Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 12.

Afbeeldingen gekregen van ON4TD, Joseph Mommens, voormalig voorzitter v.d. UBA.(† 92
jaar => verzamelde alle elektronica- en HF tijdschriften vanaf 1920) => aan ON4AW gegeven
met de woorden: ”als jongste van alle Gentse ON4-radio-amateurs, kunt ge uit deze stapel
tijdschriften nog veel bijleren”, [tijdens een maandelijkse vergadering in het café-restaurant
Van Eyck (in de Lange Kruisstraat, naast de Standaard Boekhandel op de hoek van het pleintje
tussen het Belfort en de St. Niklaaskerk, niet ver van het Gentse stadhuis), in het gezelschap
van ON4TD, ON4PA, ON4HX, ON4MA, ON4GY, ON4LM, ON4YV, ………ON4AW].
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Baken-generator voor 144, 432 en 1296 MHz. (Simple Transistorized Beacon Source
for 144, 432 and 1296 mc, door H.M. Meyer, Jr. W6GGV, 73 Magazine, augustus
1964).
Vaak is er tijdens de afregeling van ontvangers, en de algemene controle van de
zend/ontvangst apparatuur, en van de antennen, een signaalbron met de gepaste grootte van
de uitgangsspanning nodig, om er voor te zorgen dat de ontvanger goed werkt in het bedoelde
en onderzochte frequentiegebied. De volgende schakeling komt daaraan tegemoet, en is
eenvoudig ontworpen om met maximaal nut, problemen snel op te lossen. Het toestel heeft
kleine afmetingen, is draagbaar met een eigen voeding, kan werken op een vaste frequentie,
heeft een instelbaar uitgangsniveau, en is goedkoop te bouwen.

Deze uitvoering is duidelijk een door een kristal gesynchroniseerde Hartley oscillator, met de
transistor in geaarde basis schakeling.

Componentenwaarden (gelden voor de 1296 MHz uitvoering).
D1= CK733 of gelijkwaardige diode.
D2= 12 V zener.
C1= 1 tot 7 pF trimmer.
C2= 1 tot 7 pF miniatuur regelbare condensator.
C3= zelfgemaakte koppel-schijfcondensator, voor het oppikken en naar buiten leiden van de
energie in de uitgangscaviteit.
L1 - 6 windingen nr.#20 geëmailleerde draad, gewikkeld op een 6 mm diameter spoelvorm,
1,5 cm lang, en afgetakt op 1 winding van het koude uiteinde.
L2= 2 windingen nr.#20 gewikkeld over het koude uiteinde onderaan L1.
L3= 9 windingen nr.#20,dicht gewikkeld op een spoelvorm met 6 mm diameter.
De kristal oscillator werkt met een 2N502 transistor in een boventoon opstelling met een 72
MHz kristal. Men kan desgewenst een HC9U miniatuur kristal toepassen om ruimte te
besparen, maar er is meer dan voldoende plaats om een standaard formaat kristal in onder te
brengen. De plaatsing van de onderdelen is niet kritisch, met als enige uitzondering, dat de
oscillator- en de (diode-) frequentievermenigvuldiger- schakelingen t.o.v. elkaar afgeschermd
moeten zijn, en dat de metalen ring rond het kristalvoetje geaard wordt.
Bij de frequentievermenigvuldiger kan men ook kiezen voor een verdubbeling tot 144 MHz,
ofwel tot de zesde harmonische op 432 MHz. De grootte van de uitgangscaviteit moet dan wel
gewijzigde worden, want in de voorgestelde schakeling werd gekozen voor een 1296 MHz
oplossing. Wie meer geïnteresseerd is in de 70 cm band, kan beter uitgaan van een 54 MHz
kristal omdat men dan met een vermenigvuldiging x 8 geraakt op de 432 MHz (en x 24 op
1296 MHz). De 2N502 transistor is tot al deze prestaties in staat. De oscillator
voedingsspanning wordt best gestabiliseerd en dat gebeurt hier met een zenerdiode met
bijbehorende weerstand, hetgeen de frequentie-stabiliteit bevordert. De uitgangsspanning van
de oscillator wordt rechtstreeks toegepast op een frequentievermenigvuldigende diode (=zou
ook een varactor kunnen zijn), die gevolgd wordt door een op de gewenste frequentie
afgestemde λ/2 lijn-tank, in dit geval afgestemd op 1296 MHz of 23,15 cm (λ/2= 11,57 cm).
Hoewel de vermenigvuldigingsfactor 18 is, indien men vertrekt van een 72 MHz kristal, levert
de diode D1 voldoende vermogen af om er een op deze schakeling volgende 1296 MHz diode
mengtrap in een converter, of een 432 MHz ontvanger mee te sturen.
De vermenigvuldigerdiode, een CK-733, werd gedemonteerd en losgesoldeerd uit een afbraak
UHF-strip van een kleuren TV ontvanger. Een DR404,eveneens uit een afbraak TV, werkt net
zo goed. Voor portabel gebruik kan de netvoedingsspanning die de +15 V levert, vervangen
worden door een 15 V batterij. Het geheel is ontworpen om met de hand vast te houden en te
bedienen, terwijl de andere hand vrij is voor het instellen van andere apparatuur.
Indien gewenst, kan de caviteit vervangen worden door een coaxiale trilkring. Deze wordt zo
uitgevoerd, er op lettend om de verhouding van de binnendiameter D van de buitenste
geleider tot de buitendiameter d van de binnenste geleider zo dicht mogelijk bij D/d= 2,3 te
krijgen, voor een 50 ohm Zo. De centrale geleider wordt uitgesneden als deel van een 6 mm
diameter ronde buis, die iets korter is dan de buitengeleider, dus in dit 1296 MHz geval bv. 9
cm. De centrale geleider wordt op zijn plaats gesoldeerd met het uiteinde door het gat in de
bodemplaat gestoken.
Indien niet gekozen wordt voor een coaxiale uitvoering met ronde buizen, dan
bekijken we de vervaardiging van de caviteit:
De λ/2 lijn met vierkante doorsnede van de boven-en bodemplaat voor 1296 MHz wordt
vervaardigd uit dunne (0,75 mm dikke) koperen of messingplaat, geplooid zodat een
rechthoekige pijp ontstaat met afmetingen 1,8 cm x 2 cm x 10 cm. De hoeken worden
gesoldeerd voor de stijfheid, en de gaten worden geboord vóor het plooien, zoals hieronder
aangegeven.

Het afstemmen van deze kring wordt bewerkstelligd door een koperen bout, waar op de kop
een messing schijfje met 1,2 cm diameter gesoldeerd is, en die opgesteld wordt in de
nabijheid van de centrale geleider, na de bout geschroefd te hebben in een nylon isolerende
moer, bevestigd in een daarvoor geboord gepast gat in de caviteit, zoals voorgesteld op het
schema. De bovenplaat van de caviteit wordt voorzien van getapte schroefdraad om er zo
nodig nog de as van een afstemcondensator (met 1 plaat) te kunnen doorschroeven.
De caviteit wordt na afwerking met zelfgemaakte aluminium beugels vastgeschroefd in
vertikale stand bovenop de epoxy printplaat van de schakeling.
Afregeling. Nadat de oscillator bedraad is, controleer alle aansluitingen van de
voedingsspanning. Zet de ontvanger, geschikt voor de keuze van het kristal aan, dus een
ontvanger voor 2 m of 70 cm of 23 cm. Regel C1 bij zodat de oscillatorschakeling haar
grootste uitgangsvermogen voortbrengt. Zorg er voor dat de vermenigvuldigingsdiode en C2
goed op hun plaats zitten, en de uitgang van D2 via een isolerend ringetje doorgevoerd wordt
door de wand (rechtover de wand waar de oppik condensator C3 doorzit) en aansluit op een
niet voorgestelde koppellus van een drietal centimeters lang, waarvan het ander uiteinde
gesoldeerd is aan de bodemplaat van de caviteit. Pas de stand van C3 aan, door de as waarop
hij aan het uiteinde zit, te verdraaien voor het grootste uitgangsvermogen, zoals hoorbaar op
de ingeschakelde ontvanger. Regel C1 nog eens bij, en indien zowel de C1 als C3 instelling
zorgden voor een grootste uitgangsvermogen, is de bakenzender afgewerkt, en kan in dit
geval dienen voor het afregelen van 1296 MHz antennes, en deze voorzien van een grondvlak
dat de beste zend- en ontvangstprestaties oplevert. De uitgang van de oscillator wordt
afgenomen tussen C3 en de massa op de bodem van de caviteit of eventueel coaxiale trilkring.
De Pierce kristal oscillator en zijn auteur George W. Pierce.
George W. Pierce, IRE President 1918 - 1919. [IRE= Institute of Radio Engineers]:

Links en Rechts: Pierce rond 1921, Midden: George W. Pierce in 1892.
Biografie.
George W. Pierce, éen van de grondleggers van de communicatie-technieken, werd geboren op
11 januari 1872 in Webberville, Texas. Hij studeerde onder Alexander Mac-Farlane (bekend
voor zijn bijdragen over de wisselstroom-theorie ) aan de Universiteit van Texas, waar hij
afstudeerde in de natuurkunde. Dit na bij Mac-Farlane een bachelordiploma behaald te hebben
in 1893, en een master's degree in 1894. Hij doceerde vervolgens in 1896-1897 in de Dallas
High School, totdat hij een beurs voor de Harvard University won in 1898, waar hij in 1899
opnieuw een master's degree behaalde. In 1900 behaalde Pierce een doctoraat aan de
Universiteit van Harvard voor zijn proefschrift over hoogfrequente elektromagnetische golven.
Hij studeerde daarna gedurende een jaar aan het Ludwig Boltzmann Laboratorium te Leipzig
in Duitsland, alvorens terug te keren naar Harvard, waar hij de rest van zijn professionele
carrière doorbracht. Tijdens éen van zijn eerste onderzoekingen, paste Pierce een
hoogfrequente dynamometer toe om de stroomverdeling in een lusantenne te meten die boven
een kunst-aarde verheven was. Hij onderzocht op een gelijkaardige wijze verschillende, op dat
ogenblik, gekende ontvangstantennes. Een door hem ontworpen veldsterktemeter, bewees
diensten in enkele draadloze telegrafie toepassingen. Hij verbeterde de prestaties van
carborundum-detectoren voor draadloze telegrafie, en testte verschillende mineralen die
eveneens als kristal gelijkrichters bleken te werken. Hij gebruikte de Braunsche
kathodestraalbuis om met een camera opgenomen beelden van zijn proeven met kristalgelijkrichters, visueel te tonen. Een groot deel van zijn onderzoekingen werd gedrukt in een
boek dat een klassiek te raadplegen naslagwerk werd: “ Principles of Wireless Telegraphy”,
gepubliceerd in 1910. Pierce was de eerste directeur van het Cruft Laboratory aan de Harvard
Universiteit in 1914 en werd verkozen tot Fellow van het IRE (Institute of Radio Engineers) in
1915.
Hij bekeek resonantie als een belangrijk fenomeen in de elektronica en publiceerde in de
periode 1904-1907, een vijf-delige reeks artikelen "Experimenten op resonantie in
radiotelegrafie schakelingen" in de ‘Physical Review’. In 1906 en 1907 heeft hij diverse
octrooien op afstemmingskringen en kristaldetectoren ingediend, en in 1913-1914 verkocht hij
zijn patenten aan Peter Cooper Hewitt, de uitvinder van de kwikbooglamp. In 1907 werd hij
verkozen tot lid van de Amerikaanse Academie van Kunsten en Wetenschappen.
Hij was een lid van de National Academy of Sciences en de Texas Academy of Science.Aan de
Harvard University, was hij assistent-professor geweest vanaf 1907,en in 1917 werd hij een
full professor.

Hij diende als IRE president van 1918 tot einde 1919. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 19141918, was Pierce betrokken geweest bij het onderzoek naar ultrasone detectie van
onderzeeërs van de Amerikaanse marine. Zijn tweede boek, “Electric oscillators and Electric
Waves”, werd gepubliceerd in 1914 en daarin stelde hij reeds voorbereidende studies voor van
een kristal oscillator. Hij volgde als professor aan de Harvard Universiteit in 1921, Edwin Hall
op, die men zich herinnert als de ontdekker van het "Hall-effect" (met magnetische plaatjes).
Pierce werd toen verkozen tot lid van de Nationale Academie van de Wetenschappen (Academy
of Sciences). In 1920 publiceerde hij ‘Electrische Trillingen en elektrische golven’. Tijdens de
jaren 1920 legde hij zich in het bijzonder toe op de studie van piëzo-elektrische kristallen, en
zijn onderzoekingen leidden tot de uitvinding van de "Pierce oscillator," die hij patenteerde in
1923. Hij werkte het idee uit van kwarts als frequentiestabiliserend element. Hij bestudeerde
ook nog het magnetostrictief verschijnsel, en verwierf een patent op een magnetostrictie
oscillator in 1928.Van 1927 tot aan zijn pensionering in 1940 was hij directeur van het
departement Fysica aan Harvard. Pierce ontving in 1929 de IRE- Eremedaille als erkenning
voor zijn bijdrage aan de theorie over, en de toepassingen van kristaldetectoren, de piëzoelektrische kristallen, en de magnetostrictieve apparaten. Dat eerbetoon vermeldt ook zijn rol
als leidende opvoeder, en auteur van boeken op het gebied van elektriciteit en elektronica.
In zijn latere jaren, onderzocht Pierce nog de geluiden die uitgestoten worden als radartrillingen door vleermuizen, en insecten, en publiceerde daarover “The Song of Insects” in
1948. (voorlopige publicatie in 1938:” Experimental determination of supersonic notes emitted
by bats“). Hij vond een methode uit voor het opnemen van geluid op film, en op nikkel en Nichroom legeringen met staaldraad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij aan het met
sonar lokaliseren van onderzeeërs door ultrageluid. In 1943 ontving hij de ‘Franklin Medal’.
Hij stierf op 84-jarige leeftijd op 25 augustus 1956 te Franklyn (New Hampshire), dus na de
tweede wereldoorlog meegemaakt te hebben. Vermits hij een afstammeling was van zijn
vader die een Texaanse landbouwer („Rancher“) was, had hij een hele weg afgelegd, ten bate
van ons allen.
Enkele kenmerken en eigenschappen van kristallen.
Eén van de belangrijkste kenmerken van elke oscillator is de frequentiestabiliteit, of het
vermogen om een uitgangsspanning met een constante frequentie te kunnen afleveren aan, en
onder variërende belastingen. Enkele factoren die de frequentiestabiliteit van een oscillator
beïnvloeden, zijn omgevings-temperatuur-schommelingen, variaties van de belasting, en
schommelingen van de voedingsgelijkspanning. De frequentiestabiliteit van de wisseluitgangsspanning kan sterk verbeterd worden door de juiste keuze van de voor de resonantie
gekozen terugkoppelcomponenten, inclusief de versterker. Met een kwartskristal-oscillator is
men zeker een zeer goede stabiliteit te verkrijgen met een goed werkend kwartskristal als
frequentiebepalend element.

Braziliaans kwarts is net zoals zand en glas samengesteld uit silicium en zuurstof tot SiO 2,
maar dan wel in mooie kristallijne geordende vormen.
https://www.youtube.com/watch?v=M9OxkF5nM
Deze video is Spaans gesproken, vanzelf gevolgd door een (eerst te verwijderen reclame, en
dan) tweede kwarts kristal oscillator film, Deze is Braziliaans (Portugees) gesproken,
toepasselijk omdat deze natuurlijke kristallen in Brazilië gevonden worden. Beide talen gelijken
op frans, men hoeft ze niet te kennen om al veel van de inhoud te kunnen begrijpen.
Een kwartskristal wordt tot een klein, dun stuk of ‘wafel‘ geslepen of gesneden, met twee
evenwijdige vlakken, waarop metalen plaatjes via een veer drukken, of die gemetalliseerd zijn
om er de vereiste elektrische verbindingen mee te kunnen te maken door solderen. Wanneer
een spanning wordt toegepast over de twee uiteinden of het boven-en ondervlak van een klein
dun stukje kwartskristal, begint dit van vorm te veranderen volgens een karakteristiek die men
het piezo-elektrisch effect noemt. De elektrische lading veroorzaakt een mechanische kracht
die de vorm van het kristal wijzigt, en omgekeerd zal een mechanische kracht die uitgeoefend
wordt op het kristal, een elektrische lading veroorzaken en ze wijzigen. Een piezo-elektrisch
kristal kan bijgevolg beschouwd worden als een omzetter of transductor van een soort energie
van één bepaalde vorm, in energie van een andere (elektrische in mechanische of
mechanische in elektrische). Indien men een wisselspanning toepast over een piëzo-elektrisch
kristal, gaat dit daardoor mechanisch trillen op een manier die kan dienen om een standaard
L/C-trillingskring aan te stoten en in resonantie te laten trillen. Kwarts mineralen, die in
Braziliaanse rivieren aangetroffen werden (en die men in een later stadium kunstmatig heeft
laten groeien), zijn daarvoor (mede door hun grote mechanische sterkte) goed geschikt.

https://www.youtube.com/watch?v=b--FKHCFjOM&feature=youtu.be
De fysieke grootte en dikte van een stuk kwartskristal wordt streng gecontroleerd, omdat deze
afmeting (grootte en vorm) de definitieve grondfrequentie van de trillingen bepaalt.

Deze frequentie blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de fysische dikte tussen de twee
gemetalliseerde vlakken. Een mechanisch vibrerend kristal kan voorgesteld worden door een
equivalente elektrische schakeling, die bestaat uit een weerstand Rs met lage waarde, een
spoel met grote zelfinductie Ls, en een condensator Cs met kleine capaciteit. Parallel met deze
serieschakeling staat nog een ongewenste, dus parasitaire capaciteit Cp.

Reactanties:

XLs = 2*π*f*Ls ; XCs =1/(2*π*f*Cs) ; XCp =1/(2*π*f*Cp) ;
Impedanties:

Zs x X
Cp
Zs = R s2 + (X - X )2 ; Zp =
;
Ls Cs
Zs +X
Cp
Kristal vervangingsmodel of gelijkwaardige schakeling.
De equivalente elektrische schakeling van een kwartskristal vertoont een serie RLC-keten, die
de mechanische trillingen van het kristal vertegenwoordigt, parallel met een condensator, Cp.
Deze laatste Cp omvat onder meer de capaciteit van de houder waarin het kristal
ondergebracht werd, en de eigen capaciteit tussen de twee elektrische verbindingsdraadjes of
pootjes naar het kristal.
Aan de samenstelling van deze kring kan men duidelijk zien dat hij zal kunnen trillen op twee
verschillende resonantiefrequenties, namelijk op de serieresonantie ƒs van de RLC-keten (met
vooral Ls en Cs in serie) en op de parallelresonantie fp van de kring die samengesteld is uit deze
keten, parallel met Cp.

Kristal opwarming: indien de werkspanningen binnen (door de fabrikant van het kristal)
aangegeven grenzen gehouden worden, stellen er zich geen problemen. Indien men in
gedachten houdt dat een kristal bedoeld is om de frequentie te bepalen en niet om een
vermogen te produceren, dan kan men daar geen moeite mee hebben. Het algemeen te
huldigen principe is dus, het vermogen van een kristal oscillator zo laag mogelijk te houden,
en het aan andere daaropvolgende versterkertrappen (1 buffer, of meerdere) over te laten om
het uitgangsvermogen op te voeren.
Structuur, samenstelling en behuizing van een kristal om het praktisch te kunnen
toepassen.

Er is een contact voorzien aan beide zijden van het kristalplaatje, en het geheel is omsloten
door een houder ter bescherming. De kontakten worden in de hier gekozen uitvoering, tegen
het kristal vastgehouden door veerdruk, en in andere gevallen worden ze gesoldeerd op het
oppervlak aan beide zijden van het kwarts. Elk contact wordt verbonden met éen van de twee
basispennen. Men kan sommige van deze kristallen ook laten trillen op een harmoniche van
de grondfrequentie, een zogenaamde boventoon of overtoon. Dan moet in de uitgangsketen
van de transistor, buis of FET, die als teruggekoppelde oscillatorversterker werkt, een op de
gewenste boventoonfrequentie in resonantie afgestemde L/C kring (of de overeenkomende
Lecherlijn-constructie) opgenomen worden.

Andere voorstelling dan hierboven, van de reactantie- versus de frequentie-kromme
van een kristal.
Op frequenties die ver afgelegen zijn van fp, is het kristal capacitief. Tussen fs en fp gedraagt
het zich inductief. Het gebied tussen fs en fp is het normale werkingsgebied van een kristal.

Kristal Impedantie of de reactantie in functie van de frequentie.
Uit de helling of de richtingscoëfficient van de kristalimpedantie in de grafiek, blijkt dat bij
toenemende frequentie, op een zekere frequentie Cs in serie met Ls in resonantie komt, zodat
de reactanties van deze twee elkaar opheffen en de impedantie minimum wordt, en gelijk aan
Rs op de serieresonantiefrequentie fs. Op f<fs gedraagt het kristal capacitief.
Als de frequentie toeneemt boven het serie-resonantiepunt, gedraagt het kristal zich inductief
tot de frequentie de parallelle resonantiefrequentie ƒp bereikt.
Op dit frequentiepunt wordt de interactie tussen de seriespoel L s en de parallel condensator Cp
een parallel afgestemde LC schakeling, en daardoor stijgt de impedantie van het kristal tot
haar maximum waarde.
Op deze wijze wordt een kwartskristal een combinatie van een serie en parallel afgestemde
resonantiekring, oscillerend op twee verschillende frequenties met een zeer klein verschil
tussen beiden, en dit afhankelijk van de x- of y-snede, of de AT- of BT slijping van het kristal.

Aangezien het kristal kan werken op ofwel de serie of parallel resonantiefrequentie, moet een
kristaloscillatorkring afgestemd worden op de éne of de andere frequentie, vermits men beiden
niet samen kan gebruiken. Afhankelijk van de schakeling kan een kwartskristal zich gedragen
ofwel als een condensator, een spoel, een serieresonantiekring of een parallel-resonantiekring.
De serie resonantiefrequentie is:

De parallel resonantiefrequentie fp treedt op wanneer de reactantie van de serie LC-kring even
groot en tegengesteld is als de (negatieve) reactantie van de parallel condensator Cp. Daaruit
volgt:

Toepassingsvoorbeeld.
Een kwartskristal heeft de volgende waarden: Rs= 6,4 Ω, Cs= 0,09972 pF en Ls= 2,546 mH.
Indien de capaciteit Cp over zijn aansluitingspennen wordt gemeten, gelijk aan 28,68 pF,
bereken dan de fundamentele (serie-) oscillatiefrequentie fs van het kristal, en de parallel
resonantiefrequentie. fp.
De kristal serieresonantiefrequentie fs:is:

De parallel resonantiefrequentie van het kristal ƒp is:

Uit de berekeningen blijkt dat fp groter is dan fs, en dat is zo bij alle soorten kristallen. We zien
dat het verschil tussen ƒs en ƒp in dit voorbeeld gelijk is aan ongeveer 18 kHz (10,005 MHz 9,987 MHz). In dit frequentiegebied, is de Q-factor van het kristal zeer hoog, omdat de
zelfinductie van het kristal veel groter is dan de capacitieve en resistieve waarden. De Qfactor van het kristal is algemeen (en ook beneden de serieresonantiefrequentie) gegeven
door:

Meer over de Q factor van kristaloscillatoren.
De Q-factor van een kristal is bijvoorbeeld 25000 wegens de hoge XL/R verhouding.
De Q-factor van de meest kristallen ligt in het gebied van 20000 tot 200000 in vergelijking
met een goede L//C afgestemde tankschakeling waar de Q kleiner is dan 1000.
De hoge kwaliteitsfactorwaarde draagt bij tot een grote frequentiestabiliteit van het kristal in
kristaloscillator schakelingen. Dit is vooral te wijten aan de lage serieweerstand Rs van elk
kristal. Hierdoor zijn kwartskristallen een uitstekende keuze in het bijzonder in zeer hoge
frequentie oscillatoren. De snede van het kristal bepaalt ook hoe het zich zal gedragen als
overtoon triller, in het bijzonder op de tweede of derde harmonische van de grondfrequentie
waarvoor het kristal geslepen is. In een Pierce oscillator, gedraagt een kristal zich vooral
inductief en vervangt het de spoel van een overeenkomende L/C resonantiekring.
Het is mogelijk om een kristaloscillator af te stemmen op een even (2-e, 4-e, 8-e…)
harmonische van de fundamentele frequentie, bekend als ‘harmonische oscillator’ terwijl
‘overtoon oscillatoren’ trillen op oneven veelvouden van de basisfrequentie (3, 5, 11 enz.).
Over het algemeen kiest men kristal- oscillatoren die trillen op boventoon frequenties via hun
serie-trillingskring- frequentie.

Meer over de kwaliteitsfactor Q in het algemeen, omdat we deze begrippen nog
zullen nodig hebben om zelf de hoogfrequente smoorspoelen te wikkelen voor al
onze soorten oscillatoren.
De Q-factor is een dimentieloze parameter die de energieverliezen aanduidt in een resonerend
element, en dat kan van alles zijn, van een mechanische slinger, een element in een
mechanische structuur of in een elektronische schakeling of kring, en dit laatste interesseert
ons het meest in verband met een resonantiekring waarin een spoel voorkomt met een eigen
(kleine) weerstand Rs. De Q-factor van een bepaald element betreft de verliezen die een
invloed zullen hebben op de bandbreedte van de resonator rond de gekozen werkfrequentie
van die resonantiekring. Als zodanig is de Q of kwaliteitsfactor vooral belangrijk voor HF
afgestemde kringen, filters, enz.
Q geeft het energieverlies aan ten opzichte van de hoeveelheid energie die opgeslagen zit in
het systeem. Hoe hoger de Q, hoe trager de energie verloren gaat. Bij een oscillator betekent
dit dat oscillaties langzamer zullen uitsterven, d.w.z. dat ze een kleinere demping ondergaan,
en zij langer trillend zullen aanhouden en hun amplitude zullen behouden. In elektronische
schakelingen worden energieverliezen binnenin ketens en kringen veroorzaakt door hun
weerstand, bijvoorbeeld door de eigen weerstand van de windingen van een spoel.
Het begrip bandbreedte van een afgestemde kring.
Bij een toenemende Q blijkt de bandbreedte van een afgestemde kring of filter te verkleinen.
Naarmate de verliezen verminderen, wordt het grafisch verloop van de afgestemde kring
scherper, omdat de energie beter in de kring blijft opgeslagen. Men definieert een zogenaamde
-3 dB bandbreedte, gemeten als een verschil tussen twee frequenties f 1 en f2 rond de
centerfrequentie fc, die men optekent op twee punten die gelegen zijn op een niveau dat 3 dB
lager ligt dan de grootste amplitude van de doorlaatkromme.

Te zien is dat als Q toeneemt, de -3 dB bandbreedte afneemt. De Q-factor wordt aan de hand
van deze grafische voorstelling gedefinieerd als:

Hierin is de noemer gelijk aan f2-f1.
Afgestemde kringen en filters worden vaak gebruikt om stoorsignalen te verwijderen.
Hoe scherper het filter en hoe hoger het Q-niveau, des te beter de ongewenste spanningen en
stromen kunnen verwijderd worden.

Tegenover een sterke onderdrukking van ongewenste signalen, staat in sommige toepassingen
dan weer de tegenovergestelde vereiste van een grote bandbreedte. Als gevolg daarvan zal
in dergelijke toepassingen het Q-niveau moeten aangepast worden aan de eis met de
grootste prioriteit voor de beste prestaties.
Kwaliteitsfactor definitie.
De definitie van de kwaliteitsfactor is soms nodig om een nauwkeuriger omschrijving te geven
van hetgene waarvoor deze grootte eigenlijk staat. Voor elektronische schakelingen, wordt de
Q gedefinieerd als de verhouding van de opgeslagen energie in een resonator, tot de energie
die gedurende elke periode van een trilling verloren gaat: Q= (opgehoopte energie)/(energie
die per periode verloren gaat). Dit in de veronderstelling dat men de signaalamplitude constant
wil houden op een frequentie waarbij de opgeslagen energie constant is in de tijd.
De Q kan ook gedefinieerd worden voor een kring waarin een spoel voorkomt, als de
verhouding van de inductieve reactantie tot haar weerstand op een bepaalde frequentie. Q=
XL/Rs.
Demping.
Een belangrijk aspect van de Q is de demping in oscillatoren en filters, aangegeven door de
Griekse letter ‘dzèta’= ς als dempingsfactor. Er zijn drie belangrijke gevallen die verwijzen
naar de demping in verband met de Q.
1) Overgedempt (Q <1/2): Een te sterk gedempt systeem is er een, waarin de Q-factor kleiner
is dan 1/2. In een dergelijk systeem zijn de verliezen hoog en het systeem zal exponentieel
dalend, naderen tot een standvastige toestandswaarde, nadat er een stap impuls werd op
toegepast. Deze toestand is zeker niet geschikt voor oscillatoren.
2) Ondergedempt (Q> 1/2): Een te weinig gedempt systeem is er een, waarin de Q-factor
groter is dan een half. Een dergelijk systeem zal oscilleren wanneer er een stap impuls wordt
op toegepast. De trillingen zullen lang aanhouden. In Q>0,5 kan men natuurlijk overdrijven,
want dat is bv. ook een systeem waarin de Q-factor zou kunnen naderen tot oneindig. In dat
geval kan een oscillatie voor een onbepaalde tijd gehandhaafd blijven, zonder dat de
toevoeging van een verdere stimulans nog nodig is. Maar men moet dan wel onderzoeken of
éen of andere ruis geen roet in het eten kan gooien door mee versterkt te worden.
3) Kritisch gedempt (Q= 1/2): Net als in een overgedempt systeem zal aan de uitgang daarvan
geen trilling ontstaan. Het systeem zal a symptotisch een standvastige toestand benaderen in
de snelste tijd en zonder overshoot.

Bij de keuze: een Q-factor bepalen van een systeem, is het gebruikelijk om te kiezen voor de
hoogste waarde van de kwaliteitsfactor. Op die manier worden meestal de optimale prestaties
bereikt. Er zijn echter altijd uitzonderingen, waarin een lagere Q voordelig kan zijn.

Selectiviteit.
Dit is de geschiktheid om een gewenst signaal uit andere af te scheiden; deze andere kunnen
ongewenste uitzendingen zijn, storingen, ruis, enz. Hoe groter het aantal afgestemde kringen
in een ontvanger is, des te beter is zijn selectiviteit. De selectiviteit van elke afzonderlijke
afgestemde kring wordt bepaald door de scherpte van zijn resonantiekromme. Deze hangt op
haar beurt af van de resistieve verliezen in de tankkring of van zijn Q-factor.
De volgende grafiek toont resonantiekrommen van een typische afgestemde kring voor
verschillende waarden van Q, en deze grafiek kan tegelijkertijd ook de spanningsversterking
voorstellen van een transistorversterker met een dergelijke kring in de collektorketen.

Wanneer de Q laag is (in dit geval 50), is de weergave breed, en er bestaat geen goede
scheiding tussen een ongewenst en een gewenst signaal. Voor een Q= 150 is de
resonantiekromme zeer smal en de selektiviteit is uitstekend. Hierbij komt dat deze hoge
waarde van Q de betrekkelijke spanningswinst van de afgestemde kring op resonantie
verhoogt. Öm het nut van een hoge Q aan te tonen beschouwen we een gewenst signaal op
1000 MHz en een ongewenst op 980 MHz. Voor de drie resonantiekrommen in de grafiek is de
spanningsversterking op 980 MHz=20. Ve.rgelijk echter de grootte van de gewenste
signaalspanning over de kring bij de verschillende Q fs: ze is veel groter bij Q= 150.
Voor de kring met de kleinste Q blijkt uit de figuur dat het ongewenst signaal weergegeven
wordt met een sterkte die gelijk is aan 20/55= 57 % van het gewenste signaal, terwijl dit voor
Q= 150 (maak zelf de berekening) slechts 20 % is. De totale selectlviteit van een ontvanger
kan sterk vergroot worden door meerdere HF-trappen na elkaar (in cascade) te schakelen.Hoe
groter het aantal HF-versterkers, des te groter ook het aantal afgestemde kringen.
De manier waarop de selectiviteit daarmee vergroot is in hieronder afgebeeld.

Om deze grafiek te tekenen werd uitgegaan van breed afgestemde kringen met een lage Q.
Uit de grafiek blijkt dat ook het in cascade schakelen, de steilheid van de flanken van de
resonantiekromme wijzigt, maar niet deze van de top. De selectiviteit' van een identieke
versterkërs in cascade is

(

R
)* 21/n -1
L

Hierin is R/L de bandbreedte van 1 HF-versterker.
Weergavegetrouwheid.
Dit is een maat van de min of meer getrouwe weergave van de modulerende golf van een
ontvangen gemoduleerde draaggolf.De selectiviteit of de scherpte van de resonantiekromme
van een individueel afgestemde kring kan niet tot oneindig verbeterd worden door de Q te
verhogen. Indien de resonantiepiek zo scherp gemaakt wordt dat hij een gedeelte van de
bovenste en onderste zijbanden van de gemoiuleerde drager afsnijdt, zal het signaal vervormd
weergegeven worden. Om de laagste audiofrequentie van 5000 Hz door te laten is (in AM) een
bandbreedte van 10 kHz nodig (en in FM nog meer). Hiervoor is een
platte-neuskarakteristiek van de resonantiekromme vereist. Men bekomt deze met zogenaamde
’verscherfde kringen’.
De uitgebreidheid tot waar de afgestemde en andere kringen van een ontvanger al de
frequenties die aan de ingang aanwezig zijn, kunnen weergeven, staat bekend als de
weergavegetrouwheid. Dit is de minimum seiningangsspanning welke een (gestandaardiseerd)
uitgangsvermogen zal opleveren. Standaardwaarden van het uitgangsvermogen van 0,05 tot 1
W zijn in gebruik. De gevoeligheid wordt gewoonlijk uitgedrukt in microvolt ingangsspanning
voor een standaard uitgangsvermogen, en gewoonlijk wordt daarbij ook een zekere signaalruisverhouding opgegeven. In een rechtuit ontvanger bijvoorbeeld, wordt de gevoeligheid
hoofdzakelijk bepaald door het aantal HF-versterkers (de volledige spanningsversterking wordt

natuurlijk mede bepaald door het aantal LF-trappen).
De signaal/ruis verhouding (S/N).
Men zou kunnen denken dat men een onbeperkte gevoeligheid kan bereiken door steeds maar
HF-versterkertrappen aan te brengen in een ontvanger. Men moet er echter rekening mee
houden dat de ruis aan de ingang van de ontvanger meeversterkt wordt. De ruisbron kan
zowel binnen als buiten de ontvanger gelegen zijn. Het geruis of de storingen zullen altijd het
nuttig gewenst inkomend signaal onduidelijker maken. Daarom is het niet de absolute waarde
van de signaalsterkte aan de ingang van de ontvanger die de maximum te bereiken
gevoeligheid bepaalt, maar wel de verhouding tussen deze signaalsterkte en al het interferend
geruis (inwendig en uitwendig) dat tesamen in het signaal verschijnt. Deze verhouding wordt
signaal/ruis verhouding genoemd en ze moet zo groot mogelijk zijn. Zij verbetert, wanneer
men de bandbreedte verkleint tot een waarde die nog juist voldoende is voor de
verstaanbaarheid.
Enkele kanttekeningen bij het ontwerpen van een ontvanger voor ZHF.(Some ABCs of
V.H.F. Receiver Design, door Edward P. Tilton, W1HDQ.
Tips voor het verbeteren van een zwakke ontvangst op 50 MHz. en hoger in
frequentie.
Hieronder volgen enkele typische ontvanger selectiviteit krommen.. De smalle kromme A is de
beste die nog kan verkregen worden met bv. een goed ontworpen hoogfrequent of
middenfrequente versterker, zonder een smalbandig kristalfilter te moeten installeren in een
dergelijke toepassing. B is geschikt voor het ontvangen van ZHF signalen die zwak en met
storingen binnen komen, en de kromme C is typisch voor ontvangers met hoge middenfrequenties. Deze grafiek is een variante op de vorige, maar is specifiek toegepast op de
middenfrequente versterkers in een superheterodyne. ontvanger.

Deze overwegingen gelden ook voor v.h.f. converters, die ZHF omzetten naar bv. 28 MHz om
dit zeer hoogfrequent met de 10 m band van een decametrische communucatie- ontvanger te
kunnen ontvangen. In het ZHF gebied is het ruisniveau afkomstig van andere bronnen dan op
de decametrische frequenties. Dat feit heeft natuurlijk ook invloed op de te kiezen transistoren
en andere moderne lage ruis halfgeleiders die zullen kunnen werken als versterker of als
oscillator. Een goede versterker zal altijd uitgerust zijn met het a.v.c. (besproken in hetgeen
nog volgt),belangrijk om er toch nog zwakke signalen behoorlijk te kunnen mee ontvangen
zonder ‘fading’= wisselende sterkte. Op ZHF gebied en hoger is de niet door de antenne
opgepikte, maar in de ontvanger zelf gegenereerde ruis, de beperkende factor voor de ZHF
ontvangstgevoeligheid. Dit is van groot belang vanaf 144 MHz en hoger. Hoe groter de
versterking is die een versterkertrap levert, voor een bepaalde hoeveelheid gegenereerde ruis,
des te beter zijn de prestaties voor de ontvangst van zwakke signalen.
Terug naar de invloed van de Q-factor, in het bijzonder op de zeer hoge frequenties.
Benevens een zelfinductie, heeft elke hoogfrequente smoorspoel, net zoals elke andere spoel,
een verdeelde capaciteit tussen de windingen, en ten opzichte van de banen op een printplaat
of t.o.v. een metalen chassis.

Hoe een HF Sm zich op elektrisch gebied gedraagt (A),terwijl (B) de invloed toont van de de
reactanties van de spoel en de daarmee parallel staande schadelijke capaciteit.
Zoals bij alle parallel L//C resonante schakelingen, is de maximale impedantie op de
resonantiefrequentie afhankelijk van de Q en wat hoogfrequente smoorspoelen betreft,
verwacht men er van dat ze zich op de juiste manier zullen gedragen, ondanks het feit dat ze
een eigen ongewenste resonantiefrequentie hebben in verband met de trilkring die door de
spoel gevormd wordt, parallel met haar strooicapaciteit. Een goede benadering van de
impedantie van een parallel-resonantieschakeling is Zres.= L/(C*R) (met R= de eigen
weerstand van de spoel), dit is een Zres uitdrukking die geldt zolang "Q" ten minste 10 is. Bij
de gelijkstroomweerstand R moet men ook nog de huid-effect weerstand optellen naarmate de
werkfrequentie stijgt, en de weerstandsverliezen in de parallel condensator. De waarde van de
verdeelde capaciteit hangt af van de vorm van de spoel en de methode waarmee ze gewikkeld
is. Veel spoelen zijn eenvoudige éénlaags uitvoeringen met of zonder poedervormige
ijzerkernen, andere zijn meerlagige wikkelingen met verschillende vormen zoals de
‘honingraat’ met één of meer secties.

Voor ZHF en hoger streeft men uiteraard de wikkelmethode na die de laagste verdeelde
capaciteit oplevert. Deze capaciteit is dikwijls evenredig met de dikte en de diameter van de
wikkeling en wordt in mindere mate beïnvloed door de lengte en aantal windingen en vooral
hun tussenafstand tussen twee naburige.

Voorbeeld van twee verschillende wikkelmethoden, (a) met horizontaal gelegde en gestapelde
windingen en (b) met vertikaal gestapelde.
De storende capaciteit kan aanzienlijk groter worden, niet alleen vanwege een groter aantal
windingen, maar ook vanwege de capaciteit tussen de verschillende boven elkaar gestapelde
lagen. Indien de lagen zo gewikkeld zijn dat het potentiaalverschil tussen twee aangrenzende
windingen klein is, dan is de capaciteit klein, want we mogen niet vergeten dat een
condensator een potentiaalverschil element is, terwijl een spoel een stroom-element is.
[capaciteit C= (ladingsverandering dQ van Q)/potentiaalverschil (V A-VB), C= dQ/(dV);
zelfinductie L= aantal windingen n vermenigvuldigd met de magnetische flux, die veroorzaakt
wordt door een stroomverandering in de windingen van de spoel: L= n*(dΦ/di)].
Indien de lagen gewikkeld worden op een zodanige wijze dat aangrenzende windingen niet
evenwijdig naast elkaar lopen zoals in de honingraat wikkeling, dan is de capaciteit minimaal
tussen de aangrenzende windingen. De totale verdeelde capaciteit kan verder verkleind
worden door te wikkelen op gepoederd ijzer of ferrietkernen waardoor het aantal windingen,
om een gewenste waarde van de zelfinductie te verkrijgen, vermindert. Dan duiken echter
andere problemen op, zoals kernverliezen en opwarming van de kernen door hysteresisverliezen en Foucault stromen, en temperaturen die niet mogen overschreden worden in
verband met het ‘Curie-punt’ waardoor de magnetische eigenschappen van een kern verloren
gaan, en de effectieve permeabiliteit van de kern verandert. De temperatuurcoëfficiënt van de
kern, en de temperatuurcoëfficiënt van de meerdere segmenten van een spoel die op die kern
gewikkeld is, moet dezelfde zijn. Grote zelfinductiewaarden vereisen grote spoelen zoals de
volgende:

Zoals alle materialen, heeft ijzerpoeder als kern zijn beperkingen. Indien de permeabiliteit
(μ= de verhouding tussen de zelfinductie met de kern, tot de zelfinductie zonder kern) laag is,
worden de verliezen als gevolg van het inbrengen van de kern in de spoel (wervelstroomverliezen) tot een minimum beperkt (resulterend in een hoge Q), maar de grootte van de spoel
is niet sterk verminderd. Door de μ= μ0*μr van het kernmateriaal, vallen de afmetingen van
de spoel kleiner uit, maar de Q verkleint drastisch door de kernverliezen.

Nieuwere ferrietmaterialen (keramische materialen met magnetische eigenschappen) laten toe
spoelen te wikkelen met grote zelfinductie en toch kleine afmetingen, maar de
temperatuurcoëfficiënt van ferrieten is slecht, waardoor een overmatige verandering in de
waarde van de zelfinductie zich voordoen bij veranderingen van de omgevingstemperatuur.
Bovendien verlaagt hun permeabiliteit snel boven de 85 °C zodat bij zo’n temperaturen de op
ferriet gewikkelde spoelen bijna geen zelfinductiviteit meer hebben. Om dit verschijnsel tegen
te gaan heeft men ferrieten ontwikkeld met een extreem hoge permeabiliteit van de kernen.
HF smoorspoelen die daarop gewikkeld zijn hebben ook bijna geen verdeelde capaciteit.
Voorbeeld: een dergelijke 1000 μH spoel heeft nog slechts 5 tot 10 pF eigen capaciteit en
indien goed gewikkeld, minder dan 1 pF. Hoogfrequent smoorspoelen met dezelfde zelfinductie
en met een ijzerkern voor dezelfde zelfinductie hebben typisch 7 pF eigen capaciteit.
Lengte van een parallele tweedraad Lecherlijn of een koaxiale Lecherlijn, korter dan
een kwart golf, die zich dus gedraagt als een spoel, afgestemd door een
afsluitcondensator met capaciteit CT.
De volgende grafiek geldt voor frequenties tussen 300 en 1300 MHz, dat zijn frequenties,
waarop het niet veel zin heeft nog spoelen te wikkelen. We werken dan met Lecherlijnen, als
resonantiekring op een gekozen frequentie, afgestemd door een condensator, verschuifbaar
langs de lijn of regelbaar in capaciteit.

De verdeelde capaciteit van een coaxiale leiding is een functie van de karakteristieke
impedantie van de lijn. Dit is van belang in het geval van een oscillator wegens de invloed op
frequentie stabiliteit, zeker bij omgevingstemperatuurveranderingen. De grafiek laat toe de
fysieke lengte te bepalen van een Lecherlijn op verschillende frequenties in functie van de
waarde van de afstemcapaciteit over hun open ingang, terwijl de andere kant van de lijn
kortgesloten is. Praktisch bruikbaar om een coaxiale oscillator of versterker te bouwen met de
uit de grafiek afgelezen fysieke lengte van de lijnelementen, een lengte die snel toeneemt
wanneer de frequentie wordt verlaagd. Als Zo van de Lecher werd in dit geval 71 Ω gekozen
[via de afmetingen-formule 276*log(2D/d)] met de bedoeling er een 73 Ω dipool te kunnen op
aftakken.
De Pierce kwartsoscillator.
De Pierce oscillator is qua ontwerp vergelijkbaar met de Colpitts oscillator met een kristal als
onderdeel van de terugkoppelkring. De Pierce oscillator is echter vooral gebaseerd op een
seriekring, die in resonantie afgestemd is, in tegenstelling tot de parallelle resonantiekring (L

parallel met een combinatie van C1 en C2) van de Colpitts oscillator. Dikwijls wordt een JFET
toegepast als (teruggekoppelde) versterker omdat een FET een zeer hoge ingangsimpedantie
heeft, dus weinig dempt. Het kristal wordt dan aangebracht tussen de drain en de gate= poort,
rechtstreeks of in serie met een condensator C1.

Het kristal bepaalt de frequentie van de opgewekte trillingen, en trilt met een lage impedantie
op de serieresonantiefrequentie ƒs tussen de uitgang en de ingang van de FET (of transistor
indien men voor deze laatste kiest). Deze positieve terugkoppeling voert een 180 °
faseverschuiving in op de resonantiefrequentie.
De amplitude van de sinusgolf -uitgangsspanning wordt beperkt tot het maximale
spanningsbereik op de drainklem. Over de hoogfrequente smoorspoel RFC tussen de drain en
de voedingsspanningsklem, keert de wissel-uitgangsspanning gedurende elke periode om.
Soms wordt in serie met het kristal een weerstand R1 opgenomen om de sterkte van de
terugkoppeling te verkleinen door de aanstuurstroom in het kristal te beperken. Die R1
isoleert dan ook de uitgangsspanning van de complexe impedantie, die gevormd wordt door
het condensator-kristal netwerk.
De rechts afgebeelde schakeling verschilt slechts weinig van de vorige.
De bedrijfsfrequentie kan een weinig getrimd worden door het aanpassen van de capaciteit
van C1. C2 dient om een deel van de teruggekoppelde energie af te leiden naar de massa,
en daardoor de uitgangssinusgolf vorm schoner te houden. Zonder C2 zou de
uitgangsspanning meer een blokgolf zijn dan sinusoidale spanning.
Een Pierce oscillator kan ook uitgevoerd worden met een CMOS fase-omkeerder als
versterkingselement. De kwartsoscillator kan dan een inverterende Schmitt-trigger logische
poort bevatten, zoals de 74HC19 TTL of de CMOS 40106 of 4049, een inductief kristal en twee
condensatoren.
Enkele voorbeelden van de Pierce kristal oscillator.
De eenvoudigste kristaloscillator is de Pierce oscillator, hieronder afgebeeld. Daarnaast staat
een overtoon oscillator uit de buizentijd, geschikt om een gegenereerde sinusspanning af te
leveren met frequenties tussen 15 MHz en 60 MHz. De L/C plaatkring moet op de gewenste
frequentie afgestemd zijn.
Het rechtse schema toont hoe een Pierce ook in geaarde basisschakeling kan uitgevoerd
worden.

Overtoon oscillator met triode.
B= Geaarde basis Pierce kristal oscillator
C= De anodespanning moet zo laag mogelijk zijn.
Een FET (links) dient als versterker met een hoge ingangsweerstand, parallel met een 10 MΩ
poortweerstand, en met positieve terugkoppeling, zodat hij werkt als oscillator.
In dit voorbeeld heeft het kristal een frequentie van 2 MHz, maar elk ander zinvol kristal zal in
deze schakeling ook werken. De 3,3 mH HF smoorspoel vertegenwoordigt een hoge
belastingsimpedantie (minstens 40 kΩ op 2 MHz) voor wisselstroom, maar laat de
gelijkstroom, geleverd door de voeding(spanning) door zonder een spanningsverlies te
veroorzaken (de HF Sm heeft bijna geen gelijkstroomweerstand). Het kristal is het enige
resonerende element in de schakeling, en bepaalt de oscillatiefrequentie, terwijl het
aangesloten is als shunt terugkoppel-element tussen de drain en de gate. Door de positieve
terugkoppeling ontstaat er een 180° faseverschuiving op resonantie en de geaarde source
opstelling van de FET voegt daar nog eens 180° bij zodat in de gesloten lus kring oscillaties
ontstaan. De amplitude van deze trillingen wordt begrensd door het maximale bereik van de
spanningsuitwijkingen (ook bepaald door de grootte van de voedingsspanning) in de
drainkring.. De weerstand R1 dient om eventueel de grootte van de terugkoppeling door het
kristal te verminderen, en dus oversturing met vervorming van de opgewekte sinusspanning te
voorkomen. In dit laatste geval kan men op een oscilloscoop met zijn vertikale ingang
aangesloten tussen de drain en de massa zien dat golfvorm bovenaan en onderaan afgevlakt
is. Met R1= 12 kΩ is de golfvorm sinusvormig. Met R1= 15 kΩ zal de oscillator niet oscilleren,
want start niet meer. De voedingsspanning mag niet hoger gekozen worden dan 12 V, want
een kristal mag niet onderworpen worden aan een te hoge spanning, vermits het door de
ontstane mechanische spanning zal breken.
Stabiele oscillator trilt op 805 MHz tot 868 MHz.(dichtbij kleuren TV frequenties).
We bekijken een vereenvoudigde oscillatorschakeling, met alleen de HF-componenten
opgesteld, zonder weerstanden, zonder aarding en zonder voedings-en polarisatie-spanningen.
C2 en C3 hebben kleine capaciteitswaarden en deze kunnen in het uiterste geval gelijk zijn aan
Cce en Cbe. Het kristal gedraagt zich hier vooral inductief, zodat er op een of andere manier een
L//C kring kan gevormd worden, die nodig is om een trilling op te wekken. Daarnaast is de
schakeling hertekend, en ze blijkt juist boven de resonantiefrequentie van het kristal te
oscilleren. Op serieresonantie, wordt het kristal een weerstand, met bijgevolg 0° of 360°
faseverschuiving.

Principe-schema’s, voorgesteld zonder gelijkspanningsvoeding.
Als de frequentie van de schakeling verschuift boven of onder de serie-resonantiefrequentie
van het kristal, dan verhoogt of verlaagt de faseverschuiving zodat het totaal van de
faseverschuivingen van de componenten in de schakeling, niet meer gelijk is aan 360 graden.
Toch blijft de continue trilling op de kristalfrequentie gehandhaafd, althans in een ideale
oscillatorschakeling. In reële ketens bedraagt de faseverschuiving van de transistor meer dan
180 graden. als gevolg van een verhoogde vertraging, en de afgestemde kring draait minder
in fase dan 180 graden. Daarom moet het kristal zich inductief gedragen, om te geraken aan
een totale faseverschuiving van 360° of nul graden, die nodig is in de schakeling, om de trilling
in stand te houden.

Links: ideale werking van de Pierce oscillator. Rechts: werking zoals dit in een Piercepraktijkschakeling blijkt te zijn.
De uitgangsfrequentie van een Pierce kristaloscillator is niet gelijk aan de kristalserieresonantiefrequentie. Een kristal heeft ook een parallel resonantie-frequentie, onder
meer bepaald door de capaciteit CL, dat is de capaciteit van de schakeling, die het kristal nodig
heeft om op de gewenste frequentie te kunnen trillen. Deze capaciteit wordt bepaald door de
uitwendig aangebrachte condensatoren C2 en C3, de inwendige transistor capaciteit met
inbegrip van de parasitaire bedradingscapaciteit CS met de s van ‘storend’. Een ontwerper
kan de waarden van de condensatoren C2 en C3 kiezen om met de CL van het kristal overeen
te komen volgens:

De eigen capaciteit van de printplaat waarop de oscillator bedraad wordt, wordt geschat op 2
tot 5 pF en kan geminimaliseerd worden door de geëtste leidingsporen zo kort mogelijk te
houden. Indien CL constant gehouden wordt, en de waarden van C2 en C3 worden verhoogd,
zal de kristal-serieresonantiefrequentie van de oscillator dalen. Grote waarden van C2 en C3.
verhogen de frequentiestabiliteit, maar verkleinen de gesloten lus versterking, waardoor het
moeilijk opstarten van de oscillator kan veroorzaakt worden. Men kan daarom C2 of C3
vervangen door trimmercondensatoren om handmatig het opstarten van een Pierce oscillator
te kunnen beïnvloeden, en ook wel om de oscillator beter op de gewenste frequentie te kunnen
instellen. Condensatoren met lage temperatuurcoëfficiënten, zoals NPO- typen komen voor dat
doel in aanmerking.
Praktische uitvoering van de Pierce.
Het kristal is rechtstreeks verbonden tussen de drain (of de collector) van een FET, en de
gate, of de basis van een npn-transistor zoals onderstaand. De weerstanden R1 en R2 vormen
samen met Re het polarisatiespanningsnetwerk. Ce ontkoppelt Re. C1 en C2 vormen het
terugkoppelnetwerk van condensatoren die 180° fasedraaiing invoeren in combinatie met het
kristal. De geaarde emitter (GE) transistor voert bovendien ook nog eens 180° fasedraaiing in.

Midden: schematisch hertekend, ziet men een gelijkwaardige schakeling die veel gelijkenis
vertoont met een Colpitts oscillator. Het enige topologische verschil met een Colpitts is, dat de
gemeenschappelijke aarding op wisselspanningsgebied nu fysiek plaatsvindt op een ander
punt, namelijk de emitter van de transistor. Bij een Colpitts lag de emitter aan een knooppunt
tussen twee condensatoren C1 en C2, dus helemaal niet op aardpotentiaal. Wegens de
overeenkomst met een Colpitts, zegt men dat het kristal hier trilt in een parallele modus
omdat het op wisselspanningsgebied een spoel vertegenwoordigt, parallel met de seriecombinatie van C1 en C2.
Rechts staat er een ander voorbeeld van een Pierce kristaloscillator, ontworpen voor gebruik
met bv. een 100 kHz tot 5 MHz parallelle trillingsmodus kristal.
In dit geval is C1= Cbe en C2= Cce.
Nog een FET Pierce oscillator.
De volgende schakeling werd oorspronkelijk ontwikkeld met behulp van een 2N5245 RF JFET
die een relatief laag Idss bereik had. Een J310 is in plaats daarvan gebruikt, met een Idss bereik
van 24 tot 60 mA, zodat sommige kleine veranderingen nodig kunnen zijn voor R1 en / of R2.
Andere HF JFET’s zoals de 2N3823 zullen ook werken, ook in het belang van herhaalbaarheid=
namaakbaarheid of reproduceerbaarheid.

De Pierce oscillator werkt typisch in een parallelle modus van het kristal op zijn fundamentele
frequentie.

R1= 6K8, R2=
4K7
Drainspanningtop

R1= 2K2, R2=
1K5
Drainspanningtop

tot top

tot top

1 MHz

4,4 V

4,1 V

4,6 V

2 MHz

4V

4,2 VΩ

4,2 V

3,6 MHz

3,3 V

4,9 V

6,1 V

14 MHz

1,2 V

2V

3,9 V

21 MHz

400 mV

800 mV

1,1 V

Drain
gelijkspanning

5,6 V

6,1 V

6,7 V

Source
gelijkspanning.

2,7 V

2,6 V

2,2 V

Kristal frequentie

R1= 680Ω, R2= 470Ω
Drainspanningtop tot top

De tabel toont de resultaten voor enkele waarden van R1 en R2.Hoewel een hogere waarde
van de drain-weerstand meer winst op de lagere frequenties oplevert, is er een duidelijke
vermindering van het uitgangsniveau aan het hogere frequentie-einde. Dit kan opgekrikt
worden door een emittervolger of een buffer verterker. Een bipolaire npn- emittervolger kan
gelijkstroom-gekoppeld zijn aan de FET- drain via bv. een 47 ohm weerstand om elke neiging
om te oscilleren op ZHF te onderdrukken.
Pierce oscillator, gevolgd door een buffer versterker.
De oscillator werkt met een transistor Q1 en een kristal, geplaatst tussen de collektor en
basis. De terugkoppeling wordt verbeterd door in de hieronder voorgestelde linkse schakeling,
een condensator C2 te plaatsen tussen de collektor en de emitter van Q1. Transistor Q2 dient
als buffer.

Een Pierce oscillator kan zoals een Colpitts ook de spanning gebruiken die ontwikkeld wordt op
een aftakking tussen twee condensatoren in een tankschakeling, zoals getoond in de oscillator,
rechts van de eerste. Elke PNP-transistor of NPN die een voldoende versterking behoudt op de
gewenste werkfrequentie, dus een hoge afsnijfrequentie heeft, zal werken in een Pierce.
Een mogelijke JFET buffer-versterker wordt rechts weergegeven.

In de twee voorgestelde schakelingen staat het kristal tussen de collektor en de basis van de
transistor.
De links voorgestelde oscillator werkt met een PNP transistor als teruggekoppelde versterker,
zoals de 2N3904 en de 2N3906. Deze PNP transistoren presteren goed op frequenties tot ver
boven de 100 MHz. De 2N3904 is bestand tegen een maximale collektor-basis spanning van 60
volt en een collektor-emitter spanning van 40 volt. De polarisatie basisgelijkstromen worden
ingesteld d.m.v. een aantal weerstanden zoals R1 die ook de emitterstroom mee bepaalt, net
zoals bij de NPN in de rechts voorgestelde schakeling. In de linkse schakeling wordt de
basisspanning van de bufferversterker Q2 ingesteld door de spanningsdeler, gevormd door de
weerstanden R4 en R5, en is gelijk aan Vcc x R5 /(R4 + R5)

‘A’ is een voltmeter testpunt.
Er staat geen terugkoppelcondensator in serie met het kristal in de Pierce oscillator met Q1
omdat dit niet nodig bleek om de oscillatie spontaan te laten opstarten na het toepassen van
de 13,8 V [dus deze oscillator is ook toepasbaar in de auto] voedingsspanning. Het HF
uitgangsvermogen bedraagt slechts 35 tot 40 milliwatt, naar dat is voldoende als stuurzender
voor daaropvolgende schakelingen.
Als de 13,8 V wordt verhoogd tot 24 volt (in camions/vrachtwagens) vergroot het
uitgangsvermogen tot 50 of 60 mW. Onderaan links op het schema is met een seinsleutel
aangegeven hoe deze oscillatorschakeling als morsezendertje kan dienen. De HF smoorspoelen
van 1 mH in de drain van Q1 en 22 μH in de collektor van Q3 zijn eenvoudige componenten
die meer op weerstanden gelijken. De transformator T1 wordt gewikkeld met 37 primaire en 8
secundaire windinge, deze laatste gewikkeld aan het koude uiteinde van de primaire spoel, op
een T50-2 kern. De primaire van T1 heeft een reactantie XL= 300 ohm en de capaciteit die
nodig is om deze primaire transformatorspoel te laten resoneren, bedraagt 76 pF die
samengesteld is uit de parallelschakeling van 68 pF en 20 pF trimmers zoals voorgesteld in het
schema.
De bufferversterker Q3 vergroot het uitgangsvermogen tot boven 370 mW bij een V CC van 13,8
volt. Q3 is een eenvoudige klasse C versterker, geschroefd op een koellichaam om
John Robinson Pierce, de voormalige directeur van de AT&T Bell Telephone Onderzoeks
Laboratoria, geboren in Des Moines, Iowa, in 1910, was de eerste die de verschillende
technische mogelijkheden in satellietcommunicatie evalueerde en er de financiële (nog
betaalbare) kost van beoordeelde. In 1952 publiceerde hij een artikel over de potentiële
voordelen van satellietcommunicatie. In ‘Astounding Science Fiction’, en bedacht ook de
transistor- instrumententaal in de ontwikkeling van Telstar 1. Enkele jaren later heeft
J.R.Pierce meegeholpen aan de oprichting van de eerste kunstmatige communicatiesatelliet
ECHO. Hij overleed op 2 april 2002 op 92-jarige leeftijd.

Rechts: Drie eremedaille (Medal of Honor) winnaars, van links naar rechts afgebeeld: John R.
Pierce (in 1975), Rudolf Kompfner (in 1973), en Harry Nyquist (in 1960): IRE, IEEE. en Edison
Eremedaille (3 Verschillende onderscheidingen).
We kennen Nyquist door zijn Nyquist diagram over terugkoppelsystemen in de elektronica, en
hij droeg bij tot de ontwikkeling van de digitale technieken, met zijn ‘sampling theorema’ over
steekproeven in gegevensverzamelingen.
Een UHF schijftriode oscillator met een 2C40 voor 2300 tot 2450 MHz.
De in een trilholte gemonteerde vuurtorenbuis, werkt hier als een gestuurde oscillator, die
slechts gaat trillen, na het aan de kathode leggen van een negatief trigger- impuls.
De duur van de opgewekte trilling is gelijk aan de breedte van het ingangsimpuls.
In de rusttoestand, is de buis afgeknepen door een via Rg op de kathode toegepaste positieve
potentiaal t.o.v. het stuurrooster.

De 2C40 is gemonteerd in de trilholte, dit is een inwendig verzilverde buis, waarin
concentrisch, de roostercilinder 4, kontakt maakt met de roosterschijf. De langsafmeting van
de roosterpijp, die in feite bestaat uit twee t.o.v. elkaar verschuifbare delen 4 en 6, is functie
van de gekozen werkfrequentie. Deze laatste wordt na instelling van de= 4 + 6 om de
interelektroden capaciteiten te compenseren, nog eens fijn geregeld door verdraaiing van
tandwiel 1 met een schroevendraaier. Dit tandwiel grijpt in met een tandheugel, die een
plunjer aandrijft, zowel kontakt makend met de anodegeleider van de buis, als met het
binnen-oppervlak van de buitenste trilholtecilinder. De ring 5,met de kathode vingers, is
eveneens bijstelbaar.
Een 420 tot 432 MHz lecherlijn oscillator. (A doorknob oscillator for 420 Mc, uit QST
Jan. 1949).
De 420 tot 450 MHz band is populair geworden door de amateur televisie-uitzendingen. Men
kan een oscillator die een betrekkelijk groot vermogen aflevert op deze frequenties, maken
met de zogenoemde deurknopbuizen. Het probleem dat zich stelt bij een dergelijke opstelling,
is dat hun pennen een goed contact moeten maken met de veertjes in de buisvoet, en dat alle
verbindingen zo kort mogelijk moeten gehouden worden. Als plaatkring wordt een afgestemde
λ/2 Lecherlijn gebruikt. Men legt het stuurrooster van twee 703 A buizen samen naar een
polarisatieweerstand R1 die zelf met het ander uiteinde over een zo kort mogelijke verbinding
naar de massa ligt. HF smoorspoeltjes zitten in elke gloeidraadleiding, rechtstreeks naar de
buispinnen gesoldeerd. (De buizen zijn opgesteld zonder buisvoet).

Het geheel rust op steunisolatoren.

Schema van de 420 MHz oscillator. Rechts onderaan is een manier voorgesteld om de
gloeidraden eventueel anders te voeden.
C1= miniatuur variabele split-stator condensator met 4 pF per sectie van de twee secties.
R1= 3,3 kΩ, 1 watt.
L1= anode Lecherlijn volgens de figuren.
L2= antenne koppellus, gemaakt uit nr.# 14 geëmailleerde koperdraad 2,5 cm lang en 1,8 cm
breed.
J1= kathode meter jack, normaal gesloten type.
HF Sm1 tot 4= smoorspoel(en): 9 windingen nr. 18 geëmailleerde koperdraad gewikkeld op
spoelvorm met 6 mm diameter,16 mm lang.
HF Sm 5= 16 windingen nr. 18 geëmailleerde koperdraad gewikkeld op spoelvorm met 6 mm
diameter 2,5 cm lang, in het midden afgetakt.
S1= S.p.s.t. kipschakelaar..
T1= gloeidraadtransformator (type Stancor) 2,5 V, 6 A.
Men past de plaatspanning toe op de buisjes van de Lecherlijn via de in het midden
afgetakte HF smoorspoel HF Sm 5. Aan het ander uiteinde van de lijn is een kleine
split-stator condensator opgesteld voor de frequentieregeling. Wanneer C1 op zijn
minimum waarde is ingesteld, bedraagt de frequentie 450 MHz.
De uitgangsspanning, wordt met een haarpinlus, van de oscillator afgenomen ,en naar
de antenne gekoppeld. De Lecherlijn is gemaakt uit 20 cm lange zacht koperen buisje s
met 5 mm diameter waarvan de centerlijnen op 2 cm onderlinge afstand verwijderd ,
met elkaar evenwijdig lopen. De gloeidraadtransformator moet 2,5 V bij 6 A kunnen
leveren. Men kan ook een 5 V (bel-) transformator gebruiken, wanneer de gloeidraden
in serie gevoed worden.
Afregeling.
De plaatspanning mag in het begin de 250 V niet overschrijden. Een plaatstroommeter
zal 65 tot 70 mA aanduiden, wanneer de buizen oscilleren. Deze stroom vergroot nog
met.10 mA, wanneer men een 6 tot 8 V, 250 mA lamp parallel met L2 schakelt.
Het uitgangsvermogen bedraagt dan 4 W. Wanneer men de lecherlijn met een potlood
op verschillende punten aanraakt, vindt men een bepaald punt, waar deze aanraking
geen verandering in de plaatstroomwaarde en het uitgangsvermogen veroorzaak t. Dit
punt zal zich dichtbij het midden van de lijn bevinden. Het is het punt, waar de HF
spanning minimum is, en het is hier dat de plaatspanningsvoeding moet aangesloten
worden. De plaatspanning mag nu tot 300 V vergroot worden. De buizen zullen dan
100 mA trekken, en 7 tot 8 W HF afleveren, gemeten met een UHF wattmeter.
Men kan met een neonlampje, de staande golven op de lecherlijn detekteren.

De antennekoppeling kan dan ingesteld worden. Deze mag niet te sterk zijn, teneinde
oscillator niet teveel te belasten, waardoor de frequentiestabiliteit zou. verslechten.

Detailtekening van de plaat -lijnen (A), de filament aansluitpennen (B en C) en het staafje dat
de twee stuurroosters verbindt.(D). De inkepingen in de verschillende metalen delen worden
er in gezaagd met een ijzerzaag met dun zaagblad, en de gaten erin geboord met een boor
nummer 54. De filament aansluitpen(nen) waarop schroefdraad getrokken is zoals in (B)
zichtbaar is,worden ter ondersteuning gemonteerd op kleine rechtop staande isolatoren om ze
een betere steun te geven bij hun aansluiting op de pennen van de buisvoeten.
Smoorspoel als onderdrukker van parasitaire oscillaties in het UHF-bereik, door
DL3FM, Prof. Dr. Karl Lickfeld. (Drossel zur Unterdrückung parasitärer
Selbsterregung im UKW-Bereich) uit UKW-Berichte.
Het is duidelijk dat we parasitaire zelfexcitatie trillingen van hoogfrequente smoorspoelen in
het ZHF en UHF-bereik wensen te onderdrukken Soms helpt een parallel met de spoel
geschakelde ohmse weerstand met lage ohmse waarde daartegen.

Voor het ZHF bereik zijn voor deze toepassing bv. 0,05 µH metaalfilm- of metaaloxidefilmweerstanden van 24 Ω tot 51 Ω geschikt bevonden. Koolstof-weerstanden worden niet
aanbevolen,behalve 4 W uitvoeringen. Ze zijn 2,2 cm lang,hebben een diameter van 9 mm en
zijn geschikt als wikkelingsdrager. Een 1,5 cm lange HF smoorspoel met 1 cm diameter en
drie windingen heeft een zelfinductie, die DL3FM als volgt berekent:

Hieruit berekent men met XL=2*π*f*L, dat de reactantie daarvan op 30 MHz ongeveer 10 ohm
inductief bedraagt, en op 300 MHz 100 ohm. Die waarden zijn belangrijk wanneer een
dergelijke spoel als belasting wordt opgenomen in de collektorkring van een
transistorversterker of in de anodeketen van een buisversterker. De grootte van het door de
versterker afgeleverde HF vermogen hangt er namelijk van af. Dergelijke spoelen worden
gewikkeld met koperdraad, maar roestvrije dunne ijzerdraad met een slechte (=lage)
geleidbaarheid, bv. met een ohmse weerstand per eenheidslengte die 60 keer hoger is dan
koperdraad met dezelfde diameter, is beter gebleken. Andere weerstandlegeringen hebben
zelfs een 80 keer grotere weerstand. Indien men de ohmse waarde wenst te verkleinen, kan
men steeds een aantal spoelen of weerstanden parallel schakelen. Het einddoel is steeds
parasitaire trillingen van een HF smoorspoel met haar eigen capaciteit, te voorkomen.

Meer over de werking van spoelen op de zeer hoge frequenties, door Giancarlo Moda
I7SWX.
Een hoogfrequentie smoorspoel moet normaal een zo klein mogelijke weerstand bieden voor
de gelijkstroom die geleverd wordt door de voedings-gelijkspanning. Daarentegen moet een
HF Sm een grote weerstand bieden aan het hoogfrequent dat staat op de elektrode waarnaar
die HF Sm verbonden ligt, en onder meer verhinderen dat dit hoogfrequent wegvloeit over de
lage inwendige weerstand van de voeding. De volgende figuur toont twee mogelijkheden om
het hoogfrequent dat op een collektor van een transistor of op de anode van een buis
aanwezig is, naar buiten te leiden naar een belasting.

Serie- en shunt voeding met hoogfrequente smoorspoelen.
(A): De hoogfrequente spoel in serie met de voedingsspanning, dient te voorkomen dat
hoogfrequent wegvloeit langs de voeding. De condenser C1 heeft een geringe impedantie
voor de hoogfrequente stroom, zodat deze stroom kan terugvloeien naar de emitter van de
transistor of de kathodeketen van de buis.
(B) toont een hoogfrequente smoorspoel, parallel met de rest van de uitgangsschakeling. In dit
geval moet de HF smoorspoel zodanig ontworpen worden dat er nagenoeg geen hoogfrequente
stroom doorheen vloeit, omdat deze hoogfrequente stroom doorheen C2 noodzakelijk door de
afgestemde L/C kring moet vloeien. Eén van de meest voorkomende hoogfrequente
smoorspoelen is de 2,5 mH soort met vier honingraat wikkelingen. Dit type spoel heeft een
betrekkelijk hoge impedantie, maar heeft ook een niet te verwaarlozen eigen capaciteit.
Daarom zal men voor ZHF en hogere frequenties zijn toevlucht nemen tot éénlaagse
hoogfrequente smoorspoelen. Als een smoorspoel een zelfresonerende frequentie heeft die
dicht bij de frequentie van de gewenste bewerking ligt, zal de HF Sm werken als een
weerstand met zeer hoge waarde. De geringe eigen capaciteit van enkel pF zal geen invloed
hebben op de goede werking van de HF Sm.
Enkele wikkelgegevens.
1,23 meter HF Sm: 16 windingen nr. # 22 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op 1 watt
weerstand met 6 mm diameter.
2 meter HF Sm: 17 windingen geëmailleerde koperdraad nr. # 22,gewikkeld op 2 watt
weerstand met 8 mm diameter.
6 meter HF Sm: 44 windingen nr. # 30 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op 2 watt
weerstand met 5 mm diameter.
10 meter HF Sm: nr. # 30 geëmailleerde koperdraad, dicht gewikkeld om een lengte van 6
mm te bedekken op een 2.watt weerstand met 8 mm diameter.
Hoogfrequente smoorspoelen kunnen gewikkeld worden op praktisch elk isolerend materiaal,
zoals gevernist hout, bakeliet of polystyreen.

De aard van het isolatiemateriaal bepaalt in zekere mate de kwaliteit van de voltooide spoel.
Meestal is het niet nodig om deze materialen te kiezen, vermits, zoals reeds hogerstaand
vermeld, de HF spoelen ook kunnen gewikkeld kan worden op gewone weerstanden met een
grote weerstandswaarde, namelijk 1 MΩ of groter.
Gebruik enkel compositieweerstanden met een isolerend omhulsel, een soort bakeliet, en nooit
draadgewikkelde weerstanden. De twee uiteinden van de erop gewikkelde smoorspoel worden
(na af-isolatie en vertinning) gesoldeerd aan de twee uitgangsdraden van de weerstand
waarop de spoel gewikkeld is.
Een dunne laag epoxyvernis kan boven de smoorspoelen aangebracht worden ter afwerking.
Voor 144 MHz en 220 MHz smoorspoelen is het best dikke draad toe te passen met een
diameter die groot genoeg is om zonder problemen in gloeidraadleidingen te kunnen
opgenomen worden, van zendbuizen die een paar Ampere trekken.
Zelf de HF smoorspoelen maken voor de gloeidraad-kring van een geaarde rooster
HF vermogenversterker, door Larry W6RET, in 73 Magazine sept.1967.

De minimaal benodigde zelfinductie voor een HF smoorspoel kan berekend worden uit de
inductieve reactantie vergelijking:
L= XL/(2πf) waarin 2π= 6.28,en f de frequentie waarop men de versterker en dus ook de
spoel wil laten werken. Indien dit bv.145 MHz is, en de gewenste reactantie 500 Ω,dan is f=
500/(6,28*145*106)F= 500*10-6/910,6= 0,55*10-6 H of 0,55 microhenries. Op bijvoorbeeld
3,5 MHz zou deze waarde groter zijn, met dezelfde soort berekening gevonden, namelijk 22,6
μH. Hoe dan ook, vooraleer de spoel te wikkelen, is het nodig de vereiste draaddikte te
bepalen, gebaseerd op de grootte van de gloeistroom. Als bijvoorbeeld de 3-1000Z buis
gekozen werd die 7,5 volt filamentspanning vereist bij 21 ampère als eindversterker, is het
duidelijk dat wanneer 21 ampère door enige merkbare weerstand stroomt, er een aanzienlijk
spanningsverlies zal optreden. Is de weerstand in dit geval bijvoorbeeld een tiende van een
ohm, dan zal de stroom door deze weerstand een spanningsval van 2,1 volt veroorzaken,
zodat de gloeidraad slechts 5,4 volt over zijn klemmen zal zien verschijnen.
De gegevensblaadjes van eindbuizen, geven aan dat de op de gloeidraad toegepaste
bedrijfsspanning niet meer dan 5 % mag verschillen van de gespecifieerde waarde. Het beste
is in elk geval, de buizen zodanig op te stellen dat de filamenten zo dicht mogelijk bij de
secundaire van de gloeistroom transformator staan. Met een 0,25 V spanningsval over de
smoorspoel als een aanvaardbare waarde, mag de weerstand van de HF smoorspoel niet meer
dan 0,25 (V)/21 (amp.)= 0,012 ohm bedragen Uit een koperdraad tabel blijkt dat nummer 10
draad daaraan voldoet met een weerstand. van 0,003 ohm per meter.

Als men een smoorspoel wikkelt met een 4 meter lengte van deze draad, bekomt men 4 x
0,003= 0,012 ohm, hetgeen voldoet aan de vereiste. We gaan die 4 meter cirkelvormig op een
spoelvorm wikkelen, dus is de diameter van die vorm nog te bepalen en het aantal windingen.
Uit het schema hierboven blijkt dat er in de gloeidraadkring twee HF smoorspoelen nodig zijn.
Deze kunnen als afzonderlijke spoelen, maar ze kunnen ook bifilair gewikkeld worden op
dezelfde spoelvorm. De aanvaarde praktijk gebruikt een bifilaire wikkeling, waarvan hieronder
een doorsnede: De 4 meter draad zullen in dit geval verdeeld worden in tweemaal 2 meter die
op de vorm evenwijdig naast elkaar gewikkeld worden:

Links: Formvar geïsoleerde draad wordt aanbevolen voor hoogvermogen filament smoorspoelen.
De isolatie is taai en bestand tegen olie en zuur. Dit voorkomt kortgesloten windingen.
De voltooide smoorspoel kan beschermd worden door er een krimpkous over te trekken, of ze te
bedekken met een rijkelijke laag glyptol vernis.
Ferriet of poedervormige ijzerkernen worden niet aanbevolen voor smoorspoelkernen in schakelingen
waarin hoge hoogfrequente wisselspanningen voorkomen. Zij zijn het best geschikt voor breedband
toepassingen op impedantieniveau’s, die kleiner zijn dan 5000 Ω. Hoogspanningen zullen corona overvonking en vlamboog -trekking tussen de kern en de wikkelingen veroorzaken, hetgeen leidt tot
blijvende schade.
Noemen we n het aantal windingen dat we met 2 meter draad kunnen wikkelen op een spoelvorm die
we bv. kiezen met 1,5 cm diameter D= 2r, dan is (met 2*π* r de omtrek-lengte van een cirkel): 2 (m)=
2*π*r*n met r= 0,75 cm of 0,75 /100 m.
Hieruit volgt: 2= 2*3,14*0,75/100 n of n= 200/(6,28*0,75)= 200//4,71= 42 windingen draad met
een dikte van 2,58 mm voor AWG draad nummer 10,gevonden in standaard tabellen. Dit bepaalt de
wikkellengte over de spoelvorm met 1,5 cm diameter als volgt: 42 x 2,58= 108 mm of 10,8 cm.
Deze spoel zou dus na meting met een Q-meter of met een digitale RLC meter (kost bijna niets meer
vandaag) een zelfinductie van 0,55 μH moeten hebben. Indien we de zelfinductie berekenen van een
spoel met 42 windingen met een draaddikte van 2,58 mm (en een permeabiliteit μ= 1 want gewikkeld
op een niet metalen kern of in lucht), vinden we met een computerprogramma zoals:
https://www.allaboutcircuits.com/tools/coil-inductance-calculator/, een zelfinductie L= 30 μH, dus
ruimschoots meer dan de minimaal benodigde zelfinductie op 145 MHz. Hierboven in het midden is een
grotere spoelvorm voorgesteld in pertinax materiaal (op ZHF en hoger, beter: in keramiek of op lucht
gewikkeld), die zou kunnen dienen voor het wikkelen van spoelen voor lagere frequenties, en dan zou
men eventueel ook op een ferrietringkern kunnen wikkelen indien een grotere waarde van de zelfinductie
zou gewenst zijn. Men kan de zelfinductie van de zelf gewikkelde spoel ook controleren met een grid dip
of transistor dip oscillator door over de spoelklemmen een condensator van bv. 33 pF te solderen en dan
de frequentie te zoeken met de GD van deze parallel-resonantiekring. Met f gemeten en C= 33 pF (of
een andere, lagere waarde) gekend, vinden we dan uit ;

f=

1
2π L*C

de waarde van L,of uit ω2*L*C = 1.
Men kan een grid dipper ook gebruiken om na te gaan of een zelfgewikkelde smoorspoel een
eigen resonantiefrequentie heeft, die hinderlijk kan zijn in de schakeling waarin we de spoel
willen toepassen. Deze ongewenste resonantie kan bepaald worden door de spoel kort te
sluiten met een kort stuk koperdraad en ze dan over een groot frequentiebereik te controleren
over het optreden van dip’s, met alle beschikbare inplugbare spoelen van de dipper, die men
koppelt met de spoel of met het stuk draad. Wat het aanbrengen van een HF Sm betreft in een
ZHF eindversterker, kan men ze met korte draden verbinden tussen de klemmen van de
secundaire spoel van de filament transfo en de verbindingspunten op de buisvoet of de voet
van de HF vermogentransistor. In het geval dat men niet aan te wikkelen draad met de juiste
dikte geraakt, kan de spoel gewikkeld worden met een kleinere draaddikte, en de
gloeispannings-transformatorspanning verhoogd, ter compensatie van de extra spanningsval in
de spoel.
Het meten van kleine zelfinductie-waarden (tot 30 micro-henries) van zelfgewikkelde spoelen.

Het schema laat zien dat de schakeling bestaat uit drie delen:
1)
een Pierce-kristal-oscillator met een transistor Q1 en een 6 MHz kwartskristal, waarbij
de condensator C1 dient om enkele harmonische frequenties weg te filteren,
2)
een transistor-versterker-scheidings- (of buffer-)trap Q2 in geaarde kollektorschakeling, en uitgevoerd als emitter-volger met zijn uitgangsspanning over de
uitgangsweerstand R6 met lage waarde, waardoor een sterke sturende stroom vertrekt naar
de brug,
3)
een meetbrug.
De brugschakeling is een variante op de brug van Wheatstone, namelijk de zogenaamde brug
van Sauty. Haar evenwichtsvoorwaarde is dezelfde als bij een brug van Wheatstone, namelijk
dat er geen stroom meer vloeit doorheen de centertak waarin het meetinstrument M zich
bevindt (hier voorafgegaan door een gelijkrichter omdat de schakeling werkt op wisselstroom),
op het ogenblik dat de twee producten van de overstaande zijden gelijk aan elkaar zijn.

Maar hier gaat het over producten van telkens de reactantie van een condensator met de
reactantie van een spoel, dus niet telkens over een product van twee tegenover elkaar
liggende weerstanden. De waarden van de componenten zijn aangegeven naast het schema,
zo is de zelfinductie van bijvoorbeeld L2, gelijk aan 22 H. Lx is de onbekende waarde van de
zelfinductie van de op de ingangsklemmen aan te sluiten spoel. De regelbare condensator C6
dient om de brug in evenwicht te regelen, een toestand waarbij de analoge meter M1, nul zal
aanduiden. Dit is een meter met de naald in het midden en als men daar niet gemakkelijk
aangeraakt, bestaat de oplossing erin, een weggegooide stereo-versterker af te breken, waar
bijna altijd op het voorpaneel een dergelijke meter voorkomt om de balans bij stereo weergave
in te stellen. Dit mag een kleine meter zijn in plastieken behuizing, het uitzicht doet er niet
toe, alhoewel dit meestal wel zeer gevoelige metertjes zijn die vol uitslaan bij slechts enkele
micro-ampere aansturing. Voor een ander meetbereik, kan men eventueel andere waarden
kiezen voor C5 en C6, en deze zelfs kiesbaar inschakelen met een schakelaar met
verschillende keuze-kontakten.

Hoe kan men best hoogfrequente smoorspoelen kiezen (How to select RF chokes,
door Joseph Tartas, in Electronics World, mei 1966).
De informatie die aan de gebruiker meegedeeld wordt omtrent smoorspoelen, omvat de
grootte van de zelfinductie, de minimum "Q", met benadering de eigen resonantiefrequentie
van de spoel met haar eigen capaciteit, bij benadering de waarde van die verdeelde capaciteit,
de grootte van de parallelle verliesweerstand, de ohmse weerstand van de spoel, en de
maximale toegelaten stroom. Vanwege de extreme milieu-eisen in de militaire en industriële
toepassingen, worden HF smoorspoelen ook beoordeeld inzake hun werking bij maximale
temperaturen van 85°C tot 500°C, afhankelijk zijn van het lichaams- maten van de spoel, de
manier waarop de draden geïsoleerd zijn, en de (magnetische) kern waarop ze eventueel
gewikkeld zijn. Deze verdeelde capaciteit is een veelvoud van de kleine capaciteit die bestaat
tussen twee aan elkaar grenzende windingen en van de capaciteit van de windingen t.o.v. een
afscherming indien deze aanwezig is, of t.o.v. de banen op c, of een metalen chassis
waarboven de spoel gemonteerd wordt. Men beschouwt de verdeelde capaciteit als parallel
staande met de spoel. Zo ook alle verliesweerstanden als parallel met de zelfinductie van de
spoel.

Spaar geld. Wikkel zelf uw HF smoorspoel. (Save Monney. Build Your Own RF
Choke), door Michele Bartlett, N1AGD, in 73 Magazine, april 1979.
Ten eerste moet een HF spoel de stroom doorlaten zonder overmatige opwarming, in de
toepassing waarin ze gemonteerd wordt. Meestal heeft een HF SM een impedantie die vijf tot
10 maal de waarde van de impedantie is van het element in een schakeling, waarmee men
haar laat samengaan. Ze mag niet vanzelf op haar eigen L/C resoneren, anders gaat daardoor
teveel van het nuttig vermogen op de werkfrequentie van de schakeling waarvan ze deel
uitmaakt, verloren.
Twee ontwerp-voorbeelden van een spoel, gewikkeld op een magnetische kern.
1)
Voorbeeld 1: Eén van de nadelen die verbonden zijn aan het gebruik van magnetische
cilindrische staafkernen, is dat er geen gepubliceerde A L (=’vormfactor’-) factoren bestaan,
waarvan men het aantal windingen kent dat nodig is om een bepaalde zelfinductie te
berekenen. Dit komt omdat de permeabiliteit van een staaf, anders dan in gesloten kernuitvoeringen (ringkernen en potkernen), in verband staat met de lengte ten opzichte van de
diameter (l/d), betrokken op de initiële permeabiliteit (μi) van het kernmateriaal. Een
ferrietstaaf zal een μe (effectieve permeabiliteit) bezitten die iets kleiner is dan μi. Er bestaat
nog meer twijfel en verwarring rond de toepassing van A L, omdat het gebruik ervan een ander
resultaat oplevert indien men een spoel gespacieerd in plaats van dicht gewikkeld op een
ferrietstaaf plaatst. Voor deze twee gevallen blijkt men een verschillende waarde van te
moeten toepassen op nochtans dezelfde soort staaf.
In het bijzonder geval van een Amidon kern met een μi= 125, geldt:

waarin N= het aantal voorlopig geschatte windingen is, dat nodig is om een bepaalde waarde
van de zelfinductie van een zelf gewikkelde spoel te bepalen.
Eens dat men met deze formule AL gevonden heeft, kan men een beter en juister benaderd
aantal windingen uitrekenen met de uitdrukking:

2) Het tweede voorbeeld betreft een typische uitvoering van een HF
vermogenversterker in geaarde rooster versterker opstelling:
Het volgend schema met een geaarde rooster opstelling, hebben we in hetgeen voorafgaat
reeds min of meer bekeken, maar dan zonder veel uitleg.

De gloeidraad-smoorspoelen RFC1A en RFC1B zijn bifilair gewikkeld, zoals in het voorafgaande
bekeken. De versterker werkt in geaarde rooster-opstelling voor de stabiliteit op HF en ZHF. T1
is een toroidaal (op een kern) gewikkelde breedband transformator.
De versterker wordt aangestuurd op de kathode, of in een geval zoals dit,op de gloeidraad die
dienst doet als kathode. Nemen we aan dat de ingangsimpedantie van de buis Z in= 200 Ω
(typisch). Dit betekent dat XL van RFC1 vier keer 200 Ω= 800 Ω minimum zou moeten zijn.
Als we Amidon staafmateriaal toepassen en de bifilaire (want er zijn 2 filament-ingangen)
spoelwikkelingen spreiden over de ganse lengte van de staaf of over de ganse cirkelomtrek
van een ringkern, dan kunnen wij LμH berekenen indien als AL factor 448 wordt aangenomen.
De benodigde zelfinductie is dan bv. deze, op 50 MHz in de 6 m band. Uit de inductieve
reactantie XL= 2*π*f*L= 800= 6,28*f*L halen we:

waaruit het aantal windingen van de spoel kan berekend worden:

De vierkantswortel uit 2,55/448 is 0,075, dus vermenigvuldigd met 100 levert dit een spoel op
die te wikkelen is met 7,5 windingen voor de 50 MHz band. Hiervoor kan men draad nr.#14
nemen,die voldoende gloeidraadstroom zal doorlaten. Omdat er bifilair gewikkeld wordt, zullen
dus in totaal 2 x 7,5= 15 windingen op de magnetische kern gewikkeld worden.
Een draadtabel zegt ons dat 15 windingen geëmailleerde koperdraad nr.#14 een wikkellengte
innemen van 2,5 cm.Het leggen van meer windingen op een overeenkomende grotere
lengte,zou een grotere waarde van de zelfinductie opleveren, waardoor aan de eis van een X L=
minimum 800 Ω ruimschoots zou voldaan zijn.
We bekijken enkele vermogenversterkers en oscillatoren waarin we onze zelf
gewikkelde smoorspoelen kunnen toepassen:
470 MHz balans-oscillator (uit Philips Technisch tijdschrift).
De volgende figuren tonen het schema en de bouw van een balans-oscillator met twee buizen
EC81. De rooster-kathode kring bestaat uit een λ/2 Lechersysteem dat uit twee koperen
buisjes van 5 mm diameter samengesteld is.

De toevoerleidingen voor de gloeidraden lopen door de buis heen. De λ/4 oscillatorspoel wordt
gevormd door een U-vormig gebogen strip blik waarin een spleet aangebracht is waarin zich de
koppellus bevindt, waarmee het beschikbare vermogen wordt uitgekoppeld.

U.H.F. Hartley oscillator, door J. B. Hoag.
Een (iets korter dan een ) kwart-golf Lecherlijn met kortgesloten uiteinde gedraagt zich
inductief, en wanneer afgestemd aan het open uiteinde met een regelbare condensator,
vertoont deze resonerende UHF kring een hoge Q-factor. Op lagere frequenties wordt de
lijnlengte te groot om nog praktisch te kunnen toegepast worden. Maar als de golflengte bv.
slechts 1 meter bedraagt, of daaromtrent, heeft de lijn nog redelijke fysieke afmetingen.
En het is juist op deze frequentiebanden dat het moeilijk wordt een trilkring met een hoge Q te
bereiken, indien men dat nog zou proberen met een in serie of parallel geschakelde spoel en
condensator, zoals in de ondervolgende (a) ultraudion oscillator, die een Hartley oscillator is,
hertekend met een kwart golflijn in (b). De lijn is afgestemd met de anode-rooster capaciteit
van de triode. Koper of messing buisjes worden toegepast om een lijn te maken met zo kort
mogelijke aansluitdraden naar het stuurrooster en de anode van de eikelbuis 955.
De kortsluitende lamel kan verschoven worden langs de lijn (binnen zekere grenzen) om de
frequentie te veranderen.

De anode- en de rooster-leidingen worden op de Lecherlijn zo dicht mogelijk afgetakt bij het
kortgesloten uiteinde, zodat voor een bepaalde plaatspanning van de buis, de open uiteinde
spanning van de Lecherlijn zo hoog mogelijk is. Het resultaat van het aansluiten op een
kwart-golf lijn dicht bij het kortgesloten uiteinde, veroorzaakt aan het open einde sterke
elektrostatische velden, en dat betekent een grote elektrostatische energie.
Deze toestand is vergelijkbaar met de werking van een groot vliegwiel voor het stabiliseren
van de rotatie van een machine. Dit resulteert in een goede (frequentie-) stabiliteit van de
Lecherlijn- oscillator. Indien de twee aftakkingen zich te dicht bij het kortgesloten uiteinde
bevinden, zal de energie aan het open uiteinde, en dus ook als uitgangsvermogen geleverd
door de buis-oscillator (en door hem geleverd aan de antenne die via een inductieve lus met
dit systeem gekoppeld wordt) niet voldoende zijn. De demping door de antenne als belasting,
zal zo zwaar doorwegen op de oscillator, dat hij in dit laatste geval zal ophouden te trillen.
De oscillaties vallen stil, omdat de schakeling werd overbelast. In de praktijk worden de twee
aftakkingen verschoven naar de kortsluitstaaf toe, bij volle belasting, bv. door een antenne,
tot de trillingen ophouden. Daarna worden de verbindingen een weinig teruggeschoven tot de
buis opnieuw begint te oscilleren. Men kan ook de plaatspanning wat verhogen tot de trillingen
weer plaatsvinden. Men kan ook een condensator met kleine capaciteit aansluiten over het
open einde van de lijn. Het is dan noodzakelijk om de fysieke lengte van de Lecherlijn te
verkorten, zodat de elektrische lengte een kwart-golf blijft. Door het aanbrengen van een
condensator tussen de twee buisjes of staafjes van de Lecherlijn, daalt de Q-factor van deze
afgestemde kring.
Er komt ook een hoge hoogfrequente spanning over deze afstemcondensator te staan.
Franklin oscillator voor de microgolven, door VE3RF.
De Franklin oscillator configuratie is niet zo bekend als andere soorten oscillatoren, en is in dit
geval een drain naar gate teruggekoppelde FET oscillator opgebouwd rond twee FET’s, die
geschikt is als microgolf oscillator voor respectievelijk de band van 1,2 tot 2,4 GHz, en 1,2 tot
1,4 GHz.

Links staat de principeschakeling om de werking ervan te verklaren. Twee FET’s zijn opgesteld
als een twee-traps versterker met terugkoppeling. Een geaarde (op wisselspanningsgebied)
drain FET als eerste trap wordt gevolgd door een geaarde gate FET als tweede trap.
De eerste trap heeft een grote versterking en een hoge ingangsimpedantie om de belasting op
de afgestemde kring L/Cafstem te minimaliseren.
De hoge reactantie van de hoogfrequente smoorspoel HFSm draagt nog bij tot deze hoge
impedantie toestand. De spoel heeft tevens een geringe gelijkstroomweerstand voor het
toevoeren van gelijkstroom aan de drain van de tweede FET.
De koppelcondensator Cterugkoppel heeft gewoonlijk een kleine capaciteit, typisch minder dan 10
pF, hetgeen blijkt uit de rechts staande schakeling waar er slechts sprake is van 2 pF en 1 pF.
De tweede gemeenschappelijke gate FET heeft niet echt een spanningsversterking, zelfs een
versterking die iets kleiner is dan 1, zoals we dat kennen uit de studie van source-volgers of
emitter-volgers. De lage ingangsimpedantie van deze trap maakt dat hij kan gestuurd worden
door de spanning die staat over de Rsource van eerste FET Q1.
De uitgangsspanning van deze eerste trap sluit de terugkoppellus die de oscillatie mogelijk
maakt, en aangezien de uitgangsimpedantie van Q2 hoog is, minimaliseert deze eigenschap de
belasting en de demping van de resonantiekring van de oscillator. Men kan de Franklin
oscillator laten werken op meer dan 3 GHz door een gepaste keuze van de componenten.
In de rechts voorgestelde schakeling, voert elke trap 180° faseverschuiving in, zodat door de
samenwerking van beiden, de benodigde 360° of nul graden faseverschuiving bereikt worden
om de schakeling te laten oscilleren. De opstelling is in wezen symmetrisch op dit gebied:
beide trappen versterken en doen aan faseomkering.
De meest opvallende eigenschap van deze Franklin oscillator, is dat de enorme versterking in
gesloten kring, toelaat terugkoppelcondensatoren toe te passen met een zeer kleine capaciteit.
Daarom wordt de frequentie trouwens betrekkelijk weinig beïnvloed door veranderingen in de
karakteristieken van de actieve elementen zoals de transistoren of FET’s, en de Q van de
resonantiekring is nagenoeg vrij is van aantasting door dempende invloeden.
Al deze factoren en eigenschappen verklaren waarom de Franklin oscillator zo goed geschikt is
als oscillator voor UHF,SHF en EHF. Door de terugkoppelcondensatoren C1 en C2 met zo’n
kleine capaciteit te kiezen, kan men de ganse schakeling ook laten werken o pf dichtbij het
klasse A-gebied, dat wil zeggen met praktisch geen vervorming van de afgeleverde
uitgangsspanning.

De Franklin oscillator als hoogfrequente signaalgenerator (door ZL2PD:HF RF Signal
Generator).
De volgende uitvoering van deze oscillator kan samengevat worden in drie lijnen:
Bereik: 450 kHz tot 60 MHz in drie, met een schakelaar te kiezen bereiken;

Uitgangsvermogen: +10 dBm (=2 Vtop tot top) in 50 ohm;
Voedingsgelijkspanning: 3 tot 15 V, gemiddeld 6 V.

Het mooie kenmerk van deze opstelling is, dat er een minimale extra capaciteit nodig is,
parallel met de afgestemde kring(en). In andere, gelijkaardige soorten schakelingen zou men
trimmers nodig hebben, parallel met elke spoel. Dit maakt dat het afstembereik hier kan
geregeld worden met éen enkele variabele condensator, dus erg eenvoudig af te stemmen van
450 kHz tot 60 MHz in drie standen van S1. Met de hoogfrequente smoorspoel RFC1 probeert
men een hoge impedantie of reactantie te bieden voor het gehele afstembereik, en indien dit
in de praktijk niet lukt, kan men andere inductieve waarden dan 1 mH voor deze spoel
uitproberen.
De uitgangsspanning van de Franklin oscillator wordt zoals in het voorgaande linkse schema,
afgenomen over de source weerstand R1 van Q1,en stuurt vandaar de cascode versterkertrap
die bestaat uit de twee transistoren Q3 en Q4. In een cascode zit er meestal 1 transistor in
geaarde basisschakeling wegens de uitstekende eigenschappen van het nooit parasitair
oscilleren van een dergelijke versterker, en in dit geval is dat Q3, waarvan de basis op
hoogfrequent gebied geaard is door C3.
Over de emitterweerstand R5 van Q4 kan optioneel een meetspanning afgenomen worden om
er met een frequentie-teller de gegenereerde oscillatiefrequentie mee te meten. De
hoofduitgang van deze schakeling vindt men over de secundaire van de HF transformator T1,
als belasting in de collektorketen van Q4 van de cascodeversterker met Q3 en Q4. T1 is een
4:1 breedband transformator. Als een hoger uitgangsvermogen gewenst is, kan men deze
transformator wikkelen met een 9:1 transformatorverhouding, met behulp van drie windingen
op de secundaire in plaats van twee. De auteur van deze schakeling wikkelde primair 7
windingen op een kleine ferriet kraal,5 mm lang en 3 mm in diameter. Hij raadt aan, de kraal
met het grootste gat te gebruiken of anders een ferrietring te kiezen die het wikkelen van de
transformator gemakkelijker maakt met dunne geëmailleerde koperdraad nr.#34 of 40 SWG.

De primaire en secundaire draden kunnen vooraf evenwijdig naast elkaar gelegd worden en
dan samengevlochten, zoals hier voorgesteld.
Als regelbare condensator VC1, paste hij een afbraak variabele condensator toe uit een oude
AM/FM-ontvanger, waaruit enkele stator- en rotorplaten getrokken werden met een fijne
bektang om de capaciteit van 450 pF te verkleinen tot 160 pF. Alle andere condensatoren in de
schakeling zijn keramische types. De spoelen L1, L2 en L3 zijn allemaal zelf gewikkeld, met de
afbraak van oude middenfrequent transformatoren van respectievelijk 455 kHz (L1) en 10,7
MHz (L2),en van een draadloze telefoon (L3). L3 is een kleine afgeschermde spoel, meet 10
mm hoog en 6 mm diameter, en is gewikkeld op een met schroefdraad voorziene ferrietstaaf
uit een oude FM-radio of FM-telefoon.
Of die spoelen de juiste frequentie genereren, daartoe dient nu juist die aansluiting voor een
frequentieteller ter controle. Het zal wel een tijdje duren vooraleer men elke spoel zal voorzien
hebben van het juiste aantal windingen, die een bepaald gekozen frequentiebereik opleveren.
Als voedingsspanning Vcc, werd 6V gekozen. Tijdens de werking trekt de ganse schakeling een
stroom, kleiner dan 200 mA.
Enkele andere oscillatoren met buizen en transistoren.
Om te beginnen werd een pentode gekozen (in een kristal oscillator schakeling) in plaats van
een triode, om beter elke neiging tot schadelijke zelfoscillatie te kunnen controleren,
veroorzaakt
door de plaat-rooster capaciteit van de buis, een ongewenste trilling die
waarschijnlijker wordt naarmate men hogere frequenties kiest. Echter, in oscillatoren die men
laat trillen op een lagere HF, zal men toch goede resultaten boeken, hetgeen zal blijken uit de
Lecherlijn- oscillatoren die verder bekeken worden. De tank-condensator C5 van de
anodekring, is afgestemd om te resoneren met L2 op de gewenste boventoon-frequentie. Men
kan met deze oscillator een thermische stabiliteit verkrijgen die beter is dan één deel per
miljoen over een groot temperatuurbereik. Dit betekent dat een kristal, geslepen op een
frequentie van 1 MHz, door een omgevingstemperatuur -opwarming, slechts ±1 Hz zal
verschuiven.

De spoel L1 wordt dient om de eigen capaciteit van het kristal en van de behuizing daarvan
t.o.v. het kristal, op te heffen, en met de regelbare condensator C1 is men in staat de
fundamentele frequentie waarop het kristal trilt, enkele kHz te verschuiven, hetgeen na een
frequentievermenigvuldiger die men laat volgen op deze penthodeschakeling, toch al een
behoorlijke verstemming van de oorspronkelijke frequentie van het kristal zal opleveren.
Bovendien kan men het kristal laten trillen op een boventoon, dan krijgt men een nog groter
frequentieverschil. Indien men in deze schakeling, bv. de kring in de plaatkring, zodanig
afregelt dat hij resoneert op een frequentie die wat hoger is dan die van de gewenste

boventoon, dan kan men verzekerd zijn van het zelf-starten van de oscillaties, na het
inschakelen van de voeding gelijkspanning, en van een goed onderhouden continue trilling,
gemeten aan de uitgang van de schakeling.
TPTG oscillator
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De resonantiefrequentie van de afgestemde kring in de roosterketen van deze oscillator, is
gelijk aan die van een eenvoudige kristaloscillator, behalve dat L1 parallel met C1 de
frequentie controleert, door het wijzigen van de capaciteit van C1. C2 parallel met L2 kan in
de anodekring van V1 afgestemd worden op ofwel de resonantiefrequentie van L1/C1, ofwel op
een harmonische van L1/C1, dus op een boventoon of overtoon daarvan.
Hoe hoger de boventoon, des te groter de kans op zelfoscillatie, dus is het best niet te
overdrijven. In de voorgestelde TPTG-oscillator zijn de rooster- en anodekringen elk op
zichzelf afzonderlijk afgestemd, en er bestaat dus geen magnetische of capacitieve koppeling
tussen L1 en L2 (eventueel de kleine Cgp tussen beiden). Ze worden dus onafhankelijk van
elkaar afgestemd. De buis in geaarde kathode opstelling voert een 180 graden
faseverschuiving in, en de anode-rooster capaciteit vormt, vooral op de hoge frequenties, een
terugkoppelweg tussen uit- en ingangskring en voert nog eens 180 fasedraaiing in, want een
terugkoppeling is een negatief verschijnsel. Een L parallel met een C (L/C) afgestemde kring,
noemt men een ‘tank-kring’, en de juiste werking ontstaat wanneer de plaat- tank afgestemd
is op een iets hogere frequentie dan de stuurrooster-tank. Dit plaatst het terugkoppelsignaal in
de juiste fase om een zogenaamde regeneratie op te wekken, dus een trilling in combinatie
met een actief element dat hier een triode is.
In een dergelijk terugkoppelsysteem bepaalt de tank met de hoogste kwaliteitsfactor Q, de
oscillatiefrequentie.
De stuurroosterkring bepaalt in feite de frequentie van de opgewekte trilling, en de anodekring
wordt afgestemd op een iets lagere frequentie zodat de anodebelasting inductief lijkt te zijn.
Dit compenseert de faseverschuiving die het gevolg is van de capacitieve terugkoppeling door
Cgp, en zo bereikt men, dat op de gewenste resonantie-frequentie, de terugkoppeling geheel
positief is. De eenvoud van de TPTG oscillator kent een prijs.
De noodzaak om de anodeketen af te stemmen op een andere frequentie dan de roosterketen,
betekent dat de regelbare condensatoren niet met de rotorassen aan elkaar kunnen gekoppeld
worden, hetgeen de uitvoering van deze schakeling als VFO te ingewikkeld zal maken.
Bovendien zou deze koppeling moeilijk zijn, omdat de beide zijden van de anodecondensator
staan op bv.+ 250 volt.
Een oscillator die uitgevoerd is met een buis, trekt altijd een roosterstroom. Deze stroom laadt
de koppelcondensator Cg en stuurt daardoor op gelijkspanningsgebied, het rooster negatiever
waardoor de versterking verkleint. Maar de lading van C g lekt wel continu weg over de
stuurrooster-kathode ruimte en de weerstand Rg, en wordt daarna gedurende elke halve
periode van de trilkring L1/C1 weer aangevuld. De positieve halve periode stuurt over Cg de
buis voldoende uit, zodat de trilling kan onderhouden blijven.

Resonerende lijnen in TPTG oscillatoren.
Nadelige invloeden die uitgaan van inductieve en capacitieve componenten in oscillatorketens,
kunnen geminimaliseerd worden door een zeer korte bedrading, en door het toepassen van
Lecherlijn-constructies.
Resonerende
Lecherlijnen
dragen
bij
tot
een
goede
frequentiestabiliteit, en een groter HF - uitgangsvermogen van de tuned-plate, tuned-grid
oscillator.
Dit is zo, omdat zowel het uitgangsvermogen, als de frequentiestabiliteit een functie zijn van
de kwaliteit Q van de afgestemde kringen in een oscillator, en die Q is bij een afgestemde
Lecher veel groter dan bij een afgestemde L//C. De tussen-elektroden capaciteiten van een
buis, zijn wat de Q-betreft, spelbrekende beperkende factoren, en daarom is men voor een
goede UHF- werking soms beter af met transistoren of FET’s, gecombineerd met Lecher’s.
Kwart-golf resonante lijnen hebben zeer hoge Q- waarden tussen 5000 en 10000 indien het
huid- effect op de Lecher-buisjes geminimaliseerd wordt door ze uitwendig te verzilveren. Hoe
langer een resonante lijn is, des te meer kan natuurlijk het huid-effect een rol kan spelen, of
anders uitgedrukt neemt de Q-waarde toe op de hogere frequenties, want dan worden de
Lecherbuisjes korter.
Bekijken we een balans - of push-pull UHF - schakeling, nog met buizen in een TPTG
oscillator-opstelling:

Uit het schema blijkt duidelijk dat er in een dergelijke schakeling maar weinig
vermogenverliezen kunnen optreden. Het enige nadeel van resonante lijnen, is de shuntbelastende invloed van de trioden, waardoor vooral de anodelijn wat gedempt wordt, en haar
Q-waarde iets afneemt. Verschuifbare kortsluitende plaatjes of lamellen, zorgen er voor dat
men de lijnen kan afstemmen om op een gekozen frequentie te resoneren.
De u.h.f. energie kan naar buiten gekoppeld worden door een inductieve, capacitieve, of
rechtstreekse verbinding. Een inductieve koppeling kan best plaatsvinden met een één-winding
lus, kritisch, omdat een dergelijke koppeling de Q van de resonantiekring in de
stuurroosterketen merkelijk kan verkleinen.

Een Inductieve koppeling met de plaatkring resulteert in een hoog potentiaalverschil tussen de
plaatlijn en de koppellus met één winding. Dit potentaalverschil bestaat uit de som van
hoogfrequente-en gelijkspanningen.
Om deze reden moeten de nodige voorzorgen genomen worden om mogelijke overvonkingen
te voorkomen. De mate van inductieve koppeling is daardoor vaak zo beperkt, dat in sommige
gevallen een optimale koppeling (maximale energieoverdracht) niet verkregen kan worden.
Een capacitieve koppeling wordt zelden gebruikt, tenzij in combinatie met een inductieve
koppeling. Het is tenslotte nog mogelijk te koppelen met een parallelle lijn, door op de twee
buisjes van de Lecher rechtstreeks een aftakking te solderen, maar dit is slechts aan te raden
bij leidingen waarop geen hoge gelijkspanning zit, zoals de kathode- of filament- Lecherlijnen.
Het gebruik van een gelijkstroom blokkerende condensator wordt daarbij afgeraden om de
frequentiestabiiteit van de oscillator niet aan te tasten. Het uitgangsvermogen van de pushpull-resonante lijnoscillator wordt begrensd door de plaat dissipatie van de trioden en de
grootte van stroom die door de plaatkring mag stromen.
Meer over koppelingen.
a) Koppelen van een antenne met een coaxiale kring:
Men kan om te beginnen een coaxiale kabel (die neerdaalt van de onderkant van een balun die
de twee klemmen van een symmetrische antenne voedt), op een coaxiale resonantiekring
aansluiten zoals in (A), en een symmetrische feeder die de antenne voedt, een trilholte in
resonantie laten aanstoten zoals in (B):

De trillingswijze in een holte wordt beïnvloed door de wijze waarop de energie wordt
geïnjecteerd. Een holte zal resoneren tot op een groot aantal frequenties, waarvan elke
verbonden is met een bepaalde trillingsmodus of een staande-golfpatroon.
Gewoonlijk kiest men voor de werking van de trilholte voor de laagst mogelijke frequentie uit
een reeks modi.
De resonantiefrequentie kan daarna nog gevarieerd worden, indien gewenst, door middel van
een verplaatsbare sonde zoals in (A) hieronder, of een beweegbare metalen lus (B), een irisopening (C) [als die te klein is voor een bepaalde golflengte, of de trilholte zelf is te klein, dan
zal deze caviteit niet aan het trillen kunnen gebracht worden), of een elektronenstraal zoals in
(D).

Vier mogelijke soorten koppelingen met een daar buiten gelegen bron, om een trilholte te
activeren, of haar in resonantie aan te stoten en te doen trillen.
Afstemwerkwijzen voor cilindrische resonerende trilholten.
Men heeft uitdrukkingen gezocht om eenvoudige sferische, cilindrische, en kubische trilholten
op een bepaalde frequentie te laten trillen.

De afmetingen van de trilholte
(in centimeters of meters) kunnen met de volgende
eenvoudige resonantie-formules berekend worden, voor een cilinder: λ= 2,6 x de straal, voor
een kubus: λ= 2,85 x de helft van 1 zijde, voor een bol λ= 2,28 x de straal.

b) UHF koppelingen. (uit een UHF technical manual van het Amerikaans leger).
Inductieve koppelmethoden.
Een oppiklus wordt opgesteld in het punt waar de grootste stroomsterkte heerst, en energie
wordt daar van de kring afgenomen. De fluxdichtheid van de HF magnetische velden is op die
plaats het grootst, en men kan. een gegeven koppelgraad bekomen met een kleinere
koppellus, en dus met minder verstemming. Op die manier is het gemakkelijk een kring met
hoge impedantie te koppelen met een kring met lage impedantie (vb. een eindkring van een
klasse C versterker met een antenne).
Voorbeeld van een afgestemde luskoppeling naar een afgestemde tankkring.

Waar twee spoelen met elkaar gekoppeld zijn, is de koppeling (op UHF) bijna volledig
inductief. Waar een elektrostatische koppeling ongewenst is, is een Faraday-scherm nodig,
zodanig te monteren, dat de koppeling minimum is. Waar de capacitieve koppeling moet
verminderd worden, kan de spoel met 1 winding ingesloten worden in een Faraday scherm.
Hierdoor is de capacitieve koppeling verdwenen, maar de induktieve blijft dezelfde. Een
controle van de capacitieve koppeling is gewoonlijk alleen nodig, wanneer de straling van de
harmonischen van de signaalfrequentie moet verminderd worden tot de laagst mogelijke
waarde. De koppeling is het grootst op resonantie, omdat dan XC= XL elkaar opheffen, zodat
een maksimum stroom vloeit. Een dergellijke luskoppeling maakt een goede aanpassing van
een afgestemde tankkring met een coaxiale Iijn mogelijk, en is mechanisch sterk. Ze isoleert
eveneens de kollektorspanning of anodespanning van de versterker t.o.v. de uitgangskring.
Het frequentiebereik waarover men korrekt kan werken, is begrensd door de afstemming van
de tankkring. In een schakeling waarin de tankspoel kan omgewisseld worden,om naar een
ander afstembereik over gaan, kan de koppeling veranderd worden door de lus naar binnen of
naar buiten de tankspoel te bewegen.

Voorbeeld van een capacitieve koppeling naar de kathode van een UHF schijf-triode.
Afgestemde luskoppeling naar een lineaire tankkring, door DJ6CA, Hans-Jörg
Dierking.
De volgende twee foto’s tonen een luskoppeling met een 144 MHz tot 146 tankkring,
opgebouwd met twee stukken Lecherlijn.Het is een ontwerp van DJ6CA met een QQE06/40. Er
is enerzijds de luskoppeling met het 144 MHz stuurvermogen naar de stuurroosterlijn, bekeken
aan de onderkant van de keramische voet van de buis, en anderzijds de luskoppeling naar de
uitgang, met de Lecherlijn van de plaatkring.

De stuurroosterlijn (iets korter dan λ/4) wordt afgestemd met een trimmerkondensator van 3
pF tot 30 pF en de plaatlijn (ook iets korter dan λ/4) met een vlinderkondensator van 8 pF + 8
pF. Neutrodynisering van de eindtrap is niet nodig, omdat de anode-rooster capaciteiten
geneutraliseerd zijn in de dubbele buis zelf.
De buisjes van de Lecherlijnen worden op een konstante afstand evenwijdig gehouden door
afstandhouders uit PTFE (Teflon), of een ander warmtebestendig isolerend materiaal.
De verbinding tussen de anodepennen van de buis en de messing Lecherbuisjes komt tot stand
met verzilverde aanpassingsstukjes.
Ze dragen bij tot de afkoeling van het glas en kunnen aangevuld worden door een koude
luchtstroom uit een 12 V ventilator.

Regelbare koppeling voor coaxiale tankkring.
Coaxiale tankkringen worden aangewend op frequenties tussen 400 en 1000 MHz. Opstellingen
met serieafstemming zijn hierbij moeilijk te verwezenlijken. (mechanische uitvoering).
Regelbare luskoppelingen in de basis- en kollektor-kringen van de koaxiale versterkerstrappen,
zijn hieronder afgebeeld:

De koppellus bestaat uit een lus (1 halve winding) opgesteld aan de binnenzijde van een
koaxiale lijn verbindingsring, gemonteerd in de afstemring van de coaxiale tankkring. De
koppellus blijft in de buurt van de tank, die een hoge stroom en läge spanning voert,
onverschillig hoe de afstemring gepiaatst is. De regeling van de grootte van de koppeling moet
daarom op een andere manier gebeuren, dan door de verandering van de afstand, of het
afstemmen op resonantie.
Dit wordt verwezenlijkt door de lus te verdraaien rond de as van de centergeleider van de
koaxiale aansluitplug. Vermits het sterkste gedeelte van het HF magnetisch veld in de coaxiale
kring, bestaat uit kracht ijnen die het middelste staafje omringen, heeft het verdraaien van het
vlak, van de koppellus. loodrecht op de straal van de tank, tot gevolg, de inductieve koppeling
tot een minimum te herleiden. In die stand, liggen de beide zijden van de lus op dezelfde
afstand van de centrale geleider en ze hebben gelijke en tegengestelde geïnduceerde e. m.k.'s
welke elkaar opheffen. Wanneer het vlak van de koppellus verdraaid wordt tot een stand
evenwijdig is met de straal van de tankkring, ligt een zijde van de lus dichter bij de centrale
geleider van de tank door de breedte van de lus. De spanningen in de tegenoverliggende
zijden van de lus heffen elkaar niet langer op, en een stroom kan vloeien door de koaxiale lijn
naar de belasting.
Balun-koppeling.
Wanneer een kring, symmetrisch t.o.v. aarde op de signaalfrequentie verbonden wordt met, of
dichtbij aardpotentiaal, dan is het mogelijk deze funktie zowel met een capacitieve als
inductieve koppeling mogelijk, maar wanneer het tevens nodig is een impedantietransformatie uit te voeren, is een inductieve koppeling praktischer. Meestal wordt een
induktieve koppeling gebruikt om de HF uitgangsspanningen van een balansversterker- tank
over te brengen naar een coaxiale lijn met lage impedantie, waarin de buitengeleider op
aardpotentiaal staat.
Een koppellus met een enkele wikkeling is. inductief gekoppeld met het elektrisch midden van
de tankspoel (op aardpotentiaal) op de sein-frequentie. De capacitieve koppeling tussen de lus
en de tankspoel is klein, wegens de kleine oppervlakte van de lus, alsook door de afstand
tussen de lus en de tankspoel. Daardoor wordt er zeer weinig onevenwicht veroorzaakt door de
koppellus.
De transformtie van een hoge naar lage impedantie,komt tot stand door de neertransformatie-

verhouding tussen de koppellus en de tankspoel in te stellen.

Op frequenties tot 500 MHz, waar Lecherlijnsekties als kringelementen gebruikt worden, is een
serie-afgestemde lus met éen zijde op aard-potentiaal ongeschikt voor een dergelijke
balunkoppeling, omdat de oppervlakte van de lus te groot is, zodat de capacitieve koppeling
daarvan,van dezelfde grootte-orde wordt als de induktieve. Vermits de capacitieve koppeling
van een lus waarvan éen kant geaard is, het grootst is aan de niet geaarde zijde, zal de
belasting van de lineaire tank niet symmetrisch zijn, en de kring zal uit balans komen.
Daardoor vertoont de tank stralingsverliezen,en de belastingsstroom zal zich ongelijk verdelen
tussen de twee in push pull werkende versterkers, waarvan de anoden of collektoren
aangesloten zijn aan de twee uiteinden van de Lecherlijn staafjes of buisjes. Deze moeilijkheid
kan vermeden worden door een koppellus te gebruiken, samen.met een balun, zoals
hierboven.
De koppellus is samengesteld uit stukjes pijp van dezelfde soort als deze van de lineaire tank.
Het balun-kortsluitend stuk wordt zodanig geregeld dat de lengte daartussen en tussen de
uiteinden van de buisjes welke een lus vormen, gelijk is aan λ/8 op de werkfrequentie.
Wanneer dit gedaan is, zijn de uiteinden van de buisjes beiden op dezelfde HF potentiaal t.o.v.
de aarde, en het midden van het lus-ondersteunend stuk mag geaard worden.
Alhoewel dit koppelsysteem mechanisch complexer is dan een enkele lus, heeft het belangrijke
voordelen wanneer het gebruikt wordt met parallellijn tankkringen. De elektrische symmetrie
is zo goed dat er geen ernstig onevenwicht optreedt met balans tankkringen, en is minder
kritisch om te regelen dan een serie-afgestemde lus. Tevens is het regelbereik over een groter
frequentiegebied instelbaar. De regeling van de koppelgraad in een dergelijk systeem komt tot
stand door de afstand in te stellen tussen de koppellus en de tank, waardoor de mechanische
uitvoering van het systeem complexer wordt.
Balans- oscillator die werkt met λ/4 resonerende lijnen.
Verschuifbare kortsluitstukken dienen voor de afstemming. De afmetingen van de Lecherlijnroosterstaven of -buisjes kunnen gevarieerd worden om een maksimale stabiliteit te
bekomen,terwijl de plaatkring kan bijgeregeld worden voor een zo groot mogelijk
uitgangsvermogen.

Alhoewel de uiteinden van de platen rechtstreeks verbonden zijn met de uiteinden van de
anode-Lecherlijn, is de belasting van deze lijn betrekkelijk klein, vermits de twee buizen in
serie werken. Een koppeling met de resonerende lijn kan tot stand gebracht worden met een
haarpin-lus over een lengte die korter is dan λ/4.
Het volgende schema toont een typische UHF oscillator,uitgerust met λ/4 concentrische lijnen
als resonerende kringen, voor zowel de stuurrooster- als de anodekring,dus weer een TPTGopstelling. De condensator C1 met een kleine capaciteit op het einde van de roosterlijn, zorgt
er voor dat de lijn op die plaats bijna kortgesloten is voor UHF frequenties, waardoor die
opstelling de eigenschap verkrijgt van een parallel L/C-kring. De condensator C2 vervult
dezelfde rol in de plaatkring. In deze UHF schakelingen kan de gloeidraad niet rechtstreeks
geaard worden d.m.v. een ontkoppelkondensator,zoals op de lagere frequenties, wegens de
grote reactantie van de gloeidraad op UHF.

In de schakeling is de inductantie van het filament opgeheven door haar deel te laten
uitmaken van een afgestemde lijn. Deze lijn is een halve golf lang vanaf de kathode tot aan de
aarding,en wordt
effectief kortgesloten op het uiteinde,weg van de buis, door de
condensatoren C3 en C4.
Vermits een λ/2 lijn, die kortgesloten is aan het ene uiteinde, eveneens kortgesloten lijkt aan
het andere door haar transformerende eigenschappen op HF gebied, hebben C3 en C4
dezelfde invloed alsof ze rechtstreeks zouden verbonden zijn van de kathode naar de aarde,
binnen de buis, aan de kathode zelf.

OSCILLATOR OP 2,5 M MET EEN COAXIALE UHF KRING.

C1= 0,0001 μF mica.
C2, C3, C4= 0,001 μF mica.
C= 4 pF regelbare condensator met grote afstand tussen de stator- en rotorplaten.
R= 15 kΩ, 10 watt.
P1= koperen pijp met 1 cm diameter, 67 cm lang long, te monteren en vast te solderen binnen
P2 in een in de koperen bodemplaat geboorde opening met 1 cm diameter.
P2 = koperen pijp met 5 cm diameter, 75 cm lang = λ/4 op 3 m. De afmeting van deze buitenste
pijp bepaalt de frequentie van de trilling die de oscillator genereert. Deze afmeting kan naar
wens gewijzigd worden.
Indien men als anodespanning 700 volt toepast, trekt de buis 35 tot 40 mA, en op 1000 volt
75 tot 90 mA bij volle belasting door een antenne, aangesloten op de secundaire van de
hoogfrequente uitgangstransformator. Bij een anodespanning van 500 V trekt de buis 2 mA
plaatstroom. Deze oscillator kan plaat-gemoduleerd worden, of kan dienen als stuurtrap voor
een klasse-C vermogenversterker. 50 procent rendement wordt behaald met deze oscillator.
Indien men in de gloeidraadleiding twee hoogfrequente smoorspoelen wenst aan te brengen,
zoals in sommige voorafgaande schakelingen, kan elk van deze spoelen gewikkeld worden met
75 windingen geïsoleerde koperdraad nr.#34,dicht gewikkeld op een 5 cm lange bakelieten
staaf met 8 mm diameter. De klemmen van deze HF smoorspoelen worden gemaakt door
kleine gaten te boren door de uiteinden van de bakelieten staaf en er de vertinde uiteinden
van de spoeldraad door te steken en vast te solderen.
De lijn kan afgestemd worden d.m.v. een regelbare condensator of trimmer bovenaan het
open gedeelte van de coaxiale cilinders. Hierdoor verandert de effectieve lengte van de
centergeleider en kan de resonantiefrequentie van deze trilkring fijn bijgeregeld worden.
Tevens kan men, behalve een gewone regelbare condensator, ook een varicap gebruiken aan
het open uiteinde van de lijn, waar men het grootste afstemeffect heeft, of op een lager punt
van de lijn, waar de condensator door de neertransformerende werking van de lijn, minder
invloed uitoefent. en kan hiervoor een condensator kiezen met een negatieve
temperatuurcoëfficient, waardoor een temperatuurcompensatie optreedt. Teneinde nog een
betere temperatuurcompensatie te verkrijgen, kan men de centergeleider maken uit twee
stukken, namelijk het eerste uit messing (uitzettingscoëfficient 18*10-6 mm kwik op 20°C) en
het tweede uit staal (uitzettingscoëffcient 12*10-6 mm. kwik op 20°C).
Door de lengte van het stalen gedeelte goed te kiezen, zal de totale negatieve
temperatuurcoëffcient van het geheel, maken dat de uitzetting zo gering is, dat de frequentie
ongeveer onveranderd en stabiel blijft.
De koncentrische lijn maakt deel uit van het frequentiebepalend gedeelte van een TPTG UHF
oscillator. De kwaliteitsfactor Q van deze ingangskring zal verkleinen indien men de lengte

groter zou maken dan λ/4.De schakeling zou echter even goed kunnen werken indien de
lengte van de trilkring zou gelijk zou gekozen worden aan iets kleiner dan 3λ/4 of 5λ/4.
Gewone L en C, gecombineerd tot een afgestemde kring, zijn ongeschikt voor de UHF band,
vermits het L*C product te klein is. Voor een bepaalde gekozen waarde van L, bekomt men
meestal een C die kleiner is dan de verdeelde capaciteit van de kring. De spoel kan ook al
meestal niet kleiner gekozen worden, omdat ze reeds uit slechts éen of twee windingen
bestaat. Daarentegen kan men ter vervanging daarvan afgestemde stukken transmissielijn
gebruiken. Op 500 MHz is een λ/4 lijn slechts 15 cm lang. Deze lijnen zijn meestal kleiner dan
λ/4 op de hoogste werkfrequentie, en als ze kleiner zijn dan een kwart golf, inductief zodat
men ze met een regelbare condensator kan afstemmen. Praktisch komt het er dus bv. voor
UHF ATV op neer, dat de gebruikte lijnen korter zijn dan 8,5 cm ( λ/4= 8,5 cm op 887 MHz).
Voor het ontwerpen van de kringen, kan men de lijnvergelijkingen gebruiken met tangens of
cotangens functies, ofwel kan men gebruik maken van grafieken. Deze zijn ook nuttig voor het
maken van kringen, die afgestemd worden met capaciteitsdioden.
Meer over kwart golf (λ/4) coaxiale resonatoren.
Kwart-golf (λ/4) coaxiale resonatoren komen tot stand door het kortsluiten van de centrale
geleider van een coaxiale kabel met zijn afscherming, op het einde van dat stuk kabel.
Een kortsluiting op die plaats wordt volgens de transmissielijn-theorie omgezet in een open
keten op een kwart golflengte afstand van de kortsluiting (Z ~ ∞).
Wegens deze (nuttige en gewenste) eigenschap, is het echter duidelijk dat men er moet voor
zorgen dat onder de invloed van omgevingstemperatuur-veranderingen, de twee metalen
cilinders waaruit de coax bestaat, niet in lengte uitzetten of inkrimpen, anders ontstaat er een
verandering van de resonantiefrequentie van het systeem. Het voordeel van een λ/4 coaxiale
resonator in vergelijking met een afgestemde L/C -kring, is de veel grotere kwaliteitfactor "Q".
Deze Q van een λ/4 coaxiale resonator wordt bepaald door de verhouding van de
centerfrequentie tot de -3 dB vermogen- bandbreedte, zoals de figuur hieronder voorstelt.

Enkele λ/4 coaxiale kring vergelijkingen:

Hierin is:
Qc= bijdrage van de geleider onbelaste Q
QCC= bijdrage van een koperen geleider onbelaste Q.
=> kabels of cilinders met een optimale b/a-verhouding van 3,59112 ≈ 3,6.
Qd= diëlektrische bijdrage aan de onbelaste Q.

Q= kwaliteitsfactor van een door niets belaste λ/4 resonator, de koper- en en diëlektrische
verliezen inbegrepen.
a= uitwendige straal van binnenste geleider (m)
b= inwendige straal van de buitenste afscherming (m)
f= resonantiefrequentie (Hz)
μ= permeabiliteit van de geleider (H / m)
σ= geleidbaarheid van de geleider (mho / m)
εr= betrekkelijke of relatieve diëlektrische constante tussen a en b
n= resonantiemodus ( van 1/4 golflengte op resonantie)
Z0= karakteristieke impedantie van de coaxiale structuur (Ω)
Zopt= karakteristieke impedantie die de grootste theoretische waarde van Q (b/a= 3,59112≈
3,6) oplevert.
c= lichtsnelheid in het luchtledige = 299792 km/s≈ 300000 km/s.
ε= diëlektrische constante = ε0*εr.
ε0= diëlektrische constante van de vrije ruimte= 8,85419 x10-12 F/m.
μr= relatieve permeabiliteit

C staat in eenheden van Farad’s en L in eenheden van Henries.

Karakteristieke impedantie of golfweerstand:

Lichtsnelheid:

Afsnijfrequentie:

Weerkaatstingscoëfficiënt en SGV [reflectiecoëfficiënt en VSWR]:

Optimale coaxiale diameters, door Phillip H. SMITH (auteur van het diagram van
Smith).
Men zoekt de beste verhoudingen van de binnenste en buitenste geleiderdiameters voor
verschillende transmissielijnen, die dan de geringste verzwakking (in decibels) per
eenheidsafstand opleveren, zeer belangrijk om dan bv. zo weinig mogelijk ruis te krijgen op
het kleurenbeeldscherm van een TV of satelliet televisie.
De verzwakkingsconstante α van een hoge frequentie transmissielijn is α= R/(2*Z0).
Men ziet aldus, dat niet alleen de eigen ohmse weerstand van de geleiders de verzwakking
bepaalt. De Z0 zal voor elke andere verhouding van de diameters een andere waarde
aannemen. A ls de binnendiameter
van de buitenste geleider D van een coaxiale
transmissielijn constant wordt gehouden, en de buitendiameter d van de binnengeleider wordt
gevarieerd, dan zal de optimale verhouding van de
kabeldiameters voor verschillende
transmissielijn-eigenschappen variëren van één tot oneindig, zoals zal blijken uit het volgende,
opgezocht door Phillip Smith:

Maximum weerstand, minimum Q, minimum antiresonante impedantie, maximum
impedantie op resonantie; D/d is oneindig (∞), en Zo is oneindig (∞)

Maximum antiresonante impedantie. D/d= 9,185. Z0= 132,9 Ω.

Maximum Q en minimum verzwakking. D/d= 3,592. Z0=76,64 Ω.=> Het is duidelijk
dat dit de beste keuze is. De kleinste verzwakking op een coaxiale transmissielijn doet zich
voor wanneer de verhouding D/d= 3,592≈ 3,6 of afgerond 3,6: goed te onthouden.
Deze verhouding komt overeen met een karakteristieke impedantie van 76,64 ohm. => Z0=
138*log (D/d). De lijnweerstand blijkt door deze verhouding in de praktijk te dalen, maar de
stroom die nodig is om hetzelfde vermogen over te zenden via de lijn, zal daardoor stijgen.
Voor verhoudingen D/d die kleiner zijn dan 3,6, zal men er wel in slagen coaxiale kringen of
kabels te vervaardigen met een golfweerstand van 50 Ω (voor D/d =2,3).

Maximum doorslagspanning. D/d= 2, 718.

Z0= 59,93 Ω.

Minimum temperatuurstijging van de binnengeleider. D/d= 1,835. Z 0= 36,38 Ω.

Deze soort kabel kan van alle soorten, het grootste vermogen verwerken. D/d=
1,648. Z0= 29,94 Ω.

Minimum weerstand, minimum Q, en minimum impedantie op resonantie. D/d=1
Z0= 0.
TPTG voor ZHF en UHF.
Op de zeer hoge frequenties, worden de in resonantie afgestemde L/C kringen vervangen door
resonerende Lecherlijn types. De volgende opstelling toont een schematische voorstelling van
een TPTG oscillator met evenwijdige lijnsecties als tankkringen. Deze opstelling is geschikt
voor toepassingen in het frequentiegebied van 30 MHz tot 1000 MHz.

Aangezien evenwijdige lijnsecties het best geschikt zijn om samen te werken met balans- of
zogenaamde push-pull opstellingen, voor de beste prestaties en stabiliteit, worden in dit geval
twee buizen bedraad in een balans-configuratie, in plaats van met een enkele buis.
Daardoor verhoogt niet alleen het uitgangsvermogen van de oscillator, maar ook worden
daardoor de plaat-rooster capaciteiten van de twee buizen in serie geplaatst, waardoor hun
schadelijke invloed op de zeer- en ultra-hoge frequenties verkleint. Omdat de waarde van deze
inter-electrode capaciteiten halveert, kan men met andere woorden werken op aanzienlijk
hogere frequenties, dan mogelijk zou zijn met dezelfde componenten, en een enkele buis, of
een enkele transistor.
De afgestemde lijnen bestaan meestal uit koperen of ijzeren buisjes of staafjes die de rol

spelen van spoelen Lg in de roosterketen en Lp in de anodeketen. De staafjes kunnen een
ronde of vierkante doorsnede hebben. Met verschuifbare kortsluitplaatjes verandert men de
elektrische lengte van de lijnen, en stemt de schakeling af op de gewenste frequentie.
L1 en L2 in de gloeidraadketen, zijn hoogfrequente smoorspoelen die effectief open ketens zijn
op het zeer hoogfrequente gebied, en de condensatoren C1, C2, C3 en C4 zijn voor
hoogfrequent een kortsluiting. Hierdoor kunnen er geen hoogfrequente stromen vloeien door
de gloeidraden, en ze worden daarvan als het ware geïsoleerd.
Omdat een TPTG oscillator oscilleert op een frequentie die hoger is dan de
resonantiefrequentie waarop de anode-tankkringen afgestemd zijn, moeten de lijnen Lp en Lg
plus de plaat- en stuurrooster leidingen korter zijn dan een kwart-golflengte, waardoor ze zich
als inductieve reactances gedragen.
Elke kathodekring bestaat uit een regelbare condensator of trimmer Ck in serie met een
leiding die naar de buis loopt. De stuurrooster- weerstand Rg en de weerstand Rs die bedoeld is
om parasitaire trillingen te onderdrukken, zijn open ketens voor HF stromen, en de
middenaftakkingen van de spoelen in de stuurrooster- en anodekring zijn geaard.
De symmetrische structuur t.o.v. de aarding of massa van de push-pull schakeling, handhaaft
de middelpunten van de lijnen op nul HF potentiaal. De regelbare condensatoren Ck in de
kathodeleiding, worden afgestemd in serie- resonantie met de zelfinductie Lk van de leidingen.
Vermits een resonantie- voorwaarde bestaat, en de kathodekring verliezen klein zijn, staan de

L

kathoden op hoogfrequent gebied op aardpotentiaal.
pk and
en Lg in de eenvoudiger oscillatieschakeling zonder Lecherlijnen.

L gk

komen overeen met Lp

TPTC (= Tuned Grid, Tuned Cathode) oscillator.
De rooster- en kathode- Lecherlijnen zijn in deze oscillator afstembaar, en de twee platen zijn
rechtstreeks met elkaar verbonden, met een leiding met middenaftakking, over Ls/Rs, een
parallelcombinatie die het wegvloeien van het hoogfrequent over de voeding voorkomt naar de
voedingsspanning.
In deze opstelling speelt de plaatkring van de twee buizen geen rol, vermits de anoden
praktisch op aardpotentiaal geplaatst zijn over de lage inwendige weerstand van de
gelijkspanningsvoeding +Ebb.

De afgestemde stuurroosterkring werkt, zoals die beschreven werd voor de TPTG oscillator.
In de kathodeleidingen, vormen holle buisvormige geleiders een op de UHF afgestemde kring
die de vorm heeft van een lijnsectie. Deze kan afgestemd worden op de oscillatiefrequentie, of
er enigszins boven of onder, waardoor de reactantie van deze Lecherkringen de grootte en de
fase instellen en regelen van de terugkoppelspanning. Een hoogfrequente spanning bestaat
tussen de punten A en B op de kathode Lecherlijnen.
Door deze spanningsaanwezigheid, zijn er staande golven aanwezig op deze Lecherlijnen, en
hoogfrequente velden komen errond tot uiting, en manifesteren zich in de ruimte eromheen.
Aangezien (zeer-en ultra-) hoogfrequente stromen zich voortbewegen aan de oppervlakte van
de geleiders door het huideffect, zullen deze stromen niet doordringen tot in, en niet vloeien
binnenin de geleiders, en mag men de ruimte er binnenin hol maken.
Deze soort uitvoering heeft het voordeel, dat men de (geïsoleerde) gloeidraadleidingen, die
men in de ruimte binnen de buisvormige geleiders laat lopen, niet beïnvloed worden door
hoogfrequente stromen. Deze afschermende werking is zo doeltreffend, dat het betrekkelijk
ingewikkeld filternetwerk, dat we aantroffen bij de TPTG opstelling, hier overbodig is.
De condensatoren C1, C2, C3 en C4 zijn hoogfrequente ontkoppelcondensatoren.
Sommigen zien in deze schakeling het equivalent van een conventionele Colpitts oscillator.
De afstand tussen de anode- en de rooster- kring moet worden aangepast tot minder dan een
kwart golflengte. De verschuiving van de kathode kortsluitstaaf, regelt de grootte van de
teruggekoppelde spanning, en. bijgevolg van het (zeer-) hoogfrequente uitgangsvermogen van
de oscillator. Er bestaat een kleine interactie tussen deze twee controles.
Aangezien er tussen de plaat en de massa enkel een gelijkspanning staat, en een
hoogfrequente spanning slechts aanwezig is tussen de kathode en de massa, wordt de
piekspanning tussen elk punt in de oscillatorschakeling en de aarding, tot een minimum
beperkt. De kathode staat op grondpotentiaal op gelijkspanningsgebied, en om het opgewekte
hoogfrequente uitgangs-vermogen naar een belasting te leiden, kan men daarvoor
rechtstreeks aftakkingen nemen op de kathode Lecherlijn.
Hoge Q Lecherlijn TPTG oscillator voor de 2,5 m band.
De volgende UHF oscillator met twee UHF buizen (HK354C) in een balansschakeling maakt
gebruik van twee stellen kwart-golf afgestemde kringen met op 1 cm evenwijdig van elkaar
verlopende koperen staven of buisjes. Ze werken als afgestemde kringen met een hoge Q factor, waardoor een hoge frequentie-stabiliteit van de opgewekte trilling gewaarborgd is.
De staven zijn 5,6 cm lang voor de 2,5-meter band en 11,25 cm lang voor de 5-meter-band.
De rechtse uiteinden van de roosterstaven zijn verbonden met een kortsluitende koperen
plaat, en de twee roosterleidingen worden afgetakt op deze staven op enkele centimeters links
van de koperen plaat.

Wat de op de anoden aansluitende staven betreft, zijn deze even lang als de roosterstaven,e n
op het rechtse uiteinde kortgesloten door een verschuifbare koperen overbrugging. Deze
verschuiving zal een invloed hebben op de grootte van de anodestroom van de beide buizen.

Deze oscillator is duidelijk een TPTG -type, waarin de stuurroosterkring de werkfrequentie
bepaalt. De schakeling levert zowel in de 2,5 m uitvoering als in de 5 m uitvoering een
behoorlijk HF uitgangsvermogen af en kan plaatgemoduleerd worden (in amplitude),en indien
de nodige voorzieningen daarvoor getroffen worden, zelfs frequentiegemoduleerd. De antenne
kan via een koppellus inductief gekoppeld worden met de plaatstaven, of rechtstreeks
gekoppeld worden met de anode-Lecherstangen via vaste mica condensatoren in twee punten
dichtbij de kortsluitbalk. Deze koppeling kan zodanig geregeld worden, dat de buis een
normale plaatstroom trekt.
Men zal een resonantiedip vinden, dus een minimum plaatstroom op resonantie, als men de
anode- kortsluitbalk langs de lijn verschuift.
5 meter uitvoering met spiraalvormig opgerolde lijnen.

Deze oscillator is uitgerust met een paar evenwijdige staven die opgerold zijn tot spiralen met
een lengte, die gelijk is aan die van een conventionele Lecherlijn- oscillator. De anoden van
twee UHF trioden zijn verbonden met een punt op de hun toegekende spiraal, op ongeveer 1
winding van het vrije uiteinde. De stuurroosters van de twee buizen zijn eveneens aangesloten
op de overeenstemmende spiraal, beiden op een punt dat ligt op 12 cm van het kortgesloten
uiteinde, dus dichtbij de anoden van de 35-T buizen. Elke spiraal bestaat uit vier windingen, de
totale lengte van elke staaf bedraagt 135 cm voor een oscillatie op 5 meter.
2,5 Meter RK-34 Lecherlijn zender.

De RK-34 die in deze TPTG oscillator voor de 2,5 m golflengte toegepast wordt, is een dubbele
triode.

De afgestemde plaatkring die aangesloten is op een parallelle staaf- of draad- in resonantie,
levert een prestatie met een goed rendement op 2,5 meter, bewezen door testen, waarbij een
rendement gemeten werd van 50 procent. Een draaggolf -uitgangsvermogen van 10 tot 15
watt is met deze oscillator gemakkelijk opwekbaar op 2,5 meter.
Een 15 kΩ roosterlek en een 300 Ω kathode-weerstand zorgen voor een stabiele
stuurroosterspanning van de oscillatorbuis. De kathodeweerstand voorkomt elke neiging van
de plaatstroom om tijdens de werking op hol te slaan.
De spoel in de stuurroosterketen, bestaat uit 5 windingen koperdraad nr. #18, gewikkeld op
een 2,5 cm lang spoellichaam met een binnendiameter van 1 cm. Deze spoel is rechtstreeks
gesoldeerd aan de betreffende aansluitklem van de buis.
De voedingslijn van de antenne kan capacitief gekoppeld worden aan de anodekring met een
paar 0,001 μF mica condensatoren op 5 cm afstand van de kortsluitlamel over de twee staven
of buisjes van de Lecherlijn.
Met die metalen kortsluitende lamel kan men door haar verschuiving over de lijn, de gewenste
frequentie instellen.
De sterkte van de antennekoppeling wordt aangepast, door het verschuiven van de
aftakpunten van de twee micacondensatoren langs de Lecherstaven tot de buis een normale
plaatstroom van elk der twee anoden trekt.. De zelfinductie van de spoel in de
stuurroosterketen kan gewijzigd worden door de windingen wat samen te drukken of uit te
rekken. Dit levert een positieve terugkoppeling op, die toelaat het grootste uitgangsvermogen
met de beste frequentiestabiliteit te bekomen.
Eenvoudige HF snuffelaar, door Steve Ortmayer, G4RAW
Men heeft geen natuurlijk zintuig om het bestaan van een opgewekte hoge frequentie aan te
voelen, alhoewel men er wel op hoog vermogen zijn vingers of andere delen van de huid kan
aan verbranden.Maar bij geringe veldsterkten, is men afhankelijk is van technische
hulpmiddelen zoals een veldsterktemeter. De volgende eenvoudige schakeling kan
elektromagnetische velden detecteren in het frequentiegebied van 1,5 MHz tot meer dan 146
MHz, en kan helpen bij het oplossen van EMC-problemen, het coördineren van meerdere in
fase samenwerkende antennes vergemakkelijken, en is behulpzaam bij het opsporen van HF
velden die men in een bepaalde omgeving vermoed te bestaan. Zo kan men bv. zoeken of men
met draagbare apparatuur van op een afstand bespionneerd wordt. Er zijn slechts weinig
componenten nodig om dit toestelletje te bouwen:

Componenten lijstje.
C1

100 pF

R1

1 MΩ

RV1

1 kΩ

TR1

2N3819

D1

OA90

HF Sm

1 mH HF Smoorspoel

M1

Draaispoelinstrument 1 mA of gevoeliger

De transistor hoeft niet per se een 2N3819 te zijn, elke vergelijkbare zal het ook goed doen.
De diode hoeft geen OA 90 te zijn, elke kleine germanium diode is bruikbaar. De antenne is
een 30 cm lange stalen draad die,om de ogen te beschermen, op zijn uiteinde verbogen is tot
een kleine lus. Een telescopische autoantenne uit de junk box kan even goed dienen.
De mogelijke printplaat met de bestukte componenten kan er als volgt uitzien:

Men kan er nog een kleine schakelaar bij inbouwen om de batterij uit te schakelen.
Als meter M1 is elke analoge meter met een weergavegebereik van minder dan 1 mA bruikbaar,
en men kan over C1 zelfs een cassetterecorder aansluiten. De werking van de schakeling is
gemakkelijk te verklaren. De antenne stuurt de e.m.k. die op de (zeer-) hoge frequentie
binnenkomt, naar de germanium diode,die gevolgd is door de belastingsweerstand R1.
Het spanningsverval over R1 wordt door C1 gefilterd, en doorgestuurd naar de gate van de
FET. Naarmate deze poort positiever wordt, geleidt het drain-source pad, hetgeen leidt tot een
stroom doorheen de meter M1. Hoe meer hoogfrequent wordt opgepikt door de antenne, en
erdoor afgeleverd, hoe groter de uitslag van het meetinstrument zal zijn. Met de potentiometer
RV1 stelt men de grootte van de werkspanning in, en bepaalt men daardoor meteen de
gevoeligheid van de detectie. De basisinstelling bestaat er in, RV1 zo aan te passen dat de
meter M1 zonder antennespanning niet uitslaat, dus een instelling van de naald op nul.
De vuurtorenbuis (2C39, 2C40…..) oscillator.
Met een vuurtorenbuis, bv. de 2C43, kan men een goed werkende oscillator bouwen op
frequenties tot 1000 MHz. Ze is bijzonder geschikt voor een opstelling in een coaxiale
lijnschakeling. De oscillatoromgeving bestaat uit drie coaxiale cilindervormige (best inwendig
verzilverde) koperen pijpen. De binnenste maakt contact maakt met de plaat, de volgende met
het stuurrooster, en de buitenste met de mantel of de kathode van de vuurtorenbuis.

De kathode aansluiting (dat zijn de twee linkse ringen, rechts van de buisvoet) is geaard via de
buitenste cilinder. Daar zit ook nog wat capaciteit bij, tussen de kathode en de buitengeleider
van de coaxiaal. De verplaatsing van de stuurrooster-kortsluitring, regelt de
oscillatiefrequentie, en
de ruimte tussen de kathode en de roostergeleider vormt de
kathodelijn, die afgestemd wordt met een instelbare kortsluitende zuiger. Deze plunjer zorgt
voor een kortsluiting op hoogfrequent gebied, en dat is ook nog zo in andere dergelijke
uitvoeringen, waarbij die zuiger de twee cilinders in kwestie niet raakt, maar er wel een
voldoende grote capaciteit mee vormt om een HF kortsluiting te verwezenlijken.
De stuurrooster-voorspanning wordt op gelijkspanningsgebied automatisch verzorgd door de
parallelschakeling van Rg en Cg waar doorheen de kathode-roosterstroom vloeit.
Het buisvormige geleiders van rooster en de plaat vormen de plaatlijn die open is op het
rechter uiteinde, ver uit de buurt van de buis. Een naar binnen springende kwart golf lijn die
aangebracht is op het einde van de anodelijn, werkt als een hoogfrequente smoorspoel, en
dient te verhinderen dat hoogfrequent over de voeding van de anodespanning, over de
inwendige weerstand van deze voeding zou verloren gaan naar de massa.
Er staat een vrij hoge gelijkspanning tussen de stuurrooster- en de plaat-lijnen.
UHF 1,25 -Meter zendertje met de RCA 834, of met een Western Electric 304-B.

C1= twee ronde aluminium plaatjes met 2 cm diameter; de Lecherlijn is 7,5 cm lang voor 1,25
m golflengte, en 22 cm lang voor een golflengte van 2,5 m, telkens vervaardigd met koperen
pijpjes van 1 cm diameter op een hartlijn tot hartlijn evenwijdige afstand van 2 tot 3 cm.

De HF Sm1 is gewikkeld met 40 windingen draad nr.#28 op een spoelvorm met 6 mm
diameter; HF Sm2 is 25 windingen nr.#14 geëmaillerde koperdraad, gewikkeld op een
spoelvorm met 1,25 cm diameter.
DEZE SCHAKELING TRILT OP EEN GOLFLENGTE VAN 1 TOT 3 M, AFHANKELIJK VAN DE LENGTE VAN DE LECHERLIJN.
EEN KLEINE WIJZIGING van de frequentie is mogelijk als twee condensator-platen met elk 2 cm
diameter worden verbonden over de leidingen in de buurt van de buisaansluitingen.
De buisklemmen of de rooster- of anode-pennen, passen in de uiteinden van de koperen
buizen, en met twee zelftappende schroefjes, doorheen twee in de buisjes geboorde gepaste
gaatjes, kan men een goed elektrisch contact maken tussen de buizen en de Lecherbuisjes.
De hoogfrequente smoorspoelen aan de twee filamentaansluitingen zijn er nodig om een goed
starten van de oscillator tot op 3 meter zeker te stellen. De effectieve elektrische lengte van
deze spoeltjes is een halve golflengte, en om dit te bekomen verandert men de afmetingen,
dus de zelfinductie van die spoeltjes, tot de oscillator een maximaal HF uitgangsvermogen en
stabiliteit realiseert. Dat betekent dat men in een praktische UHF oscillatorschakeling niet
alleen de anode-en de rooster resonerende kringen zo goed mogelijk moet afstemmen, maar
in feite ook de kathode of filamentleiding. Een niet-metalen socket of voet ter ondersteuning
van de buis is beter om zeker te zijn dat deze schakeling ook werkt op 1 m tot 1,5 m.
Meestal worden echter maar twee van de drie kringen afgestemd, namelijk de hoge-Q
resonerende lijnen zoals in de volgende opstelling:

Een afgestemde rooster, afgestemde anode, balans -UHF oscillator.
Een afgestemde gloeidraden, afgestemde anodeketen, balans- UHF oscillator.
In deze balansschakeling zijn de rooster- en de plaat- kring afgestemd met kwart-golf lijnen,
terwijl het schema rechts daarvan een zelfde schakeling toont met de gloeidraad- en plaatkringen afgestemd.
Deze balansschakelingen hebben het voordeel, door hun symmetrische structuur met twee
buizen of vermogentransistoren, een groter hoogfrequent vermogen af te leveren aan hun
uitgang. Een hoge kwaliteitsfactor Q van 500 of meer is met Lecherlijn constructies niet
ongewoon, met een roosterkring, die zorgt voor een goede frequentiestabiliteit, terwijl een Q
van 12 of meer volstaat voor de plaat Lecherkring. Wegens deze geringe vereiste voor de
anodeketen is deze soms, zelfs op UHF, uitgevoerd met een gewone L//C combinatie:

Een UHF balans-oscillator met afgestemde stuurrooster Lecherlijn en met een anode
resonantiekring met een gewone L en C parallel.
Een andere manier om deze keuze uit te drukken, is er op wijzen dat in op resonantie
afgestemde kringen met een hoge Q, zeer weinig energie verloren gaat in de ohmse-,
hysteresis-, wervelstroom-, diëlektrische-, of stralings-vormen; De Q van een concentrische
lijn is in het algemeen hoger dan die van een parallel Lecherlijn, omdat alle energie in de
concentrische cilinders blijft zitten, terwijl sommige vormen van energie verloren gaan door
straling vanuit een open parallel-draad- of buis-lijn.

UHF oscillator met een Duitse LD1 dubbele triode.
Uitvoering met een coaxiale kring.
Boven de 300 MHz worden heel wat verliezen merkbaar, en de Q daalt snel bij een
toenemende frequentie. Het gebruik van concentrische lijnen wordt essentieel als het
resonerende element van oscillatoren en versterkers. Zo is bv. de stuurroosterkring van de
volgende TPTG oscillator uitgerust met een concentrische lijn als kring die men kan afstemmen
met de condensator C, of door een niet voorgestelde glijdende zuiger vanaf het kortgesloten
uiteinde van de lijn, die bestaat uit twee concentrische cilinders.

TPTG oscillator door W6SAI,William Orr.
Bij een metalen zuiger moet grote zorg worden besteed aan veerkontakten die een goede
elektrische geleiding moeten verzekeren tussen de buitenste cilinder en de centrale buis of
staaf. Dat gebeurt bv. in de volgende praktische uitvoering van een gestabiliseerde UHF
oscillator, die ontworpen is voor een vrij groot uitgangsvermogen met een type 316A buis,
voor het frequentiebereik 150 MHz tot 600 MHz ( = 200 tot 50 cm).

De frequentie wordt gewijzigd door een verplaatsbare zuiger waarvan de stand wordt
aangegeven op een niet voorgestelde schaal langs de bovenkant van de concentrische lijn.
Het uitgangsvermogen bedraagt slechts 4 W, maar dat is voldoende om er een
daaropvolgende eindtrap mee te sturen.
47 2 MH z z en d er t je m et Le ch e r li j n.
De staafjes of buisjes van de Lecherlijn worden met 1 cm tussenruimte, evenwijdig naast
elkaar opgesteld.

Zowel het stuurrooster als de plaat van de buis zijn elk verbonden met een koperen staaf; en
dwars over de twee Lecherstaven is een regelbare condensator van 1 tot 3 pF aangebracht,
ofwel verschuifbaar ofwel gesoldeerd, dat is te bekijken. De capaciteit daarvan veroorzaakt
een fysieke lengtevermindering van de Lecherlijn, die dienst doet als een ± λ/4 spoel, die met
die regelbare condensator resoneert op 472 MHz. De 15 kΩ roosterlek is niet verbonden met
het centrum van de staven, maar ligt naar een spanningsknooppunt. De afstand tussen dit
punt en de vrije uiteinden van de staven of buisjes, is een kwart golflengte op 472 MHz.
Filament HF smoorspoelen, of een afgestemde gloeidraadketen is wenselijk om de oscillator te
laten werken op een golflengte, die kleiner is dan een meter, omdat het filament niet strikt op
massapotentiaal staat. De HF smoorspoelen in de gloeidraadketen (HF Sm1) bestaan uit 30
windingen nummer
#16 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op een 6 mm diameter
isolerend spoellichaam, 7 cm lang. Een 200 Ω weerstand is in serie geplaatst met de 220 volt
wisselspanningsbron, zodat de gloeispanningstransformator een secundaire wisselspanning
van 2 volt aflevert, omdat de hier gekozen UHF buis HK-34C op die filamentspanning werkt.
Dit zendertje levert op 472 MHz een uitgangsvermogen af van meer dan 5 W. Een halve golf of
kwart golf antenne kan met een regelbare condensator met kleine capaciteit gekoppeld worden
met de Lecherlijn. Het schema toont een 1 tot 3 pF trimmer die een 31,78 cm (=λ/2) lange
staafantenne aftakt op een punt dat ongeveer 5 cm van de voet af ligt.
De oscillator kan getest worden met een verlaagde (400 V) anodespanning, bij voorkeur met
een 1000- tot 2000-ohm weerstand in serie met de positieve anodespanning. De oscillatie
wordt gecontroleerd door een kleine TL- lamp evenwijdig met de Lecherlijn te houden of
eventueel een draadlus waaraan een diodedetector met een microampermeter hangt, te
koppelen met de Lecherlijn in een stroombuik.
Push-pull of balans-vermenigvuldigers, door PA0….(roepteken niet meer terug te
vinden), uit een oud nummer van Electron van de Veron.
De balansschakeling was reeds lang geleden de sleutel tot suksesvolle eksperimenten op 145
MHz. In verhoogde mate geldt dit voor de 435 MHz band. De verkleining van de ingangs- en
uitgangs-kapaciteiten laat zelfs op hoge frequenties nog spoelen met een zelfinductie toe, die
een lonende. opslingering, dus hoge Q-factor, opleveren. Gaan we terug in de tijd,voorafgaand
aan de schakelingen met transistoren en IC’s, dan kan bij een balansschakeling worden
vastgesteld dat penthoden rond ca. 200 MHz door trioden verdrongen werden, of door
uitstekende dubbeltetroden die hun grensfrequentie rond 500 MHz hebben. De balansinstelling
op hogere frequenties meakt het gebruik van symmetrische Lechersystemen eenvoudig en
aanlokkelijk. Indien men het zich uit een oogpunt van ruimte kan permiiteren , is het gebruik
van deze systemen reeds vanaf 150 MHz aan te bevelen.

Men kan op het gebied van HF vermogenschakelingen twee groepen van 435 MHz zenders
onderscheiden: deze waarbij de 70 cm bereikt wordt door verdrievoudiging vanuit de 2 m band,
en de andere waarbij dat doel wordt bereikt door verdubbeling vanaf ca. 218 MHz. Er bestaan
als variante daarop wel andere mogelijkheden van frequentie-vermenigvuldiging, zoals met
varactoren. Zowel de verdubbeling van 218 naar 436 MHz, als de verdrievoudiging van 145
naar 435 MHz, vereist een belangrijke mate van HF-stuurspanning. De trap vóor de laatste
vermenigvuldiger moet dus met een voldoende nuttig rendement werken.
Bij een verdrievoudiging van 145 naar 435 MHz, is de hier bovenstaande (linkse) schakeling
aan te bevelen. Men ziet, dat de stuurtrap ook reeds in balans geschakeld is.

Als men wenst te verdubbelen,moet men erin berusten, dat wegens de uitgangs-kapaciteiten,
de traditionele L/C -afstemkringen niet bruikbaar zijn. Aan de 70 cm zijde kan best een
coaxiaalkring toegepast worden.
Gestabiliseerde, zelfbekrachtigde 5
oscillator) door W6SAI, William Orr.
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De afstemcondensator is samengesteld uit ronde, schijfvormige aluminium platen met 7,5 cm
diameter. De spoel L bestaat uit 7 windingen nummer # 10 geëmailleerde draad, gewikkeld
op een keramisch lichaam met 2 cm diameter en gespreid over een lengte van 3,75 cm.
L is voorzien van een middenaftakking om de HF smoorspoel HF Sm daar op aan te sluiten.
De HK54 buis krijgt haar stuurroostervoorspanning door de combinatie van het
spanningsverval over zowel de roosterlekweerstand R1, als over de weerstanden in de
kathode- (=gloeidraad-) kring. Deze ontwerp-opvatting draagt bij tot de frequentie-stabiliteit,
die vergelijkbaar is met die, verkregen met een parallelle staaf Lecher-oscillator.
C1= zelf vervaardigde condensator, volgens de tekst hierboven.
C2, C3= 0,002 μF mica

R1=

10 kΩ, 10 W; R2= 100 Ω,10 W draadgewonden weerstand met middenaftakking; R3=
330 Ω 10 W;
HF Sm= UHF type smoorspoel; M= 0 tot 200 mA meter; L= zie tekst.
Deze oscillator wordt via een niet voorgestelde met L gekoppelde spoel verbonden met een
geschikte antenne, en de koppeling wordt zodanig (zwak) ingesteld, dat de buis nooit meer
trekt dan 80 mA bij een plaatspanning van 1000 V. De stuurroosterbekrachtiging wordt door
wijziging van de capaciteit van de schijfcondensator aangepast (zie foto) voor een zo stabiel
mogelijke werking door middel van de beweegbare schijven. Deze eenvoudige oscillator kan
zelfs anode-gemoduleeerd worden met een LF vermogen van 25 tot 35 watt, via de secundaire
van een modulatietransformator die (in serie) staat tussen de plaatkring en de
hoogspanningsvoeding. Het is best niet te pogen om de oscillator meer dan 85 procent te
moduleren.

Parallel-draad oscillator met een eikelbuisje, voor een 3/4- m e t e r
W 6 S A I RAD IO Han dbo o k) .
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Kwart-golf lange, evenwijdige Lecherdraden worden afgestemd over een frequentiebereik van
10 centimeter, door een afstemcondensator met een betrekkelijk grote capaciteitsverandering.
Daardoor werkt deze, met maximale capaciteit ingedraaid, als een kortsluiting over de
parallelle draden.
Een instelling op een geringere capaciteit, verlaagt op elektrisch gebied de effectieve lengte
van de evenwijdige draden die dienst doen als spoel, waardoor hun zelfinductie, en bijgevolg
de frequentie van de acorn type 955 oscillator verandert. De eikel-buis en de
afstemcondensator zijn gemonteerd op een klein isolerend paneel boven een aluminium
chassis.
Kleine HF smoorspoelen zijn in serie geplaatst met de gloeidraad, en de kathode-aansluiting
van de 955.
Deze HF spoelen bestaan uit 25 windingen nummer #24 draad, in de vorm van een
vrijdragende wikkeling met 6 mm diameter.

De HF smoorspoel in de plaatkring is op dezelfde manier ,en met hetzelfde aantal windingen,
gewikkeld zoals de andere smoorspoelen. Een kwartgolf afgestemde kring van twee parallelle
draden, afgesloten met een kleine vaste mica condensator kan worden toegepast in plaats van
de gloeidraad- en kathode- smoorspoelen voor en op een golflengte van minder dan 3/4
meter. Eén zijde van het filament wordt verbonden met de kathode van de eikelbuis.
De plaat- en stuurroosterklemmen aan de 955, sluiten aan op de twee parallelle draden of
buisjes van de Lecherlijn, die elk 3,75 cm lang zijn voor een 3/4 meter werking. Deze twee
draden worden rechtstreeks gesoldeerd aan de geleiders van de 100 pF afstemcondensator,
die (met kleine afmeting) ontworpen is voor UHF toepassingen. De rotor van deze condensator
is via een geïsoleerde flexibele koppeling door een in het voorpaneel geboorde opening
gevoerd naar een afstemknop die verdraaibaar is voor een met frequenties geijkte
afstemschaal.
Het afstembereik bestrijkt 70 tot 80 centimeter. Een anodespanning van 90 V tot 135 V zal
deze schakeling laten werken als super-regeneratieve oscillator. Superregeneratie wordt
verkregen door middel van een stuurrooster- blokkerende werking, met een 1 MΩ roosterlek
aangesloten over de parallelle draadkring. Deze schakeling begint dan te werken als
superregeneratieve ontvanger, en zoals blijkt uit het bovenstaand schema kan men dan een
buis voorzien die zowel werkt als roosterlek detector, en als LF-versterker, aan wiens uitgang
men het laagfrequent kan beluisteren op hoofdtelefoon.
Het chassis van deze ontvanger meet 7,5 x 25 x 2,5 cm, en het voorpaneel 10 cm x 20 cm.

De 3/4-meter afgestemde kring wordt hoog genoeg boven het chassis gemonteerd, zodat er
geen magnetische of capacitieve beïnvloeding kan uitgaan van het daaronder gelegen metalen
chassis. Een scheidingscondensator van 0,5 μF aan de uitgang van de LF versterker, laat toe
een zijde van de hoofdtelefoon te aarden, hetgeen minder ongewenste brom en ruis zal
opleveren, alleen al doordat er geen gelijkstroom vloeit door de hoofdtelefoon of een daar
eventueel geïnstalleerde kleine luidspreker.

Hoogfrequente spoelen op UHF (R.F. Chokes at U.H.F., in Januari 1946, Radio News, door W.J.
Stolze).
In het UHF-gebied van 30 MHz tot 3 GHz heeft de toepassing van spoelen en smoorspoelen te
lijden onder de strooicapaciteit van de dicht bij elkaar gewikkelde draden onderling, en van de
isolatie tussen de windingen en wikkelingen. Tot op zekere hoogte, heeft men tijdens de oorlog
1940 tot 8 mei 1945 geprobeerd daar een mouw aan te passen met nieuwe wikkelmethoden.

Welke van deze smoorspoelen zijn geschikt voor VHF, UHF, SHF….? Misschien geen enkele,
wegens teveel windingen.
Een belangrijke toepassing van de smoorspoel, is haar aanwezigheid in serie met de B+ plaat
-voedingsspanning, of bij transistoren in de collektorketen in serie met de Vcc, van hoge
frequentie oscillatoren. Hernemen we als voorbeeld de schakeling van een Hartley oscillator:

Links: Over de smoorspoel L2 staat de uitgangsspanning van de oscillator, dus L2 speelt hier
twijfelloos een belangrijke rol, om te beginnen het uitgangsvermogen van de oscillator
ophopen in haar spoelwindingen, en ten tweede een hoge reactantie of nog beter hoge
impedantie vertonen op de werkfrequentie van de oscillator. De smoorspoel L2 verhindert op
die manier ook, dat een deel van het HF vermogen dat gegenereerd wordt door de oscillator,
zou gedissipeerd worden in de lage inwendige weerstand van de gelijkspanningsvoeding.

Midden:
Een typische koolstofweerstand met een keramisch lichaam rond de kern als isolatie en
beschutting,is geschikt om er een smoorspoeltje bovenop te wikkelen waarvan de twee
uiteinden dan gesoldeerd worden aan de aansluitdraden van de weerstand. Op steeds hogere
frequenties krijgt men dan wel af te rekenen met het feit dat het weerstandselement, dat aan
elke kant geflankeerd is door kleine ronde metalen platen A en B, een ongewenste capaciteit
zal invoeren die parallel zal staan met de boven de weerstand gewikkelde smoorspoel.
Keramisch geïsoleerde weerstanden, met waarden variërend vanaf 1 megohm en hoger, zijn
ideaal om een UHF smoorspoel op te wikkelen. Dit materiaal heeft geringe verliezen en is
gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar. Een 1 MΩ weerstand heeft een voldoende hoge
weerstandswaarde, om nagenoeg geen invloed uit te oefenen op de Q van de er op
gewikkelde smoorspoel.
Een nummer 36 emaildraad kan 25 milliampère verwerken. Houdt alle leidingen zo kort
mogelijk.
Rechts:
Men kan ter vorming van een smoorspoel een aantal wikkelingen koperdraad rond een
bakelieten of polystyreen staaf wikkelen als drager. Een kleine verdeelde capaciteit zal
bestaan tussen elk paar windingen van de spoel. Deze capaciteit die parallel staat met de
zelfinductie van de spoel, zal vooral op steeds hogere frequenties een gevaar betekenen voor
het ontstaan van zogenaamde zelf-oscillaties van de aldus gevormde trilkring. Een Q- Meter is
een geschikt instrument om de eigen resonantiefrequentie van smoorspoelen te meten.
Wat nog de toepassing van buizen betreft, krijgt men vanaf 200 tot 600 MHz in het
frequentiespectrum te maken met een ander probleem, namelijk dat hoge percentages van de
HF stroom kunnen lopen langs de draden van de gloeidraad, en verloren gaan in de gloeidraad
transformator. Verbetering van deze toestand is mogelijk door smoorspoelen op te nemen in
de filament leidingen, met daarbij een aantal, geval per geval te bekijken werkwijzen voor een
correcte aarding. De linkse onder volgende schakeling toont een dergelijke uitvoering.
De rechtse voorstelling heeft betrekking op een modulatietransformator voor (nog) amplitudemodulatie, in welk geval het nuttig geoordeeld werd in serie met de secundaire van de
transformator, een HF smoorspoel op te nemen naar het stuurrooster van de buis toe.
Daardoor wordt voorkomen dat het hoogfrequent dat het stuurrooster exiteert, zou wegvloeien
naar massa over de modulatietransformator en de voeding die daar onder in serie mee
aangesloten is.

Afstembare microgolf generator, door Jordan Strundzhev,in Botvgrad, Bulgarije.
(Tunable microwave generator, used in a satellite television receiver).
Het rendement op vermogengebied, kan bij de volgende microgolf generator berekend worden
uit: η= Puit /2Zo, waarin: Puit= het generator-uitgangsvermogen, η= het rendement dat hier
ook een maat is van de spanningsamplitude U uit van het uitgangssignaal, en Zo= de
belastingweerstand in ohm. Een optimaal uitgangsvermogen is moeilijk te verwezenlijken,

samen met een goede frequentiestabiliteit van de oscillator, de lineariteit van de
uitgangsspanning (indien deze bestemd is om een mengtrap van een ontvanger te sturen), de
juiste bronimpedantie, en het ontbreken van ongewenste harmonischen.
De te sturen mengtrap kan een gebalanceerde menger (DBM) zijn, uitgevoerd met
GalliumArsenide Schottky dioden, waarvan het gewenste uitgangsvermogen 10 mW (10 dBm)
is. => Puit (dBm)= 10*log (Puit mW /1 mW). De hier bekeken generator heeft als
hoofdonderdeel een 1,2 tot 2,4 GHz oscillator, waarbij de frequentie is verdeeld in twee delen,
gekozen door een niet voorgesteld relais: een eerste oscillator trilt op 1,2 tot 1,85 GHz, en een
tweede oscillator op 1,75 tot 2,4 GHz.

Als componenten werden onder meer gebruikt: 2 transistoren type BFR90 (of BFR91,
BFR91A),en de varicap VV126 (uit een UHF-TV afstemmer).
De transistoren werken in een gemeenschappelijke collektor schakeling, waarbij de collektoren
(hun stroom krijgend over R1 en R6) van VT1 en VT2 via de condensatoren C1 en C6 geaard
zijn. De condensatoren C2 en C7 hebben een veel kleinere capaciteit, waardoor ze mee de
frequentie van de twee oscillatoren kunnen helpen bepalen, samen met L1, L2 en L7, L8. L3 en
L6 zijn smoorspoelen in de basisketens van de transistoren VT1 en VT2. De grootte van de
zelfinductie van de spoel L4 (8 mm lang) bepaalt samen met de varicaps VD1 en VD2 de
afstembare frequentie van de eerste oscillator, en over L5 (spoellengte 3 mm) en VD3 en VD4
kan hetzelfde gezegd worden voor de tweede oscillator. De capaciteitsdioden VD1, VD2 en VD3,

VD4 zijn best te zoeken in paren met dezelfde eigenschappen. De spanning, geleverd aan de
varicaps, varieert van 2 tot 32 volt.
De uitgangsspannigen worden afgenomen door de weerstanden R9 en R10, hetgeen dus een
vrij vreemde manier is in een schema om die als plaats van de belastingen te kiezen, en aan te
duiden. Een alternatieve uitgang bieden twee spoelen L9 en L10 die op het schema zchtbaar
zijn onder de vorm van twee vertikaal naar beneden dalende lijnen, onderaan verbonden door
een horizontale lijn, die vanaf het midden naar de uitgang loopt. We vinden dezelfde
voorstelling terug op de onder het schema volgende printplaat.De auteur zegt ook niet
duidelijk over welke oscillatorsoort het gaat. Op het eerste zicht handelt het zich over een
variante van een Clapp oscillator. Als printmateriaal dient glasvezelplaat.

Een 6 m (50 MHz) zender (of met hogere frequentie), door John G2HK, in Television
and Short Wave world, juni 2011.
De volgende TV-zender schakeling werkt met FM modulatie voor geluid, en PAL voor video
modulatie. Het audiosignaal wordt vooraf versterkt met de transistor Q1. De transistor Q2
vervult twee taken: voortbrengen van de draaggolf op een gekozen frequentie, en de
modulatie.

De voorversterkte audiospanning wordt toegevoerd aan de basis van transistor Q2 voor
modulatie. C5 en de spoel L1 vormen de afgestemde kring die resoneert op de draaggolffrequentie. Het videosignaal wordt toegepast op de emitter van de transistor Q2 via de
potentiometer R7,voor modulatie. Het gemoduleerde samengestelde signaal (audio + video)
wordt uitgezonden door de antenne A1. Deze TV-zender werkt met een 12V (liefst
gestabiliseerde) gelijkspanningsvoeding, of een batterij. Een batterij zal zeker de ruis
verminderen, en verbetert de prestaties. De spoelL1 wordt gewikkeld met 4 windingen nr.# 24
SWG geëmailleerde koperdraad op een 6 mm diameter: trolituul spoelvorm. T1 is een
hoogfrequente transformator uit een oude transistorradio (afbraak). Antenna A1 is een 1
meter lange koperdraad. Deze zender werkt op de ZHF-band tussen 50 en 210 MHz en is
compatibel met PAL B en PAL G. systems. Kleine aanpassingen kunnen nodig blijken voor de
waarde van C8 en de antennelengte, om dit systeem best te laten presteren.
Televisiezender, door David Kwaku Celestin uit Ghana, in mei 2008. [zelfde schema als
hier boven].
De volgende ZHF-band TV-zender werkt met negatieve geluid modulatie en PAL video
modulatie, getest op VHF, maar niet op UHF frequenties.
Het in FM gemoduleerde geluidssignaal ligt tussen 5,5 en 6 MHz, en kan daarop afgestemd
worden met C5.
De zender zelf werkt op VHF frequenties tussen 54 en 216 MHz en is dus compatibel met PAL
Systeem B en Pal systeem G.
De schakeling is dezelfde als de hier bovenstaande. Het is moeilijk na te gaan, welke van de
twee auteurs G2HK of David Celestin, de oorspronkelijke ontwerper van de schakeling was.

