfinductie van het
kristal over met daaraan parallel de capaciteit van C1 en C2, dat zijn de condensatoren links
voorgesteld in het schema. De weerstand die parallel met de spoel staat, dient om de kwaliteitsfactor
Q van de spoel te verkleinen, anders bestaat de kans dat de schakeling oscilleert zonder dat het
kristal er aan te pas komt. Deze R kan eventueel weggelaten worden.
Het kristal trilt mechanisch.
De diode van gate naar massa is nodig om de amplitude enigszins te stabiliseren en om het starten
te vergemakkelijken. Met de diode neemt de ruis iets toe, maar dat is niet hinderlijk en amper te
merken. De bovenvermelde schakeling liet toe met een 3572 kHz kristal tussen 3550 en 3600 kHz.
kristalgestuurd, CW te werken. Bij de uiterste frequenties had de oscillator wel de neiging uit te
vallen. Door meerdere omschakelbare kristallen te gebruiken, kan het frequentiebereik uitgebreid
worden. In de voeding werd gesleuteld. Op de QRP-frequentie van 3560 kHz werd er menig QSO
mee gemaakt met slechts 100 milliwatt.
f) VXO voor 3,5 MHz tot 14 MHz met bufferversterker.
De 50 pF afstemcondensator VC1 (hieronder), laat een frequentieafwijking toe van 400 Hz op 3,5
MHz, en 6 kHz op 14 MHz.
Het is gemakkelijker om een kristal te verstemmen boven de oorspronkelijke werkfrequentie.
Deze VXO stuurt een krachtige balans-buffer, die (bij het indrukken van de seinsleutel als deze
schakeling in samenwerking met een zender wordt gebruikt) een tjilpen-vrij signaal aflevert aan de
uitgang ervan.
De spoel L moet zodanig gedimensioneerd en gewikkeld worden dat ze de VXO instelt op 14,06 MHz
wanneer de rotor van VC1 25% uitgedraaid is, hetgeen overeenstemt met 135 graden hoekverdraaiïng van de rotoras.
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Elke groene LED aan de ingang van de bufferversterker licht slechts op wanneer met de
keuzeschakelaar SW1b een bepaalde frequentieband gekozen wordt.
De frequentieverschuivingen die te verwezenlijken zijn met de hieronder links vermelde kristalfrequenties, worden daarnaast vermeld in kHz:
Kristalfrequentie
14059.90
10116.28
10105.70
7030.40
3579.74
3560.16

verschuiving
+/- 2.80 kHz
+/- 2.25 kHz
+/- 1.30 kHz
+/- 1.25 kHz
+/- 0.35 kHz
+/- 0.15 kHz)
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g) 80 m VXO met afbraak kristal uit kleuren televisie ontvanger:

h) VXO met frequentieverdubbeling.
Voor het bestrijken van de volledige 40 m band zijn in de volgende schakeling, drie kristallen nodig.
Principe-schakeling:

De in deze schakeling gebruikte regelbare condensatoren, zijn afbraak- condensatoren uit een oude
weggegooide radio-ontvanger. Daarin zaten altijd deze soort condensatoren met twee rotorsecties op
dezelfde as, en met de 365 pF nog regelbaar met de bovenop de constructie gemonteerde trimmercondensatoren.
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i) Een gelijkaardige VXO, gevolgd door een bufferversterker:

De condensator C2 moet van een goede kwaliteit zijn met steatiet isolatie van de rotor, en met het
profiel van de hieronder rechts bekeken condensatorplaten.
C1 is belangrijk voor het frequentieverloop van de oscillator, als men de as van de regelbare C1
verdraait.
De batterijspanning mag gekozen worden tussen 5 V en 12 V. Een hogere spanning kan leiden tot
frequentieverloop als gevolg van verhitting. Een goede keuze voor de voedingsspanning van deze
VXO is 6 volt.
De VXO is bruikbaar op 7 en 21 MHz met uitstekende resultaten. De schakeling, uitgerust met een
ander kristal, is zelfs geschikt om een 2 meter zender te sturen. Wel zijn dan acht kristallen nodig
om de gehele 2 meter band te bestrijken.
De spoel L1 kan gewikkeld zijn met 40 windingen, dicht tegen elkaar gewikkeld op een 1,5 cm
diameter spoelvorm, met verdraaibare ferrocart- kern binnen de spoelvorm.
Het doel van R1, is het verlagen van de Q-factor van L1. Hiermee kan een groter frequentiebereik
ingesteld worden, en een stabielere werking op het lage frequentie-einde van het bereik.
Als de frequentie zou veranderen bij het aanraken van de HF smoorspoel (RFC of HF Sm.), dan is
deze te klein. Weerstand R2 voorkomt een ongewenste trilling op de eigen resonantiefrequentie van
de RFC, en dempt deze.
In de voorgestelde principe-schakeling is het best een regelbare condensator met twee secties van
elk 365 pF op dezelfde as te gebruiken als C2 en C3.
In dergelijke schakelingen gebruikt men ook zoveel mogelijk keramische of zilver-mica
condensatoren.
Het profiel van de rotorplaten van C2 wordt best gekozen zoals in de rechtse figuur hieronder.
Dit geldt ook voor de afstemcondensatoren C2 en C3 in de principeschakeling (figuur daarboven).
Met dit profiel bekomt men een lineaire frequentieweergave als een functie van de draaihoek van de
rotorplaten.
Deze condensator-eigenschap is belangrijk voor het juist ijken van de VXO, en het gemak van
afstemmen.
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Wanneer men het gewone linkse profiel toepast, vermindert de frequentie eerst langzaam, als de
condensator-rotor wordt ingedraaid. Vervolgens verloopt de frequentieverandering sneller, totdat
uiteindelijk slechts een kleine verandering in de stand van de rotoras een te grote frequentieverandering, een soort sprong, zal veroorzaken. Dit is vervelend op de lagere frequenties.
j) VXO voor de 40 m of 80 m band, met dubbele gate FET, en afgeleid van een Pierce
oscillator.

Een beginsel–schakeling van een VXO met een dubbele gate FET.
Deze VXO heeft een groot frequentie-verschuivingsbereik van de kristal-frequentie.
Achter de uitgangsklem is het nodig een buffer-versterker op te stellen als isolatieversterker tussen
de belasting (=ingang van een CW-zender) en de oscillator.
De zelfinductiewaarde van de spoel L, zal men zelf moeten zoeken door verschillende aantallen
windingen op een spoel te proberen, afhankelijk van de frequentie van het gekozen kristal in de 80
m band of 40 m band, dus een kristal rond de 3,5 MHz of de 7 Mhz.
De zelfinductiewaarde van L kan gewijzigd worden, door ze te wikkelen op een spoelvorm met
inwendig verplaatsbare ferrietkern.
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k) VXO op 10 MHz, gevolgd door een dubbele buffer-versterker.
Als we het oscillatorgedeelte bekijken, zien we dat we hier te doen hebben met een Clapp oscillator
als basis. Te zien aan de aanduidingen op de componenten is dit het ontwerp van een Duitse OM.

L) Een VXO met twee kristallen.

Door twee kristallen te gebruiken, wordt er gestreefd naar een grotere betrouwbaarheid van deze
soort oscillatorschakeling.
1. Beide kristallen zijn geslepen op dezelfde frequentie
2. De frequentieverschuiving die men kan verkrijgen door in parallel met het eerste, een tweede
kristal toe te voegen aan de schakeling, blijkt na aanzienlijke metingen daarover, een
merkelijke vergroting van de frequentieverschuiving van de kristalfrequentie mogelijk te
maken, namelijk tussen de 40 % en 200 % meer dan met 1 enkel kristal.
3. Zoals bij alle VXO’s, is de zelfinductie-waarde van de spoel van cruciaal belang om een zo
groot mogelijke frequentieverschuiving van de kristallen te bekomen.
4. De zelfinductie van de spoel L in deze schakeling bedroeg 22 uH. Gebruik 44 uH voor een
verhoogde waarde van de frequentieverschuiving.
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5. HC6/U kristallen presteren goed in deze VXO’s. Nochtans was ook met 7 MHz HC18/U
kristallen een verschuiving van 27 kHz mogelijk. De verkrijgbare verschuiving lijkt sterk te
stijgen met een hogere kristalfrequentie. Twee 10 MHz kristallen leverden een stabiele shift op
van 90 kHz, maar een paar van 3,58 MHz kristallen konden slechts over 2 kHz verschoven
worden.
6. Elke NPN transistor kan in deze schakeling gebruikt worden in plaats van de BC548.
m) Een universele VXO

Componenten:
Band
80
40
30
20

L1
100uH
47uH
33uH
16uH

VC1
100pF
60pF
60pF
60pF

C1
zie
tekst

C2/C3
220pF
100pF
68pF
47pF

C4
100pF
47pF
39pF
33pF

T1
10,3uH
5,2uH
5,2uH
5,2uH

VC2
200pF
100pF
48 pF
25 pF

De schakeling voor de VXO is gebaseerd op een Colpitts transistor- oscillator gevolgd door een op
de kristalfrequentie afgestemde buffertrap.
2N2222A transistoren zijn voor zowel TR1 en TR2 gebruikt, maar vele soortgelijke types zullen in
deze schakeling even goed werken. De capacitieve terugkoppeling is verwezenlijkt via de capacitieve
deler met C2 en C3. De waarden daarvan zijn afhankelijk van de band (zie de band tabel). C1 wordt
gebruikt om de invloed van de condensatoren C2 en C3 te minimaliseren. Zonder C1 zou het hogere
frequentiebereik van de oscillator te beperkt zijn.
De oscillator werkt met een gestabiliseerde voeding, afgeleid van een 9,2 volt zenerdiode. Men kan
echter even goed een drie-pins spanningsregelaar I.C, voor een soortgelijke spanning gebruiken.
D.m.v. de spoel L1 en de regelbare condensator, VC1, kan men het kristal iets boven de nominale
frequentie trekken. De waarde van C1 hangt af van de individuele kristallen. 100 pF werkt goed op
40 m.
De tabel vermeldt ook de waarden van L1 en VC1. Met deze waarden kan men een aanzienlijke
frequentieverschuiving verwezenlijken.
De oscillatortrap is via C4 gekoppeld met de buffer. Ook hier wordt de waarde C4 aangepast aan de
gekozen band ( tabel). De buffertrap is afgestemd op de band in gebruik, d.m.v. de primaire van de
afgestemde transformator T1.
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De waarden van T1 en VC2 zijn gekozen om te resoneren op de frequentie van het kristal. De bufferversterker werkt in klasse A teneinde een onvervormde golfvorm van de uitgangsspanning te
bekomen.
Opmerking over T1 en VC1:
T1 voor 40/30/20 m: 5,2 uH= 36 windingen op T50-6 kern. De met de primaire gekoppelde
secundaire wikkeling: 10 windingen.
T1 voor 80 en 10 m: 3 uH= 45 windingen op T50-2 kern. De ermee gekoppelde wikkeling: 12
windingen.
VC2 is een trimmer -condensator. De waarden van VC2 in de tabel zijn gekozen om te resoneren op
de frequentie van de band in kwestie.
VC1 kan een combinatie van een vaste en een regelbare condensator zijn. De waarden voor de VC2
laten toe de gekende internationale roepfrequenties in te stellen op de vier banden. Dit zijn: 3,506
MHz, 7,030 MHz, 10,140 MHz en 14,060 MHz
De hogere frequentie versie van T1 (40, 30 en 20 m) kan worden vervaardigd met ongeveer 60 cm
van 26 swg (=ongeveer 25 awg) geëmailleerde koperdraad, gewikkeld over ongeveer driekwart van
de hierboven vermelde kern. De versie van T1 voor 80 m vereist een ongeveer dubbele lengte 32
swg (=ongeveer 29 awg) geëmailleerde koperdraad.
T1 en VC2 moeten de uitgangsspanning van de VXO op de gewenste frequentie pieken.
Deze resonantietoestand moet over het gehele bereik van de VXO redelijk vlak zijn. Indien dit niet
zo is, kan de bandbreedte van de afgestemde kring vergroot worden door een demping met een
parallel over de primaire van T1 gesoldeerde weerstand (probeer 4,7 k of misschien 10 k).
n) VXO met twee FET’s.

Componentenlijst:
Cl = 100 pF
C2 = 100 pF
C3 = 002 F
C4 = 150 pF

Rl = 27000 ohm
R2 = 100000 ohm
R3 = 270 Ohm
R4 = 330000 ohm
R5 = 4700 ohm
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C5 = 1000 pF
C6 = 0,02 F
VC1 = zie tekst
X1 = kristal (zie tekst)

R6 = 270 ohm
RFC = 1 mH HF smoorspoel.
Tr1: zoals Tr2 of MPF102
Tr2 = 2N3819

Twee regelbare condensatoren VC1a en VC1b met de rotoren op dezelfde as, dienen in deze
schakeling om de frequentie van het kristal X1 te wijzigen.

Met de rechts voorgestelde regelbare condensator, kan men met een hol spanbusje waarin
schroeven zitten in voorgetapte gaatjes, de rotoren van twee dergelijke types met elkaar verbinden.
Deze VXO is in staat om een stabiele verschoven frequentiezwaai tot 4 kHz op 7 MHz te
verwezelijken, bv. 7010 tot 7014 kHz met een type HC6-U kristal, of een verschuiving van 8 en 12
kHz op 14 en 21 MHz respectievelijk, na frequentie- verdubbeling of verdrievoudiging.
Twee veld-effect transistoren, een spoel en enkele kleine onderdelen zijn nodig voor deze opstelling,
waarin Tr1 werkt als oscillator en Tr2 als buffer-versterker of scheidingstrap.
Voor L1 kunnen 40 windingen fijne geëmailleerde koperdraad dienen, dicht gewikkeld op een 8 mm
diameter polyethyleen spoelvorm waarbinnen een ferrocart kern kan verschoven worden door hem
met een schroevendraaier te verplaatsen binnen de spoelvorm waarin draad getrokken is (ingekerfd,
de buitenzijde van de kern is ook draadgetrokken).
Deze spoel is dan geschikt om te werken met kristallen in de 40-meter band.
Het is niet nodig om de VXO afstemknop te ijken door de frequenties aan te duiden op de erachter
liggende schaal, als de bijbehorende ontvanger is in staat om zelf de frequentie aan te duiden door
een fluittoon veroorzaakt door de gegenereerde uitgangsspanning. Wenst men het ganse 7 MHzband CW-segment te bestrijken, dan zal men meerdere kristallen nodig hebben.
Als de belangstelling vooral uitgaat naar het werken op de 21 MHz-band, kan de zelfinductie van de
spoel nog wat geregeld worden om met de beste resultaten (de hoogste uitgangsspanning) van deze
VXO te kunnen werken.
Wanneer het toestelletje correct functioneert, verbruikt het maar 5mA.

50

o) VXO met VCXO als mogelijke variante.

Vooraleer we overgaan naar voorbeelden van VCO en VCXO, bekijken we eerst wat
uitgebreider de eigenschappen van kwartskristallen:
Waarom kwarts?
Kwarts is het enige materiaal dat bekend staat voor de volgende eigenschappen:
• Piëzo-elektrische (= "druk-elektrische"; afgeleid van: piezein= “in te drukken” in het Grieks)
eigenschappen, dat betekent de opwekking van elektriciteit door druk uit te oefenen op een
materiaal.
• Nul temperatuurcoëfficiënt-uitvoeringen bestaan, dus onafhankelijk van schommelingen in de
omgevingstemperatuur.
• Stress-gecompenseerde slijpingen of sneden uit een groter kristal bestaan.
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• Gering verlies (dat betekent: een hoge Q-factor, dus zeer smalle bandbreedte in een
frequentieband.)
• Gemakkelijk te verwerken, zoals bijslijpen en etsen (met fluor-waterstofzuur en hete alkali
etsvloeistoffen) ter wijziging van de frequentie.
• Hard materiaal, maar niet broos.
• Overvloedig voorkomend in de natuur.
• Gemakkelijk te laten groeien als kunstmatige kristallen in grote hoeveelheden, tegen lage kosten,
en met een hoge zuiverheid en perfectie. Van dit kunstmatig gegroeid kwarts is de opbrengst
gemakkelijk ~ 3.000 ton per jaar.
Het zelf wijzigen van de onbruikbare eigenfrequenties naar bruikbare:
We gaan hier niet in op het zelf etsen of zelf slijpen van kristalplaatjes, dat is een techniek op zich,
maar laten we kort stellen dat de etsmethode zich uitstekend leent voor FT243 kristallen.
Na het bad (in fluorwaterstofzuur, of een ander bijtend vocht, behandeld met rubberen
handschoenen aan en een veiligheidsbril tegen spatten), het kristal grondig in zuiver water spoelen
en laten drogen.
Wees voorzichtig met het etsen van kristallen. Raak ze nooit met de vingers aan, anders vormt zich
een vetzuurlaagje (zweet) op de oppervlakte en het xtal zal nooit meer goed oscilleren.
Piëzo-elektriciteit.
De piëzo-elektrische verschijnselen van kwarts werden ontdekt door Pierre Curie. De huidige piëzoelektrische omzetters van mechanische trillingen in elektrische, zijn opgebouwd uit een kristal van
ammonium monofosfaat ADP ( Ammonium hydrofosfaat NH4 H2 P04).
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Als ze kunstmatig gegroeid zijn, zijn deze kristallen geproduceerd op een constante temperatuur.
Maar natuurlijke kwartskristallen hebben hetzelfde uitzicht.
De eerste favoriete snede heeft plaats volgens de as OZ, vervolgens X en Y-sneden onder hoeken
van 45° volgens de assen OX en OY (slijping 45 Z). Men bedekt vervolgens een snede aan
weerszijden met een elektrode, aangebracht door metallisatie. Als men een potentiaalverschil
toepast tussen de twee elektroden, ontstaat er een rek of een krimp van het kristal (=rechtstreeks
en omgekeerd piëzo-elektrisch effect).
Drie soorten kristallen worden op die manier toegepast in bv. onderwater akoestiek onderzoek, en
het meten van de diepte van het water onder een schip: kwarts, ADP en Seignettezout of Rochelle
zout, waarvan de Curie- temperatuur 24 °C bedraagt. Bij magnetische materialen noemt men de
Curietemperatuur deze, waarbij het materiaal zijn magnetische eigenschappen verliest.
Bij piëzo-elektrische materialen is de definitie anders.
Hun verandering in afmetingen is onafhankelijk van de richting van het aangelegde elektrische veld
en evenredig met het kwadraat van de veldsterkte. Dit houdt in dat de mechanische verplaatsing
niet lineair is. Om deze toch te bereiken, wordt het materiaal gepolariseerd. Dit gebeurt door het
materiaal tot de Curietemperatuur te verhitten en het daarna in een sterk magnetisch veld te laten
afkoelen.
Nog meer over de Piëzo-elektrische eigenschappen van een Kwartskristal.
Kwarts= een kristallijne vorm van siliciumdioxide, SiO2.
Een kwartskristal kristalliseert onder de vorm van een regelmatig zeshoekig prisma, aan beide
zijden afgesloten door regelmatige zeshoekige pyramides. Deze kwartskristallen hebben een
matglasachtig uitzicht en zijn doorschijnend.

Z
Ze kunnen door allerhande onzuiverheden gekleurd zijn, b.v. door metaaloxiden, maar zijn daardoor
dan ongeschikt voor piëzo-elektrische toepassingen.
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Het kristalplaatje wordt uit het ruwe kwarts gesneden en daar dit volgens verschillende assen kan
geschieden, onderscheidt men verschillende sneden, o.a. de reeds vermelde X-snede, de Y-snede,
de AT-snede (=>AT, BT, CT, DT, GT..), die elk op hun beurt verschillende eigenschappen vertonen.
Kwartsplaten trillen op frequenties bepaald door de afmetingen van het kristal en de manier van
slijping van de plaat, bv. op 8000 Hz tot 5 MHz.
Een kristal heeft over het algemeen de volgende eigenschappen (X-snede):
a) een samendrukking of verbuiging van het kristal doet op de zijden loodrecht op de
samendrukkingsas electrische ladingen van tegengesteld teken ontstaan;
b) er bestaat evenredigheid tussen oorzaak en gevolg, d.w.z. dat de lading een rechtstreekse functie
is van de uitgeoefende druk;
c) het verschijnsel is omkeerbaar, d.w.z. dat het kristal zich mechanisch zal vervormen als het aan
elektrische krachten onderhevig is. Het is dit verschijnsel dat vooral van belang is voor de stabilisering
van de frequentie.
Kwarts kristal Specificaties en gelijkwaardige schakeling van een kristal.

Er zijn een aantal parameters die een kristal kenmerken, zoals in de gelijkwaardige schakeling van
de figuur.
Deze parameters zijn:
1) De bewegingscapaciteit C1 tijdens het trillen van het kristal.
2) De bewegings-zelfinductie L1.
3) De ekwivalente serieweerstand (ESR)= R1,
4) De ongewenste, storende of parasitaire parallelcapaciteit Co, te wijten aan de klemming van het
geslepen kristal tussen twee metalen plaatjes, of tussen op de zijden van het kristal gelaste
aansluitverbindingen.
5) De uitwendige belastingscapaciteit CL van de schakeling waarin het kristal opgenomen is.
6) De fundamentele frequentie of grondtoon waarop het kristal trilt.
7) of eventueel de boventoon of harmonische waarop het in een bepaalde toepassing wordt op
afgestemd.
8) Milieu-eisen: Trillingen, schokken en soldeerbaarheid behoren tot de kenmerken die kunnen
opgenomen worden in een kristal specificatie.
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9) Beïnvloeding van de waarde der inwendige kristalcomponenten door uitwendige temperatuurschommelingen. Daarom zullen duurdere uitvoeringen van kristallen ondergebracht worden in een
gesloten zogenaamde kristaloven, waarin de temperatuur binnen de metalen behuizing met
onderaan dikwijls een octaalvoet als aansluiting, constant gehouden wordt op 50 of 70 graden
Celsius.
10) Op zeer hoge frequentie, de strooi-zelfinductie of de eigen zelfinductie van de aansluitdraden of
de aansluitpennen onderaan het kristal.
C1 en L1 zijn onderling afhankelijk aangezien zij de serieresonantiefrequentie van het kristal bepalen.
Als we 1 van deze twee parameters kennen, kunnen we gemakkelijk de andere berekenen als we de
grootte van de serie-resonantiefrequentie kennen.
De weerstand R1 wordt bepaald door de beweeglijkheid (= piëzo-elektrisch gedrag) van het kristal.
Als R1 te hoog is, kan het kristal de trilling niet starten. Een hoge ESR kan betekenen dat het kristal
defect is, of vervuild, of het een minder goed fabricage-ontwerp is. Bij kristallen die niet meer wilden
starten, heeft men waarden van R1 gemeten van respectievelijk 50, 75, 125, 150 en 500 ohm (bij
een AT-slijping).
C0 is een fysieke condensator, met een capaciteit veroorzaakt door de elektroden die aan beide
zijden op het kristal drukken, maar ook door de extra capaciteit van de behuizing.
Typische AT-snede kristallen hebben een C0 van 7 pF of minder. Mindere kwaliteit- sneden bereiken
9 pF. Kristallen met een goede reputatie zijn gekenmerkt door een C 0 van slechts 2 of 3 pF.
De volgende figuur die een geopend FT243 –type kristal voorstelt zal een en ander verduidelijken:

Kort overzicht over het gebruik van enkele (kleine) HC-xx/U kristaltypen:
HC-6 / U: 1-10 MHz.
HC-49 / U: 4-25 MHz.
HC-49 / U:3e boventoon.
HC-49 / U: 5e ondertoon.
HC-49 / U: 7e ondertoon.
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Enkele uitvoeringen van kristallen die we kunnen toepassen in een Tx/Rx:

Indien een kristal gebruikt wordt op zijn grondfrequentie, kan het voorgesteld worden door het
hierboven reeds bekeken eenvoudig gelijkwaardig schema:

Enkele typische waarden zijn : L1= 36 mH, C1= 0,007 pF, R1= 25 Ω, Co= 1,8 pF. Q-factor= 90000.
Ander voorbeeld: C1= 0,0114 pF, Co= 12 pF, Q= 115000.
Kwarts-kristallen in de hoogfrequent techniek.
Voor een degelijke stabilisering van de frequentie van een oscillator is het kwartskristal nog
steeds de beste oplossing.
Het kristalplaatje zit in een houder. Als men de elektroden die drukken op de twee zijden van
het kwartskristal en dit volledig bedekken, aan een elektrisch wisselveld onderwerpt, zal het
kwarts mechanisch gaan trillen.
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Vermits het kwartsplaatje een eigen mechanische resonantiefrequentie bezit, die afhankelijk is
van de snede en de afmetingen, zal wanneer de frequentie van het elektrisch veld overeenstemt
met de mechanische resonantie, de trilling versterkt worden.
Een kwartsplaat kan op verschillende manieren trillen.
Door de vorm en de oriëntatie (=de hoek waaronder geslepen wordt) goed te kiezen, en de manier
waarop toevoerdraden aan weerskanten op het oppervlak van het kristal (via twee elektroden) wordt
aangebracht, is het mogelijk een hoge Q-factor te verkrijgen, en de geschikte vorm van longitudinale
en transversale vervormingen, en vertikale of horizontale buiging, wringing en afschuiving tijdens
het trillen.

Vorbe

H
Het Het hoeft nauwelijks gezegd dat al deze vervormingen zeer gering zijn en volkomen
onwaarneembaar voor onze zintuigen. Bovendien mag een op het kristal toegepaste elektrische
spanning een bepaalde waarde niet overschrijden, vermits anders de vervorming te groot
wordt, en er gevaar bestaat dat het kristal breekt.
Daar de mechanische resonantiefrequentie van het kristal afhangt van de afmetingen, kan men
praktisch slechts kristallen slijpen tot een frequentie van ongeveer 10 MHz.
Voor hogere frequenties zal men gebruik maken van de harmonischen van het kristal.
Uit de hierboven getekende gelijkwaardige schakeling van een kristal, volgt:

Serie-resonantie-frekwentie : f s 
Q-factor : Qs =

1
2*π* L1*C1

1
2*π*f s *C1*R1

Parallel-resonantie-frekwentie: f p 

C1 +C0
1
*
2*
L1*C1*C0

C +C
C
1
* 1 0  ωs *(1  1 )
C0
2*C0
L1*C1
omdat C1  C0
ωp 

Hieruit blijkt dat de parallel resonantie-frequentie (of pulsatie) slechts weinig groter is dan de serie
resonantie-frequentie, hetgeen erop wijst dat de doorlaatband van een kristal zeer smal is. Dit is een
interessante eigenschap voor de ontvangst van telegrafie, en voor de bouw van kristalfilters die de
doorlaatband nog kleiner maken, voor een storingsvrije ontvangst van telegrafiesignalen.
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De serieresonantie van een kristal in een schakeling is alleen afhankelijk van het kristal en is daarom
te verkiezen boven de parallelresonantie daar deze afhankelijk is van Co van de metalen armatuur
en de houder, benevens van alle parasitaire capaciteiten die in de loop van de werking veranderlijk
kunnen zijn (door opwarming, b.v. de buis- of transistor-capaciteiten) en aldus ongewenste
frequentieverschuivingen kunnen teweegbrengen.
Toevoegen van een uitwendige spoel of condensator aan een kristal:
gevolgen:
a) Wordt in serie met het kwartskristal een spoel met zelfinductie Ls geschakeld, dan verschuift
de oorspronkelijke serie-resonantiefrequentie fs naar lagere frequenties terwijl de parallelresonantie fp praktisch ongewijzigd blijft.
b) Met een kleine regelbare condensator CL in serie met een kwartskristal kan men er de
frequentie gedeeltelijk van veranderen.Schakelt men de condensator in serie met het kwarts,
dan verhoogt de serie-resonantie-frequentie, terwijl de parallel-resonantiefrequentie
behouden blijft.
c) We kunnen eveneens de reactanties van L en C parallel met het kristal plaatsen. Het ligt voor
de hand dat we hierdoor de parallelresonantie zullen beïnvloeden, terwijl de serieresonantiefrequentie ongewijzigd zal blijven.
Een spoel Lp parallel op het kwartskristal verplaatst de parallelresonantie naar hogere frequenties
(verkleinen van de totale L), terwijl een tweede parallel-resonantiefrequentie onder de
serieresonantie verschijnt.
Een andere factor die van invloed is op de frequentie, is de veroudering van kwarts.
In de onderstaande grafiek is deze positief waardoor de kristalfrequentie toeneemt met de tijd
(kromme A). Toch gebeurt het dat de veroudering soms eerst positief en vervolgens negatief wordt
(kromme B).

Typische verouderingskrommen van kwarts, Seignettezout en Rochelle zout NaKC4H4O6. Rechts
hiernaast => Typische metalen behuizing waarin een kristal zit voor PC-toepassingen: te solderen op
een printpaat voor PC.
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Wat overtoon-kristallen betreft, kan de mechanische impedantie van een kristal, wat de serieresonantiefrequentie van de grondcomponent en haar harmonischen betreft, voorgesteld worden
door een elektrisch gelijkwaardig schema met RLC – serieresonantiekringen:

De parasitaire capaciteit van de twee metalen elektroden die drukken op beide zijden van het kristal
dat daartussen zit, kan voorgesteld worden door de condensator Co. Samen met de zogenoemde
bewegings-inductanties Lx(k) vormt deze condensator trilkringen die oscilleren op parallelresonantiefrequenties.
Voorbeeld van een 35 MHz overtoonkristal waarvan de behuizing verwijderd is. Merk op hoe dun het
kristal geslepen is (in AT-snede) om het op een harmonische te kunnen laten trillen.

Rechts:
«Kwarts»= tekening door Etienne Kawczak-Wirz, geïnspireerd door ‘Les cristaux de Quarz et la
Métaphysique’ -tentoonstelling in november 2010.
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We bekijken drie verschillende kristal-testers:
1)
We bouwen een kristal-tester.
Als in de shack een lade gevuld is met kristallen die uit hambeurzen, surplus, afbraak, enz.
afkomstig zijn en waarvan velen verstoken blijven van enige aanwijzing betreffende de frequentie
van het kristal, of van twijfelachtige kwaliteit lijken, dan is het ogenblik aangebroken om wat orde in
deze huishouding te scheppen, en de intacte, goede kwartsen niet langer ongebruikt te laten
rondslingeren.
We kunnen proberen met de kristallen van onbekende oorsprong en/of met onbekende
frequentiewaarde een oscillator te bouwen, en het aldus verkregen HF - signaal te detecteren.
Na deze gelijkrichting kan men met de verkregen gelijkspanning, een mA-meter sturen, die door de
wijzeruitslag zal aangeven of het kristal werkt of niet. Door te luisteren naar een fluittoon op onze
korte golf ontvanger, bepalen we de frequentie ervan.
Het schema van een eenvoudige, maar betrouwbare kristaltester die daartoe in staat is, is hieronder
weergegeven.

Componentenlijst:
R1: 47 k.
R2, R3: 1 k
C1, C4: 10 nF keramisch of polyester.
C2, C3: 47 pF, keramiek.
Q1: 2N2222A of gelijkwaardig.
D1: OA90 of gelijkwaardig.
L: HF smoorspoel100 uH.
M1: 500 uA of 1 mA draaispoelmeter.
1 kristalvoet.
1 BNC connector voor het voorpaneel.
1 printplaat.
Het hart van de schakeling is een HF Pierce oscillator met transistor Q1 en met de eigen impedantie
van het kristal gebruikt als positieve terugkoppeling tussen collector en basis van de transistor, een
nodige en voldoende voorwaarde om hem op de frequentie van het kristal (als afgestemde kring) te
laten oscilleren. Het is in feite een geaarde-emitter versterker waarvan de basis-emitter-spanning
ingesteld is d.m.v. de spanningsdeler met de weerstanden R1 en R2.
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De condensator C3 blokkeert de gelijkspanning, vormt met R3 een RC-koppelkring, die de
hoogfrequente opgewekte spanning toevoert naar de gelijkrichterdiode D1 waarvan de uitgangsgelijkspanning gefilterd wordt door C4 en toegepast over de klemmen van de meter M1.
Een andere afgestemde LC-kring komt in de schakeling niet voor en het is dus enkel het kristal dat
op zijn werkfrequentie het HF trillen van de schakeling bepaalt.
Als diode D1 kiest men beter een germanium diode dan een siliciumdiode, omdat de germanium
geringere spanningen detecteert. Voor M1 komt een mA-meter in aanmerking
met een volledige wijzeruitslag voor de schaal van 0,5 mA of 1 mA.
De aangeduide gelijkspanning is evenredig met de amplitude van het oscillatorsignaal en op deze
manier krijgt men een idee van de amplitude van de kwartstrilling en na vergelijken van twee of
meer kristallen op (bijna) dezelfde frequentie, van hun 'vitaliteit'.
Een kristal zal in deze schakeling oscilleren op zijn grondfrequentie en enkele harmonische
frequenties, zodat een goede hulp om zekerheid te verkrijgen over de fundamentele of basisfrequentie, een digitale frequentiemeter (kost bijna niets meer) als hulpje.
Men kan de twee testpinnen of krokodilleklemmen van een frequentiemeter aansluiten over R3.

Printplaat uit epoxy of met een koperlaag bedekt bakeliet. Geboorde gaten van 1 mm. Op het
voorpaneel: een BNC connector aanbrengen voor het erop aansluiten van een digitale
frequentiemeter. Aansluiting van 2 meetkabels voorzien van krokodilleklemmen op het uiteinde.
De voeding is 9 V, maar is mogelijk van 6 tot ongeveer 15 V, te leveren door batterijen of een
kleine gestabiliseerde voeding. Voor de hoogste waarde 15 V, is het best te controleren of Q1 niet
oververhit raakt. Niet boven de +12 V gaan, lijkt ons aan te raden.
In het bijzonder kan men de transistor Q1 vervangen door een andere NPN, bijvoorbeeld de oude
BSX26, en vele andere NPN’s die allen prima zullen werken in deze schakeling.

61

2)Kristal-tester.
Een slecht werkend kristal kan er de oorzaak van zijn, dat men met een zender op een bepaald
kanaal niet kan uitzenden, of met een ontvanger niet goed kan ontvangen.
De onderstaande kristal tester, maakt het mogelijk de activiteit van een kristal te testen en hij kan
bovendien als kristaloscillator gebruikt worden, om de juiste ijking van de afstemschaal van een
ontvanger mee na te gaan.

Voor verschillende soorten kristallen kan men verschillende voetjes inbouwen, ofwel kan men een
aanpasser maken, met twee snoertjes en krokodilleklemmen die aangesloten worden op de twee
klemmen van voet SO1.
De enige regeling die op het kastje zit, is een duwschakelaartje S, voor het inschakelen van de
voedingsspanning (9 V batterij of 9 V gestabiliseerde voeding). Het metertje M1 is een 0 tot 1 mA
instrument, waarvan de schaal zelfs niet hoeft geijkt te zijn.
Om de schakeling te testen, plugt men eerst een kristal (waarvan men zeker is, dat het goed trilt) in
de houder SO1. De diode D1 richt de wisselspanning van de oscillator gelijk, en zal de meter continu
doen uitslaan.
Vervolgens test men de kristallen, waarvan men denkt dat ze minder goed zijn. Kristallen die een te
kleine of variërende meteruitslag opleveren, zijn onbetrouwbaar. Ze kunnen herslepen of her-etst
worden.
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3)Kristal tester.
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Met dit apparaatje, kan men niet alleen kristallen testen, maar het werkt ook als oscillator, waarmee
men referentiepunten kan verkrijgen in het bereik tussen 500 kHz en 50 MHz, voor het ijken van de
schaal van een radio-ontvanger. Met de trimcondensator C1 kan men de frequentie van het kristal
nauwkeurig instellen, met een nulzweving die hoorbaar wordt in een radio-ontvanger, wanneer men
afstemt op één van de gekende ijkfrequenties van WWV, en de uitgang van de krlstaloscillator
koppelt met de ingang van de ontvanger. C1 is de terugkoppelcondensator tussen de uitgang en de
ingang van de transistor.
De uitgangsspanning van de oscillator is rijk aan harmononischen.
Deze worden gegenereerd op de niet-lineaire karakteristiek van de siliciumdiode D1,die werkt op
haar step-recovery karakteristiek.
De transistor werkt in een geaarde-basis kristaloscillatorschakeling.
De streeplijntjes op het hieronder getekende printje stellen de koperbaantjes voor aan de onderkant
van de componentenzijde.

De gaatjes voor de kristalhouder zijn geboord met een boor nummer 27, de vier grote gaten in de
hoeken met nummer 31, en de andere, kleine gaatjes, met nummer 60.
Om een kristal te testen, plugt men het in de houder, men schakelt de voedingsspanning in van het
testertje, en luistert op een ontvanger.
Bij het verdraaien van de schaal zal men verschillende fluittonen horen, veroorzaakt door de
harmonischen van het kristal. Trekt men twee aldus gevonden opeenvolgende zwevingsfrequenties
van elkaar af, dan vindt men de grondfrequentie van het kristal.
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2) Enkele voorbeelden van VCO’s.
De wijziging van de frequentie in een spanningsgecontroleerde oscillator of VCO, is gebaseerd op de
beïnvloeding van de oscillator-(L-C)-kring door 1 of 2 capaciteitsdioden (of varactors of varicaps) [=
capaciteitsvariatie door een op de kathode toegepaste positieve regel-gelijkspanning].
We beperken ons hier tot weinig voorbeelden, want hiervan zijn reeds toepassingen aan bod
gekomen in vroegere nummers van de Grondgolf.
A) VCO: basis –schakeling.
Een principeschakeling van een spanning gestuurde oscillator [= Voltage Controlled Oscillator (VCO
)] is:

Het is een eenvoudige spanningsgestuurde oscillator waarbij de frequentie van de oscillatie bepaald
wordt door L1, C2 en D2. D2 is een capaciteitsdiode of varactor of varicap die in de sperzin gestuurd
wordt, d.w.z. door een positieve regelspanning toe te passen op de kathode van de diode.
Hierdoor varieert de capaciteit van de diode: ze neemt af bij een hogere waarde van de
regelspanning.
Op haar beurt verandert daardoor de resonantiefrequentie van de oscillatorschakeling.
Het is duidelijk dat de regelspanning moet afgeleid worden van een gestabiliseerde voeding, anders
is de VCO niet stabiel.
Een eventuele kleine spanningsvariatie zal leiden tot een ongewenste frequentieverandering.
Als antwoord daarop, bestaat er een manier om de flexibiliteit van de VCO te combineren met de
stabiliteit van een kristaloscillator, en zo belandt men (onderstaand) bij de VCXO, waarin de
frequentieverandering of verschuiving van de frequentie van een kwartskristal nagestreefd wordt,
alweer via capaciteitsdioden.
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B) VCO voor nog hogere frequenties dan de 70 cm (470 MHz) band.

4) Enkele voorbeelden van VCXO’s.
a) VCXO met vijf kristallen voor de 7 MHz band.

Tijdens de bouw van VFO’s voor de 80 meter band en op hogere frequenties, streeft men bij
wisselende temperaturen (van buiten en binnen de schakeling) frequentiestabiliteit na.
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Het bovenstaand VCXO werkt met een spoel van 20 H tot 30 H met een regelbare zelfinductie en
met een capaciteitsdiode BB329A ter afstemming van het kristal op verschillende frequenties.
De schakeling is dus geen gewoon VXO maar een VCXO. Vijf kristallen met frequenties tussen 7000
kHz en 7050 kHz waarvan de frequentie wordt verschoven door de grootte van de gelijkspanning te
regelen, die toegepast wordt op de varicap, kunnen doeltreffend worden toegepast.
De oscillator en buffer= isolatieversterker werden gebouwd op een stuk printplaat. Een tweede buffer
ter betere scheiding tussen VFO en de kristalingang van de zender, is het overwegen waard.
b) VCXO waarvan de frequentie geregeld wordt door een dubbele kapaciteitsdiode.

De frequentie is zelf te kiezen door de componenten enigszins aan te passen (vooral de
kristalfrequentie van Y1, de waarde van C1 en de zelfinductie van de spoelen L1, L2 en de primaire
van T1). In de meeste oscillatoren kan men op de ene of andere manier de algemene resonantieformule toepassen van een LC-kring in resonantie: 2*L*C= 1 met = 2*π*f.
De basis-schakeling is duidelijk een Butler-oscillator, alhoewel men op het eerste zicht zou denken
aan een Hartley door de aftakking op de spoel L1, maar deze loopt niet naar de source van Q1, zodat
niet aan de voorwaarde voldaan is om een Hartley oscillator te zijn.
c)

VCXO met serie-resonantie of parallel-resonantie kristallen.

De meeste variabele kristaloscillatoren (VXO) passen een kristal toe dat in de serieresonantie-modus
trilt.
Daarbij mag de schakeling niet oscilleren als het kristal niet in zijn voet zit.
Dat betekent dat het kristal altijd de controle over de oscillatie moet behouden en er geen
vrijlopende (= verlies van stabiliteit) oscillatie mag optreden op een ongewenste frequentie.
En de schakeling moet oscilleren over het ganse nagestreefde regelbereik.
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In deze schakeling trilt het kristal op zijn serieresonantie-frequentie. Een resonantiekring met lage
Q-factor in de collectorketen voorkomt oscillatie op ongewenste frequenties, terwijl er toch
voldoende versterking voorhanden is om het kristal op zijn frequentie te laten oscilleren, en het
door middel van de varicap over een redelijk frequentiebereik te vertrekken.
Met een goed gekozen zelfinductiewaarde van de spoel L kan de frequentie zowel onder als boven
de serieresonantie van het kristal worden verschoven. Men zou de frequentie ook enkel omhoog
kunnen trekken (richting van de parallel resonantie) door middel van een kleine regelbare
condensator in serie met het kristal en zonder de spoel, maar dan is de kans groot dat de gesloten
lusversterking van de schakeling te klein uitvalt en de oscillatie stopt.

Met deze schakeling waarin het kristal werkt in de parallel-resonantie-modus, lukt het zelfs een 112
kHz frequentieverschuiving te bekomen met 10 MHz kristallen die normaal niet geschikt zijn voor
frequentieverandering.
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Een transistor en een FET worden hier toegepast om, nodig voor het oscilleren, de vereiste
versterking en de geschikte faseverschuiving tot stand te brengen, samen met zeer kleine (2,2 pF)
koppelcondensatoren tussen beide versterkers. De bedoeling daarvan is dat het kristal op zijn
parallel resonantie zal blijven trillen op een zo hoog mogelijke frequentie.
De versterking van de schakeling, die bepaald wordt door de Ohmse waarde van de emitter- en de
source-tegenkoppelweerstanden, mag niet te groot gemaakt worden, want dan zal de schakeling ook
oscilleren zonder het kristal, en wel op een niet controleerbare frequentie.
Met een 10,106 MHz (QRP frequentie) kristal, kon men de serie- oscillator van het eerst bekeken
schema, in frequentie vertrekken van 10,09910 tot 10,10940 MHz (=103 kHz shift).
De tweede schakeling met de parallelle oscillator bestreek 10,10842 tot 10,11208 MHz (3,66 kHz
verschuiving). Bij beiden lukte dat met een regel-gelijkspanning die gevarieerd werd tussen 0 en 13
volt. Gebruikt men de twee soorten oscillatoren samen om een zendertje te sturen, dan bedraagt de
totale band-dekking van de twee oscillatoren 12 kHz, een voor vele toepassingen bevredigend bereik
voor kristallen die niet speciaal geselecteerd of ontworpen zijn voor een frequentie-verschuiving.

d)
e)

136 MHz VCXO ook wijzigbaar tot 144 MHz VCXO.
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5) PLL: de fasevergrendelde schakeling met frequentie-synthese.
Het neusje van de zalm inzake het vervangen van een kristal in een door ons gebouwde eenvoudige
CW-zender, is de PLL. Uitgaande van 1 enkel kristal, brengt deze schakeling (via een ingebouwde
frequentiedeler) een zeer groot aantal frequenties voort in de uitgangsspanning, waarmee men een
VFO dat een uitgangsspanning met continu doorlopende frequenties produceert, kan vervangen.
Dit echter met een grotere stabiliteit (deze van een referentie- kristal) en zonder het verlopen van
de frequentie in de tijd door opwarming, enz. De schakeling van een PLL is echter veel ingewikkelder
dan deze van een VFO, VXO, VCO, VCXO. Voor ons is zelfbouw enkel mogelijk met enkele IC’s, zoals
deze van Motorola: de MC 4044 en de MC 4046, en dan blijft nog de niet te onderschatten rest van
de schakeling, alsook het etsen van een niet te eenvoudige bedrading op een printplaat, enz.
Daarom beperken we ons in hetgeen volgt tot de essentie, de principes. Merken we nog op, dat PLL’s
even goed toepasbaar zijn in zenders als in ontvangers.
Grondslagen:
Een phase-locked loop (PLL) is een elektronische schakeling met een spanning-of stroom-gestuurde
oscillator die voortdurend wordt aangepast en geregeld in fase, zich aldus vasthakend of
synchroniserend op de frequentie van een ingangssignaal. Naast het stabiliseren van een bepaald
communicatiekanaal dat op de ingang van de PLL wordt aangesloten, ingesteld op een specifieke
frequentie, kan een PLL gebruikt worden om een signaal te genereren,(ook te moduleren en
demoduleren) tot een uitgangsspanning met praktisch geen of weinig ruis.
Een PLL omvat een spanningsgestuurde oscillator (VCO) die wordt afgestemd d.m.v. een
capaciteitsdiode of varactor. De VCO wordt eerst geregeld op de bij benadering gewenste ontvangstof zendfrequentie. Een schakeling, fasevergelijker genoemd (ook gekend uit de techniek der
discriminatoren in frequentie-modulatie-ontvangers en de bijbehorende AFC= automatische
frequentiecontrole), zorgt ervoor dat de VCO zoekt naar, en zich vergrendelt op, de gewenste
frequentie.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangsspanning van een kristal-gestuurde referentieoscillator Het geheel werkt met een terugkoppellus.
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Voorbeeld:

Wanneer de VCO-frequentie afwijkt van de gekozen kristal -referentiefrequentie (of een daarvan
afgeleide referentiefrequentie fr na deling door M zoals in de figuur), genereert de fasevergelijker
een foutspanning (als gelijkspanning) die wordt toegepast op de varactor, waardoor de VCO
teruggetrokken wordt naar de referentiefrequentie.
Omdat men als uitgangsspanning van de fase-detector enkel geïnteresseerd is in de
gelijkspanningscomponent, wordt deze derhalve gefilterd door een laagdoorlaatfilter.
De fasedetector vergelijkt dus de fazen van de spanningen met frequenties fr en fo/N tot deze
worden uitgelijnd, d.w.z. tot de lus is vergrendeld.
De PLL, VCO, en fasevergelijker vormen samen een “frequentie synthesizer”.
Het is duidelijk dat voor ons de VCO de hoofdrol speelt. Dit is een VCO, afgestemd op 3,5 MHz, 7
MHz, 14 MHz, 21 MHz, enz., dus de amateurbanden, waarvan de frequentie van de uitgangsspanning
dan gedeeld wordt door N om terug te vallen op de frequentie van de kristal –referentie-oscillator
die naar een lage frequentie gedeeld wordt, omdat het veel gemakkelijker en stabieler is om op lage
frequenties te werken.
Rol van de regeltechniek en van servosystemen:
In grote lijnen vindt men bij een PLL een terugkoppelsysteem terug uit de theorie van de
overdrachtfuncties [H(s)= transfert functie] uit de regeltechniek:
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In een PLL komen zowel lineaire als niet lineaire functies voor, onder meer transfert functies uit de
servo-systeemtheorie zoals:

of hier toegepast:

Aangezien een PLL een bepaalde tijd vereist om te vergrendelen op de frequentie van een inkomend
signaal, kan de intelligentie die in deze ingangsspanning verwerkt zit (sinusvorm, spraak, video,
data..) rechtstreeks afgelezen worden op de golfvorm van de gemeten foutspanning, die een
nauwkeurige afspiegeling is van de op het ingangssignaal wel of niet gemoduleerde informatie.
De VCO-frequentie evolueert in functie van de fasevergelijking. Het doel is om de gewenste
frequentie zo snel mogelijk te bereiken. Een PLL is dus een systeem dat twee variabelen (fase en
frequentie) regelt in overeenstemming met één enkele foutenmeting (faseverschil).
De beslissing om de frequentie te verlagen of te verhogen, wordt gemaakt op basis van een
fasevergelijking.
Dit proces gaat door tot een stabiele toestand bereikt wordt. Het nagestreefde resultaat is de
stabiliteit van de terugkoppellus.
Na de vergrendeling, gedraagt de PLL zich als een lineair systeem.
Samengevat kan men stellen dat een PLL meestal opgebouwd is uit vijf blokken:
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1) Een fasevergelijker, waarin het faseverschil tussen twee klokken (ene daarvan is de in deze figuur
niet voorgestelde referentieklok), een daarvan afgeleid sturend faseverschil-signaal toepast op de
volgende trap.
2) Deze trap is een zogenaamde oplaadpomp die een gelijkspanning aflevert, waarvan de grootte
evenredig is met het faseverschil.
3) Een laagdoorlaat filter, dat deze gelijkspanning ontdoet van de laatste restjes hoogfrequent, zodat
de daarop volgende VCO kan gestuurd worden met een ongerimpelde gelijkspanning.
4) De VCO zelf waarvan de uitgangsspanning ook teruggekoppeld wordt naar een frequentiedeler.
5) De deler/teller, waarvan de uitgang (spanning en fase) de tweede ingang van de fasevergelijker
stuurt.
Voorbeeld van een PLL ( door DK1OF).
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Typisch uitzicht van een PLL –print: [= niet van de bovenstaande PLL].

Tenslotte bekijken we hier nog enkele telegrafie-zendertjes, waarin uiteraard voor de eenvoud geen
PLL is toegepast:
Een eenvoudige telegrafie-zender.
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Het kristal Y1, bepaalt de werkfrequentie. C1 stemt L1 af op de frequentie van het kristal waardoor
een maximale vermogen overdracht naar de antenne ontstaat. De transformatieverhouding tussen
L1 en L2 is zodanig gekozen dat er een goede impedantie-aanpassing ontstaat tussen de
collectorketen van Q1 en de antenne + haar voedingsleiding. Maximale vermogen overdracht kan
alleen optreden wanneer de impedanties op elkaar zijn afgestemd. Hiermee wordt bedoeld, dat als
bijvoorbeeld de uitgang van een zender een karakteristieke impedantie heeft van 500 ohm en de
antenne presenteert een 50 ohm karakteristiek, dan moet
de hoogfrequent transformator die bestaat uit L1, gekoppeld met L2, er voor zorgen dat de 500 Ohm
impedantie naar omlaag getransformeerd wordt tot 50 ohm. De condensator C1 zorgt ervoor dat dit
gebeurt met een scherpe hoge impedantiepiek op de frequentie van het kristal.
AM zendertje met 1 enkele buis.
Het hieronder beschreven zendertje zal reeds goed presteren met een slechts 3 meter lange
koperdraad als antenne. Men kan het ook laten dienen als een nauwkeurige en handige 1 MHz
merktekengenerator voor het afregelen en het ijken van de frequentieschaal van een kortegolf radio.
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Vermits buis-type transformatoren met echte hoge spanning steeds schaarser worden, kan men een
aanvaardbaar substituut verwezenlijken door de 6,3 V of 12,6 V (= vroeger in het midden afgetakt)
uitgangen van twee stevige 220 V~ naar 6,3 V~ transformatoren rug aan rug te verbinden,
daartussen de gloeidraadspanning af te nemen voor de gloeidraad van de buis, en de gelijkgerichte
220 V~ (x 1,41=) 310 V gelijkspanning zal opleveren als plaatspanning.
In het hierboven voorgestelde geval is als rechtse transformator van de voeding geen 220 V~ naar
6,3 V~ gekozen, maar een 110 V~ naar 6,3 V~. Daardoor wordt de grootte van de gelijkgerichte
wisselspanning gelijk aan 110 V~ (x 1,41=) 155 V gelijkspanning, hetgeen na oplading van C5
resulteert in een 160 V, geschikt om er de schermroosterspanning van af te leiden.
De klassieke 6BE6 buis (en de 12 volt variant= de 12BE6) werd in de buizen-tijd vaak toegepast als
vervanging van de 6SA7/12SA7 met oktaalvoet. De buis werd als pentagrid converter gebruikt (een
6CS6 pentagrid converter zal op deze plaats ook werken) als plaatselijke oscillator en mengtrap in
een AM superheterodyne. Maar dat is niet alles wat men ermee kan verwezenlijken.
Met slechts een paar bijkomende onderdelen en de geschikte voeding, kan men er een vrijstaand
AM zendertje mee bouwen. In de bovenstaande schakeling werkt de buis niet alleen als oscillator en
mengtrap, maar ook als versterker. Het uitgangsvermogen is gering en bedraagt slechts 3 mW in
een 50 ohm belasting. Dat is voldoende voor een straling naar een ontvanger op de frequentie van
het kristal afgestemd, binnen enkele honderden meters. Indien men het afstandsbereik wenst uit te
breiden, kan men er een eenvoudige HF versterker achter bouwen, waarvan een voldoende aantal
voorbeelden in de volgende schemabeschrijvingen bijgevoegd zijn. Een kristal met een frequentie op
één der amateurbanden is in dat geval aangewezen.
De opstelling rond het stuurrooster (pen 1) en de kathode (pen 2) vormt de basis van een
kristalgecontroleerde Colpitts oscillator. De terugkoppeling vanaf de kathodekring wordt door een
capacitieve spanningsdeler met C2 en C3 verwezenlijkt.C3 is een regelbare condensator, die toelaat
de oscillatorfrequentie op juist 1 MHz in te stellen, of op de frequentie van een ander gekozen kristal.
Het tweede rooster werkt als een virtuele anode voor de oscillator. Op wisselspanningsgebied ligt dat
rooster via C7 op aardpotentiaal, zoals ook het vierde rooster dat er binnenin de buis mee verbonden
is. Daardoor wordt het derde rooster stuurbaar met de laagfrequente spanning die geleverd wordt
door een microfoon, en die het hoogfrequent dat opgewekt wordt door de oscillator, in amplitude zal
moduleren.
Op het scherm van een oscilloscoop kan men de kwaliteit van de modulatie controleren. Een 12BE6
werkt verbazingwekkend goed, en men bereikt er 80% modulatie mee. Merk op dat het verschil
tussen 90% en 100% modulatiediepte minder dan 1 dB bedraagt.
De gemoduleerde spanning verschijnt over de met L1 en C1 afgestemde plaatkring, waardoor
ongewenste harmonischen geëlemineerd worden.
Nochtans zullen er met slechts een enkelvoudig afgestemde keten, nog voldoende harmonischen
overblijven, om een radio-ontvanger met dit zendertje te ijken op 1, 2, 3 MHz en zelfs hoger tot 15
MHz. De tweede en derde harmonischen vertonen een daling van enkele dB’s, terwijl men op 15
MHz een -20 dB verzwakking krijgt, zodat de hogere harmonischen beginnen af te haken.
Het afstemmen van het zendertje verloopt eenvoudig, en is met de gekozen 1 MHz frequentie van
het kristal mogelijk met een gewone AM-ontvanger op de middengolf.
Sluit de antenne en de laagfrequente bron (zoals een microfoon of een platendraaier) aan op de
audio-ingang, en zoek het uitgestraalde signaal op een nabijgelegen AM-radio. Stem de regelbare
condensator C1 af voor een maximum signaal en pas het LF-niveau aan, zodat er een duidelijk, luid
geluid weerklinkt zonder vervorming.
Wie beschikt over een KSO kan daarmee overgaan naar een juistere en betere afregeling.
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De 6AG7 zender van WA6VVL.

De spoel met 42 windingen die deel uitmaakt van het pi-filter aan de uitgang van de schakeling,
is 3 cm lang, en is gewikkeld op een isolerende spoelvorm met 2,5 cm diameter.
De 6E5 (horizontaal gemonteerd in de praktische uitvoering van de schakeling) is een zogezegd
'magisch oog' afstemindicator, die toelaat de zender d.m.v. de twee afstemcondensatoren
(afstemmen, en opladen van de antenne) zo goed mogelijk aan te passen aan de stralingsweerstand van de antenne, en hem zijn maximum vermogen daarheen te laten sturen.
Tenslotte zijn er een handvol kristallen nodig om te starten met het zenden en ontvangen op de
gekozen frequentie.
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De Too Toob, een QRP- AM-zendertje voor de 80 m band.

Dit qrp-zendertje levert 10 watt of meer af, afhankelijk van de toepaste eindversterkerbuis. V1A is
een kristal-oscillator die de eindversterkerbuis V2 stuurt. V1B is een modulator die het
schermrooster van V2 aanstuurt, zodat deze buis in amplitude gemoduleerd wordt.
Men kan de grootte van de metershunt berekenen, afhankelijk van de inwendige weerstand en de
gewenste volle schaaluitslag van de mA – meter.
Spoelen:
L1= AWG| #40 dichtgewikkelde geëmailleerde draad gespacieerd over 1 cm op een isolerende
spoelvorm van 1 cm diameter met regelbare ferrietkern. L2= AWG #28 dichtgewikkelde
geëmailleerde draad gespacieerd over 3 cm op isolerende spoelvorm met 1,25 cm diameter.
L3= 12 windingen AWG #28 dichtgewikkelde geëmailleerde draad op het koude uiteinde van L2.
De tabel geeft aan welke vermogenbuizen men in de eindtrap kan gebruiken. Het verschil tussen
een 6146 en een 6883 is de grootte van de gloeidraadspanning. Hetzelfde verschil geldt voor de
5763 en de 6417.
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Verschillende mogelijke keuzen voor buis V1.
TYPE
WATT
MAXIMUM spanningen (volt)
gloeidraad aAnode
schermrooster
56763
66417
66146
66883

13,5
1 13,5
25
2 25

6,3
12,6

3

250

50

6,3
12,6

7

250

50

De EZB=SSB - aan/uit cyclus hangt af van de keuze van de operator. Op AM is de volgehouden
werking van het zendertje kritischer, vermits de eindbuis de ganse tijd ononderbroken stroom
trekt. De grootte van deze stroom kan men het best in het oog houden, door in de plaatkring een
mA meter op te nemen, ontkoppeld door een met zijn klemmen parallel geschakelde condensator
van goede kwaliteit (bv. 0,1 F).
CW-zender met 1 (samengestelde) buis.
Tijdens het neerdrukken van de seinsleutel, is er met de volgende schakeling geen spoor van ‘chirp’
(= lichte frequentie-verandering-klikken tijdens de ontvangst) hoorbaar tijdens het testen met
meerdere soorten kristallen, dus de kwaliteit van het uitgangssignaal van deze Tx is prima.
De kathodestroom van de twee buizen wordt onderbroken tijdens het seinen met de seinsleutel en
de sleutel-klik’s worden gedempt door de serieschakeling van C4 en R1.
De grootte van het uitgangsvermogen kan gecontroleerd worden door middel van een meter met HFtestkop tussen J3 en de massa. Als dummy belasting of kunstantenne kan gemeten worden over een
51 - of 56-ohm belastingsweerstand.
Als voedingsspanning voor de zender kunnen negen 1,5 volt batterijen in serie (13,5 volt)
geschakeld worden, of een 12 tot 13-volt gestabiliseerde voeding gebruikt.
Het schema van de 80 - en 40-meter zender met 10 watt uitgangsvermogen, volgt hieronder.
Er wordt een enkele buis toegepast, een 6T9, die een triode insluit en een penthode. Het triodegedeelte werkt als een Pierce kristaloscillator waarvan de uitgangsspanning met een niet afgestemde
(zogezegd ‘aperiodische’-) kring gekoppeld wordt naar het versterkende pentode-gedeelte.
De pentode-versterker, hoeft niet geneutraliseerd te worden met een tegenkoppel-netwerkje zoals
men dat in sommige zenders vindt.
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De uitgangskring bestaat uit een pi-netwerkje met C1 als afstemcondensator en C2 om de antenne
op te laden. Verwisselbare spoelen (L1) worden gebruikt om over te gaan van de 40 m band naar de
80 m band. De schermroooster-spanning wordt verkregen over een 15 k weerstand die een
voldoende spanningsverval veroorzaakt, na aansluiten aan de onderzijde van de gelijkgerichte
spanning. Ze wordt afgenomen over de voedingstransformator-secundaire, zoals de plaatspanning
die toegevoerd wordt aan de anoden van de twee versterkerbuizen.
Een mA-meter meet de anodestroom van de penthode en is tegelijkertijd een goed hulpmiddel om
een juiste afstemming van de tankkring te bekomen als men C1 en C2 verdraait. Op de 80 m band
wordt een bijkomende condensator C6 parallel geschakeld met C2. De capaciteit van C2 alleen
volstaat wel voor het afstemmen op de 40 meter band.
Na afregeling van de eindkring met de condensatoren moet de mA meter een terugslag van de
naald vertonen tot een dieptepunt, als de zendereindtrap juist op de kristalfrequentie afgestemd is.
Z1 is een netwerkje dat dient om storende trillingen door het eventueel parasitair oscilleren van de
eindbuis te voorkomen en te onderdrukken. De 22 ohm weerstand in serie met het stuurrooster van
de oscillatorbuis dient voor hetzelfde doel.
Bouw:
De voeding wordt gebouwd op een 18 cm x 18 cm aluminum-chassis met 5 cm hoogte. Zoals het
schema hierboven aangeeft gaat het over een dubbel-alternans gelijkrichter met silicium dioden.
Het afvlakfilter voor de rimpelspanning is gewoon een 100 F elektrolytische condensator in parallel
geschakeld met de uitgang van de gelijkrichter. Een 33 k, 10 W weerstand over de uitgang, zorgt
ervoor dat bij het uitschakelen van het toestel, de afvlakcondensator ontladen wordt, zodat er geen
gevaar voor schok bestaat bij ongewilde aanraking.
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Die weerstand verbetert ook de spanningsregeling. Parallel met de gelijkrichterdioden zijn 0,01 F
condensatoren gesoldeerd om hen te beschermen tegen doorbranden, door spanningspieken van
overgangsverschijnselen.

De uitvoering met frontpaneel, metalen chassis, en daarrond zo mogelijk nog een metalen afsluitend
kastje (met daarin geboorde gaten voor de warmteafvoer), zorgt voor een goede afscherming, en
dus een vermindering van de kans op interferentie door deze Tx veroorzaakt in nabijgelegen radioen televisie-ontvangers (BCi-en TVI).
Componenten-lijst:

C1: 365 pF regelbare condensator.
C2: 360 tot 1000 pF regelbare condensator.(regelbare condensatoren in parallel op dezelfde as)
C3:100 F, 450 volt elektrolytische condensator.
C4: 0,5 F papier condensator.
C6: 470 pF zilver mica condensator.
C7, C8: 200-mF, 250 volt elektrolytische condensator.
Cr1, CR2: 100 volt piekspanning, 750 mA silicium gelijkrichter diode.
F1: 2-amp.,type 3AG smeltzekering.
J1: Open-kring aansluiting.
J2: kristalhouder.
J3: coaxiale connector type SO-239.
J4: spoelvoet voor insteekspoel (zelf maken met stekkerbusjes op plastieken latje).
L1: 80 meter: 43 windingen nr. 20, 16 windingen per 2,5 cm op spoelvorm met 2 cm diameter. 40
meter: 30 windingen draad nr. 20, 16 windingen gespreid over een lengte van 2,5 cm op een
spoellichaam met 2 cm diameter.
M1: 100 mA meter.
P1: zoals J4: voet voor het insteken van een spoel met pennetjes onder de basis ervan.
P2: aansluiting op het elektriciteitsnet.
RFC1:1mH hoogfrequente smoorspoel.
RFC2, RFC3: 2,5-mH hoogfrequente smoorspoel.
R1:100 Ω.
S1: Spst schakelaar.
T1: voedingstransformator, primair 220 V~, secundaire 470 volt~ met middenaftakking, 40 mA, en
6,3 volt gloeidraadspanning 2A [en 5 volt, 2A niet gebruikt].
Y1: 80 – of 40-meter kristal, FT243 type of ander type.
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Z1: 7 windingen draad nr. 16, gewikkeld op het lichaam van een 1-watt koolstofweerstand, die
dienst doet als drager, en de uiteinden van de spoel gesoldeerd aan de twee draaduiteinden van
deze weerstand.
Afstemming.
Als men geen zelfgemaakte 50 ohm kunstantenne bij de hand heeft, kan eventueel een gloeilamp
dienen als dummy belasting. Tijdens het afstemmen regelt men de condensatoren bij voor maximale
helderheid. Men bereikt een maximale helderheid met de verdraaiing van C2 en het bijregelen van
C1 om te zien of een verdere verbetering mogelijk is. Bereikt men geen terugslag op de mA -meter
in deze toestand, dan kan men enkele
windingen op de spoel kortsluiten met twee
krokodilleklemmen waartussen een stukje dikke koperdraad zit. Als dit nog niet helpt, is de
zelfinductie van de spoel te klein, en moet men ze bijwikkelen. Bij een juiste afstemming zal de
plaatstroom van de eindversterker liggen tussen de 30 en 40 mA
Als de schakeling niet werkt, en men meet geen uitgangsvermogen, kan het zijn dat de triode niet
oscilleert, of dat de seinsleutel niet gesloten is.
Als het kristal goed trilt (anders: vervangen), zal de plaatstroom van de triode enkele tientallen mA
bedragen. Een transmatch kan nodig zijn om de antenne op de juiste manier te laten samenwerken
met de uitgang van het zendertje.
Een 85 watt (-HF-) zender met twee 807’s in de eindtrap. Een ontwerp uit de jaren 1950.
De basis van de zender is een elektronisch gekoppelde (=ECO-) Colpitts- kristaloscillator met een
6AG7 metalen buis, gevolgd door eindversterker met twee stuks 807. Een pi-netwerk dient als PAtank schakeling.

De schakeling werd gebouwd voor 40 meter band. Indien gewenst kunnen insteekbare oscillator
spoelen en een verplaatsbare aftakking op de PA-tankspoel dienen om op een andere decametrische
band te zenden.
De keuze van het chassis kan vallen op een metalen grondplaat, maar een houten constructie
voldoet ook. Er werd gekozen voor een 20 cm x 30 cm houten broodplank met mooi afgeronde
randen, waarvoor geen verder snijden, zagen of schuren nodig was.
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Als rondom het afgewerkte zendertje, geen houten kastje gebouwd wordt, is wel voorzichtigheid
geboden tegen aanraking van de hoge gelijkspanning (750 V plaatspanning voor de 807’s), en het
hoogfrequent (kan pijnlijke brandwonden veroorzaken) dat op sommige componenten aanwezig is
tijdens de werking.
De onderdelen worden met geelkoperen messing houtschroeven bevestigd op de houten plank, en
messing gepolijste L-beugels dienen om de veranderlijke condensatoren en de antenne-aansluiting
te monteren, samen met andere netjes geschikte onderdelen. Een FT-243 kristalhouder wordt
vooraan de houten plank geplaatst zodat een snelle frequentieverandering mogelijk is, door het
kristal uit te wisselen en te vervangen door een ander.
De seinsleutel in de kathodekring van de eerste buis plaatsen leek de eenvoudigste manier om te
telegraferen, als logische keuze voor dit ontwerp.

L1= 40 H op de 40 m band, d.m.v. een (met fijne schroevendraaier) verdraaibare ijzerkern of
ferrietkern afstembaar.
L2= 6 cm lang met 5 cm diameter, en over de ganse lengte bewikkeld met 18 windingen dikke
geëmailleerde draad. Indien aftakkingen gewenst zijn, zoekt men best een keramische spoelvorm
van die diameter, waarin groeven getrokken zijn om er blanke verzilverde of vernikkelde draad op te
wikkelen. De oplossing van de bovenstaande foto is ook mogelijk met blanke draad, evenwijdig
gewikkeld door enkele doorboorde polyester- of teflon-staafjes
De L2 spoel kan, indien gewenst, met een soepele draad, waar aan het uiteinde een krokodelleklem
bevestigd is, afgetakt of gedeeltelijk kortgesloten worden om over te gaan naar een hogere
frequentieband, bv. de 20 m of 15 m.
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L2 en de regelbare condensatoren van 330 pF en 1000 pF worden dan zodanig geregeld dat de
plaatstroom van bv. 180 mA dan een scherpe terugslag vertoont op de frequentie van het kristal, of
van het VFO indien het kristal daardoor vervangen wordt. De auteur van de schakeling meet niet de
plaatstroom, maar de kathodestroom (-of spanning) tussen het punt Y en de massa, hetgeen op
hetzelfde neerkomt, en niet blootgesteld is aan de hoge plaatspanning van de 807’s.
Dezelfde (1 mA) milli-amperemeter, volgens het schema met een 10 kΩ voorschakelweerstand
geschakeld als voltmeter, kan ook dienen om de stuurspanning op het stuurrooster van de 807’s te
meten.
Indien men niet over een HF wattmeter beschikt, kan het afregelen voor maximaal
uitgangsvermogen plaatsvinden door een 100 watt gloeilamp tijdelijk aan te sluiten over de antenneuitgang. De plaatstroom-of kathodestroom- dip, moet dan ook overeenstemmen met de grootste
helderheid van de brandende lamp, die werkt als elementaire kunstantenne. Vervangt men de lamp
door een echte (zelfgemaakte) dummy belasting van 50 ohm, dan meet men daarover minstens 85
watt hoogfrequent [onvervormde sinusgolf] bij volle uitsturing (met neergedrukte seinsleutel).
Om te verhinderen dat er tijdens het sleutelen een lichte frequentieverschuiving van de
oscillatorfrequentie zou optreden, in een ontvanger hoorbaar als een zogenaamde ‘chirp’, kan men
de voedingsspanning (plaat en schermrooster) van de 6AG7 eventueel stabiliseren met een VR150 in
serie met een VR105 stabilisatiebuis. Doet men dat niet, dan daalt de voedingsspanning een weinig
als men de seinsleutel neerdrukt, door de plotse (stroom-) belasting van de kring.
Als plaatspanning van de 807’s, kan een zelf vervaardigde voeding dienen (met oliegevulde
hoogspanning afvlakcondensatoren en een ijzerkern smoorspoel als laagdoorlaatfilter) die tussen de
500 V en de 750 V gelijk(gerichte)spanning aflevert. Over de uitgang daarvan is het best een
ontladingsweerstand van bv. 100 kΩ te solderen, zodat na het uitschakelen van de zender, de
condensatoren tot een veilige waarde kunnen ontladen, anders kunnen ze bij ongewilde aanraking
een flinke elektrische schok veroorzaken.
Collins 30 watt zender.

De 30 W zender bestond uit een HF gedeelte met twee 247 buizen en een 210 in de eindtrap,
voorafgegaan door een kristaloscillator die zelf gevolgd werd door de eerste 247 als bufferversterker.
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Een lange draad antenne (bv. een Beverage) kon op de uitgang van de eindtrap aangesloten worden
via een doorvoerisolator die gemonteerd was bovenaan de metalen kast waarin de zender
ondergebracht was.

Na 1934 bracht Collins de KWM-reeks zenders uit en de S-lijn ontvangers.
In 1971 werd Collins in financiële moeilijkheden gekocht door Rockwell. Deze maatschappij liet het
management intact, en stelde alleen een nieuwe CEO aan.
In 1972 stichtte Arthur Collins een tweede Collins maatschappij in Texas onder de naam Arthur A.
Collins Inc., dat is een benaming waaronder hij reeds 40 jaar daarvoor advertenties in het tijdschrift
QST had geplaatst.
Dit bedrijf hield op te bestaan bij zijn overlijden in 1987, en daarmee werd ook de radio-apparatuur
niet meer geproduceerd, want in dat jaar rolde de laatste KWM van de productieband.
Referenties, geraadpleegde werken.
1)Romantic retro delights, door Dave Ingram K4TWJ, uit CQ oktober 2001.
2) Tri-Tet from 36, door Bob WA3PZO,in CQ januari 2000.
3) QSO juli 1938, en QST feb. 1938: L’ émission sur 56 Mc, door ON4CH: S.Charlier.
4)EL84 Single tube CW/AM transmitter for 80 m, door Nitin William VU3GAO,in Radcom, juni 2003.
5) Compact VFO for your crystal-controlled transmitter, door J.G. Donald, in QST maart. 1954.
6)The Barracks Bag VFO: A One-Tube Transmitter for Home or Portable Work, door F. R. Nichols,
W6JJI, in QST juni 1947.
7) A VFO for 50 Mc/s Transmitters, door Charles M. Moody, W3TXF, in 73, mei 1961.
8) VFO’s uit Radio Amateurs Handbook, 1968.
9) Crystals, in RF Design, december 1995.
10) A variable wideband frequency oscillator, in RF Design, december 1995.
11) Kwarts, door F.B. Van Dam, in Aspecten van Geologie, uit Grondboor en Hamer nr.2,1994.
12)Kwartskristallen, in Maandblad van de Radio Amateurs Zoetermeer, augustus 2012.
13) Kwarts kristallen in de hoogfrequent techniek, door ON4GJ, in een oud nummer van CQ-UBA..
14) CW-Tx in QST november 1984
15) Kristaloscillator: artikel uit oud nummer van CQ-QSO, door ON5DU.

85

16)Een kristal oscillator met variabele frequentie, door Lieuwe- PAoLH, afdeling Friese Wouden van
de Veron, aug. 2010.
17) Five Crystal VXO door Paul R. Jorgenson KE7HR, in 73, juni 1985.
18) 1 tube transmitter uit oud Radio-Amateur Handbook 1968 [er was geen auteur vermeld]).
19) Experiment with crystals, door Henderson, in Wireless World, maart 1979.
20) G4COL:Pulling VXO crystals both ways,in 73 mei 1956.
21) Buon quarzo non mente:Costruiamo un provacristalli, door Fabio Veronese, in Radio Rivista 294.
22) A Universal VXO door George Dobbs G3RJV, in RSGB.
23) 7 Mc VXO, uit Ham Radio augustus 1970.
24) Twin crystal VXO, door Parker VK1PK, in Practical Wireless, sept.1989.
25) Oscillators, door Ron Bertrand VK2DQ: THE BASICS OF PLL FREQUENCY SYNTHESIS, uit:
http://www.radioelectronicschool.com.
26)Collins transmitters 1932-1933,door Joe N4QB, in CQ mei 2000.
27) The Too Toob, a QRP high-power AM transmitter for 80 meters, door George Murphy VE3ERP,
in CQ februari 1998.
28) Fred Nachbaur’s AM Transmitter Circuits 2004, ¨The 1 tube Muntz”.
29) Variable Crystal Oscillator (VXO) and Buffer Amplifier, door GW4ALG's in QRP Radio Pages, jan
2007.
30) The Secret Dream Transmitter, door Steve Johnston, WD8DAS, in QST april 1999.
31) Experiments with ceramic resonators, door LA8AK: Variable frequency ceramic osclator covering
3500-3640kHz using a single 3,8 MHz ceramic resonator element, in Radcom mei 1994.
32) The famous 6AG7 transmitter, door WA6VVL, [met schema getekend door K4TWJ], in CQ
maart 1994.
33) Using PLL for frequency synthesizers, door Robert F. Scott, in Radio Electronics, april 1977.
34) Motorola technical manual: Phase locked loop fundamentals.

Bewerking en layout: ON7XM, Jules Verheyde
Met dank aan Willy, ON4AW, voor deze bijdrage.

25 maart 2014.

© VRA 2014

86

