Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW.
Deel 1.

Rechts onder: AN/APS-18 scheepszender,werkend op 515 MHz, die hoogfrequente impulsen in
telegrafie kan uitzenden met een impulsbreedte die kan gereduceerd worden tot slechts 2 μsek.

60 MHz amateur radiozender met een Lecher-lijn als afgestemde eindtrap, gebouwd door
radioamateur George W. Shuart, W2AMN, in het kader van een ZHF- en UHF- kortegolf onderzoek.
Het was oorspronkelijk moeilijk om met gewone vacuümbuizen aan de slag te gaan op zulke hoge
frequenties,door de te grote elektroden kapaciteiten en de zelfinductie van de bedrading. Ocillatoren
konden de UHF frequenties niet aan,als gevolg van de te lange looptijd van de elektronen. Mettertijd
kon men met luchtgekoelde trioden toch enkele tientallen ZHF watt's genereren op 300 tot 400 MHz.
Voorbeeld van radio-amateur vindingrijkheid:

Dubbele lecherlijn afstemming,gemaakt met een omgebouwde schaal-afstemmming uit een afbraak
radio.

Merken we op, hoe mooi de commerciële uitvoering is van een dergelijke opstelling met twee
lecherlijnen, die tegelijkertijd door een verschuivende kortsluiting afgestemd worden.
In dit geval heeft dit plaats door een porseleinen schijfje dat aan de boven-en onderzijde voorzien is
van een kortsluitende metaalstrook, en zelf bewogen wordt door er een draadgetrokken stang, die
zelf aangedreven wordt door een tandwiel-overbrenging (met worm en wormwiel als demultiplicattie
ter fijnafstemming).
Bij elke verdraaiing van de draadgetrokken as, wordt afhankelijk van de draaizin, de kortsluiting naar
links of naar rechts verschoven.

Oscillator met een dubbele UHF triode,met een op het uiteinde kortgesloten Lecher lijn als
resonator. De frequentie kan gewijzigd worden door het over de evenwijdige lijndraden of koperen
buisjes verschuiven van een kortsluitende brug met een staaf of lamel.

DS 323 zender van de firma Lorenz, met dubbele triode in geaarde rooster opstelling, afstembaar
tussen 525 en 575 MHz. Twee afzonderlijke Lorenz RD12Tf trioden zijn ook toepasbaar.
De zender kan anode-gemoduleerd worden met 10 kV, 2 microsekonden impulsen op een
pulsherhalingsfrequentie van 50 Hz. De instelbare kathode lijn is zichtbaar op de voorgrond.
Dergelijke zenders kunnen een UHF pulsvermogen afleveren tot 30 kW.
Nog hoger in frequentie gaande, kan men ook microgolf lecher systemen aantreffen, bekrachtigd
door het veld dat uitgestraald wordt door een hoornantenne, zoals:

Proefopstelling om de verplaatsing van microgolven op een Lecher lijn aan te tonen. De spanning
langs de lijn wordt gemeten met een elektrische veld aftaster. De golflengte wordt bepaald uit de
afstand tussen de maxima.
Aan wie hebben we deze UHF techniek te danken ? => Ernst Lecher (1856–1926).
Ernst Lecher (1856-1926) was een Oostenrijkse fysicus die in 1909 hoofd was van het 'Institute of
Physics' te Wenen. Hij wordt herinnerd als de ontwikkelaar van "Lecher lijnen", om de golflengte en
de frequentie van elektromagnetische golven.te meten. Naar zijn naam werd het
Ernst-Lecher-Institut genoemd, dat is een vestiging voor radar-onderzoek, opgericht in de jaren
1940 te Reichenau, ten zuiden van Wenen, en dat nu een onderdeel is van het Duitse
onderzoeksinstituut Max Planck te Dortmund.

Ernst Lecher, o 1 juni 1856, Wenen

† 19. 7. 1926, Wenen.

Lecher's vader, Zacharias K Lecher, was redacteur van het toonaangevende dagblad 'Die Presse' te
Wenen, en hij heeft bijgedragen tot de ontdekking van de X-stralen, door zijn Duitse collega
Wilhelm Röntgen in 1896. Lecher's neef, Konrad Zacharias Lorenz, won in 1973 de Nobelprijs in
de Fysiologie van de Geneeskunde.
Ernst Lecher's gepubliceerde werken:
1) Studie über elektr. Resonanzerscheinungen, 1890.(Studie over elektrische resonantie).
2) Lehrbuch der Physik für Mediziner und Biologen, 1912. (Natuurkundig leerboek voor dokters en
biologen).
Ernst Lecher (1856-1926) werd geboren als zoon van de journalist Zacharias Konrad Lecher,
redacteur van het dagblad "Die Presse" te Wenen, en studeerde na de voltooiing van zijn studies, af
aan het Academisch Gymnasium Natuurkunde. (Akademisch Gymnasium für Physik) te Wenen.
Als natuurkundige studeerde hij, nog steeds als student, verder, tijdens de jaren 1877-1880. Hij
besteedde zijn tijd aan experimenteel onderzoek op verschillende gebieden van de thermodynamica,
en publiceerde in 1882, na een uitgebreide bestudering over 'straling en absorptie’, daarover een
omvangrijk werk: "Über Ausstrahlung und Absorption".

In 1884 werd Ernst Lecher aangesteld als 'private' docent aan de Universiteit van Wenen,en was
tegelijkertijd assistent van Viktor von Lang, directeur van het Instituut voor Natuurkunde.
(Physikalisches Institut) In 1887 onderzocht Lecher het probleem van de ‘Edlund'schen
Disjunktionsströme’ met de vraag of een geëlektrificeerde vloeistof aan haar oppervlak tijdens de
verdamping een elektrische lading droeg of niet.
Hij legde zich daarna in toenemende mate toe op het onderzoek van elektrische trillingen, en in 1889
slaagde hij in het nauwkeurig meten van de frequentie van de radiogolven, die uitgestraald werden
door de door Heinrich Hertz in 1887 uitgevonden dipool. Hiervoor gebruikte hij een experimentele
opstelling van zijn "Lecher'se draden". In 1890 bracht hij hierover een publicatie uit "Een studie van
elektrische resonantie-verschijnselen", die na verschijning zijn naam inzake de 'Lecher lijn'
vereeuwigde, met als gevolg, dat hij door sommigen beschouwd werd als ‘de vader van de Radio
meettechnologie’. In 1993 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Innsbruck, van
waaruit hij in 1895 ook te Praag mocht les gaan geven.
In 1909 werd Ernst Lecher aangesteld, om zijn vroegere professor Viktor von Lang op te volgen,en
na zijn benoeming realiseerde hij de oprichting van het 'Physikalischen Institut' in de
Boltzmanngasse te Wenen, waar in 1912 zijn eerste lezing plaatsvond.
Lecher was lid van de 'Elektrotechnische Association' te Wenen, sinds de oprichting daarvan in
1883,ook na de uitbreiding in 1911 en 1912,en daarnaast vertegenwoordigde hij de universiteit in
het Oostenrijkse Comité van de 'International Electrotechnical Commission'. Hij stierf in 1926.
Experimenteren met lecher-lijnen:
A)

B)

Lecherlijn, met afbeelding die veel zegt met weinig woorden:

De uitgang van de zender is verbonden met de koaxiale ingang van de draad Lecher (een
symmetrische ingang zou logischerwijze beter zijn). Als het kortsluitstuk wordt bewogen langs de
draden, zal de helderheid van de lampjes-aanduider veranderen tussen een minimale en maximale
helderheid, die overeenkomt met de knooppunten en buiken van de staande golf. De afstand tussen
twee opeenvolgende knopen komt overeen met een halve golflengte. In het geval van een lecher lijn
met open uiteinde, (stroom nul,spanning maximum), zal het elektrisch veld in een spanningsbuik
maximum zijn.
Indien het uiteinde kortgesloten is (spanning nul), zal het elektrisch veld daar nul zijn.
Het is mogelijk met een dergelijke lijn, een 2:1 bereik te bestrijken, dat wil bv.zeggen 170 tot 340
MHz.
C) Experimenteren op ZHF en UHF.
Bij de lecherlijn methode voor het meten van een onbekende hoge frequentie, brengt men staande golven
teweeg over een open tweedraads transmissielijn. die bestaat uit twee.evenwijdig gespannen geleiders, van
elkaar geisoleerd, en op eén der uiteinden gekoppeld met een HF generator. Bij het inschakelen van de
generator op een gekozen hoge frewentie, ontstaan staande golven op de lijn, die in centimeters geijkt is.
Vermits de onderlinge afstand tussen de positieve maxima, pieken of buiken, en de minima, of knopen, gelijk
is aan een halve golflengte, zal de rechtstreekse meting van deze afstand, toelaten, de frequentie te bepalen
door de aflezing in centimeters. Dit principe werd reeds in 1890 toegepast door E. Lecher, en daarom noemt
men een open parallele lijn, een Lecher-lijn. De lengte van de lecherlijn is niet belangrijk, op voorwaarde dat ze
minstens een golflengte lang is. Er moet een losse koppeling bestaan tussen de lijn en de HF generator, zodat
de normale frequentie van de generator ongewijzigd blijft tijdens de meting. Vermits de staande golven een
zeer sterk uitgesproken karakter hebben bij ofwel een open lijn, ofwel een kortgesloten lijn, kan men twee
werkwijzen toepassen. Door een stroomaanduider (bv. een thermokoppel-amperemeter) te laten glijden langs
de lecher draden, kan men twee maksima of minima vinden, waar de stroom maksimum of minimum is.
De afstand tussen twee maxima of minima is altijd een halve golflengte, en kan afgelezen worden op een schaal,
die op de gepaste manier,meestal in centimeters geijkt is.
Men kan i.p.v. met een stroomaanduider, ook werken met een spanningsaanduider, bv. een neonlampje.

Men leest λ/2 af,en berekent vervolgens f MHz = 300/λ meter.
Bij bet uitvoeren van de metingen, moet men wel een aantal voorzorgen nemen. Een losse koppeling met de
generator is aan te raden,om scherp aangeduide maxima en minima te vinden. Tussen de evenwijdige
geleiders van de lecherlijn,moet er zorveel mogelijk luchtisolatie bestaan, en zo weinig mogelijk ander
diëlektrisch materiaal.
De lecherdraden kunnen best dikke koperen geleiders zijn. of zelfs buisjes. Ze moeten strak aangetrokken
worden, met de daarvoor op het einde voorziene spanners (over isolatoren). De onderlinge afstand tussen de
draden mag bv. 3 cm tot 10 cm bedragen. De kontakten van de meter, die er over glijdt, moeten onder een
rechte hoek t.o.v. de lecherlijngeleiders gehouden worden. De meting is nauwkeuriger. wanneer men de
afstand meet tussen knopen, dan tussen buiken, en dan het gemiddelde maakt van een aantal gemeten
waarden. (nauwkeurigheid tot 0,1%).
D) Andere werkwijze.
Men kan de resonerende eigenschappen van een op het uiteinde kortgesloten transmissielijn op een ietwat
andere manier gebruiken, om de golflengte te meten. Men vindt de staande golven van stroom en spanning,
door een kortsluitende staaf, bv. het lemmer van een mes of een scheermesje met isolerend handvat, of een
schroevendraaier, te bewegen langs de lecherdraad.

Opnieuw moet de koppeling tussen de generator en de lijn zo los mogelijk zijn. Bovendien kan men met de
generator éen of andere indicator koppelen, zoals een golfmeter of een kleine TL lamp, en dit via een koppellus
(magnetisch) ofwel capacitief met een kleine condensator. Naarmate men het kortsluitend stuk op de
bovenstaande figuur naar links beweegt, zal er een resonantiepunt bereikt worden, waarbij een uitgesproken
terugslag van de meter zal optreden of in andere gevallen waarbij de TL lamp zal gaan branden.
We kunnen op 'You tube' een demonstratie bekijken over de lecher-lijn:
https://www.youtube.com/watch?v=SbVbMR6jmSI

Als de lijn afgestemd staat op de frequentie van de generator,slorpt ze daarvan de maksimale energie op.

Een halve golflenge verder t.o.v. een gelijkaardig resonantiepunt, zal hetzelfde zich voordoen. Op deze manier
kan men de frequentie bepalen, waarop bv. een superregeneratieve ontvanger staat afgestemd.
E) Een andere mogelijkheid bestaat er in, de generator aan éen zijde op te stellen, en een aanduider zoals een
gelijkrichter-detektor gevolgd door een voltmeter, of een gevoelig neonlampje, aan de andere zijde.

Telkens men zich met het kortsluitend stuk bevindt op een halve golflengte van het neonlampje, brengt men ter
plaatse van het neonlampje een spanningsknoop teweeg, waardoor het uitdooft. Wanneer men zo twee
opeenvolgende punten gevonden heeft bevinden deze zich op een onderlinge afstand van een halve golflengte.
F) Variante op deze schakeling.
Men kan juiste metingen uitvoeren volgens de onderstaande opstelling, waarin een μA meter gebruikt wordt:

De kortsluiting wordt hier verwezenlijkt met een zgn. brugstuk, een metalen kam met vingervormige
uitsnijdingen, en geisoleerd met een daarop geschroefd of geplakt stuk polystyrene. Dit metalen kortsluitstuk
verschuift men over de lijn naar de oscillator toe en weg ervan tot men een maximum uitslag vindt op de meter,
of een scherpe meter-terugslag (dip). Dit is een absorptiekring meetmethode.
G) Experimenteren met een 50 tot 70 MHz oscillator.
Staande golven in een lambda /4 - Lecherkring op een frequentie van 60 MHz, heeft een golflengte
van 5 m. Een lambda /4 Lecherlijn heeft een lengte van 1,25 m en bestaat bv. massieve koperdraad
met 4 vierkante millimeter doorsnede.
Na bekrachtiging met een 60 MHz oscillator aan de ingang van de lijn, kan een magnetisch veld
gedetecteerd worden met een lamp die aangesloten op een draadlus. Ook is het mogelijk het
elektrisch veld te detecteren met een gloeilamp, die verbonden is met met twee 30 cm lange
elektroden van 5 mm breed koperfolie. Een fluorescerende lamp is ook mogelijk, en ze zal reageren
op het HF elektrisch veld op de lijn als gevolg van de capacitieve koppeling met de elektroden zonder
een metaal-kontakt met de schakeling. Men detecteert een sterke veldverdeling:

H) Voorbeelden van nog enkele aanduiders (te verschuiven over de lijn).
Een mogelijke indicator, voor het meten van de staande golf-buiken en knopen, is hieronder voorgesteld. De
meter mag gevoeliger zijn dan 500 μA.

Wenst men een nog gevoeliger schakeling, dan kan men hiervoor een transistor-versterker laten volgen op de
diodedetector.

De ingangsklemmen kunnen ook aangesloten worden op een koppellus. Wanneer men de diode schakelt met
de polariteit van de figuur, wordt de anode op gelijkspanningsgebied negatief, zodat de transistor een pnp type
moet zjjn. Bij omgekeerde diodepolariteit kan men een npn gebruiken. Afhankelijk van de gebruikte transistor,
kan men in de collektorkring een stroometer met volle uitslag tot 10 mA plaatsen. De schakeling voldoet goed
tot rond de 400 MHz (met germanium diode). Tussen de punten XX kan men ook een hoofdtelefoon aansluiten
om de eventuele modulatie van de generator (of een zender) te beluisteren.
De vorm van de staande golven op de lecherlijn, hangt af van de grootte van de belasting, en in het bijzonder
van het feit of deze groter of kleiner is dan de Zo van de lijn.

Indien de belasting die de lijn afsluit op het einde: Z= Zo, dan is de lijn "vlak", en er bestaan op deze
aangepaste lijn geen staande golven.
Op een voedingslijn, die niet afgesloten is op haar golfweerstand of karakteristieke impedantie Zo, ontstaan
er door weerkaatsingen,staande golven van stroom en spanning. Bij een korte, verliesvrije lijn, zijn alle maxima
even groot ( Umax.= Umaks.) en alle minima ook ( Umin.). Men bepaalt dan de staande golf verhouding op de lijn
als: SGV = SWR = ( Umaks.)/( Umin.).
Deze staande golf verhouding hangt af van de weerkaatsingscoëfficient Γ (= de Griekse hoofdletter gamma),
soms ook aangeduid door r, of SWR = SGV = (1+r)/(1-r), en r = (SWR - 1)/(SWR + 1).

De waarde van r is begrepen tussen 0 en 1, en de overeenstemmende waarde van de SGV tussen 1 en oneindig.
=> (Umaks.) en (Umin.) worden gemeten door een sonde te verplaatsen langs de lengte van de tweedraadslijn, en
voor een coaxiale kabel: is dat wat moeilijker en kennen we reeds de vrij eenvoudige SGV-meters met een stuk
coax-kabel, gekoppeld aan een inductieve lus waarin twee dioden en een mA-meter opgenomen zijn die de
voorwaartse en teruggekaatste golf op de kabel meten.
Na de ligging van de spanningsminima bepaald te hebben, kan men ook de grootte van de fasehoek (β*d)
bepalen (d= de lengte van het lijnstuk, β= de fase-constante), wanneer op het einde van de lijn, een
belastingsimpedantie Z = R ± jX aangesloten is. Men meet de afstand d tussen de belasting en het eerste
spanningsminimum (Umin.) t.o.v. de belasting. Dan is β*d=2π*d/λ.
H) Golfmeter.
Men kan met een capacitief afgestemde λ/4 coaxiale lijn (waarover meer in hetgeen volgt), een
golfmeter maken of een veldsterkte-meter voor de ZHF en UHF banden. De onderstaande opstelling
is afstembaar over de 215 - 450 MHz band.
UHF veldsterkte meter:

Componenten-zijde van de printplaat:

J) De Uhfit (door Paul Franson, WA1CCH in 73 Magazine, april 1966).
De Uhfit is een UHF golfmeter, detector, veldsterkte-meter, monitor, frequentievermenigvuldiger,
filter, converter, enz. voor vooral 432 MHz.
Iedereen die kan solderen, kan in een paar minuten met een paar stukjes metaal, en een paar andere
onderdelen, deze UHF-apparatuur opbouwen.
De Uhfit kan gebruikt worden voor het zoeken en vinden van frequentiebanden, het afregelen van
zenders en antennes, als controle-signaal generator (na aanvulling met enkele actieve
componenten), en filtert ongewenste spanningen uit.
De Uhfit is een eenvoudige tussen 210 MHz en 470 mHz afstembare trilholte.
De Uhfit bestrijkt ook de 220 MHz band,detecteert de UHF-communicatie door vliegtuigen, bestrijkt
de 420-450 MHz amateur -band, de 460 MHz burger-hulp band en enkele radarfrequenties.

De bouw van de Uhfit.

De Uhfit is het gemakkelijkst te vervaardigen uit met koper beklede laminaat printplaat, met de
koperlaag aan de binnenkant, maar kan ook gemaakt worden van andere materialen. Waarschijnlijk
bekomt men met messing de mooiste uitvoering; koper is mooi, maar een beetje (te) zacht.
Gebruik een goed soldeersel met 33% tin. Een voordeel van het toepassen van massief metaal (zoals
messing) t.o.v. printplaat, is dat men een steviger uitvoering bekomt, waar bovenop ook nog
gemakkelijk een gepast, en op maat gemaakt deksel (mechanisch sterk met een goed elektrisch
kontakt) kan gedrukt worden, waardoor deze afgewerkte trilholte ook een hogere Q zal verkrijgen
(en de insecten buiten houden). Er zal een kleine verandering in het frequentiebereik optreden bij het
aanbrengen van een deksel. De capaciteit van de regelbare condensator is niet kritisch. Indien groter
dan 15 pF, daalt de minimum werkfrequentie beneden de 210 MHz.

Gebruik.

Men ziet een HF-connector (bijvoorbeeld om er een antenne op aan te sluiten), een doorvoer
condensator, wat bedrading, een diode en de afstemcondensator. Net zoals de waarde van de
afstemcondensator niet kritisch is, is ook de waarde van de doorvoer-condensator niet kritisch. 100
pF tot 2000 pF voldoen.
Om van deze opstelling een veldsterkte meter te maken, volstaat enerzijds het op de connector
aansluiten van een gepaste antenne,en anderzijds de uitgang te laten volgen door een
meterversterker en een meter. Daarmee kan men de sterkte van de straling meten van laag
vermogen zenders of van oscillatoren. Daarbij stemt men de caviteit af op de ontvangen frequentie,
waarop de meter de maximale uitslag zal vertonen. Idem voor het afregelen van de juiste
resonantielengte van een door een zender bekrachtigde antenne.

De afstemming van een dergelijke caviteit is wel scherp rond de resonantie. Als gelijkrichterdiode
voor de ontvangen golven, is een 1N82 geschikt of een 1N295, en enkele andere UHF dioden, snel
vast te solderen, want niet goed bestand tegen warmte. De afmeting van de lus aan de
antenne-ingang is niet kritisch voor de meeste toepassingen. Men zou zelfs zonder lus kunnen
werken, en de antenne-ingang rechtstreeks vastsolderen aan de centrale geleider waardoor de
afstemming zal verbreden.

ATV? Aan de uitgang van de diode, kan men luisteren naar de klank die gepaard gaat met
videosignalen.
Men kan de Uhfit ook laten dienen als filter om UHF TVI of AFI (luchtmacht interferentie), of met een
kleine aanpassing laten werken als varactor -frequentievermenigvuldiger (meer daarover in hetgeen
volgt), vertrekkend van 432 MHz aan de ingang,te verdrievoudigen tot 1296 MHz aan de uitgang, en
dit, zonder een versterker, bv. met de UHF diode 1N3182.
Men kan van de Uhfit ook een mengsysteem maken, door er nog een koppellus inwendig aan toe te
voegen, waarop de uitgangsspanning van een plaatselijke oscillator wordt toegepast. Deze zal dan
gemengd worden met de ingangsspanning van de antenne, en aan de uitgang van dit systeem zal de
spanning met de verschilfrequentie als verder te versterken middenfrequente spanning afgenomen
kunnen worden. Voor de injectie van de plaatselijke oscillator-spanning, kan een stukje koperdraad
dienen, bekleed met glasvezel, om de lus te vormen waarvan het uiteinde gaat naar een nog
bijkomend te installeren connector. Voor ATV, kan een eenvoudige één transistor plaatselijke
oscillator dienen,en een tv-toestel als een MF versterker,of als het een klankontvangst betreft, de
ingang van een goedkope FM-ontvanger.
Indien men de Uhfit te laten werken op lagere frequenties,dan zullen de afmetingen van het geheel
moeten vergroot worden, en een regelbare condensator gekozen worden met een grotere maksimale
kapaciteitswaarde.Hogere frequenties zijn leuker. Voor 1215-1300 MHz, mag de lengte van de
trilholte op ongeveer een derde van de lengte gereduceerd worden,met behoud van de andere
afmetingen,dus dezelfde breedte en diepte. Gebruik op die frequenties een koperen schroef of
messing kern uit een afgebroken spoel,die past in een geschikte moer,vastgesoldeerd bovenaan in
het deksel van dit kastje, als een regelbare condensator. Zorg ervoor dat de kring zich niet gedraagt
als een halve golf, in plaats van een kwart golf lijn, en trilt op tweemaal de frequentie.
Ijking.
Kalibratie is het gemakkelijkst met een afstembare geijkte oscillator, of met een UHF dipmeter. Het is
duidelijk dat we voor een aantal toepassingen, een UHF oscillator of generator zullen nodig hebben.
Die bekijken we in hetgeen volgt.
K) De generator om een lecherlijn te sturen.
Wanneer men over geen ZHF of UHF zender beschikt voor het uitvoeren van UHF metingen, kan men best
zelf een geaarde basis oscillator bouwen:

De positieve terugkoppeling wordt ingesteld met een condensator tussen de collektor en de emitter. Vermits de
collektorspanning bij de GB in fase is met de emitterspanning, is de terugkoppeling met de gepaste fase hier
eenvoudig.

De over de aftakking van de trilkring staande spanning Ec maakt dat er een daarop in fase voorijlende stroom
vloeit door de condensator Cce, welke over de kleine, praktisch zuiver reële ingangsweerstand van de GB
schakeling, een spanning Eeb verwekt (die geen volle 90º voorijlt op Ec ).
De uitgangscapaciteit van de collektorketen, is spannings- en stroomafhankelijk. Bij een constante
collektorstroom, neemt de uitgangskapaciteit met stijgende spanning VCE af.
Stabllltelt van de oscillator.
De frequentie mag zo weinig mogelljk afhankelljk zijn van de h-parameter hob voor een goede
stabllltelt van de oscillator. Daartoe moet de resonerende krlng grote capacltieve en lnductleve
susceptantles bezltten, of een hoge ekwivalente C/L verhoudlng. Dlt kan men onder meer berelken
door tussen de basis en de massa.een grote condensator te plaatsen. Men kan deze condensator
echter niet steeds groter maken, omdat het ultgangsvermogen zou afnemen.
Tevens mag de waarde van de condensator nlet zo groot worden, dat de conductantle van de
belastlng groter zou worden dan bv. 4 mho’s. In deze schakellng wordt als capacltelt van deze
condensator 15 pF aangenomen. Hlermee komt een ultgangsvermogen groter dan 3 mW, op 300 tot
930 MHz beschlkbaar. Het toegevoerde gelljkstroomvermogen bedraagt dan 100 mW.
Bij een temperatuurvarlatle van 0 tot 100°C verandert de frequentle van 30 kHz tot 200 kHz.
Blj een wljzlglng van de voedlngsgelljkspanning over een bereik van -15 tot +15 procent, gaande over
nul procent, verandert de frequentle tussen - 80 en + 80 kHz. Tijdens deze metlngen was de
oscillator belast door een meng-diode met een inwendige weerstand van 200 Ω en een injectiestroom
van 1 mA.
L) Nabeschouwlng over andere dergelijke oscillator-schakellngen-en krlngen.
De hleronderstaande flguren tonen nog enkele mogelijke varianten van oscillator schakelingen met
een AF139, brulkbaar tussen 300 en 1000 MHz. De afgegeven uitgangsspanning bedraagt typisch 80
mV over 50 Ω.

In dit eerste voorbeeld zou de voedingsspanning ook toegepast kunnen worden tussen het midden van de
kortsluitng rechts en een daaraan gesoldeerde HF smoorspoel.

In dit tweede voorbeeld, dat afgeleid is van het vorige, is een zeer goed elektrisch kontakt tussen de lljn en
het verschutfbaar kortslultstuk belangrijk.
Aanzetvoorwaarde van de oscillator: een oscillator kan slechts starten, wanneer de
uitgangs-admittantie van de transistor een negatieve reële component heeft. Men kan aannemen,
dat de emitterketen open is op hoogfrequent gebied, en de collektor-basis admittantie bij open
emitterketen, kan dan in de geaarde basis met y-parameters berekend worden.
M) Harmonische- en Overtoon- kristal oscillatoren.
Ze worden aangewend voor het genereren van stabiele HF trillingen, uitgaande van kristallen.
Hun uitgangsspanning kan versterkt en in frequentie vermenigvuldigd worden, ofwel rechtstreeks
gebruikt worden in een ontvanger als plaatselijke oscillator. Een harmonische oscillator is er
ene,waarin de frequentie afgenomen aan de collektor van een transistor, gelijk is aan een geheel
veelvoud van de werkfrequentie van de basiskring,die ja of niet kan gestuurd zijn.
Een overtoon-oscillator werkt niet op zijn grondfrequentie, maar op frequenties zeer dicht liggen bij
onpare harmonischen van de grondcomponente. Speciale kristallen worden gebruikt.
Harmonische oscillatoren: hierin werken de kringen en de transistor op de normale manier, maar een
spanning op éen der harmonischen van de grondcomponente wordt afgenomen in de uitgangskring.
De ingangskring werkt bijgevolg op een lage frequentie, en een veelvoud van de gewenste frequentie
wordt bekomen aan de uitgang. Het is praktisch mogelijk frequenties te genereren die kunnen
vermenigvuldigd worden tot elke frequentie in de 30 tot 1000 MHz band, maar de gebruikte kringen
zijn betrekkelijk complex.
De harmonische oscillator is goed geschikt voor frequenties beneden 300 MHz, omdat het aantal
vermenigvuldigingstrappen dan klein is. Een voorbeeld schakeling voor een harmonische osc. volgt
hieronder:

Het kristal staat in deze opstelling in serie met de collektor-basis terugkoppelkring en kontroleert de
frequentie door zijn invloed op de grootte en de fase van de terugkoppelspanning. Het kristal is
geslepen voor 12 MHz, C1 stemt de uitgangskring af op de 3e harmonische van de kristalfrequentie,
en de frequentie van het uitgangssein van deze kring is 36 MHz. Het sein wordt dan via C2
doorgegeven naar een HF versterker of vermenigvuldigertrap. Het afstemmen van de kring op een
lichtjes hogere frequentie dan deze van de kristal-harmonische, verzekert een betere stabiliteit en
een gemakkelijker aanzetten van de oscillator.
Overtoon oscillatoren.
Deze zijn niet te verwarren met harmonische oscillatoren, vermits de enige frequentie die aanwezig
is aan de in- en uitgang, is de gewenste frequentie.Het uitgangsvermogen boven de 3e harmonische
is echter gering. De gewenste frequentie wordt gewoonlijk rechtstreeks bekomen door de
mechanische trillingen van een bijzonder kristal, ontworpen om als overtoon-kristal te werken, en de
uitgangsfrequentie ligt dichtbij een onpare harmonische van de grondfrequentie waarvoor het
kristal oorspronkelijk geslepen werd.
Deze kristallen kunnen een grotere dikte hebben, welke typisch.is voor een kristal dat werkt op een
lagere frequentie, maar het zal werken alsof het in een paar dunne schijfjes gesneden werd,
overeenstemmend met de gewenste overtoon. Vermits het onpraktisch is kristallen te snijden en te
slijpen, dun genoeg om te trillen op de resonantiefrequentie als grondtoon, is de overtoon-frequentie
een mechanische functie van het kristal. De overtoon-frequentie v.e. kristal ligt ofwel onder of boven
een harmonische van de grondfrequentie met een niet te voorspellen grootte. Men houdt geen
rekening met de grondfrequentie en het kristal wordt geslepen voor de gewenste overtoonwaarde.
Vermits het overtoon- kristal trilt op de gewenste frequentie, of veel hoger dan gewone kristallen
t.o.v. de eind- frequentie, bestaan er minder parasitaire en som- en verschil-frequente oscillaties.
Er is minder frequentie- vermenigvuldiging vereist dan met gewone kristallen,en bijgevolg
vermindert het aantal gebruikte componenten merkelijk in dergelijke schakelingen.
Voorbeeld; indien een uitgangsfrequentie van 576 MHz zou vereist zijn, zou men een gewone
kristaloscillator-schakeling kunnen opstellen met een kristal op een grondfrequentie van 6 of 1 2 MHz,
en deze dan 48 of 96 maal vermenigvuldigen. Met een overtoonkristal-oscillator kan dit verwezenlijkt
worden door een overtoon kristal-frequentie van 96 MHz te gebruiken, waarvan de uitgang toegepast
wordt op een frequentie-verdubbelaar, gevolgd door een frequentie verdrievoudiger om 576 MHz te
bereiken. De 96 MHz frequentie zou de 9e overtoon kunnen zijn van een kristal met

grondfrequentie 10,67 MHz. De laagste frequentie die in deze schakeling aanwezig is, zou 96 MHz
zijn tegenover 6 of 12 MHz in de gewone kristaloscillatorschakeling. Voor communicatie-ontvangersen zenders, laat dit toe, de kanalen dichter bij elkaar te leggen, zonder gevaar voor interferenties.
Overtoon-kristal oscillatoren hebben een uitstekende frequentiestabiliteit in aanwezigheid van spanningsveranderingen, sterke fysische schokken en trillingen en
temperatuurveranderingen. Men kan dergelijke schakelingen met kleinere afmetingen uitvoeren
(minder frequentie-vermenigvuldigers nodig enz.).
Wanneer de frequentie van het overtoonkristal toeneemt, neemt zijn effectieve capacitieve
component evenredig af. Hierdoor vergroot de gecombineerde invloed van de kristalhouder, de
bedrading en de transistor-ingangscapaciteit. Om de oscillaties te onderhouden op een aanneembaar
vermogenniveau, is een hoge basiskring-impedantie vereist.
Een kristal bevat L, C , R. Wanneer een piezo-elektrisch kristal een vermogen toegevoerd krijgt op
een frequentie die lager is dan de serie-resonantie frequentie van zijn L en C, vertoont het kristal een
capacitieve reactantie t.o.v. de uitwendige kring. Door het te shunteren met een bijkomende (spoel
met een zekere) zelfinductie, vormt men een parallelkring met de gewenste hoge impedantie op de
gekozen kristalfrequentie.
Een schakeling die ontworpen is voor een overtoon-uitgang van 77 MHz, volgt hieronder nog als
mogelijk voorbeeld. 77 MHz is de 9e overtoon v.e. kristal met een grondfrequentie van 8,55 MHz.

De spoel L1 dient om het kapacitief effekt van het kristal, alsook de strooicapaciteiten van de
bedrading op te heffen. De regelbare condensator C1 stemt de kring af op een frequentie, die hoger
is dan de gewenste overtoon, teneinde de oscillator zelfaanzettend te maken en oscillaties in de
juiste modus te onderhouden. De resonantiefrequentie van de basiskring kan merkelijk hoger liggen
dan de overtoon frequentie. Soms blijkt, dat men de collektorkring over een groot bereik kan
verstemmen zonder een oscillatie te verwekken. Hoe hoger de overtoon, des te groter de neiging tot
zelfoscillatie. De condensator van de collektorkring is afgestemd om met L 2 te resoneren op de
gewenste overtoon frequentie. Deze oscillatoren hebben een thermische stabiliteit, beter dan 1 deel
op een millioen over een groot temperatuurbereik.
N) De kwarts gestuurde oscillator in een UHF ontvanger.
Een argument tegen een kristalgestuurde oscillator van bv. 435 MHz. voor een converter is er niet,
men moet er echter voor zorgen dat de er achter volgende middenfrequentversterker goed
afgeschermd is.

Wanneer men de antenne eruit trekt, mag men geen enkel station meer kunnen horen.
De keuze van de grondfrequentie van het kwartskristal moet zorgvuldig geschieden.
De harmonischen mogen noch in het ontvangbereik en het spiegelbereik, noch in het variabel
middenfrequentie-bereik en het spiegelbereik daarvan vallen. Wanneer men het kristal op zijn
grondfrequentie laat trillen, dan moet deze groter zijn dan de breedte van het te ontvangen bereik.
Voor het 6 MHz brede deel van de 70 cm band in het deel van 432 tot 438 MHz heeft men dus een
kristal nodig met een grondfrequentie die groter is dan 6 MHz. Bij het gebruik van de grondfrequentie
heeft men een niet onaanzienlijk aantal trappen nodig om tot de injectiefrequentie te komen.
Om economische redenen is het daarom beter, een overtoon-oscillator te bouwen. De verkregen
harmonischen zijn weliswaar niet precies veelvouden van de grondfrequentie, echter zijn de
afwijkingen zo gering, dat men ze op een erachter geschakelde middenfrequentversterker met
normale bandspreiding nauwelijks kan vaststellen. Ze liggen in de orde van grootte van 20 kHz op de
injectiefrequentie. Bij een overtoon-oscillator is de in de eerste trap te bereiken frequentie reeds zo
hoog, dat het gevaar van ongewenste fluitjes belangrijk verminderd wordt. Het bereik van een
eventueel variabele middenfrequentie moet lopen van 20 tot 30 MHz. De volgende (niet kristal
gestuurde) UHF oscillator kan zowel uitgevoerd worden met een pnp transistor, als met een npn
transistor. In de beide gevallen zalde schakeling even goed werken met transistoren die een 1 GHz
cut-off frequentie hebben.

Over het volledige regelbereik van de trimmer VC1, het wordt de 210 MHz tot 550 MHz
frequentieband bestreken. Om er een VCO van te maken, kan een varicap parallel met een kleinere
trimmer aan deze schakeling toegevoegd worden. Het uitgangsniveau bedraagt 1 mW, dat is geen
groot vermogen, maar genoeg voor het sturen van veel UHF toepassingen.

Wie het schema goed onderzoekt, ontdekt daarin een gewijzigde Colpitts oscillator.
De condensatoren zijn onderaan de printplaat gemonteerd.
O) Karakteristieke impedantie of golfweerstand van een Lecher-lijn.
Wanneer men een lintlijn (zogenaamde 'twin') of een kippendraad tweedraadslijn opstelt in een UHF
toepassing, mogen de twee samenstellende evenwijdige geleiders op de gebruikte
resonantie-frequentie, op geen grotere hart tot hart afstand t.o.v..liggen, dan λ/10, anders kan de
uitstraling van dit stelsel te groot worden. Anderzijds mogen de twee metalen draden of buisjes van
een lecherlijn ook niet te dichtbij elkaar staan, anders ontstaan er (vooral capacitieve) verliezen.
Tevens moet men dan beginnen vrezen voor overslag en zelfs doorslag. Om deze reden, stelt men de
twee geleiders nooit dichter op, dan tweemaal de diameter van elke geleider. Wanneer men een
lecherlijn afstemt d.m.v. een verschuifbaar kortsluitstuk, dan moet dit laatste een zeer lage
weerstand hebben, anders zal de Q faktor van de resonantiekring merkelijk verslechten.

Hierin is Zo de karakteristieke impedantie van de lijn, d is de hartlijn tot hartlijn afstand tussen de
twee geleiders, r is de straal van elke geleider (van draad of de helft van de buitendiameter van
buisjes), en k= εr, dat is de diëlektrische konstante van het isolatiemateriaal tussen de twee
geleiders, bijvoorbeeld = 1 voor droge lucht, en εr =2,3 voor polyethyleen isolatie.
De grootte van de afstand tussen de twee evenwijdige geleiders verandert niets aan de ligging en de
grootte van de staande golven die eventueel op zo'n lijn ontstaan,maar deze d heeft dus wel een
invloed op de grootte van de karakteristieke impedantie. In de transmissielijn theorie berekent men
als nauwkeurige waarde Zo van twee evenwijdige cilindrische geleiders met diameter d en op een
onderlinge afstand D:

en tevens geldt dat:

terwijl de voortplantingssnelheid van golven op

een dergelijke lijn kan berekend worden uit:

Farad per meter, en ε0 is de diëlektrische konstante van het luchtledige of vacuum.

:
Eindtrap met een 829 B, en een lecher lijn met buisjes,door PA0AXA. Gestuurd door een 200 MHz
triode oscillator. De afgestemde kring op 200 MHz bestaat uit een op het uiteinde kortgesloten
(korter dan een kwart golf) lijn, die aan de ingang door een regelbare condensator in resonantie
geregeld wordt.
P) Proef-opstelling van een oscillator, als experiment om vertrouwd te geraken met UHF.
1. bouw de volgende geaarde basis oscillator met een AF 239 transistor of een andere goed oscillerende UHF
transistor.

De oscillator is d.m.v. de regelbare condensator afstembaar tussen 350 MHz en 500 MHz. De U vorm
in de collektorkring werkt als een spoel,die op 15% van het geaarde einde afgetakt is naar een BNC
connector aan de uitgang van de schakeling. Het uitgangsvermogen bedraagt 100 mW in een 50 ohm
belasting, met een frequentie-stabiliteit van 0,1 % over een temperatuurbereik van 0 tot 50°C.
De U vormige spoel is vervaardigd uit 1,5 mm dikke epoxy printplaat met een diëlektrische constante
εr = 4,8 en met afmetingen 3,75 cm lang en breed, met 2,5 mm brede stroken.
2. In plaats van de spoel op die manier uit te voeren, kan men hiervoor ook stukjes coaxiale kabel
gebruiken, op het ene uiteinde kortgesloten, en op het andere uiteinde afgestemd met een 3 tot 10 pF
condensator. De lengte van de stukjes kahel wordt gekozen tussen 6 en 10 cm = λ/4.
3. Breng de oscillator onder spanning en meet met een transistor -dipmeter of hij oscilleert. Men kan ook de
basisstroom meten, die een oscillator trekt (en een versterker in veel geringere mate).
4. Stel een lecherlijn op met twee evenwijdige bronsdraden,en op elk uiteinde een isolator. Span de draden
goed aan en laat ze evenwijdig lopen op een onderlinge afstand van 3 tot 8 cm.
5. Bereken de Zo van deze lijn met de hierboven vermelde uitdrukking voor Zo.
6. Sluit de gebouwde oscillator aan op het ene uiteinde van de lijn.
7. Met een zelfgebouwde detector met diode, die verschoven wordt langs de lijn,neem de spanningsmaksima
en minima op.Tussen twee knopen of buiken bestaat er een afstand van λ/2. Meet deze op een zo groot
mogelijk aantal punten en bereken de gemiddelde waarde van λ. Bepaal hieruit de frequentie van de oscillator:
f = c/λ. [ f in MHz,c=300, λ in meters].
8.Teken de staande golf verdeling in funktie van de lijnlengte.
-voor een lijn afgesloten op een R = Zo
- voor een lijn afgesloten op Z groter dan Zo. Deze Z wordt opgebouwd uit een weerstand in serie met een
spoeltje.
- idem voor Z kleiner dan Zo, met een Z opgebouwd uit een weerstand in serie met een condensatortje.
9.Bereken voor deze drie gevallen de fasehoek β*d en de fasekonstante β, alsook de waarde van de SGV en
van de reflektiecoëfficient r.
10. belast de lijn aan de uitgang met een potentiometer. Stel deze in op een weerstandswaarde om een
"vlakke" lijn te bekomen (geen staande golven). Meet de waarde van de weerstand van de potentiometer met
een ohmmeter. Wat stelt U vast.

Q) Andere mogelijke oscillator (zonder verdere beschrijving:
dergelijke schakelingen komen verder uitvoeriger aan bod).

R) Voorbeeld van een oscillator-schakeling voor 420 MHz, aanpasbaar tot 432 MHz.
Een lecherlijn die bestaat uit twee evenwijdige koperen buisjes, wordt opgesteld in de beide
anodeketens van een 6J6 buisje, waarvan de beide stuurroosters samen verbonden zijn. Op de
plaatsen waar men het UHF wil weghouden, worden UHF smoorspoeltjes aangebracht. De schakeling
werkt als oscillator tot frequenties van 550 MHz (als C1 verwijderd is, waarbij men 0,3 W tot 0,4 W
uitgangsvermogen bekomt bij 25 ma plaatstroom en een anodespanning van 150 V. Indien men
een kontinue werking wenst, dan dient de anodespanning verlaagd te worden, zodat de
anodedissipatie beneden de 3 W daalt en blijft.

Links: 432 MHz; Rechts: 145 MHz.

Componenten lijst:
C1 = 1,5 tot 7 pF keramische trimmer condensator.
L1 = 5 cm lange 'haarpin' gemaakt van draad nr. #26.
L2 = Lecher lijn met de gepaste lengte voor de gekozen frequentie.
HF Sm1 = 20 windingen # 26 gewikkeld op spoelvorm met 6 mm dia.
HF Sm2 = 22 windingen idem zoals HF Sm1.
HF Sm3 = dubbele smoorspoel, 13 windingen elk, met twee #26 afzonderlijke draden, maar dubbel
gewikkeld op spoelvorm met 6 mm diameter.
S) UHF oscillator.
Verbindingen tussen componenten moeten zo kort mogelijk zijn, om overspraak tussen
componenten onderling en aardlusstromen in het gemeenschappelijk massa-vlak te verminderen en
te voorkomen. Een digitale multimeter of zelfs een gewone oscilloscoop zijn vrijwel nutteloos op
UHF-frequenties.

Dit is in feite een gemeenschappelijke basis Colpitts oscillatorschakeling.
L1 en C3 vormen de tankschakeling en bepalen de frequentie van de oscillator
L1 is gemaakt uit 1,5 mm koperdraad en heeft een glijdende kortsluitbalk voor het grof afstemmen
van de collektorkring tot op de gewenste frequentie, en is 4 cm hoog en 1 cm breed. L1 is tevens de
antenne indien men deze oscillator als laagvermogen zender wenst te laten werken. Met de
kortsluitstaaf halverwege op L1 en C3 in het midden, is de frequentie 400 MHz.

C3 is een keramische trimmer condensator. C4 zorgt voor een positieve terugkoppeling tussen de
collektor en de emitter van Q1. L2 is een ferriet kraal met 3 windingen draad. Verspilling van energie
wordt tegen gegaan door middel van de tegenkoppeling R2.
Modulatie heeft plaats door aan en uit sleutelen. L1 en C3 vormen de afgestemde kring die de
frequentie van de oscillator bepaalt. C4 en C5 hebben enige invloed op de frequentie. De parallel LC
kring die resoneert op de gewenste frequentie wordt met L1 gemaakt van 1,5 mm koperdraad, dus
met een vrij grote diameter om het huideffect te minimaliseren den tegelijk de weerstand van L1
gering te houden op de hoge frequenties. Met de kortsluit staaf maakt men van L1 een spoel met
variabele reactantie, waardoor de grove afstemming van de oscillator mogelijk is tussen 200 MHz en
900 MHz. De keramische trimmer C3 dient voor de fijne afregeling. Stel hem in het midden stand
vooraleer L1 aan te passen. L1 straalt elektromagnetische golven uit als antenne van deze kleine
zender. Dit type spoel/antenne is zelfs geschikt voor een uitvoering op een printplaat. De dikte van
de strook moet dan wel breed genoeg zijn om het skin-effect te minimaliseren.
Bouw en testen
De schakeling wordt gebouwd op een epoxy printplaat. Transistor 2SC3358 is een delicate
component. Vermijdt statische elektriciteit en hoge temperaturen bij het solderen. Om de oscillator
te testen en af te stemmen, plaats een secundaire spoel met 1 enkele winding naast L1.

Sluit een 2 m draad aan op de uiteinden,en leg deze als lus uitgespreid op een tafelblad.
De bedoeling is hierop met een HF probe, de afstand te vinden tussen twee aangrenzende
knooppunten die op een halve golflengte van elkaar liggen op de oscillator-frequentie. Als we bv. de
oscillator afstemmen op 433 MHz, zal er een afstand van [300/433]/2 meter liggen tussen twee
opeenvolgende knooppunten, dus 0,6928/2= 0,3464 m of 34,64 cm.
T) Oscillatorschakelingen met de dual gate MOSFET's BF900 en BF905 door PA0KSB, Klaas
Spaargaren.
Met de dual-gate MOSFET's BF900 en BF905 kan men oscillatoren maken die de volgende
eigenschappen hebben:
1.Terugwerkingsarme uitkoppeling van het signaal uit de drain, waarbij de oscillatorkring zit tussen
g1 en de source, zoals in een ECO-schakeling met buizen.
2.Regelbaarheid van de oscillator-amplitude met de g2-spanning over een groot gebied.
De volgende schakeling is voor ZHF bruikbaar. Opvallend is dat er geen diode van g1 naar de aarde
zit voor amplitude-stabilisatie zoals in vele andere FET-schakelingen.

Oscillator met inductieve aftakking.(Hartley?)
De mate van oscilleren wordt hier bepaald door de g2-spanning en door de koppeling van de FET aan
de kring via de trimmer in serie met g1. Voor optimale resultaten kan de trimmer op een aftakking
van de kring worden aangesloten i.p.v. aan de top. Een BF900 presteert een maximale versterking
met een g1-spanning van ca. 0 volt of iets positief, en een g2-spanning van ca +6 volt.

Bij het verminderen van de g2-spanning van +6 naar 0 volt neemt de oscillatoramplitude regelmatig
af tot een kleine waarde, waarna de oscillator stopt. Bij een iets grotere waarde van de g2-spanning
herbegint de trilling. De beste instelling blijkt deze, met + 4 volt op g2 en de trimmer in serie met g1
zodat het geheel nog juist goed oscilleert.
Op 21 MHz werd gemeten dat bij een voedingsspanningsvariatie van 12 naar 9 volt de frequentie ca
1 kHz verliep. Eenzelfde soort frequentieverandering trad op,als de uitgang met 100 ohm belast werd
of opengelaten werd. Bij de eerder genoemde instelling was de onbelaste uitgangsspanning over de
100 ohm drainweerstand 100 mV en redelijk sinusvormig.
Door het opwarmen van de FET verliep de frequentie wel iets tijdens de eerste sekonden na het
inschakelen van de voedingsspanning.
Bij het verhogen van de g2-spanning of het vaster koppelen met de kring, neemt de
uitgangsspanning sterk toe, tot meer dan 1 volt over de 100 ohm.
Er treedt dan een sterke vervorming op en bij sommige instellingen wordt er een zeer sterke tweede
harmonische zichtbaar met een oscilloscoop op het uitgangssignaal.
Normaal is de spanning over de kring mooi sinusvormig. Met een extra buffer met een BF900 kan die
kringspanning worden afgenomen. Voor dat doel voldoet een BF900 met de source direct aan de
aarde, een lequeerstand van 100 kohm van g1 naar aarde en met 220 ohm in de drain. G2 moet voor
h.f. ontkoppeld zijn, terwijl de g2 gelijkspanning tussen 0 en + 6 V instelbaar is. G1 dient dan
inductief of capacitief los met de oscillatorkring gekoppeld te worden.
Merkwaardigerwijs blijkt de output aan de drain van de oscillator mooier sinusvormig te zijn als de
aftakking op de kring niet inductief is maar capacitief wordt uitgevoerd zoals in de volgende figuur.
C2 moet steeds veel groter zijn dan C1, wel 50 maal groter om de beste resultaten te behalen.
Met de trimmer in serie met g1 en met de g2-spanning kan de oscillator weer kritisch afgesteld
worden. De waarden van C1 en C2 moeten voor andere frequenties aangepast worden.
Bij een 1 MHz oscillator werd C1 20 pF en C2 1500 pF. Op hogere frequenties moeten de waarden
kleiner worden. Sommigen aanzien de HF smoorspoel in de source als moeilijke component als een
nadeel. Eventueel kan die vervangen worden door een weerstand van 150 ohm.

Oscillator met capacitieve koppeling. (Colpitts?)
Van het feit dat voor hogere frequenties kleinere waarden voor C1 en C2 nodig zijn kan voor UHF
handig gebruik gemaakt worden. In de schakeling van de volgende figuur, een 432 MHz oscillator, is
C1 zelfs vervallen en wordt gebruik gemaakt van de interne transistorkapaciteit, zodat alleen een
trimmer van de source naar de aarde nodig is om de oscillator te laten werken.
Een kwartgolf-koaxiaalkring met behoorlijk grote afmetingen zorgt voor een stabiele vrijlopende
UHF oscillator. De g1-koppeling met de kring zit op een aftakking aan de kortgesloten kant van de
kring. Als binnengeleider werd een 12 mm waterleidingpijp gebruikt. Op 3 cm van het koude eind
werd een gaatje geboord in die pijp en er 3 mm schroefdraad in getapt. Door een groter gat in de
buitenpijp kan dan een boutje in de binnenpijp worden vastgedraaid dat dan de genoemde aftakking
vormt. De transistorschakeling zit direct op een stukje dubbelzijdig printplaat dat ter hoogte van de
aftakking met een paar zelftappertjes aan de buitenpijp is bevestigd. De hoogste Q van zo'n kring
ontstaat,als de verhouding tussen de diameters van de geleiders 3,6 bedraagt. Deze kring werkte
dus niet optimaal en het koper was ook aan de binnenkant niet verzilverd. In deze schakeling waren
de oscillaties zo sterk dat ook daar een trimmertje in serie met g1 gezet kon worden en een
lequeerstand naar de aarde van 100 kΩ om een nog lossere koppeling met de kring te krijgen.
In die situatie bedroeg de invloed van voedingsspanningsvariaties op een frequentie in de 70 cm
band 10 kHz per volt. Bij een constante voedingsspanning was de toon erg zuiver: als op zero beat
werd afgestemd met een ontvanger,en werd het helemaal stil zonder gebrom of gesputter, zodat de
onregelmatigheden in de opgewekte frequentie zeker niet meer dan zo'n 100 Hz bedroegen.
Wel verliep de toon langzaam maar zeker, waarschijnlijk tengevolge van temperatuurvariaties.
Alleen al door de lineaire uitzettingscoëfficiënt van koper van 16,5×10 -6/°C kan op 432 MHz al 7 kHz
afwijking van de frequentie per graad Celcius verwacht worden.

UHF oscillator.
Het feit dat van al deze oscillatoren de toon zo mooi is, althans tot de beste behoort, komt
waarschijnlijk door het feit dat de kringen vrijwel niet belast worden doordat er geen gate-stroom
loopt, en er ook geen energie door de kring geleverd hoeft te worden aan een stabilisatiediode.
De kring wordt dus erg weinig gedempt, behoudt zijn hoge Q, hetgeen weer resulteert in een strakke
toon. Het opwekken van trillingen tot 1500 MHz was mogelijk met een BF905, ook als vrijlopende
oscillator op 1296 MHz. Een BFR34 oscilleert ook spontaan op deze frequenties.
U) Geijkte ruisgenerator voor 432 MHz, door Hank Olson W6GXN in 73 Magazine, april
1965.
Zoals uit eerdere artikelen gebleken is, kan een ruisgenerator beschouwd worden als een goed
instrument voor het meten van de gevoeligheid van een ontvanger.
Men meet onder meer het ruisgetal of de ruisfaktor. Wat de 420 tot 450 MHz band betreft, mag men
met een vrij groot vermogen uitzenden, hetgeen mogelijk gemaakt is door het toepassen van buizen
zoals 4X150's, 4X250 's, 2C39 en dergelijke. In de UHF ontvangers paste men behalve UHF
transistoren op 432 en 1296 MHz, ook nuvistors of WE 416B buizen toe,die goed presteerden.
Voorversterkers kunnen gemakkelijker op 432 MHz dan op 1296 MHz gebouwd, worden als
parametrische versterkers (met varactor dioden), omdat de pomp bron een lage frequentie mag
hebben.
Metingen kunnen daaromtrent uitgevoerd worden op ontvangers, ook inzake bandbreedte, type
detector, en andere diverse factoren die invloed hebben op de meting, bijvoorbeeld over een 3 dB
vermogentoename, wanneer een diode wordt in- of uitgeschakeld. Ruisdioden werken goed tot 200
MHz.
Op hogere frequenties kan men UHF trioden toepassen die als diode bedraad zijn, bijvooreeld de 24G
(3C24) of de als diode bedrade 801A, als dioden met een wolfram-filament.
Andere mogelijkheden zijn de Philco: L1262A, RCA: R6212,Bendix: 6144,Marconi: CV2171, Western
Electric 708A.

Basis idee van de ruisgenerator:

De 708A werd oorspronkelijk ontworpen om te werken als geaarde rooster UHF versterker.
Het rooster en de gloeidraad worden gebruikt als de diode-elementen indien men deze buis als UHF
ruisdiode wil aanwenden. De WE 708A buis kost slechts 39 cent per stuk.
De volgende grafiek toont de verzadigingskromme en de buisvoet aansluitingen.
Zoals blijkt uit het schema, dient een 50 Ω weerstand als belasting in de kathode en gloeidraad kring.

Grafiek van de betrekking tussen de plaatstroom en de gloeidraadspanning.

De gloeidraad bestaat uit een enkele, fijne, rechte (met weinig eigen capaciteit en weinig eigen
zelfdinductie) tungsteen draad die in het midden tussen de rooster spiraal opgesteld is.
Het rooster bestaat uit een cilindervormig gewikkelde spiraal uit draad met 1,2 mm diameter.
Er bestaat weinig ruimte tussen de gloeidraad en het rooster om zeker te maken dat de looptijd van
de elektronen klein blijft. De anode is een aluminium plaat in L-vorm.
C1 in het schema, dient om de afgestemde kring met L1, af te stemmen. L1 bestaat uit een 4,5 cm
lang koperen buisje met slechts 4 mm diameter. Op 432 MHz, is Cgk + C1= 3 pF, dus moet L1 een
zelfinductie bezitten van 0,04 μH om de kring in parallel-resonantie te brengen op 432 MHz.
De reactantie van zowel Cgk + C1 of van L1 is op 432 MHz ongeveer 100 Ω, zodat het systeem een
Q-faktor heeft van slechts 1/2, met tot gevolg dat het door de diode gegenereerde ruisspectrum zich
over een brede frequentieband zal uitstrekken.
Uiteindelijk schema:

L3 en L4 zijn hoogfrequente smoorspoelen waarover de gloeidraad van de diode gevoed wordt. De
gloeidraadspanning kan in grootte ingesteld worden met een niet voorgestelde variac, dus regelbare
auto-transformator. Daardoor wordt de grootte van het ruisniveau (via de verzadiging van de
elektronenstroom) bepaald. De (staal-omhulde) buis is met haar voet dwars doorheen een opening
in een aluminium plaat gemonteerd op een keramische voet. De vier weerstanden in parallel zijn van
het type Ohmite met elk 2 watt dissipatie. De buis opstelling wordt samen met de voeding in een
metalen kastje ondergebracht. De voeding ziet er als volgt uit:

De ruis wordt op 432 MHz (instelbaar met bv. een roosterdip meter die losjes gekoppeld wordt met
L1) afgestemd, op jack J2 afgenomen en toegepast op de ingang van de af te regelen UHF ontvanger.
Bij het afstemmen op 432 MHz blijkt de grootte van C2 een rol te spelen, die kan dus eventueel als
regelbare condensator uitgevoerd worden, of tijdens het afregelen tijdelijk verwijderd worden, en na
afregeling terug vast gesoldeerd.
W) Meer over Lecher systemen en hun toepassing.
Twee elektrische geleiders die evenwijdig met elkaar gespannen zijn of eventueel ook concentrisch
kunnen verlopen, vormen samen een zgn. Lecher systeem. J.J. Thomson heeft indertijd (=vorige
eeuw) gewezen op hun grote betekenis bij het opwekken en voortplanten van elektromagnetische
golven.

Zetten wij op de ingang van een Lechersysteem een spanning V1(z) met een zo hoge frequentie, dat
de golflengte groot is ten opzichte van de afstand der draden,maar niet groot ten opzichte van de
lengte van het Lechersysteem, dan zullen weliswaar de stromen in iedere loodrechte doorsnede der
beide geleiders gelijk en tegengesteld zijn, maar in de lengterichting der geleiders verandert die
stroomsterkte I(z) van punt tot punt, evenals trouwens de spanning V tussen de beide geleiders.
De langs de geleiders optredende verandering der stroomsterkte is een gevolg van
verschuivingsstromen die vloeien door de capaciteit welke tussen de beide geleiders bestaat.

Daar de geleiders overal even dik zijn en bovendien zich overal op eenzelfde onderlinge afstand
bevinden, kan men aan een Lechersysteem een kapaciteit C per eenheid van lengte toekennen.
Naast deze kapaciteit C per cm heeft een Lechersysteem ook een zelfinduktie L per cm.

Dit is per definitie de omvatte magnetische krachtflux per cm lengte van het Lechersysteem bij een
stroom van 1 ampere. Het blijkt dan mogelijk met behulp van deze gelijkmatig langs de geleiders
verdeelde zelfinductie L en kapaciteit C, er het vervangingsschema van een transmissielijn op toe te
passen.

Lecherlijn -opstellingen als afgestemde kringen op UHF en ZHF.
Boven de 50 MHz wordt het onpraktisch nog gewone condensatoren en spoelen toe te passen, omdat
ze op gebied van afrmetingen, moeilijk uitvoerbaar worden,en de strooikapaciteiten van de
schakeling een verstorende rol gaan spelen..Men neemt dan in vervanging daarvan zijn toevlucht tot
stub's, korte stukken transmissielijn met verwaarloosbare verzwakking, ofwel korte lijnstukken met
open of kortgesloten uiteinde, die men als zuivere reactanties kan beschouwen. Een stub-netwerk
zal in vele opzichten als vervanger van gewone L, C, en filters, kunnen dienen op de zeer hoge
frequenties. Het wonderland van de UHF vangt vooral aan, boven de 300 MHz, met kleine antennen,
en "loodgieters-componenten " i.p.v. gewone elektronika-onderdelen:
Dit leren we uit de transmissielijn-theorie:
(hierop wordt lagerstaand teruggekomen ter verduidelijking).

