Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 11.

Het streven naar betere EME–verbindingen, zet ons er toe aan, grotere antennes te bouwen
met bv. 44 elementen in fase op 1296 MHz, of 4 yagi’s, met 32 elementen.
Links: Het EME station van ON6JY,met een foto van zijn 4 maal 21 elementen yagi voor 432
MHz.
We bekijken in hetgeen nu volgt, om te beginnen een voortzetting van de oscillatoren, niet
alleen als plaatselijke oscillator in een superheterodyne ontvanger, maar ook toepasbaar als
sturing van een daaropvolgende zender-eindversterker.
Om te beginnen herinneren we aan een elementaire zender, of hoe het allemaal begonnen is:
Vonkenzender: ‘Der Knallfunken-Sender‘, door Adolf Slaby en Ferdinand Braun in het
boek ‘Telegraphen’, alsook: ’Spark-transmitter’, door John S. Betrose VE2CV in QST
8/94.
Ferdinand Braun (geboren in 1850 te Fulda in Duitsland, links op de foto) is de uitvinder van
de
kathodestraalbuis,
”Braunsche Rðhre”,
met bijdragen tot
het ontvangen en
zenden van draadloze telegrafie, en
hij kreeg daarvoor
in
1909
de
Nobelprijs
voor
fysica, samen met
Guglielmo Marconi.
Hij gaf vanaf 1883
les aan de universiteiten
Magburg,
Karlsruhe, Tübingen,
en werd in 1895
benoemd tot directeur van de Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg, waarvan hij in 1905 de
rector werd.

Professor Adolf Slaby was een vertrouwenspersoon van keizer Wilhelm de II-e van Duitsland,
en ondernam samen met Marconi experimenten als de stichter van de ‘Vereniging voor
draadloze telegrafie’ waarvan de naam gewijzigd werd in ‘de firma Telefunken’ (Duitsland).
De (‘knallende’) vonkenzender was een voorloper van de eerste telegrafiezenders. Hij is nog te
bekijken in diverse musea, en werd zelfs gebruikt aan boord van schepen, niet alleen geluid
makend, maar ook een ozongeur verspreidend in de ruimte waarin hij stond opgesteld.
Elke vonkengenerator bracht zijn eigen, kenmerkend geluid voort, afhankelijk van de
afmetingen van de elektroden, de grootte van de vonkenspleet en de toegepaste spanning.
De uitgezonden signalen waren zeer breedbandig, en ook de toenmalige beschikbare
ontvangers hadden trouwens nauwelijks een scheidingsvermogen of selectiviteit met een -3 dB
bandbreedte van bv. 1 MHz op een gekozen ‘vonken’-frequentie. De volgende schakeling toont
ter herinnering een experimentele opstelling.

T1 is een ontstekingsspoel uit een afgedankte, gedemonteerde auto, C is een vacuüm
condensator (zo gekozen vanwege de hoge spanning), en het is duidelijk dat voorzichtigheid
geboden is bij dergelijke replica, wegens de optredende hoogspanning, vergelijkbaar met de
uitgangsspanning van een trillende klos van Rhumkorf.
In het bedrijf wordt best voor een goede ventilatie gezorgd. Deze schakeling werkt op 5 MHz,
en is bedoeld om een kwartgolf vertikale antenne te voeden. Om de hoge spanning te
genereren,wordt een normale auto-bobine bekrachtigd door twee vermogentransistoren.
De vorm van de elektroden speelt een belangrijke rol. Ze eindigen best op een halve
kogelvorm, niet op spitsen. De grootte van hun oppervlakte is voor het beste resultaat te
zoeken, en gepolijste elektroden zorgen voor een beter signaal.
De zender kan ook gemoduleerd worden met de voorgestelde koolmicrofoon in de
uitgangskring, bruikbaar om ‘CQ’ mee te roepen en een gesprek te voeren, voor zover iemand
luistert op 5 MHz. De zender levert maximaal 2 W hoogfrequent aan de vertikale antenne, die
op deze frequentie best uitgerust is met een verkortingsspoel en een verkortende
topcapaciteit.
[demonstratie van gelijkaardige: https://www.youtube.com/watch?v= 6dx1sf2gVig; en:
https://www.youtube.com/watch?v=RxQRxqunDio].
Herinnering aan de banden, waarover het vooral gaat: ZHF, UHF, SHF, EHF:
A band:
100 MHz tot 250 MHz
(3 m tot 1.2 m)
B band:
250 MHz tot 500 MHz
( 1. 2m tot 60 cm)
C band:
500 MHz tot 1 GHz
(60 cm tot 30 cm)
D band:
1 GHz tot 2 GHz
(30 cm tot 15 cm)
E band:
2 GHz tot 3 GHz
(15 cm tot 10 cm)
F band:
3 GHz tot 4 GHz
(10 cm tot 7,5 cm)
G band:
4 GHz tot 6 GHz
(7,5 cm tot 5 cm)
H band:
6 GHz tot 8 GHz
( 5 cm tot 3,75 cm)
I band:
8 GHz tot 10 GHz
(3,75 cm tot 3 cm)
J band:
10 GHz tot 20 GHz
( 3 cm tot 1,5 cm)
K band
20 GHz tot 40 GHz
(1,5 cm tot 7,5 mm)
L band
40 GHz tot 60 GHz
(7,5 mm tot 5 mm)
M band
60 GHz tot 100 GHz
(5 mm tot 3 mm).

Vooreerst: herhaling van de reeds besproken belangrijke oscillatoren:
de Colpitts, de Hartley en de Clapp.
De Colpitts oscillator.
In het schema (links) van
een
Colpitts
oscillator
staan twee condensatoren,
C1 en C2 in serie in een
eenvoudig spanningsdelernetwerk, waarover een
spanningsverval
wordt
ontwikkeld
tussen
de
punten B en C. Een in
resonantie
afgestemde
kring wordt gevormd door
de serieschakeling van de
samengestelde capaciteit
van C1 en C2, en de spoel
L.
Links: De transistor is opgesteld in de gemeenschappelijke basis-configuratie. De basis is op
wisselstroomgebied geaard via C4,en het punt B via de condensator C3. Als de spanning in
het punt C positief is ten opzichte van de aarding/massa, dan is ook het punt E positief ten
opzichte van de aarde. De onderste plaat van C1 is negatief, maar de bovenste plaat van C2 is
positief.
Rechts: De emitteraansluiting van de transistor is verbonden met het punt waar de twee
condensatoren C1 en C2 in serie samenkomen, en werken als een eenvoudige spanningsdeler.
Wanneer de voedingsspanning voor het eerst wordt toegepast, laden de condensatoren C1 en
C2 op, en ze ontladen vervolgens door de spoel L. Dergelijke schommelingen in de
condensatoren worden overgebracht naar de basis-emitterovergang, en verschijnen in
versterkte vorm aan de collektoruitgang.
De weerstanden R1 en R2 zorgen voor een gepaste gelijkspanning als voorspanning van de
transistor, terwijl de extra condensatoren C3 en C4 een koppel-functie, of een gelijkspanning blokkerende functie hebben. In de rechtse schakeling zorgt een hoogfrequente smoorspoel
(RFC) in de collektor, waarover de uitgangsspanning verschijnt, voor een hoge reactantie op
de oscillatiefrequentie, en ze heeft een lage gelijkstroomweerstand, hetgeen er toe bijdraagt,
dat op het ogenblik dat de voedingsspanning ingeschakeld wordt, de oscillaties spontaan
kunnen beginnen en blijven aanhouden. De daartoe benodigde faseverschuiving met de
gewenste positieve terugkoppeling, wordt verkregen en bepaald door de verhouding van C1 en
C2.
Men spreekt trouwens over de ‘terugkoppel-fractie’= (C1/C2) %,waarvan de grootte ook een
invloed heeft op de waarde van de versterking van de transistor, want tenslotte is een
oscillator een versterker met genoeg positieve terugkoppeling om hem aan het trillen te
brengen.
In sommige uitvoeringen van de Colpitts oscillator, verbindt men met een koperen ofwel een
geïsoleerd cilindervormig koppelstuk, de assen van de rotorplaten van C1 en C2 aan elkaar.
De frequentie wordt dan met een op de gemeenschappelijke as bevestigde knop, regelbaar.
De configuratie van de transistorversterker met een gemeenschappelijke emitter, bezit de
gekende eigenschap dat de uitgangsspanning 180° fasegedraaid is t.o.v. de ingangsspanning.
De aanvullende 180° faseverschuiving die nodig is voor het genereren van een trilling, wordt
bereikt door het feit dat de twee condensatoren C1 en C2 met elkaar in serie verbonden zijn.
Dit geheel, soms CT genoemd met de T van ‘totaal’, parallel met de (inductieve) spoel,
veroorzaakt een totale faseverschuiving van deze afgestemde kring, van nul of 360 graden.
Als men over de componenten gaat meten, blijkt (vooral uit de rechtse opstelling), dat de
spanning over C1 dezelfde is als de uitgangsspanning van de oscillator (over de RFC), en dat
de spanning over C2 gelijk is aan de terugkoppelspanning, die de basis-emitter ruimte van de

transistor aanstuurt. Wel is de spanning over C1 veel groter dan die over C2.
Deze eigenschap laat ons toe, door de waarden van de condensatoren C1 en C2 juist te kiezen,
de grootte van de teruggekoppelde spanning zodanig in te stellen, dat de transistor op zijn
basis niet overstuurd wordt tot in de verzadiging, met vervorming van de uitgangsspanning
met een sinusgolfvorm tot gevolg, maar ook niet te weinig gestuurd wordt zodat de oscillatie
dan niet start.
Frequentie van de trilling.
We veronderstellen dat er geen belasting, dus demping en eventueel verstemming, van de
resonantiekring bestaat op resonantie. Dan is XL= XC waaruit volgt:
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Voorbeeld.
Indien C1= 10 pF en C2= 100 pF en de gewenste oscillatiefrequentie is 100 MHz, berekenen
(a) de waarde van de spoel, en (b) de minimale spanningsversterking van de versterker. Neem
aan dat de afgestemde kring niet belast of gedempt wordt.
Oplossing.

Sommigen berekenen de minimale spanningsversterking van de versterker in de oscillator als=
1 + C1/C2.

HF afstembare VFO (met Colpitts oscillator), (auteur: 'Harris').

Achter deze oscillator is nog een frequentievermenigvuldiger nodig voor een ZHF uitgangsspanning, want hij trilt op 7 MHz, en daarboven. Enkele elektronische onderdelen zijn dus
nodig om er bijvoorbeeld een 140 MHz van te maken.
Eenvoudige 50 tot 300 MHz Colpitts oscillator.
De volgende oscillator is er éen die trilt met een hoog rendement op frequenties die hoger zijn
dan 50 MHz. De eigen inwendige (inter-electrode) capaciteiten van de transistor, spelen een
rol, doordat ze in parallel werken met de terugkoppel capaciteit. De transistor werkt in geaarde
basis schakeling met een capacitieve terugkoppeling tussen de collektor en de emitter.

De capaciteitsdiode afstemming bestrijkt een groot afstembereik, d.w.z. dat men in deze VCO,
door de waarde van de regelspanning aan te passen, de frequentie van de uitgangsspanning
bv. kan regelen tussen 50 en 100 MHz of tussen 100 en 200 MHz.
VCO met geringe ruis. (Low-Noise Techniques for Microwave oscillators and VCOs,
door Ulrich L. Rohde, Chairman. Synergy Microwave Corporation), oktober 2000.
Microgolf oscillatoren kan men ontwerpen, gebaseerd op het principe van het opwekken van
een negatieve weerstand ter compensatie van de verliezen van de resonantiekring.
Op hogere frequenties, bv. tot 47 GHz, is het mogelijk een GaAs FET VCO te bouwen,
afgestemd met een varactor. In alle gevallen, presteren deze microgolf oscillatoren goed met
zowel bipolaire transistoren als met GaAs FET’s, met inbegrip van keramische resonator
oscillatoren (CRO’s). Elke oscillator wordt gevolgd door een bufferversterker, met ten minste
10 dB versterking, die een goede isolatie t.o.v. een belasting verzekert, van meer dan 30 dB.
Een FET versterker is ideaal omdat de oscillator dan zeer weinig wordt gedempt en verstemd.
Tijdens de initiële inschakeling treden er overgangsverschijnselen op bij het starten van de
oscillatie, en de oscillatoramplitude wordt beperkt en gestabiliseerd op basis van de niet
lineariteiten van het actief element, dus de transistor. Wat er werkelijk gebeurt is, dat de
transistor zijn gelijkspanningssteilheid of transconductance ziet veranderen op de
fundamentele frequentie, en de harmonischen daarvan. Bij een Colpitts oscillator genereert
een capacitieve deler een negatieve ingangsweerstand, die de spoelverliezen opheft.
Anderzijds is er een grens aan hoe klein de capaciteiten in de deler kunnen gemaakt worden,
bv. in een 24 GHz Colpitts. Een Clapp werkt ook nog op deze frequentie. Het volgende
voorbeeld toont een standaard Colpitts oscillator voor dit frequentiegebied.

De condensatoren C1 en C2 zijn 0,5 pF en 1,5 pF, plus de intrinsieke capaciteit van de
transistor. De basis-emitterovergang en de diffusiecapaciteiten staan parallel met C1, en de
collektor-emitter capaciteit staat gedeeltelijk parallel met C2 in serie met de onderste
condensator, die zelfs als regelbare kan gekozen worden, en waarover de uitgangsspanning
wordt afgenomen via een niet voorgestelde koppelcondensator. Die spanning wordt in feite
afgetakt van de emitterweerstand over een capacitieve spanningsdeler als deel van de
resonator. De BFP520 is een 25 GHz transistor, die in dit geval oscilleert op 10 GHz.
De oscillatorschakeling wordt voorgespannen met ongeveer 4 mA en werkt op 3 V.
Eén van de problemen waarmee men af te rekenen krijgt bij deze microgolf-transistoren, is dat
ze enkel vrij lage spanningen verdragen, en men er dus moet voor zorgen dat de
spanningsuitwijkingen of schommelingen over de transistor bepaalde waarden (doorslagspanning) niet overschrijden. Een ruisvrije of ruisarme werking vereist ook een geringe
gelijkstroom doorheen de transistor in vergelijking met de maximaal toegestane stroom.

In deze schakeling bedraagt de maximale stroom 35 mA, maar de reeds vermelde 4 mA stelt
op een voorzichtige manier het werkpunt in, dat een afsnijfrequentie fT oplevert= 25 GHz.
Door de gekozen lage waarden van 3 V en 4 mA vermijdt men ook niet-lineariteiten die
veroorzaakt worden door de emitter diffusiecapaciteit, die verantwoordelijk is voor steile
veranderingen in de gegenereerde e.m.k..

Hierin is RD= de emitter diffusieweerstand, CE= de emitter diffusiecapaciteit.
De gelijkheid toont aan dat f T een constante is, en bij bijna alle soorten halfgeleiders
staat daar een spanningsverval over, gelijk aan VT= 26 mV.
Overtoon kwartsoscillator, die trilt tot 200 MHz.
Dit is in feite een Colpitts oscillator in gemeenschappelijke basisopstelling. De spoel L
staat op wisselspanningsgebied wel degelijk over de serieschakeling van C1 en C2.
Het kristal sluit op een selectieve manier de terugkoppelkring.

De gegevens in de tabel vermelden enkele mogelijke combinaties. De kristalfrequentie
is deze van een overtoonkristal dat trilt op de frequenties die bovenaan in de tabel
vermeld zijn.
Oscillator met keramische
bufferversterker.

frequentiebepalende

elementen,

gevolgd

door

een

Deze variante op een Colpitts oscillator is in het bijzonder geschikt om toegepast te worden in
het kader van een EZB/SSB - ontvanger, om de draaggolf opnieuw te herstellen in dienst van
een product detector, of om te werken in een EZB zender als draaggolf oscillator die een
balans-modulator stuurt. De gekozen toepassing zal uitwijzen of men twee kristallen, of
keramische resonatoren nodig heeft met dezelfde of een verschillende frequentie.
Onderdelen lijstje:
R1= 100 kΩ.
R2= 100 Ω.
R3. R4= 1 kΩ.
R5= 330 Ω.
C1.C4= 0,0 1 μF.
C2= 390 pF
C3= 270 pF
C5= 0,01 uF
VC1= 5 pF tot 140 pF regelbare condensator.
Y1, Y2= overtoonkristallen, met waarschijnlijk dezelfde frequentie te kiezen, bv. 6 MHz of 24
MHz.
U1, U2= BC548 als men niets beters heeft. Beter is natuurlijk een ZHF of UHF transistor.
De VXO in de QRP zender, door DL3SZ, Adolf Vogel,in UKW Berichte. (Der VXO im
QRP-Sender).
De volgende geoptimaliseerde variabele kristaloscillator (VXO) genereert een signaal over het
gehele CW gedeelte van de 40-meter-band met een absolute quartz-frequentiestabiliteit over
het ganse afstembereik, met een zuivere kristaltoon, vrij van ‘sjirpen’, dit is een soort
vervelend gepiep.
Een dergelijke schakeling is niet moeilijk te verwezenlijken, en is ongevoelig voor
omgevingstemperatuurschommelingen. Waarom een kwarts VXO bouwen, als men ook een
VFO-schakeling met grote frequentiestabiliteit kan verwezenlijken?
Omdat het niet zo gemakkelijk is zich condensatoren met de geschikte nul-, of plus- of mintemperatuurcoëfficiënt (TC) aan te schaffen.
Met condensatoren met onbekende TC’s uit de junk box, kan men in het gunstigste geval een
compromis bereiken, maar dat mist meestal het gestelde doel.
Een goed recept voor een stabiele oscillator, is de kristal oscillator die maar éen nadeel heeft,
het gebonden zijn aan een vaste frequentie.
Het voordeel van de uitstekende stabiliteit bestaat gelukkig ook nog bij een VXO,waarbij men
de frequentie toch nog in een zekere mate kan variëren, op 80 m ongeveer 3,5 kHz, op 40 m
ongeveer 7 kHz, en op 20 m ongeveer 14 kHz.
Indien men daar een frequentievermenigvuldiger achter bouwt om bv. op 145 MHz te geraken,
worden die variaties wel meevermenigvuldigd, dat is dus al beter inzake de grootte van het
regelbereik.
Het kwartskristal moet zowel kunnen trillen op de fundamentele frequentie, en met een ATslijping afgewerkt zijn, als op een overtoon kunnen trillen.
Het maakt niet uit of men kiest voor de een klassieke kristalhouder of een kleinere HC/Uuitvoering, of een nog kleinere HC25/U-afmeting.
Voor een zo groot mogelijke frequentie-variatie, moet de parasitaire capaciteit van het kristal
en zijn houder, zo klein mogelijk zijn.

Deze oscillatorschakeling met ingebouwde bufferversterker is geïnspireerd op een gelijkaardig
ontwerp door W1FB.
De regelbare condensator C1 moet een kleine capaciteit bezitten wanneer de rotorplaten
volledig uitgedraaid zijn. Het kwarts is geïnstalleerd zonder metalen klemring, zodat het kristal
weinig bijkomende ongewenste kapaciteit t.o.v. de massa verkrijgt, en is dus dus gewoon
rechtop vast te solderen op de epoxy-printplaat. Hetzelfde geldt voor de spoel L1 (= 22 μH) en
de variabele kondensator C1. Na de VXO, was het best een bufferversterker te installeren om
te vermijden dat de kristaloscillator zou gedempt en verstemd worden door een er achter
volgende belasting.
Waar ligt de grens van een VXO qua fequentievariatie? Op 14 MHz, kan een verstemming tot
100 kHz mogelijk zijn. Men kan dit doel eventueel bereiken door met een draaischakelaar met
twee posities, twee kristallen met een verschillende frequentie te kiezen.
Voorbeeld van een geoptimaliseerde VXO voor de 40 m band. (er achter volgende
buffer of frequentievermenigvuldiger niet voorgesteld).

L1= 158 μH, 108 windingen, 0,25 mm diameter geëmailleerde koperdraad, wikkellengte 27
mm, op een spoellichaam met een diameter van 10 mm, inwendig voorzien van een
verdraaibare ferrietkern. Het afstembereik zal daardoor vergroten, en nog iets meer indien
men de twee 56 pF condensatoren verkleint tot 51 pF. De oscillator levert door deze
wijzigingen wel een geringer uitgangsvermogen af. De bovengrens van de frequentie hangt af
van de kleinste capaciteit van de variabele condensator met volledig uitgedraaide rotorplaten.

Deze geringe initiële capaciteit (bv. 5 pF) leidt tot een hogere frequentie dan de nominale
frequentie van het kristal. Met een 100 pF variabele condensator, is de frequentieverandering
niet lineair, maar in het bovenste gedeelte zit ze niet zo dicht op elkaar, als bv. bij een 30 pF
regelbare condensator. De gemeten hoogfrequente spanningen bedragen op de gate: 4 V, op
de source 2,4 V. Deze VXO is zowel voor SSB als voor CW toepassingen inzetbaar, zelfs als
BFO.
Voor het genereren van hogere frequenties laat men de schakeling volgen door een
frequentievermenigvuldiger, waardoor het bereik van de variatie aanzienlijk verhoogt.
Een 6 MHz kristal met een 50 kHz variatie, zal in de 2-m band (x 24) een variatie van 1200
kHz teweegbrengen.
Controleer kristallen op het gebied van hun activiteit en stabiliteit. (check crystals
for activity and stability. Spot channels with rapidity, in Science and Electronics,
January 1971.
De volgende schakeling laat ons toe, snel te bepalen of een kristal geschikt is voor een
bepaalde toepassing of niet, want met een lage activiteit zal een kristal niet renderen of
presteren
in een oscillator, een zender, of een kristalfilter. Dit handig toestelletje zal
afwijkingen aangeven van kristallen die verondersteld worden bepaalde kenmerken en
eigenschappen te bezitten.
Een kristal kan bv. in een oscillator plots verspringen naar een andere frequentie.
Dat geeft dan ook een verstoring van de ontvangst in een dubbelsuper waar het een tweede
mengtrap stuurt. Zijn bv. alle kanalen in een ontvanger te ontvangen op de frequentie waarop
ze zouden moeten liggen? Het testinstrument is compact, met afmetingen van een kastje van
slechts 10 cm x 7,5 cm x 5 cm.
Het hart van de werking van de volgende schakeling, is een kristalgestuurde Colpitts oscillator.

Deze oscillator, gevormd door de transistor Q1 en de bijbehorende componenten, genereert
een hoogfrequente spanning, wanneer een kristal in de kristalvoet op het voorpaneel van het
kastje waarin de schakeling zit, gestoken wordt. De frequentie van de uitgangsspanning wordt
bepaald door de kristalfrequentie. De grootte van de gegenereerde spanning, is in hoge mate
bepaald door de activiteit van het te testen kristal. Een zwak kristal, dat blijk geeft van een
geringe activiteit, zal de oscillator niet zoveel vermogen laten afleveren, als een kristal met
een grote(re) activiteit. De uitgangsspanning van de oscillator wordt toegepast op de
contactarm b of c van de keuzeschakelaar S2. Wanneer de schakelaar geplaatst is in de
onderste stand, wordt de hoogfrequente spanning gelijkgericht door de diode D1, en wordt
vervolgens gefilterd door de condensatoren C4, C5 en de potentiometer R3, waarmee men de
meter M1 op nul kan regelen en een ijking van de meterschaal kan uitvoeren. De meter M1
meet de gelijkgerichte stroom.

Wanneer de schakelaar staat in de bovenste stand, wordt het HF oscillator uitgangssignaal
over een condensator C6 toegevoerd aan de antenneaansluiting J1. Dit is de stand die gebruikt
wordt, wanneer het toestelletje dient als een kanaalzoeker, of als een uitlijning-generator.
Mechanisch gesproken, kan men het volgend kastje vervaardigen om de schakeling in onder te
brengen:

Men kan beginnen met het boren van de gaten, zoals die op de tekening zijn aangegeven.
De opening voor de meter kan het gemakkelijkst gemaakt worden als men daarvoor beschikt
over een cirkelvormige pons met de juiste afmeting. Men kan daarvoor ook een aantal kleine
gaatjes in een met potlood getrokken cirkel boren, het metaal in het midden van de cirkel er
met de duimen uitdrukken, en dan de cirkelvormige opening afwerken met een halfronde
zoetvijl. Voor het installeren van een batterij kan men een verende klembeugel voorzien met
de afmeting van een "AA"-celhouder.
Het kastje kan met grijze crackelé-verf bespoten worden om het een mooi afgewerkt uitzicht
te geven. Om dit schilderen voor te bereiden, worden alle eventuele sporen vuil en olie van de
metaaloppervlakken verwijderd, en de eenvoudigste manier om deze schoonmaak tot een
goed einde te brengen, is alles goed te wassen met water en zeep. Laat de verflaag grondig
drogen en overschilder ze zo nodig met een tweede laag. Men kan ook, vooraleer men aan de
eerste laag begon, een grondlaag aanbrengen op het blanke metaal. Nadat de verf uitgehard
en droog is, is het tijd om een belettering aan te brengen met doordruk- of opgeschilderdeletters.
Een laatste laag doorzichtige plastieken acrylnevel, kan de letters beschermen tegen afpellen
of vervagen.
Onderdelen lijst.
9 volt transistorbatterij; C1= 0,05 μF, 12 kV DC condensator; C2= 22 pF, 1000 V DC
condensator; C3 en Co= 68 pF, 1000 V DC condensator; C4 en C5= 0,01 μF, 200 V DC
condensator; D1= 1N270 diode.
J1= RCA grammofoon-jack;
L1= # 28 geëmailleerde draad, 7 windingen, dicht gewikkeld op 6 mm diameter spoelvorm
met inwendige ferrietkern;
L2= # 28 geëmailleerde draad, 3 windingen dicht gewikkeld over het te aarden uiteinde van
L1;
M1= miniatuur paneelmeter;
Q1= 2N3827 silicium transistor;
R1= 22 kΩ, 1/4 watt weerstand; R2= 330 Ω, 1/2 watt weerstand; R3= 1 kΩ, miniatuur
potentiometer.
S1, S2= miniatuur d.p.d.t. schakelaar;
1 kristalvoetje;
10 cm x 7,5 cm x 5 cm aluminium kastje; moeren; schroeven; belettering; spuitlak, enz..

Plaatsing der componenten:

De meeste elektrische componenten zijn gemonteerd op een stuk geperforeerde pertinax
printplaat, achteraan op de twee meterklemmen onder de moeren daarvan geschroefd. Voor
een goede werking, moet de spoel L2 gewikkeld worden over het "koude" einde van spoel L1,
en hiermee wordt het einde bedoeld dat aangesloten is op de verbinding van de condensator
C3 met de spoel L1.
De meter M1 heeft een schaal die geijkt is tot 0,5 mA voor een volle uitslag. Alhoewel de
transistor Q1 een silicium type is, dat niet gemakkelijk beschadigd wordt door hitte, is het toch
best op te letten tijdens het vastsolderen van Q1 in de schakeling. Deze zelfde zorg moet
besteed worden aan de diode D1, die ook gemakkelijk beschadigd wordt door overmatige
hitte.
Testen en ijken.
Plaats de keuzeschakelaar S2 in de meterstand b. Regel de ijkpotentiometer R3 op zijn
minimale weerstandpositie. Plaats een kristal dat bekend staat als goed werkend, met gekende
frequentie in de kristalvoet.
Breng de schakeling onder spanning, en stem de spoel L1 af voor een piekaflezing op de
meter,
door met een klein schroevendraaiertje de ferrietkern binnen de spoelvorm waarop L1
gewikkeld is, te verdraaien. Wijzig zo nodig de instelling van de kalibratiepotentiometer R3 om
de piek op de meter M1 beter te kunnen aflezen tijdens de uitwijking van de naald voor zijn
schaal, en wel het best voor een schaalaflezing van 0,75 mA, dus drie vierden van de schaalijking.
Als men dit resultaat kan bekomen, is het kristal goed. Indien de meter uitslaat in de
verkeerde zin, wissel de aansluitingen naar de meterklemmen om. Elk kristal dat niet ten
minste een 0,5 mA aflezing produceert, is verdacht. Ook moet een kristal dat een
onregelmatige of onstabiele meterstand vertoont, als gebrekkig worden beschouwd.

Colpitts oscillator in een 80 meter VFO (om te bouwen voor hogere frequenties, of te
laten volgen door een frequentievermenigvuldiger). (The practical aspects of VFO
design plus How to Build One).
Keuze van de VFO componenten.
Probeer het gebruik van zilver-mica kondensatoren in een VFO te voorkomen. Deze onderdelen
werden ooit beschouwd als een uitstekende keuze met betrekking tot de stabiliteit, maar
betere kondensatoren zijn vandaag de dag beschikbaar en verkrijgbaar.
Zilver mica's zijn niet eenvormig in hun temperatuur-stabiliteit-kenmerken.
Sommigen vertonen een positief verloop, terwijl anderen een negatief waardeverloop hebben.
Na veel zoeken en proberen, lukt het wel een stel zilver-mica kondensatoren te vinden die zich
temperatuur-stabiel bedragen, maar het is beter tijdverlies met dit experimenteren te
vermijden.
Veeleer wordt het toepassen van NPO keramische kondensatoren in de frequentie-bepalend
gedeelte van een VFO aangeraden. Een fijne tweede keuze is de polystyreen condensator, die
goedkoop is, en een gering negatief capaciteitsverloop kent. Deze negatieve coëfficiënt is een
welkome aanvulling op de positieve coëfficiënt,die eigen is aan de meeste poedervormige
ijzerkernen, zoals ringkern- en met verschuifbare kern afgestemde spoelen.
Het resultaat van deze combinatie is vaak een uitstekende stabiliteit. Een breed assortiment
van NPO condensatorwaarden staat met prijsaanduiding in diverse catalogen van verkopers
van electronica onderdelen.Een ideale VFO is voorzien van een stijf op luchtisolatie gewikkelde
spoel, of is gewikkeld op een geribbelde keramische vorm,hetgeen de beste Q en de kleinste
frequentieverschuiving oplevert, na het onder spanning brengen van de oscillatorschakeling.
Poeder-ijzerkernen veranderen van permeabiliteit, als de omgevingstemperatuur in een VFO
compartiment wijzigt. Er treedt ook een kleine verandering op in de spoeltemperatuur als een
hoogfrequente (opwarmende) stroom door de spoel begint te vloeien.
Deze verschijnselen kunnen tot gevolg hebben dat de VFO-frequentie niet volledig stabiliseert
gedurende 30 minuten tot een uur. Om daar zo weinig mogelijk mee te maken te krijgen, kan
men uitkijken naar de best geschikte magnetische materialen zoals van bv. de firma’s Amidon
of Micrometals Corp. en hun geel-gecodeerde ringkernen. Dit mengsel blijkt de beste algehele
stabiliteit voor HF oscillatoren te bezitten. Deze kernen zijn vervaardigd uit Carbonyl SF
materiaal. Een daarop gewikkelde voltooide spoel wordt best tweemaal opeenvolgend, dus met
twee lagen, bedekt met General Cement polystyreen Q Dope.
Dit kan anders wel door trillingen, en veranderingen in de temperatuur van de omgeving.
Het is ook belangrijk om de juiste transistor voor de oscillator te kiezen, en liefst geen
bipolaire, dat is een soort die grote veranderingen van inwendige weerstand en inwendige
tussen- elektroden capaciteiten vertoont, maar JFET’s of MOSFET's, zoals bv. de 2N4416 of de
MPF102, of nog de dual-gate MOSFET's zoals de RCA 40673 en TI 3N211, en 3N212 types.
Bij deze laatste categorie kan men de poorten 1 en 2 met elkaar, door te solderen verbinden,
en dan dit actief element toepassen als een teruggekoppelde versterker met 1 poort.
Hierdoor valt de noodzaak weg, om de gate 2 van een voorspanning te voorzien.
De VFO afstemcondensator moet een kwaliteitsvol mechanisch ontwerp zijn,met een rotor die
aan beide zijden draait op kogellagers.
Op UHF, SHF, enz. zullen deze condensatoren vervangen zijn door capaciteitsdioden/varactoren, dus dan stelt de mechanische overweging zich niet meer. Condensatoren
met aluminium lamellen zijn nogal temperatuurgevoelig en dit veroorzaakt een frequentieverloop.
Messing of ijzeren condensatorplaten zijn beter. Halve watt weerstanden uit koolstoffilm of met
een koolstofsamenstelling, zullen een grotere stabiliteit bieden dan 1/4 watt componenten,
vanwege het verschil in fysieke grootte. De grotere weerstanden kunnen meer warmte
verdragen, vooraleer ze van waarde veranderen. Bij varactor afstemdioden verandert de
capaciteit niet alleen met de daarop toegepaste voorspanningsgelijkspanning, maar ook met
hun junctietemperatuur. Het is dus best mechanische afstemcondensatoren te gebruiken,
wanneer en waar men maar kan, en spijtig genoeg legt bijna niemand de nadruk op dit
belangrijk aspect. Dus liever en beter ‘ouderwets’, dan modern, tot zolang men niet beperkt
wordt door een te hoge gewenste oscillatiefrequentie.

Meer stabiliteit door een goed ontwerp.
Het is reeds meerdere zelfbouwers opgevallen dat twee onderling parallel geschakelde
condensatoren om een bepaalde kapaciteitswaarde te verkrijgen, bijdraagt tot een grotere
VFO stabiliteit dan 1 enkele condensator met die dubbele capaciteitswaarde.
In het bijzonder geldt dit bijvoorbeeld voor twee parallelgeschakelde 50 pF NPO kondensatoren
om 100 pF te bekomen.
Dit zorgt voor een grotere inwendige oppervlakte van de aldus samengestelde condensator,
die de opwarming door HF-stromen minimaliseert. Dezelfde ingreep heeft bewezen nuttig te
zijn voor de terugkoppelcondensatoren in een Colpitts oscillator.
Gebruik geen dubbelzijdige printplaten voor de bouw van een VFO.

De geëtste geleiders op de beide zijden vormen lage-Q condensatoren in combinatie met het
geaarde grondvlak op de printplaat, en deze ongewenste condensatoren zijnerg onstabiel.
Het is best de voorkeur te geven aan enkelzijdige G-10 glas-epoxy printplaat, of zelfs het
goedkopere fenol-basis plaatmateriaal. Het scheiden van het oscillator gedeelte van de VFO,
van de buffer- en versterkertrappen is ook belangrijk, en hun ontluchtingswijze om de warmte
te laten ontsnappen. Bovendien is het verstandig om de laagste werkspanning te gebruiken die
de oscillator nog net goed laat starten en werken.
Hoe lager de Vcc of Vdd, des te minder interne warmte de transistor te verwerken krijgt, met
een voorkeur voor een bedrijfsspanning tussen 6 en 8 volt voor de oscillator. 9 volt gaat ook
nog, maar in elk geval dient deze spanning geregeld, of gestabiliseerd te worden door middel
van een zenerdiode of een kleine drie-klemmen I.C.- regulator.
De voedingsdraden van de gelijkspanning, die vandaar naar de VFO behuizing lopen, worden
gefilterd door middel van een HF spoel, en een 0,001 μF doorvoercondensator.
Een voorbeeld van printplaat-uitvoering staat hierboven, en heeft gediend voor het hieronder
volgend VFO dat gebruikt werd als plaatselijke oscillator voor een ontvanger met een
middenfrequentie van 2,75 MHz, en een ingangsfrequentie van 1,8 tot 10 MHz, dus nog te
laten volgen door een frequentievermenigvuldiger indien men bv. tot op de 2 m band wil
geraken.
De schakeling kan gemakkelijk aangepast worden om een ander frequentiebereik te bestrijken.
Het uitgangsvermogen van deze VFO bedraagt 4,6 mW of 6,6 dBm. Het uitgangsnetwerk is
ontworpen om aan te sluiten op een 500 ohm belasting.
Dit maakt het geschikt voor de meeste bipolaire HF versterkers en IC mengertypen. C11, C12
en L2 moeten gewijzigd worden als men de VFO wenst te verbinden met een 50 ohm
belasting, zoals een diode dubbel- gebalanceerde menger.

De volgende VFO is geschikt voor zenders, ontvangers, en tal van andere apparatuur.

D1 dient om de voorspanning van Q1 te stabiliseren. Q2 is een bufferversterker, uitgevoerd als
source-volger, die de oscillator isoleert t.o.v. de versterker Q3. De hoge-ingangsimpedantie
(door R2 ingesteld) minimaliseert de belasting aan de uitgang van de oscillator.
De Q2 drainspanning wordt geregeld door middel van D2. Dit helpt om oscillator te
beschermen tegen variaties,in het geval dat de voedingsspanning in grootte zou veranderen.
Q3 werkt als een klasse A-versterker. R7 werd in de schakeling opgenomen om ZHF parasitaire
oscillaties, die vaak transistoren met een fT in het VHF of UHF bereik teisteren, de weg af te
snijden. C11, C12, en L2 vormen een pi-aanpassingsnetwerk met een laagdoorlaat
karakteristiek. Dit netwerk zorgt er voor dat harmonische uitgangsstromen verkleind worden.
Over de bouw van de VFO.
De VFO zit ingesloten in een zelfgemaakte doos, die opgebouwd is uit stukken dubbelzijdige
printplaat, aan elkaar gesoldeerd met een 40 watt soldeerbout tot een doos met vier wanden.
Monteer de printplaat ten minste enkele centimeters boven de onderkant van de doos om
ongewenste capaciteit-invloeden tussen de printplaatgeleiders en het chassis van de doos tot
een minimum te beperken. Laat ook voldoende ruimte tussen Q3 en Q1, en de omringende
platen van de doos. Boor een aantal ventilatiegaten in het deksel op het Q2, Q3 einde van de
doos. Trimmer C2 wordt geregeld om het gewenste afstembereik van C3 in te stellen.
De waarde van C3 bepaalt de frequentiespreiding van de VFO. Het afstembereik kan verkleind
worden door een vaste NPO condensator in serie te solderen met C3. L1 wordt vlak naast C3
opgesteld, op een houten of plastieken staafje gewikkeld, dat bevestigd wordt aan éen van de
dooswanden.

Dit kan door draad te tappen op het einde van het staafje, en het dan met een moer en
contramoer vast te zetten in een op maat geboord gat in de wand. Hier en daar een druppel
epoxy cement kan de stevige opstelling van het geheel verbeteren.
Enkele mogelijkheden van frequentievermenigvuldiging op 2 m (Frequency multiplication on 2 meters the easy way, door K1CLL in 73 Magazine oktober 1973).
In de HF-zendtechniek plaatst men vaak buffertrappen tussen frequentie-vermenigvuldigers en
de uitgangsvermogenversterker (P.Α.), teneinde het gehalte aan harmonischen in de
collektorkring te verminderen, hetgeen de bestrijding van het probleem der ongewenste
stralingen, zoals TVI, in ieder geval gemakkelijker maakt.In de decimeter zendtechniek kan
het voorkomen dat men over niet voldoende stuurspanning voor de eindtrap beschikt. Het is
dan aan te bevelen een buffertrap op de gepaste plaats in de schakeling tussen te voegen, die
bv. een 145 MHz signaal voldoende versterkt.
Verschillende vormen van onstabiliteit kunnen voorkomen in transistor frequentievermenigvuldigers, waaronder lage-frequentie resonanties, parametrische oscillaties,
hysteresis- en hoge frequentie-resonanties. Hysteresis heeft betrekking op een discontinue
werking, wanneer de modus verspringt, wanneer ofwel het ingangsvermogen, de frequentie, of
beiden, worden verhoogd of verlaagd. En de transistor kan zich gedragen als een vergrendelde
oscillator op de fundamentele frequentie. Verder zullen sommigen die er in slagen op VHF, 25
W uitgangsvermogen te verkrijgen, daar niet tevreden mee zijn, en in feite bv. 500 W
uitgangs- vermogen verlangen op bv. de 2 m band. Dan wordt het echter moeilijk een
oscillator stabiel te houden.
De volgende schakeling levert daarom slechts een 1,25 W uitgangsvermogen af op 147 MHz,
soepel en gemakkelijk af te stemmen, zonder sprongen of andere problemen.

Schema van de 24,5 MHz tot 147 MHz frequentievermenigvuldiger.
L1= 20 windingen nr.#26 op een 0,5 cm diameter spoelvorm, 1 cm lang, afgetakt in het
midden.
L2= 8 windingen nr.#22 op een 0,8 cm diameter spoelvorm, 1 cm lang.
RFC= 25 windingen op een 0,5 cm diameter spoelvorm, 2 cm lang.
De keuze van een goede ZHF transistor is belangrijk, anders kan de schakeling parasitair
beginnen te oscilleren. Indien de aftakking onderaan de spoel L1 niet goed gekozen is met een
verkeerd aantal windingen t.o.v. de massa, kan de eerste transistor al direct beginnen
vermenigvuldigen tot 450 MHz.
De collektor van Q1 is verbonden met de bovenkant van L1 die afgestemd is op 73,5 MHz door
C4 en C5 voor een juiste sturing van de basis van Q2 om 147 MHz als frequentie van de
uitgangsspanning te bekomen. De condensator C3 met vrij grote capaciteit voor een regelbare
condensator op deze hoge frequenties, die uitgeeft op de basis van Q1, voorkomt dat deze
transistor op de verkeerde frequentie ongewenst begint te trillen.

C3 werkt dan als een laagdoorlaatfilter op 147 MHz, zodat enkel de binnenkomende 24,5 MHz
de trilkring L1 en C2 in de resonantie stuurt.
De verhouding van C2 tot C3 maakt dat de impedantie die de basis van Q1 ziet, daalt.
Om dat doel beter te bereiken werd zelfs C3b in parallel aan C3 toegevoegd.
Daardoor wordt de afstemming met C2 zeer soepel. Q1 is een 3866, een goede frequentievermenigvuldiger tot 450 MHz, maar in deze eerste trap werkt hij als verdrievoudiger van 24,5
tot 73,5 MHz.
Het Motorola equivalent is de HEP 75. Een HF smoorspoel is toegevoegd aan de basis van Q2
om de versterking op peil te houden. Met dezelfde bedoeling kreeg Q2 geen emitterweerstand,
want deze zou door zijn stroomtegenkoppelende werking de versterking verkleinen.
De collektor van Q2 werd aangesloten op een aftakking van L3, omdat de 3866's een lage
collektorimpedantie hebben, in het bijzonder wanneer een dergelijke transistor sterk
uitgestuurd wordt om er wat uitgangsvermogen uit te halen, hetgeen hier het geval is.
De uitgangskring L3/C6 is afgestemd op 147 MHz en de condensator C7 is aangesloten op een
lagere aftakking van L3, en levert op zijn rechter condensatorplaat een uitgangsvermogen af
van 200 mW (zeer-) hoogfrequent, genoeg om er een verlichtingslamp mee te laten branden.
Vermenigvuldigers in cascade, door A. E. Munich: Basic UHF Circuit forms Amplifiers
and Multipliers, uit het tijdschrift Electronics 1995.

Gemeenschappelijke of geaarde basisversterkers, met een collektorkring die per trap
afgestemd is op tweemaal de ingangsfrequentie, bruikbaar voor frequentie-vermenigvuldigingen in het 40 tot 1000 MHz bereik.
Op de laagste frequenties daarvan, vanaf 40 MHz bedraagt het rendement op vemogengebied
50% per trap, en op de hoge frequenties van 600 tot 1000 MHz 25 %.
De Hartley oscillator.
In de Hartley schakeling is de rol van de condensatoren en de spoel omgewisseld t.o.v. deze in
een Colpitts.

De spoel L vormt in combinatie met de condensator C de op de gewenste frequentie
afgestemde kring. De spoel L werkt door de aftakking ook als een auto-transformator.
Bij een auto-transformator, is de ontwikkelde spanning over het gedeelte tussen E en B (in het
linkse schema) evenredig met het aantal windingen (n2). Ook de tussen de punten C en B
ontwikkelde spanning is evenredig is met het aantal windingen (n1 + n2).
De transistor werkt in de linkse opstelling in gemeenschappelijke basis configuratie, [in de
twee andere schema’s, in geaarde emitter uitvoering].
De basis is op wisselstroomgebied geaard via de condensator C4. Het punt B is voor
wisselstroom geaard via de condensator C3.
C2 is een gelijkstroom blokkerende condensator. Op resonantie is XL= XC, waaruit de
frequentie van de gegenereerde trilling kan afgeleid worden.
Daarbij neemt men aan, dat dezelfde flux de beide delen van de autotransformator omvat.
In de rechtse opstelling, betreft het een shunt-gevoede Hartley oscillator, waarmee bedoeld
wordt, dat de wisselstroom- en de gelijkstroom-componenten van elkaar gescheiden wegen
volgen in de schakeling.
De gelijkstroom wordt tegengehouden door de blokkerende condensator C2, zodat hij niet kan
vloeien door de spoel L.
Daardoor gaat minder vermogen verloren in deze uitvoering. L2 verhindert dat de
gegenereerde wisselspanning wegvloeit over de lage inwendige weerstand van de
gelijkstroomvoeding.
Berekening van de oscillatiefrequentie.
Bij resonantie, geldt XL= XC, waaruit: ωL= 1/ωC, of
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Dit veronderstelt dat dezelfde flux de twee delen (n1 en n2) van de auto-transformator omvat.
De oscillator is een versterker met terugkoppeling.
De spanningsversterking is: A v = vuit /vjn. In een uitgebreider studie over de Hartley oscillator,
bewijst men dat de schakeling slechts zal oscilleren, indien:

Hartley oscillator, gestabiliseerd door een kristal, en gevolgd door frequentievermenigvuldigers. (A basic unit for 420 mc, door J. Gauss, W0EOS ).

C1, C2: trimmer-condensator met hoge Q-factor.
CR1=1N914 silicium snelle schakeldiode.
L1= 12 windingen nr.#28 geëmailleerde koperdraad op een 6 mm spoelvorm met inwendig
verdraaibare ferrietkern. Aftakking op de spoel op 1 winding van het koude einde.
L2= 4 windingen nr.#18 koperdraad gewikkeld op een spoelvorm met 6 mm inwendige
diameter 1,5 cm lang, afgetakt in het midden.
L3 en L4: componenten van de UHF coaxiale kring (zie schema).
RFC1 tot RFC3: 2,5 windingen nr.#28 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op een ferrietkraal
met permeabiliteit 950 (Amidon miniatuur kraal).
Y1= 48 MHz derde overtoon kristal.
Resonator voor VHF of UHF door Harry Lythall, SM0VPO
We bekijken een ZHF- of UHF resonator, of een zeer stabiele L//C- resonantiekring op 100 tot
200 MHz met een redelijk hoge Q- factor.
Gereedschappen en materialen
Om deze schakeling te bouwen, hebben we nodig:
20 cm lengte van 16 mm diameter koperen buis als buitengeleider.
22 cm lengte koperen kabel, zonder isolatie als binnengeleider.
1 cm lengte koperen kabel, zonder isolatie.
Twee 2 cm lengten koperen kabel, zonder isolatie.
Koperen of messing schijf met 16 mm diameter. Een klein muntstuk is bruikbaar als goede
koperen schijf.
Een 5 pF tot 22 pF trimmercondensator.
Een soldeerbout op butaangas voor het verwarmen van het koper, of een elektrische
soldeerbout met ingebouwde temperatuurregeling (Weller).
1,2 mm en 5 mm diameter boren.
Bouw.
Soldeer de koperen of messing schijf tegen het einde van de pijp na het opwarmen van zowel
het muntstuk als het uiteinde van de koperen buis.

Het is best beiden vooraf te vertinnen, vervolgens de buis met het andere, niet vertinde
uiteinde op een keramische tegel rechtop te plaatsen, en na de aanbevolen opwarming, het
muntstuk vast te solderen aan het verwarmde uiteinde.
Soldeer aan het andere einde van de buis een 2 cm lange koperdraad. Die zal als een
bevestigingspunt dienen om er de afstemcondensator of trimmer van de trilholte aan het open
uiteinde aan vast te maken. De ontstane coaxiale resonator zal op een gewenste frequentie
kunnen geregeld worden op het frequentiebereik van 50 MHz tot 500 MHz of meer.
De resonator is 1/4 golflengte lang (iets korter, want dan is hij inductief en vertegenwoordigt
een spoel), en heeft een impedantie (of beter inductieve reactantie) van 200 ohm op 200
MHz.
De resonator kan gebruikt worden als een normale afgestemde keten om er filters en
oscillatoren mee te bouwen. Twee aftakkingen op de spoel kunnen dienen voor de uitvoering
van een typische Hartley oscillator.

Basisconstructie van de resonator.
Op 3 cm van de bodem (waar het muntstuk op gesoldeerd is) van de buis, boor een gat met 5
mm diameter door de zijkant van de buis. Boor een 1,2 mm diameter gat door de munt op het
einde van de buis. Steek de 22 cm lange rechte koperdraad uit de opsomming van de nodige
onderdelen, door de 1,2 mm diameter opening in het muntstuk en soldeer deze binnengeleider
van de trilholte vast in dat gat.
De binnengeleider mag nergens de binnenkant van de buitengeleider raken en moet dus mooi
evenwijdig met de buitenste pijp in het centrum daarvan blijven lopen.
Doorheen het geboorde gat van 5 mm, laat een 2 cm lange koperdraad neer in de buis tot hij
de binnengeleider raakt, en met een 35 watt soldeerbout met fijne punt, soldeer het uiteinde
van deze vertikaal naar beneden dalende draad, vast aan de centergeleider van de caviteit.
Monteer nu de 22 pF trimmer aan het open uiteinde van de pijp. De foto, rechts in de vorige
figuur, toont hoe dit mogelijk is met twee ondersteunende draden die tegelijkertijd zorgen voor
de elektrische aansluiting op de twee contactklemmen van de trimmer. De resonator is nu
klaar om opgenomen te worden als trilholte in een oscillatorschakeling met een transistor met
een 2: 1 frequentiebereik, afstembaar van 100 MHz tot 200 MHz.

Een praktische Hartley oscillator.
Het maken van aftakkingen op een spoel die hier vertegenwoordigd wordt door een coaxiale
Lecherkring is nooit gemakkelijk. Een goed uitgangspunt zou op 10% en 20% van de lengte
van de resonator zijn, gemeten vanaf het op de bodem gesoldeerde muntstuk. Het boren van
een tweede 5 mm gat in de buitenbuis is nodig, zodat een tweede draad daar doorheen kan
gesoldeerd worden aan de centergeleider. We hebben dan een aansluiting naar de basis van
de transistor, en een andere naar de emitter.

100MHz - 200MHz Hartley oscillator. Rechts: de 260 MHz tot 510 MHz uitvoering.
Het ligt voor de hand, vermits deze Hartley oscillator volgens het hogerstaande schema (links),
kan oscilleren van 100 MHz tot 200 MHz, we een voorkeur zullen hebben voor een afstemming
op 145 MHz. Indien voor de waarde van de afstemcondensator een trimmer gekozen wordt
met een capaciteit van 10 pF tot 60 pF, is de afstemfrequentie zelfs varieerbaar van 260 MHz
tot 510 MHz, dus bruikbaar voor de 70 cm band op 472 MHz. De gekozen UHF transistor is de
BF959 en voor 472 MHz is de buitenbuis verkort tot een lengte van 6 cm en de aansluitingen
op de centergeleider van de resonator liggen nu respectievelijk op 9 mm en 18 mm van het
kortgesloten uiteinde.
De twee weerstanden die verbonden zijn met de basis en die in de 100 tot 200 MHz oscillator
47 kΩ en 22 kΩ waren, zijn nu elk 22 kΩ, en de emitterweerstand die 100 Ω was, is nu 330 Ω.
Deze schakeling heeft een afsnijfrequentie fT= 1,5 GHz.
De afstemcondensator is 2,5 pF tot 10 pF. Wie geen gaten wenst te boren in de zijkant van de
buis, dan de top van de resonator direct op een transistor aansluiten om van deze schakeling
een klassieke Colpitts oscillator te maken. Maar dan blijkt de bovengrens van de frequentie
lager te worden dan 200 MHz, omdat de 10 pF terugkoppelcondensatoren van de Colpitts ook
een invloed uitoefenen op de afgestemde kringcapaciteit.
Men kan de capaciteit van de twee Colpitts condensatoren lager proberen te kiezen dan 10 pF,
maar dan zal de schakeling niet meer willen oscilleren.
De buitenbuis mag met een grotere diameter gekozen worden om een eventuele overslag of
overvonking te vermijden, maar dat is een probleem dat zich meer zou stellen indien men de
transistor zou vervangen door een UHF buis zoals de 6AF4, omdat er dan hogere
voedingsspanningen aan te pas komen.

Metaal detector oscillator met gekoppelde spoelen. (Coupled Coil Metal Detector)
door Thomas Scarborough.

Metaaldetector gemaakt van gemakkelijk te verkrijgen componenten, en met het gebruik van
een gewone middengolf-ontvanger als detector.
De schakeling is gebaseerd op een standaard transformator-gekoppelde oscillator (een
collektor naar basis teruggekoppelde oscillator of “tickler”).
Detectiebereik van een stuk metaal: op 15 cm van een metalen voorwerp met 3 cm diameter,
zoals een geldstuk.
Geleidbaarheid en temperatuurcoëfficient van veel toegepaste metalen op 20 °C:
De Clapp oscillator

Metaal
Aluminum
Messing
Koper (uitgegloeid)
Koper (hard getrokken)
Constantaan
Goud (zuiver)
Ijzer (zuiver)
Lood
Kwikzilver
Nikkel
Zilver
Tin
Zink

Geleidbaarheid
(mho/m)
3,54 X 107
1,4 X107
5,80 X 107
5,65 X 107
2,04 X 106
4,10 X 107
1,00 X 107
4,54 X 106
1,04 X 106
1,28 X 107
6,15 X 107
8,67 X 106
1,76 X 107

Temperatuurcoëfficient /°C
(allen negatief)
0,0039
0,002
0,00393
0,00382
0,000008
0,0034
0,0050
0,0039
0,00089
0,0006
0,0038
0,0042
0,0037

.
Twee condensatoren C1 en C2 vormen in serie een spanningsdelernetwerk (zoals bij de
Colpitts). De spanning die ontwikkeld wordt in de punten C en B staat over de afgestemde
kring die gevormd wordt door de equivalente seriecapaciteit van C1, C2, C v, en de spoel L.
Een Clapp oscillator is een latere ontwikkeling van de Colpitts oscillator, behalve dat een extra
condensator met capaciteit Cv er aan werd toegevoegd in serie met de spoel L, met de
bedoeling de frequentiestabiliteit te verbeteren.
De transistor werkt in een gemeenschappelijke basis-configuratie. De basis is op
wisselstroomgebied geaard door de condensator C3.
De collektor wordt op gelijkspanningsgebied gevoed over een HF smoorspoel. De reactantie
van de HF Sm is bewust hoog gemaakt, zodat ze de afgestemde kring op wisselspanningsgebied wel shunteert, maar daarom nog niet beïnvloedt. Het punt B is rechtstreeks
geaard.
Cv en L leveren de belangrijkste bijdrage voor het bepalen van de oscillatiefrequentie. Dit is
vooral handig als de trilling wordt ingesteld op een andere frequentie, omdat slechts één
controle nodig is, en in veel gevallen is dat Cv, een varactor waarvan de capaciteit veranderd
wordt door een met een potentiometer regelbare, veranderlijke gelijkspanning. Opdat Cv de
grootste invloed zou hebben in deze trilkring, wordt aan C1 en C2 een vrij grote
capaciteitswaarde toegekend, er daarbij op lettend dat hun verhouding gelijk blijft, omdat
C1/C2 een rol speelt bij de bepaling van de versterking van de transistor, zoals bij de
bespreking van de Colpitts oscillator werd opgemerkt, en dus ook belangrijk is voor het
gemakkelijk starten van de oscillatie.
Grotere waarden van C1 en C2 helpen om de invloed van de transistor tussen-electrode
capaciteiten te verminderen, waarvan de grootte verandert met de omgevingstemperatuur, en
met de grootte van de polarisatiespanning op de basis van de transistor.
Frequentie van de trilling.
Op resonantie, is XL= XC, of:

Indien [Cv/C1 + Cv/C2]<<1, en dat is praktisch altijd het geval bij een Clapp oscillator, omdat
de componenten opzettelijk zo gekozen worden, dan is:

.
Dit maakt nog eens duidelijk dat men met een capaciteitsdiode of met een gewone regelbare
condensator Cv, in serie met de spoel L, de frequentie zal kunnen veranderen, hetgeen
uiteraard deze oscillator aantrekkelijk maakt in vergelijking met andere soorten oscillatoren,
en hij is bovendien ook nog stabieler in de tijd.
Toepassingsvoorbeeld.
Men vraagt de frequentie van de trilling van een Clapp oscillator te berekenen, indien Cv= 15
pF, C1= 47 pF, C2= 100 pF en L= 300 nH.
Oplossing.

= 2,222 x 1017 x 1,469= 3,264 x 1017.
ω= 571 314 274,3 radialen/s= 2π*fosc.
fosc.= 90,93 MHz.
Een andere benadering, ter controle van deze berekening, bestaat erin de gecombineerde
seriecapaciteit van trilkring te berekenen:
Ctotaal= [1/15 + 1/47 + 1/100]

-1

pF= 10,21 pF

Clapp oscillator voor de hoogste frequentie die men met een bepaalde transistor kan
bereiken.

Ceb en Cec zijn doorgaans zeer groot in vergelijking met C cb. Daardoor zal de invloed van C cb
groter zijn op de resonantiefrequentie. Deze Clapp oscillator is opnieuw stabieler dan een
Colpitts.
De resonantiefrequentie wordt als volgt berekend, in de aard van de hier bovenstaande
berekening:

L= Lcb.

Spanning-gecontroleerde Clapp oscillator.

(a). Clapp oscillator met de frequentie geregeld door het variëren van de varactor spanning,
die toegepast wordt over de klemmen van een variabele capaciteitsdiode, of varactor. C3 is
een gelijkspanning blokkerende condensator, die dient om de varactor regelspanning van de
collektorspanning te isoleren. Alle voorwaarden met betrekking tot de Clapp oscillator gelden
ook hier, zoals de berekening van de frequentie van de trilling uit:

Als men de oscillatiefrequentie in functie van de varactor regelspanning tekent, krijgt men een
kromme, zoals die van de grafiek (b). De frequentie- gevoeligheid of frequentieversterking van
de oscillator wordt gedefinieerd als:

Deze gelijkheid zegt ons dat de regelspanning die moet toegepast worden op de varicap om de
frequentie van de oscillator te veranderen, verloopt volgens een positieve richtingscoëfficient
of helling ∆f/∆V, ook positieve gevoeligheid genoemd. Indien de varactor in de tegengestelde
zin zou worden aangesloten, dan zou een negatieve spanning nodig zou zijn voor de controle,
en in dat geval zou de hellinggevoeligheid negatief zijn.
Thermistor gestabiliseerde transistor Clapp oscillator.
We hebben het in hetgeen voorafgaat reeds uitvoerig gehad over thermistoren, en hun
toepassing in diverse schakelingen. Een korte herhaling:
Thermistors zijn thermisch gevoelige weerstanden waarvan de belangrijkste functie is, een
grote, voorspelbare, en nauwkeurige verandering in de elektrische weerstand te vertonen,
indien ze
onderworpen worden aan een verandering in temperatuur. Negatieve
temperatuurcoëfficiënt (NTC) thermistoren vertonen een afname in elektrische weerstand,
wanneer onderworpen aan een verhoging van de temperatuur, en positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) thermistors vertonen een toename in elektrische weerstand wanneer
onderworpen aan een verhoging van de temperatuur.
Thermistoren zijn werkzaam in het temperatuurbereik van -100 °C tot meer dan + 600 °C.
Vanwege hun zeer voorspelbare eigenschappen en hun uitstekende lange termijn stabiliteit,
worden thermistoren toegepast als sensoren in vele toepassingen van temperatuurmetingen,
temperatuurcontrole en temperatuurcompensatie.

De negatieve temperatuurcoëfficiënt van zilver-sulfide werd voor het eerst in 1833
waargenomen door Michael Faraday, er sedert zijn opmerkzaamheid en opzoekingswerk op dat
gebied, heeft een voortdurende verbetering van de thermistor- technologie plaatsgevonden.
Thermistoren kunnen in sommige gevallen wel "zelf verhit" geraken indien het gedissipeerde
vermogen in het lichaam van de thermistor voldoende groot is om een zelf-opwarming te
veroorzaken. Dan wordt de lichaamstemperatuur van de thermistor afhankelijk van de
warmtegeleidbaarheid van de omgeving, en de temperatuur. Deze nadelige toestand heeft
men nochtans in de praktijk weten om te buigen tot nuttige toepassingen, zoals
vloeistofniveau-detectie, luchtstroom -detectie en thermische geleidbaarheidsmeting.
Nu ter zake en terug naar de Clapp:

Thermistor parameters hangen af van de temperatuur.
De stabiliteit tegen temperatuurwisselingen kan in de schakeling van een Clapp oscillator sterk
vergroot worden door het opnemen van een thermistor in de versterkerschakeling, tegen de
neiging dat de frequentie daalt met een toename van de omgevingstemperatuur.
Een temperatuurstijging verkleint ook de weerstand van de NTC thermistor R3, en zorgt zo
voor een daling van de basisspanning en van de emitterstroom van de transistor T1.
De afname van de emitterstroom verkleint de collektor-emitter capaciteit die parallel staat met
C2, en voorkomt daardoor de verlaging van de frequentie. Op deze wijze wordt de
frequentiestabiliteit verbeterd met een factor 20 tot 35. Tegen veranderingen van de
voedingsspanning is een tweede transistor T2 toegevoegd aan de schakeling.
Een verhoging van de voedingsspanning, vergroot de basisspanning van T2 via de links
voorgestelde spanningsdeler met twee weerstanden, en daarmee de collektorstroom.
De verhoogde spanningsval over R1 compenseert de toename van de voedingsspanning, en
houdt de basisspanning van T1 constant. Met de juiste keuze van de waarden der
componenten, kan de frequentie vrijwel onafhankelijk gemaakt worden van de voedingsspanningsvariaties, en een verbetering in stabiliteit met een factor in de orde van 25 wordt
mogelijk gemaakt.
De Clapp oscillator, gebaseerd op een keramische resonator (= CRO Clapp oscillator),
door Rhode, als reeds hoger vermelde auteur.
Het is vrij moeilijk om een hoge Q- resonatorkring te bouwen voor de frequentiebereik boven
de 500 MHz. Printplaat bestukkingen vertonen verliezen, en ze stralen teveel. Ook zijn ze
microfonisch, d.w.z. erg gevoelig aan mechanische trillingen in hun omgeving. Een betere
keuze daar tegen, is een resonator zoals een stijf stuk keramiek, dat verzilverd is, en gelijkt op
een klein buisje. Een keramische resonator met een εr= 88 materiaal, heeft een Q in de buurt
van 400, oplopend tot 800. Een dergelijke keramische resonator is 11 mm lang en 6 mm in
diameter, met een onbelaste Q≈ 500,bruikbaar als frequentiebepalend element in een
oscillator met frequentieopwekking tussen 500 MHz en 2 GHz, dikwijls in geaarde basis
uitvoering. Indien de keuze valt op een Colpitts, is een waarde van de terugkoppelcondensator= 5,6 pF, een mogelijke keuze.

Voorbeeld van een gewijzigde Colpitts oscillator, uitgerust met een stabiliserende schakeling
(met Q2) die de emitterstroom van de oscillatortransistor Q1 regelt en stabiliseert. Q2 werkt
als konstante stroomgenerator,met een stroom in de 56 Ω emitterweerstand van Q1 gepompt.
De faseruis wordt daardoor klein gehouden vanwege de hoge-Q van de resonator, en ook de
‘flikker’-ruis wordt duidelijk beperkt. Dit systeem is ook toepasbaar met FET’s.
Overschakelend naar verdeelde elementen.
Tot dusver hebben we oscillatoren ontworpen met behulp van een spoel L met een bepaalde
zelfinductie, en we hebben weinig of geen rekening gehouden met de vraag of kleine waarden
van bepaalde componenten haalbaar zijn voor ZHF, UHF, SHF, EHF oscillatoren, en of de
spoelen dan nog een redelijke Q hebben.
Voor microgolftoepassingen, komen transistoren voor, hetzij in chip-vorm, of als geïntegreerde
schakeling. De spoel in een oscillator wordt vervangen door een microstrip Lecherlijn die
korter is dan λ/4 op de resonantiefrequentie.
Wat de voedingsspanning betreft, voorkomt een gestabiliseerde en constante spanningsbron
een verandering van de polarisatiespanningen der transistoren of FET’s, met een verschuiving
van de oscillatiefrequentie over bv. maar liefst 10% tot gevolg. Het duale van een constante
basisspanning, is een constante emitter-stroombron.

Voorbeeld van een 40 GHz oscillator. Door de lengte van de transmissielijn bovenaan te
wijzigen, kan men de oscillator op een andere frequentie laten trillen.
Een microgolf Clapp oscillator.
Dit is een oscillator waarvan de frequentie geregeld wordt via twee varactoren, een techniek
die vaker voorkomt bij SHF en EHF oscillatoren.
Deze oscillator, past stukken transmissielijnen toe als resonator, samen met de belangrijke
Clapp-spoel L, afgestemd door de onderstaande varactor.

De lengte van de twee λ/4 stukken transmissielijn, wordt ook gekozen in functie van
de soort (niet voorgestelde) belasting die daar rechts op volgt.
MESFET gebaseerde oscillator.

Voorbeeld van een dubbele-varactor type oscillator. De transistor is in de linkerbovenhoek
zichtbaar, en de tweede varactor staat boven de transistor. Deze oscillator trilt op 20 GHz
en is vervaardigd door Texas Instruments. De S-vormige transmissielijn doet dienst als
resonator, afgestemd door twee GaAs varactoren. In dergelijke schakelingen worden
varactoren tot stand gebracht door het in parallel schakelen van de source-gate, en de
drain-gate capaciteiten van bijkomende GaAs FET’s.
Het nadeel van deze soort varactoren, zoals trouwens ook van varactoren, gemaakt
uit zuiver GaAs, is dat ze heel wat ruis voortbrengen. Dat verschijnsel is nog erger bij
bipolaire transistoren in dergelijke schakelingen, dan met GaAs FET’s. In het voorgestelde
MIMIC project, werd een verscheidenheid aan interessante oscillatoren ontwikkeld, zoals
een Ka-band MMIC VCO, dat gebruik maakt van een 0,25 μrn PHEMT gate-lengte.

