Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 13.

W2COS zal waarschijnlijk zijn spoelen niet zelf wikkelen…..
Op het ogenblik van dit schrijven,wordt op minstens 5 plaatsen van het internet het ‘vrij te
downloaden’ “ VHF/UHF DX book 2017” aangeboden.
Hier volgt éen van de mogelijke kopieer- url’s :
http://www.trpub.net/assets/applets/VHFUHF_DX_Book.pdf voor de OM’s die er niet tegen
opzien dat dit een engelstalige uitgave is. Wij hebben er, in hetgeen hier onder volgt, met
vermelding van de bron, een ZHF en een UHF schakeling uit overgenomen, en in de mate van
het mogelijke, de bespreking ervan vertaald: 1) De W1SL 144 MHz P.A. (door GW4FRX), en 2)
De K2RIW (door G3SEK en GW4FRX) vermogenversterkers.
Fabrikanten van VHF/UHF (vermogenversterker-) buizen zijn bij de vleet te vinden op het
internet, bijvoorbeeld het buizen-programma van Kuwayama :

Eén van de vele andere verkopers van onder meer Russische (ook originele en Amerikaanse en
Europese nagemaakte) buizen is: info@vinecom.co.uk
Enkele weinig gekende benamingen van machten van 10, in verband met de
frequenties van golven en stralingen:

Ter herinnering: ligging van de TV en FM banden in het ZHF/UHF spectrum:
Band
I
II
III
IV
V

Laagste freq
47 MHz
88 MHz
174 MHz
470 MHz
606 MHz

Hoogste freq
68 MHz
108 MHz
230 MHz
606 MHz
862 MHz

Kanalen
2,3,4 VHF TV
FM
5 tot 12 VHF TV
21 tot 37 UHF TV
38 tot 69 UHF TV

Volgende herinnering: de microgolf banden:
Band
L
S
C
X
Ku
K
Ka
EHF

Laagste freq
1 GHz
2 GHz
4 GHz
8 GHz
12,4 GHz
18 GHz
26,5 GHz
40 GHz

Hoogste freq
2 GHz
4 GHz
8 GHz
12,4 GHz
18 GHz
26,5 GHz
40 GHz
300 GHz

Grootste golfl0
30 cm
15 cm
7,5 cm
3,75 cm
2,42 cm
1,66 cm
11,1 mm
7,5 mm

Kleinste golfl.
15 cm
7,5 cm
3,75 cm
2,42 cm
1,66 cm
1,11 cm
7,5 mm
1 mm

De EHF band wordt de “millimeter-band” genoemd, en alle frequenties hoger dan 300 GHz
heten het “sub-millimeter gebied”.
“Klasse”-werking van versterkers. In hetgeen hieronder volgt, zullen we ZHF en UHF
vermogenversterkers met buizen en transistoren bekijken. Versterkers worden ingedeeld, als
werkend volgens een zekere “klasse”, en die indeling berust op het feit, dat door de actieve
buis of halfgeleider gedurende een ganse periode ofwel 360° van de versterkte
ingangsspanning, stroom vloeit (klasse A) of slechts gedurende de helft daarvan (klasse B), of
slechts gedurende positieve stroompieken (klasse C).

De voornaamste eigenschappen zijn samengevat in de volgende tabel :

Voortzetting van ‘We maken zelf een spoelenwikkelmachine’.
7) Transformator wikkelaar (Transformer Winder Project 2000).
Het doel was een half-automatische transformator spoelwikkelaar te ontwerpen.

De twee evenwijdige geleidestaafjes die men ziet op de voorgrond, zijn 17 cm lang van einde
tot einde. Men ziet hoe op deze twee staafjes de draadgeleider verschuift. Hij is gemaakt uit
twee aan elkaar (met epoxyklever-) gelijmde blokjes polystyrene.
Onder de twee metalen staafjes kan men met enige moeite twee zwarte stroken zien, die
behoren tot een doorlopende geribbelde plastieken band die loopt over een daartoe geschikt
aandrijfwiel op de as van de rechts onderaan voorgestelde stappenmotor.
Deze zal ervoor zorgen dat de polyester draadgeleider met een zekere stap, horizontaal
verschuift.

Links: bovenaanzicht van deze stappenmotor. Rechts: onderaanzicht van deze stappenmotor.
De te wikkelen draad loopt door een opening die bovenaan in de vertikale plastieken staaf geboord is.
Vandaar loopt de draad naar beneden door de ogen van drie in het zwart voorgestelde oogvijzen.
Vanaf de onderste oogvijs die met een laag zachte plastiek omkleed is, en een kwart slag kan verdraaid
worden tot in een schuine stand, loopt de draad maar de ingang van het links voorgesteld aluminium
buisje, dat is het stuk met de grootste diameter van een uitschuifbare (afbraak-) auto-antenne.
Aan de voorkant van die metalen buis, die geklemd is in een plastieken houder, zit in de opening van de
buis een zacht plastieken ringetje, zodat de koperdraad niet zal schuren tegen de scherpe aluminium
kanten van de buisopening, maar tegen zachte plastiek. Het ander uiteinde van het buisje mondt uit juist
onder de door een rechts bovenaan voorgestelde as, aangedreven door een tweede stappenmotor.
Op deze as zal de isolerende spoelvorm bevestigd worden, om de daarop te wikkelen spoel te ontvangen.
Deze hoofdas zit met de uiteinden gemonteerd in een stel kogellagers, zodat ze weinig wrijving

ondervindt.

Dit is een stappenmotor voor de aandrijving van de hoofdas, met een groter (sterker) koppel
dan de vorige.
Hieronder volgt nog een dichtbij opname van de aandrijvingsmotor rechts onderaan, met een
groot genoeg koppel. Rechts: het door de auteur zelfgemaakt loopwieltje voor de rubberen
(aan de binnenkant geribbelde) aandrijfband, aan de linkerkant van de opstelling gemonteerd
met een paar schroeven en moeren.

Hoe kan men een stappenmotor identificeren met een multimeter als er vier draden
uitkomen, die blijkbaar behoren bij twee spoelen. (How to identify four-wire stepper
motor coil pairs with a multimeter).
Wat zijn stappenmotoren? Stappenmotoren zijn borstelloze, synchrone elektrische motoren
die een volledige omwenteling van hun rotor in verschillende gelijke stappen of
asverdraaiïngen uitvoeren. Terwijl de conventionele elektrische motoren continu draaien,
beweegt de rotor van een stappenmotor slechts één stap tegelijk. Een stappenmotor kan
dienen voor een vrij nauwkeurige positiecontrole, omdat de rotor-as ervan over een
welbepaalde hoek kan verdraaid worden.

Links: de rechts voorgestelde stappenmotor verdraait de as van een hoogspannings regelbare
vacuum condensator, die bestemd is om samen te werken met een spoel in een
antenneafstemmer of in een hoog vermogen eindtrap van een zender.
Rechts: een aantal afbraak stappenmotoren, gedemonteerd uit PC printers en andere
elektronische toepassingen, te vinden op de vlooienmarkt of in kringwinkels. Bij Chinese
firma’s zijn deze stappenmotoren (nieuw) te koop aan prijzen vanaf 3 euro, altijd risicovrij per
internationaal aangetekend schrijven opgestuurd, dikwijls zonder verzendingskosten.
Enkele soorten stappenmotoren.

Men onderscheidt:

Aandrijfwijze:
Aantal draden

Belangrijkste eigenschappen

Unipolair

5, 6, of 8

Goedkoop, sterk, eenvoudig, goed werkend op
lage snelheden.

Bipolair

4, 6, of 8

Bipolair
parallel

4 of 8

Indien traag draaiend: groot koppel, indien
snel draaiend : zwak koppel.

Vlakker koppelsnelheidsprofiel, sterk koppel op
hoge snelheid.

Koppel:
Meten van het koppel dat ontwikkeld wordt door de as van een stappenmotor.
De twee meest voorkomende typen stappenmotoren zijn de bipolaire motor en de unipolaire
motor. De bipolaire en unipolaire motoren zijn vergelijkbaar met elkaar, behalve dat de
unipolaire een middenaftakking heeft op elke spoelwikkeling.

Bipolaire en unipolaire stappenmotoren.
Principe-voorstelling van bipolaire en unipolaire stuurtrappen met veldeffect transistoren.
De bipolaire en unipolaire stappenmotoren hebben in dit voorbeeld twee wikkelingen, hier A1
A2, B1 B2 genoemd. Verschillende bedrijven hebben MOS transistoren ontwikkeld, zoals de
rechts voorgestelde, in het bijzonder om een bipolaire stappenmotor van de stroom door zijn
spoelen te voorzien, die nodig is om hem in de beide richtingen aan te drijven.

De middenaftakking op de spoelen van de unipolaire motor laat een eenvoudiger sturende
schakeling toe (figuur uiterst rechts), waardoor het vloeien van de stroom tot één zin en
richting wordt beperkt. Het belangrijkste nadeel van de unipolaire motor is de beperkte
mogelijkheid om alle windingen op een gepast moment te activeren, hetgeen resulteert in een
lager koppel in vergelijking met de bipolaire motor. De unipolaire stappenmotor kan als
bipolaire motor gebruikt worden, door de middenaftakking van de aandrijfspoelen los te
koppelen. In stappenmotoren die worden toegepast in de volledige stap modus, wordt de ene
spoel na de andere bekrachtigd. Op deze manier zijn er vier verschillende standen van de
motor-as mogelijk. Men kan deze motor-as ook acht posities laten innemen, als ‘halve stapmotor’, dan is het koppel van de motor-as 1,4 maal groter, maar ten koste van een tweemaal
zo groot stroomverbruik.
lndien een stappenmotor 4 draden heeft, is het een bipolaire motor.
Bipolaire stappenmotoren hebben twee wikkelingen, die niet met elkaar verbonden zijn, en er
inwendig als volgt uitzien:

Aangezien de spoelen A en B niet met elkaar verbonden zijn, zal de weerstand tussen de
leidingen A1 en B1 of tussen A1 en B2 oneindig zijn. De weerstand tussen A1 en A2 of tussen
B1 en B2 zal zeker kleiner dan oneindig zijn (alhoewel groter dan nul), aangezien zij elk op
zich deel uitmaken van dezelfde wikkeling. De fysische ligging van de draden, of hun kleuren,
kunnen éen of andere vorm van koppeling voorstellen. Een eenvoudige controle met een
multimeter, ingesteld op de weerstandsmetingoptie, bespaart veel tijd om de vorm, het
uitzicht en de ligging van de bedrading op te lossen.
Afbeelding 1: De zwarte en de gele draad maken geen deel uit van dezelfde spoel, aangezien
de multimeter een hoge (oneindige) weerstand aangeeft.

Afbeelding 2: De oranje en de gele draad maken deel uit van dezelfde spoel, omdat de
multimeter ongeveer 18 Ω weerstand meet.

Sluit de stappenmotor aan op een motorstuurschakeling van uw keuze. Sluit de voeding aan,
en voer de code in (= bepaalt de vorm en polariteit van de sturende rechthoek impulsen die op
de verschillende spoelen toegepast worden) om de motor met de as in een bepaalde zin te
doen draaien. Als de motor in de verwachte richting draait, hebt u de juiste polariteit.
Als hij omgekeerd draait, moet de polariteit van éen van de twee paren veranderd worden (het
maakt niet uit dewelke).
‘Code’: hiermee wordt een waarheidstabel bedoeld zoals in de digitale techniek, in de aard
van:
Stap

draad 1

draad 2

draad 3

draad 4

1

Hoog=1

laag=0

1

0

2

0

1

1

0

3

0

1

0

1

4

1

0

0

1

Veronderstellen we dat alle spoelen tegelijk gemagnetiseerd worden. De rotor ervaart van alle
spoelen, krachten met dezelfde grootte, en beweegt niet. Indien bv. de spoel D alleen
magnetiseert, ervaren de tanden op de rotor een aantrekkingskracht naar + D, en de rotor
beweegt om éen stap te voltooien. Daarna zal het sturend programma met rechthoekimpulsen
aan de volgende spoel energie toevoeren om de volgende stap te voltooien.
Dit gaat zo door tot de vier stappen volledig uitgevoerd zijn. Om de rotor in een bepaalde zin
te doen draaien, met de as naar rechts of naar links, is bijgevolg een reeks opeenvolgende
impulsen met een bepaalde vorm en amplitude op een tijds-as nodig. Een klokschakeling
brengt deze impulsen voort en stuurt ze naar een decade-teller die de golfvormen met een
vaste regelmaat aflevert aan transistoren, die de spoelen van de stappenmotor in de volgorde,
voorgeschreven door een waarheidstabel, besturen. Een moeilijkheid treedt dan op zodra een
reeks (bv.) 1, 2, 3, 4, voltooid is, en de stappenmotor vier stappen heeft voltooid, hij dan
stilvalt, en men een middel moet zoeken om hem te laten voortlopen om de cyclus te laten
herbeginnen.
Indien men zelf een stuurschakeling wenst te maken voor een dergelijke opstelling, heeft men
een drietal IC’s nodig, en nog enkele andere componenten zoals weerstanden en dioden.
Vooraleer men dit alles op de gepaste wijze met elkaar verbonden heeft door te solderen op
een zelfgemaakte printplaat, is men waarschijnlijk meer geld en moeite kwijt, dan voor
complete stuurschakelingen die men op het internet aantreft voor nog geen 15 euro.
Om ze te vinden, kan men op de zoekbalk van Google typen:‘ stepper motor drivers’, gevolgd
door ‘Enter’. Men kan natuurlijk ook een oude matrix printer van een PC afbreken, want daar
zitten twee stappenmotoren In met de nodige stuurschakelingen. Wie geen matrix printer
meer staan heeft, vindt er wel een in de kringwinkels aan 5 euro. Anderen verkopen ook reeds
stappenmotoren vanaf 3 euro op bijvoorbeeld:
http://images.rambler.ru/search?query= chinese%20stepper%20motors&utm_so
urce=ramblersearch&utm_medium=mixup&utm_cam paign=images_up
of een stuurschakeling voor een stappenmotor vanaf 2,5 euro bij bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.com/popular/arduinostepper-motors.html en met Google, in de
zoekbalk te typen: Arduino_Lesson_16._Stepper_Motors.pdf

Na vastgesteld te hebben welke draden bij (w)elke spoel behoren, is de volgende vraag hoe
men de juiste polariteit van de stappenmotorspoelen bepaalt. Dit is niet mogelijk met een
multimeter. Hiervoor moet men beschikken over een stuurschakeling voor de motor, en een
principe-voorbeeld volgt hieronder met geen twee spoelen, maar met vier spoelen, dus 8
draden.
In het vorige voorbeeld met 4 draden spreekt men over een ‘volle of volledige stap’-motor,
terwijl men bij een 8 draden motor veeleer zal te doen hebben met een zogenaamde ‘halve
stap’-motor.

Voorbeeld van een halve stap unipolaire motor.
8) PC-gestuurde stappenmotor (Computer controlled stepper motor) door Ashish
Derhgawen, 2 november 2007:
Vereenvoudigde voorstelling:

Wanneer de stroom door de spoel "A" vloeit, wordt de magneet aangetrokken en beweegt zich
een stap vooruit. Op dat ogenblik wordt de spoel "A" uitgeschakeld en de spoel "B" wordt
doorvloeid door een stroom, dus bekrachtigd. Nu neemt de magneet een volgende stap, enz.

Een soortgelijk proces heeft plaats in een stappenmotor, maar de magneet is cilindrisch en
draait rond tussen de spoelen die men zich kan voorstellen met poolschoenen rond de rotor.
Om een stappenmotor-as te laten ronddraaien, moeten deze spoelen wel in een juiste
volgorde geactiveerd worden, met:
1. Enkelvoudige stappen (= spoel na spoel excitatie): Dit is de eenvoudigste stappenmodus.
In deze werkingswijze wordt elke opeenvolgende spoel geactiveerd, en beweegt de motorrotor
één stap per keer. Voorbeeld:
Impuls

1
2
3
4

Spoel 1 Spoel 2 Spoel 3
1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Spoel 4

2

2. Halve stappen: Het verschil tussen enkelvoudige stappen en halve stappen, is, dat de
hoekverdraaiing in het geval van de halve stappen, slechts met de helft van de snelheid
beschreven wordt van deze voor een volledige stap, maar wel met tweemaal de resolutie of
het scheidingsvermogen van een enkele stap. Dit komt neer op de helft van de rotatie of
asverdraaiïng van de rotor. Voorbeeld :
Impuls

1
2
3
4
5
6
7
8

Spoel 1 Spoel 2 Spoel 3
1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

Spoel 4

Uit de tabel blijkt dat het nodig is, telkens twee spoelen tegelijk te bekrachtigen op de lijnen 2,
4, 6, 8, dus met een dubbel stroomverbruik in die standen tot gevolg, bij een halve stap
motor, in vergelijking met een enkelvoudige of volledige stap motor.
De elektronica bouwen.
De auteur van dit artikel vertrekt van de opvatting, dat hij een stappenmotor kan sturen
vanuit de parallele poort van een PC. Voor zover ons bekend is, zijn er echter geen laptop’s,

tenzij deze rusten op een zogenaamd ‘docking station’, dat is een basis met meerdere
aansluitmogelijkheden, maar er zijn maar weinig laptop’s die dat hebben (HP heeft nog een
dergelijk model) die vandaag nog uitgerust zijn met een parallele of seriele poort, omdat de
komst van de USB-poort dit alles zowat heeft vervangen.
De auteur suggereert: “installeer dan een I/O-kaart waar een parallele poort opzit”, maar een
dergelijke kaart is niet meer insteekbaar in een gewone laptop.

Parallele poort
Men is dus aangewezen op een grotere, oudere PC, waar die kaarten nog in zitten, en we
zullen daarom deze werkwijze niet tot in detail uitdiepen (met een sturende routine door de
auteur geschreven), maar we verwijzen naar de url om het oorspronkelijk artikel in het Engels
(hier onder vermeld), op het internet te bekijken, voor de OM’s die toch op deze ingeslagen
weg zouden willen verder gaan.
De elektronica voor het besturen van een stappenmotor, is met een parallelle poort eenvoudig,
door gebruik te maken van een ULN2003 driver I.C., dat een reeks van 7 darlington
transistoren bevat (met geïntegreerde diodebescherming), die elk 500 mA stroom kunnen
sturen.

Uit deze opstelling blijkt dat D0 (Pin 2 op de parallelle poort) aangesloten wordt op Pin 1 van
het ULN2003 Stepper Driver I.C, D1 (Pin 3) is aangesloten op I.C.-Pin 2, D2 (Pin 4) is
verbonden met I.C.-Pin 3, en D3 (Pin 5) is aangesloten op I.C.-Pin 4. De draden van een
stappenmotor zijn gekleurd. Om te bepalen welke draad hoort bij welke spoel, kan men zoeken
naar de gegevens van de motor op het internet, of met een Ohmmeter, zoals reeds bekeken,
de draden van de stappenmotor identificeren.
Er zal een gemeenschappelijke stroomdraad gevonden worden, en vervolgens zoekt men met
de Ohmmeter verder naar de paren draden, dus telkens twee draden die bij een bepaalde
spoel horen.

Dikwijls is de rode draad de gemeenschappelijke stroomdraad, en tussen deze
en
alle
andere draden zal men slechts half zoveel weerstand meten als tussen elke twee andere
draden die koppels vormen.

Voorbeeld:
Gele draad - Spoel 1.
Bruine draad - Spoel 2. Rode draad - Gemeenschappelijke stroomdraad.
Oranje draad - Spoel 3.

Zwarte draad - Spoel 4.
Indien de metingen foutief zijn, zal de motor niet stapsgewijze draaien
Enkele proefopstelling-voorbeelden voor de OM’s die nog zelf een sturing willen bouwen:
Op de foto’s hierboven, werden de draden van het I.C. met de parallelle poort verbonden door
de tussenkomst van een DB-25 mannelijke connector, waar de draden naar gesoldeerd
werden, zodat het gemakkelijker werd om ze aan te sluiten op de parallelle poort.
Deze poort kan voorzien zijn van een kabel (DB25 mannelijke/vrouwelijke parallele poort
kabel), afhankelijk van welke PC opstelling men vertrekt, eventueel met een daarin
geïnstalleerde I/O-kaart.
Test het alle gesoldeerde verbindingen met een multimeter, en controleer of alle aansluitingen
juist uitgevoerd zijn, en er geen kortsluitingen opgetreden zijn. Sluit dan het ene uiteinde van
de parallelle poortkabel aan op de stuurschakeling met de ULN2003, en steek de andere kant
met de parallelle poortstekker in de parallele poort op de computer. Dat is het!
Het is vervolgens tijd om een code te schrijven, en de code de rest te laten doen …=>
subroutine => te vinden in het oorspronkelijk artikel:
https://channel9.msdn.com/coding4fun/ar
ticles/Computer-Controlled-StepperMotor
Een ander artikel in dezelfde zin: https://www.pccontrol.co.uk/stepperbee_info.htm
Hoe identificeren we in een stappenmotor met zes draden, de spoelparen met een
multimeter.
Stappenmotoren met zes draden zijn unipolair en hebben één wikkeling per fase (zoals de
bipolaire stappers), maar met een middenaftakking op elke spoel. De interne bedrading van
deze motoren ziet er als volgt uit:

Unipolaire stappenmotor. (Waarom men de stappenmotoren unipolair= eenpolig, en bipolair=
tweepolig noemt, is een vraag die kan gesteld worden).
Op het eerste zicht kunnen we aannemen dat de weerstand tussen A1 en AC de helft zal zijn
van die tussen A1 en A2. Hetzelfde geldt voor de weerstand tussen BC en B1, of B2.
Men zal geen verbinding (oneindige weerstand gemeten) vinden tussen éen van de draden van
spoel B en deze van de spoel A.
Op dezelfde wijze als in het geval van de bipolaire 4-draads stappenmotor, bestaat er geen
verbinding (oneindige weerstand) tussen éen van de draden van de spoel B en de spoel A.
Een andere meting zal bevestigen dat de twee rode draden ook niet verbonden zijn.

De zwarte en bruine draden leiden blijkbaar naar dezelfde spoel (gemeten weerstand
ongeveer 194 Ω). De zwarte en de bovenste rode draad (er komen twee rode draden voor op

deze stapper) maken deel uit van dezelfde spoel, want er wordt een weerstand gemeten van
ongeveer 97 Ω.

De bovenste rode draad moet de middenaftakking zijn van de spoel met de zwarte
bruine draden, omdat de weerstand tussen de rode draad en de zwarte draad de helft
de weerstand tussen de zwarte en de bruine draad.
Om hiervan zeker te zijn, is het best ook de weerstand tussen de bovenste rode en de
draad te meten, om te bevestigen dat men ook tussen die twee 97 Ω vindt.
De gele draad mag geen deel uitmaken van dezelfde spoel als de zwarte, de bruine
bovenste rode draad.
De multimeter toont geen elektrische verbinding tussen de gele en de zwarte draden.

en de
is van
bruine
en de

Conclusie: deze metingen hebben aangetoond dat een eerste spoel te vinden is tussen de
zwarte en bruine draden, met de bovenste rode draad als de middenaftakking daar tussen.
Naar de tweede spoel lopen de gele en oranje draden, met de onderste rode draad als
middenaftakking.
Als een stappenmotor 5 draden heeft, controleer of éen van de draden niet is aangesloten aan
de metalen behuizing van de motor.
Als dat zo is, markeer dit feit, en ga verder met dezelfde testen als bij de vierdraads
stappenmotor.
De weerstandstest is nog steeds bruikbaar om de middenaftakking vast te stellen, maar de
weerstand tussen de andere 4 draden zal dezelfde zijn.
Als een stappenmotor 8 draden heeft, zal de inwendige bedrading er als volgt uitzien:

9)Toepassing: stappenmotor met zelf gemaakte reductie (96:1) drijft de as aan van
een vlindercondensator. We maken zelf een vlindercondensator voor een HF, ZHF of
UHF vermogenversterker met transistoren of buizen.
De volgende stappenmotor met tandwielaandrijving is volledig samengesteld uit afbraakonderdelen van oude PC’s, matrix printers, harde schijven, …. en met een beetje
verbeeldingskracht samengebouwd.
Omdat de ‘butterfly’ condensatoren of ‘vlinder’-C’s moeilijk te vinden zijn in de handel, kunnen
we er zelf éen maken voor onze te bouwen vermogenversterker, die we achter de uitgang van
onze Tx(/Rx) of achter een transverter willen plaatsen.

De vaste en de beweeglijke of verdraaibare platen van de vlindercondensator die we gaan
bouwen, staan zo ver van elkaar dat ze 800 tot 1600 volt gelijkspanning kunnen verdragen
zonder overslag of overvonking, bruikbaar in vermogenversterkers met 300 tot 500 watt
uitgangsvermogen.

Benodigde onderdelen:
a) een 5 mm dikke plastieken plaat voor de ene kant van de condensator;
b) idem voor de andere kant van de condensator;
c) aluminium platen voor de stator;
d) aluminium platen met ‘vlinder’-vorm voor de rotor;
e) messing schroeven en de bijpassende moeren;
f) messing rondellen voor deze schroefdiameters;
g) draadgetrokken messing as, die in stukken met de gepaste lengte zal gezaagd worden.

De vlinder rotor is uit de aluminium plaat gesneden. Rechts: aluminium rotorplaat er uitziet.
Alle maten staan in mm.
Enkele voorbeelden van zelf gewikkelde spoelen en hun isolerende dragers.

Midden: mooie te bewikkelen spoellichamen in trolituul, zonder of met inwendige magnetische
kern.
We wikkelen zelf onze hoogfrequent smoorspoelen. (So you want to wind your own
RF Choke?), door Sam G. Moriarity KI6DTC.
Dit is een aanvulling op hetzelfde onderwerp dat we reeds eens aangesneden hebben.
Een draad die goed geschikt is voor het wikkelen van hoogfrequente smoorspoelen is nr.# 28
AWG geëmailleerde koperdraad.
Als wikkellichaam kan men voor ZHF en UHF toepassingen best kiezen voor een keramisch
staafje, waar op beide uiteinden een metalen kraag wordt geschroefd volgens de foto, om er de
met schuurpapier of staalwol blank gemaakte koperdraad aan vast te solderen.

Tijdens het wikkelen, zorg er voor dat de spanning, uitgeoefend op de draad niet afneemt.
Na het wikkelen kunnen de windingen nog wat beter vastgelegd worden door de wikkeling in te
strijken met klevende nagellak, of met epoxy lijm. Goed laten drogen vooraleer verder iets aan
te vangen met de afgewerkte spoel. Deze kan nog onderzocht worden op eigen serieresonantie
van haar zelfinductie met haar strooicapaciteit. Deze frequentie kan gevonden worden door er
de verschillende spoelen van een grid-dip of transistor dip meter mee te koppelen op de stand
‘oscillator’. De breedte van de gevonden dip geeft dan ook een idee over de Q-factor die de
spoel vertoont op de eigen resonantiefrequentie. Twee voorbeelden van het installeren van een
dergelijke spoel in het compartiment van een eindtrap:

Uit de foto’s blijkt dat onze zelf gewikkelde spoelen ook toepasbaar zijn in eindversterkers voor
de decametrische banden.
Anodespoelen, ook voor decametrische zenders:
Wat de grootte van de door te laten stroom betreft, moet de draaddiameter groot genoeg zijn
om de vele Amperes die een anodekring soms trekt, door te laten zonder spanningsverlies en
opwarming. In hetgeen voorafgaat hebben we de spanningsval, veroorzaakt door de eigen
weerstand van een HF Sm reeds eens berekend.
Minimaal vereiste waarde van de zelfinductie, en grootte van de doorgelaten stroom
van een hoogfrequente smoorspoel in een eindversterker.
De minimaal benodigde zelfinductie hangt af van vijf factoren:
- de grootte van de spanning over de klemmen van de smoorspoel.
- de mogelijkheid van de spoel om warmte uit te stralen en kwijt te raken. Best is dat ze
gewikkeld is op een hittebestendige spoelvorm.

- de grootte van de doorslagspanning van de condensator die de anodekring afstemt, waarin
de smoorspoel toegepast wordt.
- de grootte van de Q-factor van die anode afstemkring.
- de dissipatie van de verschillende componenten in de nabijheid van de smoorspoel, en de
sterkte van de ingeblazen luchtstroom door het ventilatiesysteem.
Een stevige keramische of teflon spoelvorm met in veel gevallen een diameter van 2 cm en
een lengte van 10 cm is aan te raden. Windt de wikkelingen dicht bij elkaar met een laag van
bv. # 25 tot 28 SWG geëmailleerde draad over een lengte van 5 tot 10 cm. In de meeste
gevallen is de waarde van de zelfinductie van de aldus bekomen spoel voldoende, zelfs bij een
laagste frequentie van 3,5 MHz. Om de eigen serie-resonantie van de spoel te testen worden
beide uiteinden samen verbonden met een korte draad en met een GDO) op resonantie
onderzocht om te zien of de eigen frequentie van de spoel niet storend valt binnen de
amateurbanden.
Als dat ongelukkiglijk wel het geval is, probeer de eigen resonantiefrequentie te verschuiven
door een aantal windingen te verwijderen of bij te wikkelen. Een andere oplossing is op de
foto’s hier boven voorgesteld, en bestaat er in, tussen een aantal windingen 1 cm ruimte te
laten, dan vertoont de spoel veel minder eigen capaciteit. Controleer door GDO-meting dan
opnieuw.
Een HF smoorspoel met 2 cm diameter, dicht bewikkeld over 5 cm lengte met # 28 SWG
geëmailleerde draad, heeft een zelfinductie van typisch 180 μH (draadwindingweerstand 10 tot
50 Ω), en dat Is een waarde van zelfinductie die voor alle decametrische banden geschikt is.
Indien de draad te dun is voor grote stromen, dan een lager nummer van draad kiezen.

Indien men een versterker bouwt met buizen die werkelijk veel stroom trekken, is het aan te
raden in serie met de smoorspoel, een smeltzekering op te nemen in een daarvoor gepaste
houder en met de gepaste stroomsterkte. Een zekering vervangen kost minder dan een
oververhitte kapot gegane buis vervangen.
Links: Lineaire decametrische (3,5 tot 30 MHz) versterker met 2 x 813: voorbeeld met drie zelf
gewikkelde HF smoorspoelen
Rechts: W4NFR lineaire versterker met zelf gewikkelde spoelen.
Ter afwisseling, in verband met deze laatste paragraaf:
Zelfbouw van een decametrische lineair 50 W eindversterker voor in de auto (op 13,6
V) met MOSFET’s, door UA9LAQ en F6BOU.

Enkele componenten:
IRF510= 5.6 A, 100 V, 0,54 Ω, N-kanaal silicium vermogen- MOSFET, kost 0,69 euro of
minder (0,5 euro).
Band
1,8 MHz
3,5 MHz
7 MHz
1,1 μH
14 MHz
0,55 μH

C6, C9
C7, C8
1800 pF
3500 pF
820 pF
1800 pF
440 pF
820 pF
12 windingen
220 pF
440 pF
8 windingen

L1, L2, L3
4,2 μH
2,2 μH

gewikkeld op T68-2 kern
25 windingen
17 windingen

Nog decametrisch: een 500W eindversterker met een 4X150A/7034 voor de 27 tot
30 MHz band. (500 W 4X150A SSB-FM-AM Linear Amplifier), door TA6CAA Hüsnü
KőkTürk.
Deze versterker is een speciale basisconfiguratie van een geaard rooster versterker, maar de
aarding van het stuurrooster (dat trouwens samen verbonden is met het schermrooster) heeft

hier plaats over een regelbare condensator C1, die ook nog invloed blijkt te hebben als
versterkingsregeling. De spoel L2 is volgens de auteur bedoeld om het stuurrooster meer
stroom te laten trekken tijdens de uitsturing van de kathodekring door het ingangsvermogen,
toegepast over een C en L1.
Rechts: zo zien de hoogspannings keramische schijfcondensatoren C7 en C8 er normaal uit,
geel gekleurd en rond.

De auteur heeft geen zelfinductiewaarden of wikkelgegevens vermeld van de spoelen L4 en L5.
De gloeidraadspanning bedraagt 6 V, bij 2,6 A. Pas eerst de 6 V filamentspanning toe
gedurende 30 seconden zodat de gloeidraad de tijd krijgt om op te warmen en elektronen uit
te zenden, vooraleer de anodespanning in te schakelen. Met een ventilator moet voldoende
koeling voorzien worden voor de anode. Het beste is om bovendien een anode ‘schoorsteen’
toe te passen, dus een verlengingspijp naar boven de anode, in hittebestendig materiaal. De
ventilator luchtstroom moet gestuwd worden in de stuurrooster- naar de anode- richting.
Wikkel een 20 cm lange draad op een 1 cm diameter spoeldrager, voor de spoelen L1, L2 en
L3. Indien geen goede dummybelasting ter beschikking staat, gebruik dan voor het testen van
het uitgangsvermogen, een lamp van 220 V, 150 W. C9 en C10 zouden normaal vacuum
regelbare condensatoren moeten zijn. Vacuum condensatoren zijn bijna onbetaalbaar, behalve
bij de Russen, bijvoorbeeld voor 10 euro: http://www.sovtube.com/vacuum/137-vv-12pf25kv.html

Links: Russische vacuum condensator met veranderlijke capaciteit 10 tot 1200 pF (4 kV).
Rechts: voorbeeld van een ‘schoorsteen-’ constructie uit een vermogenversterker van W6CU.
Indien onvindbaar aan een betaalbare prijs, kan men de regelbare vacuum condensatoren C9
en C10 vervangen door gewone regelbare condensatoren met een afstand van minstens 5 mm
tussen de rotoren de statorplaten, anders dreigt overvonking tussen de twee reeksen platen
wegens de hoge ZHF spanning die er tussen staat. C1 dient als versterkingsregelaar, maar
indien men de versterking te hoog opvoert, kan dit parasitaire oscillaties veroorzaken. Ga niet
over de vermogensgrens van de buis. De limiet is bereikt, wanneer een kleine boog op het
stuurrooster g1 van de buis begint over te slaan naar andere elektroden. Dit gaat gepaard met
een sissend geluid. Wacht dan niet, verminder de stroom onmiddellijk, anders kan de buis voor
altijd beschadigd geraken. R1 is geïnstalleerd in verband met de ontvanger van de Tx/Rx, en
voorkomt dat langs de antenne onverwacht een parasitair signaal binnenkomt.

Voorbeeld van een ontwerp en bouw door K2VCO : de vacuum condensator heeft een
regelbare capaciteit d.m.v. een as die er aan de rechter kant uitkomt.
Met de vacuum condensator stemt men de zelf gewikkelde spoel af op de 10 m,15 m en 20 m
banden tot zelfs de 160 m band, dank zij de grote capaciteitsvariatie van deze CV.
Links staat een honingraat gewikkelde hoogfrequente smoorspoel, waarover de hoogspanning
wordt toegevoerd, want dit is de tankkring waarover de anode van de niet voorgestelde buis
gevoed wordt. De HF smoorspoel heeft een zelfinductie van meerdere mH, waardoor ze op
160 meter toch nog een voldoende inductantie ω*L heeft, en men zich geen zorgen hoeft te
maken over schadelijke resonanties op de banden boven de 40 meter.
Een andere soort ‘schoorsteen’-uitvoering met ventilator, voor een vermogenversterker met een GS-35B op 432 MHz.

Een breedband (ingangs-) schakeling met spoelen, voor een geaarde rooster
eindversterker. (door PA0…?, waarschijnlijk PA0FRI).
De dynamische ingangsimpedantie is in een geaarde rooster versterker groter dan de statische
ingangsimpedantie van de stuurrooster-kathode ruimte. Bovendien varieert ze tijdens een
EZB/SSB-gesprek door de OM voor de microfoon van zijn Tx/Rx, wanneer hij of zij, door te
spreken, een vermogen naar binnen stuurt tussen 0,1 W (met onderdrukte drager) en 10 W.

De ingangs- en uitgangsimpedantie van de versterker verandert tijdens het spreken
voortdurend, en de Tx-uitgang ziet daardoor een wisselende belasting.
Als het inwendig besturingssysteem (met ALC= Automatic Level Control,= niveaucontrole om
vervorming en interferenties tegen te gaan) dit niet kan verwerken, wordt er een vervormd
signaal gegenereerd in de zendontvanger. Met een snel reagerende SGV-aanduider tussen de
Tx en de daaropvolgende vermogenversterker, ziet deze laatste een steeds wisselende SGV,
waardoor zijn uitgangsimpedantie kan veranderen tussen bv. 22 Ω en 50 Ω. Om dit tegen te
gaan wordt in de meeste gevallen een afgestemde kring aanbevolen tussen de uitgang van de
Tx en eindtrap, om de lineariteit aan de uitgang van de Tx/Rx te behouden. Deze kring kan het
uitzicht hebben van een breedband 4: 1 HF impedantie transformator die bv. de te lage 25 Ω

impedantie omzet naar 50 Ω. De SGV verbetert daardoor tot minder dan 1,5:1. Bijna alle
transceivers kunnen dan hun 100 W met zo'n SWR, zonder een antenneafstemmer, leveren
aan de antenne.
De transformator is gewikkeld op een ferrietstaaf uit een oude radio, 5 cm lang met 1 cm
diameter, langer is ook OK. Met geëmailleerde draad nr. #14 tot 19 SWG worden twee maal 9
windingen daarop bifilair gewikkeld. Opletten, omdat ferriet nogal breekbaar is.
De twee binnendraadpunten worden samen gesoldeerd; deze verbinding gaat via 2 × 10 nF
naar de
kathodeweerstand, en de twee buitenste uiteinden lopen over condensatoren
respectievelijk naar de aarde, en met een stuk coaxiale kabel, naar het ingangsrelais.
Enkele wenken voor het gebruik van de 4X150A, door PA0MI te Utrecht.
Wist u dat het buistype 4X150/4CX250 ruim 25 jaar oud is? Vandaar dat men op de
vlooienmarkt een exemplaar kan aantreffen dat al geruime tijd niet gebruikt is. De 4X150
bestaat zowel in glazen als in keramische uitvoering. De keramische uitvoering is voorzien van
meer koelribjes en kan meer vermogen dissiperen dan de glazen uitvoering. Een 4X150A is
identiek aan de QEL1/150 (Philips) of de 7034.
Een 4CX250, QEL2/275, 7203 is vrijwel identiek aan een 4X150A, alleen zijn bepaalde
capaciteiten anders, en kan bv. een 4CX250 onder bepaalde omstandigheden meer anodespanning verdragen, en een iets groter ZHF of UHF vermogen afleveren dan een 4X150A.
De 4X150A kan gebruikt worden met anodespanningen van 400 tot 1200 V. Het is een tetrode
met kleine afmetingen, die door een geforceerde luchtstroom moet gekoeld worden. Een
enkele buis in een coaxiale kring kan op 500 MHz, 140 W UHF vermogen leveren.
Op 1000 MHz moeten de waarden van de V a (=anode-) spanning, en de ingangsspanning
teruggebracht worden tot 50% van de instellingen op 500 MHz. De gloeispanning is 6 V, en
moet afhankelijk van de grootte van de anode-en de schermroosterspanning, verlaagd worden,
om oververhitting van de kathode te voorkomen.

De gloeidraad dient tenminste 30 seconden voor de schermroosterspanning, en bij voorkeur
ook voor de anodespanning, ingeschakeld te worden. Het tegelijkertijd inschakelen van de
negatieve roosterspanning mag ook, mits daarop nog geen hoogfrequent gesuperponeerd zit.
Nadat alle spanningen ingeschakeld zijn met eerst V a en pas daarna Vg2, zijn er daarna nog
ongeveer 30 seconden nodig om de buisstromen stabiel te laten worden. Een te hoge
gloeispanning is schadelijk. Soms slaat het kathodemateriaal daardoor neer op de roosters,
met als gevolg een kortsluiting. Deze is soms op te heffen door een geladen condensator (bv.
300 μF) via de roosteraansluitingen te ontladen. De buiscapaciteiten kunnen soms variëren.
De ingangscapaciteit ligt tussen 14 en 17,2 pF, de uitgangscapaciteit tussen 3,8 en 4,8 pF.
Het gebruik van de 4X150A vanaf 30 MHz en hoger in frequentie.
Op frequenties die veel hoger zijn dan 30 MHz beginnen de zelfinducties van de toevoerdraden
en van de buispennen zwaar te wegen. Om hieraan tegemoet te komen, worden enkele
kunstgrepen toegepast.
Zo worden alle vier kathodeaansluitingen gebruikt en ontkoppeld naar, of rechtstreeks
verbonden worden met het chassis. Het schermrooster is doorverbonden aan de ring tussen de
anode en de sokkel. In de buisvoet dient deze ring d.m.v. kontakten over de gehele omtrek,

naar het chassis te worden ontkoppeld. Het stuurrooster is weliswaar slechts aan één pen, de
middelpen, verbonden, doch deze heeft dan ook een grote diameter, teneinde een lage
zelfinductie te verkrijgen.
Op hogere frequenties neemt het benodigde stuurvermogen sneller toe dan het vermogen dat
in het stuurrooster wordt gedissipeerd. Dit is een gevolg van de toenemende kringverliezen.
Op 500 MHz kan soms een stuurvermogen van 30 W nodig zijn. Indien de roosterstroom niet
boven de 15 mA uitkomt, mag worden verondersteld dat de maximale schermroosterdissipatie
van 10 tot 15 W niet overschreden zal worden.
De gevolgen van de eindige looptijd van de elektronen, kunnen bij UHF-gebruik op de volgende
manieren verminderd worden:
-Gebruik een niet al te hoge waarde voor de negatieve roosterspanning. In geen geval mag
deze hoger zijn dan tweemaal de afknijpspanning.
Pas een lage stuurspanning toe op g1, niet meer dan echt nodig is om het gewenste
uitgangsvermogen te bekomen, en houdt de roosterstroom beneden de 15 mA.
Belast de anodekring zo, dat de schermroosterstroom ongeveer de aangegeven waarde voor
een toepassing op 500 MHz heeft.
Denk aan de maximale g2-dissipatie van 12 W. Werk met een sterke belasting van de tankkring. Wanneer het uitgangsvermogen verminderd moet worden, moet bij voorkeur de
anodespanning verlaagd worden. Indien noodzakelijk moet tevens de sturing verminderd
worden.
Bij het afregelen verdient het aanbeveling middelen tot het opsporen van parasitair oscilleren
toe te passen. Parasitair oscilleren kan zeer hoge buisspanningen veroorzaken met de
schadelijke gevolgen van dien.
Om oververhitting van de kathode te vermijden, moet de gloeispanning op hoge frequenties
verlaagd worden.

Een algemene regel is hierbij: indien de filamentspanning Vf ,nadat de gewenste instelling is
bereikt, met 10 % verminderd wordt, dient de anodestroom Ia hierdoor met 3 % tot 5 % te
zakken.
Modulatie
De 4X150A kan anode gemoduleerd worden. Scherm- of stuurroostermodulatie wordt niet
aanbevolen. Het schermrooster moet worden mee-gemoduleerd. Hierbij is het toepassen van
een smoorspoel of weerstand in de schermroosterleiding af te raden. Een afzonderlijke
wikkeling op de modulatie-transformator is de beste oplossing, of het toepassen van een extra
buis.
Voor
100
%
modulatie
van
het
hoogfrequent
uitgangsvermogen,
kan
de
schermroosterspanning tussen de 75 en 100 % gemoduleerd worden.
Schermroosterdissipatie.
Er wordt op gewezen, dat de 4X150A een tetrode is, en derhalve een negatieve
schermroosterstroom kan trekken. De dubbele aflezing van V g2, en Ig2, geeft dus niet de Wg2dissipatie aan.
Als gevolg van de secundaire emissie ligt deze hoger. Behalve bij een zeer grote anodestroom
zal het verschil echter niet groot zijn, zodat men zich daarover geen zorgen hoeft te maken.
Wel is het nodig voor de voeding van het schermrooster, van een aparte bron gebruik te
maken. Men kan een 0,02 μF condensator rechtstreeks solderen aan de g 2- pin van de
buisvoet met de andere kant van de condensator naar de aardingsring als het schermrooster
ontkoppeling.
Koeling.
Op lagere frequenties kan met minder koeling worden volstaan. Boven de 300 MHz kan een
maximale koeling worden voorzien, ongeacht de grootte van de anode-dissipatie.
In dit verband is het best niet meer sturing dan nodig toe te passen om oververhitting van het
stuurrooster te voorkomen.
Dit rooster kan zijn warmte immers alleen via de rooster- pen kwijt. De aanbevolen
luchtstroom met een ventilator bedraagt bij volle koeling en frequenties tot 350 MHz 200 liter
lucht per minuut.

Bij toepassing van een concentrische 'schoorsteenbuisvoet' wordt deze luchtdebiet bereikt met
een niet al te groot luchtdrukverschil (1,5 cm water) tussen top van de anoderadiator en de
basis van de buisvoet. Bij een verminderde anode-dissipatie, mag de hoeveelheid koellucht
overeenkomstig geringer worden, echter toch met een minimum van enkele liters per minuut.

Buisvoet voor de 4X150A
(4x150 Sockets), door Larry Jack, WA3AQS, in 73
Magazine. Hoewel het mogelijk is de buis in een 8-pens octaal buisvoet te drukken, kan dit
een beschadiging veroorzaken, met glasbreuk tot gevolg. Bovendien is met een octaal-voet de
koeling niet optimaal. Het is dus best zich een geschikte voet voor deze buis aan te schaffen,
en die zal niet te goedkoop zijn. Zelf maken is ook nog een mogelijkheid.

De voorgestelde keramische voeten vertonen weinig verliezen.
buisvoeten laten toe er lucht doorheen te blazen.

De commerciële

2 meter versterker met 4CX250 (Amplificateur 2mètres avec une 4CX250).

Deze schakeling kan uitgevoerd worden met buizen zoals de 4CX250 (B, R) en de 4X150 van
Eimac, met prestaties inzake uitgangsvermogen van 350 W met 3,5 W sturend vermogen (dit
is ongeveer 20 dB versterking) aan de ingang.

Pin 1 blijkt verbonden met de buitenzijde van de bodem van de buis. De centrale pen in het
midden onderaan de voet, is verbonden te zijn met het stuurrooster van de buis (g1).
De uitgangsschakeling bestaat uit een 220 mm lange messing buis met 25 mm diameter, die
dienst doet als spoel en afgestemd wordt door een condensator, gevormd door twee schijven
met 50 mm diameter. Het einde van de pijp wordt ondersteund door een teflon isolator als
afstandhouder.
Op het schema ziet men de onbenoemde afstemcondensator, die met 1 plaat uitkomt op de
anodebuis, die een spoel vertegenwoordigt, en de andere kant ligt naar de massa. Hieronder is
voorgesteld hoe die condensator
bestaat uit twee ronde schijven, waarvan
er ene
verdraaibaar gemaakt is op een daadstang, die na instelling van de beste afstemcapaciteit, dus
de beste afstand tussen de twee ronde schijven, met een schroef vastgezet wordt in die beste
stand,

De dunne rechthoek links stelt de massa voor. De plaat in het midden is de verstelbare plaat
van de condensator. De andere plaat is niet voorgesteld en bevindt zich rechts van de
getekende, die gelast is op een houder die er loodrecht opstaat en waar binnenin een veer zit,
voorgesteld door rode cirkeltjes, die moet maken dat er geen speling zit op de ingestelde stand
van die condensatorplaat. De bout die aangeduid is door F, is een M4 maat. Op het linkse
uiteinde van L5 is een koperen plaatje gelast waaraan de rechtse klem van de condensator van
1000 pF/12 kV gesoldeerd is, waarvan de linkse klem verbonden is met de anode van de buis.
De auteur van de schakeling raadt aan die verbinding uit te voeren met een koperen of
messing buisje of een koperen lamel met een soldeergaatje op het einde, zoals hieronder, dus
niet met een gewone koperdraad. De reden hiervoor is dat bij sommige van die
vermogenbuizen de anode uitgevoerd is als een top-aansluiting, en de voorgesteld koperen
ring, klembaar is rond de top met een messing schroef en moer, en dan zorgt voor een mooie
uitvoering:

L4 waarover in deze figuur sprake, is een smoorspoel met 20 windingen geëmailleerde
koperdraad van 10/10 mm, gewikkeld op een spoellichaam met 12 mm diameter.

Het binnenleiden van de hoogspanning (2200 V) komt tot stand via een doorvoercondensator
die bestaat uit een teflon ring waardoor een kort stukje messing draadgetrokken as gestoken
wordt, en aan beide zijden met een moertje vastgeschroefd tegen de teflon.
Op de messing as kan men aan beide zijden solderen zodat deze draadstang een soort
connector wordt, als onderdeel van een zelf gemaakte doorvoercondensator. De
uitgangskoppelelementen bestaan, zoals men rechts boven op het schema kan zien, uit een
spoel L6 en een 50 pF regelbare condensator, die uitgeeft op een uitgangsklem van het type
N-connector. De buisvoet met code socket 600 of SK600 is met kleine flenzen (tenminste
drie) bevestigd aan de trilholte waarin L4, L5 en L6 zitten.

De ingangskring.
De ingangskring bestaat vooral uit de met elkaar gekoppelde spoelen L1 en L2, en de daarbij
horende 25 pF regelbare condensatoren, waardoor de ingang van de buis, het stuurrooster
dus, een 50 Ω ingang ziet. Vanop de stuurroosteringang ziet men nog een kort stuk draad
vertikaal naar boven lopen en dan via een isolerend ringetje met een kort stuk binnendringen
in de afstemcaviteit. Deze kunstmatige constructie dient als neutrodynisatie-voorzorg, om te
maken dat het geheel niet parasitair gaat trillen op een ongewenste frequentie. Voor dat stukje
draad en voor L1 en L2 wordt koperdraad gebruikt van 1,5 mm² doorsnede.
Een nadere beschrijving van L1 en L2 vindt men hier onder:

L1= gewikkeld op een spoelvorm met 12 mm diameter. L2= 2 x 2 windingen gewikkeld op 12
mm diameter, met een tussenafstand van 10 mm. De twee windingen van L2 moeten in
dezelfde zin doorgewikkeld worden.
L3= VK200
De auteur raadt aan sommige spoelwindingen ook in een isolerende kous te steken.
De aansluitingen 2, 4, 6, 8 en 7 die men op het schema ziet onder de buis, worden
rechtstreeks geaard naar de SK600 voet, met zo kort mogelijke stukjes draad.

De doorvoercondensatoren zijn zo mogelijk 1000 pF/500V.

Om de buis te koelen, zijn 1 of 2 12 volt ventilatoren geschikt, als ze maar met voldoende
druk blaaslucht naar binnen jagen, samen met ‘schoorstenen’ uit teflon of keramiek, als afvoer
van de opgewarmde lucht, en op de geschikte plaats opgesteld.
Tenslotte zijn enkele omschakelmogelijkheden voorzien om deze versterker in het kader van
een zend-ontvangst werking, te laten samenwerken met een voorversterker, die hoog in de
antennemast gemonteerd is. Hiervoor worden coaxiale relais toegepast.
De W1SL 144 MHz vermogen versterker (The W1SL 144 MHz Power Amplifier) door
John Nelson, GW4FRX.
Oorspronkelijk heette dit ontwerp: ’Een 2-Meter Kilowatt’, door Thomas F. McMullen Jr,
W1QVF/W1SL, bekend voor zijn betrokkenheid bij VHF- en UHF-activiteiten.
Beweerd wordt dat de W1SL de beste 144 MHz dual-tetrode-versterker ooit is. Het is een
tweevoudige push-pull versterker met lineaire rooster- en anodekringen. De roosterlijnen zijn
gevormd uit standaard koperen centrale verwarmingspijp, en de anodelijn is gesneden van
messing en gebogen, om er vorm aan te geven.

Bovenaanzicht van een ZHF versterker, waaraan nog zijn toe tevoegen: het voorpaneel, de
anode-afstemcondensator, de uitgangskoppeling en de bovenkap.

De anode afregeling leidt tot een algemeen probleem bij balans-ZHF versterkers.
De meeste gelijkaardige uitvoeringen hebben als afstemcondensator ronde schijven gebruikt,
waarvan de capaciteit met schroefdraad getrokken assen of soortgelijke opstellingen regelbaar
zijn, maar het effectieve afstemmingbereik dat daarmee bereikbaar is, is te beperkt.
Een ander, vroeger of later opstartprobleem, duikt op omdat de schroefdraden van de assen
een slecht HF-kontakt maken (=> met een belaste Q van 10 of zo, heeft men ongeveer 20 A
piek HF stroom nodig in de anodekringcomponenten van een balans - 4CX versterker).
Nog een probleem is, dat het bijna onmogelijk is om de anodekring op een evenwichtige
manier in te stellen, zodat de balans heel onsymmetrisch is. W1SL loste een aantal van deze
problemen op met een splitstator condensator.
Zoals de meeste 144 MHz versterkers werd de W1SL voornamelijk ontworpen als klasse-C
uitvoering, en het ter beschikking stellen van het uitgangsvemogen kwam tot stand met een
koppeling die een goede lineariteit waarborgde in de aard van de ontwerpen die gebaseerd
zijn op een klasse AB1. Het voordeel van een klasse AB1- uitvoering, is dat deze minder
stroom trekt.
Wie voor een W1SL kiest die werkt in de klasse
AB1, kan dit klaar spelen door de
schermroosterspanning naar de schermroosters te voeden over een 150 Ω weerstand.
In de hieronder voorgestelde schakeling is voor de juiste schermroosterspanning gezorgd door
een VDR-weerstand tussen het schermrooster van elke buis en de massa.
Hierdoor is trouwens de schermroosterwerking van elke buis beschermd tegen
overspanningen.

L1
en C1
Links: de W1SL vermogenversterker; de auteur heeft met nog enkele componenten gezorgd
voor een bijkomende bescherming v.d. schermroosters.
Rechts: zicht op de stuurroosterlijnen met onderaan de evenwijdig daarmee opgestelde
koppellus naar de ingang. De bovenaan voorgestelde twee-gangs afstemcondensator C2, staat
op isolatoren, en is met een vertikale koperen lamel, vertrekkend van het midden van de
condensatorenstator, naar de massa geaard.
De versterker is gebouwd in twee 20 cm x 40 cm behuizingen, enkele centimeters hoog.
De anodedoos is 10 cm diep, en de roosterbak 7,5 cm diep, dat zijn afmetingen die vrij groot
gekozen zijn om er een fatsoenlijke ventilator te kunnen in onderbrengen.

De twee-gangscondensator C2 is op stand-off isolatoren gemonteerd, en is enkel geaard met
de vertikale koperstrip in het midden van zijn montuur.
De kleine differentiële balanscondensator C3 is aangesloten over de roosterlijnen waartussen
C2 aangesloten is, en ook aan de aardingsstrook. De tegenover elkaar liggende uiteinden van
de lijnbuisjes worden aan C2 en C3 gesoldeerd. De originele W1SL was ontworpen voor de
Amerikaanse 144 tot 148 MHz-band terwijl de 2 m band in Europa slechts 144-146 MHz
bestrijkt. Daarom is het aan te raden de roosterlijnafmetingen met minstens 1,25 cm te
verlengen.
Als een 25 + 25 pF condensator dient om de roosterlijnen af te stemmen, mogen deze lijnen
28,5 cm lang worden. De roosterlijn- afstemming blijkt in de praktijk vrij scherp uit te vallen.
De anodelijn-afstemming is ook behoorlijk scherp. Aangezien het roostercompartiment onder
ventilatieluchtdruk staat, zijn invoerkoppelingen daar naartoe luchtdicht te isoleren, anders zal
er verlies van de inwendige luchtdruk optreden. Na de afregeling van de rooster- en anode
Lecherlijnen moet het mogelijk zijn een 1: 1 SGV te bereiken.
De gelijkstroomverbindingen naar de roosterlijnen worden gemaakt op de punten met een
minimale HF-spanning, ongeveer halfweg. Daarbij kan men een geïsoleerde schroevendraaier
langs de lijn verschuiven om een punt met minimale spanning te vinden. Vervolgens sluit men
de gelijkspannings-roosterverbindingen permanent aan op die gevonden plaats. Die zal niet
kritisch zijn, zolang de beide zijden van de Lecherlijn even lang zijn.
Wat de neutrodynisatiecapaciteit betreft, zal deze waarschijnlijk veel kleiner zijn dan is
aangegeven. Als deze capaciteit kan een stuk van 1,25 cm lang van een UR43 coaxiale kabel
dienen, gesoldeerd aan de toppen van de doorvoerisolatoren die uitkomen onder de anode lijn.

Onderaanzicht van de 2 meter W1SL-versterker, zonder de bedrading van de gelijkspanningsvoeding.
De lay-out van de versterker is niet kritisch. Boor de nodige gaten. Alle hoofdcomponenten
zoals de anode lijn, de roosterlijnen, de verbindingslussen en de afstem- en
oplaadcondensatoren worden bij elkaar gebracht in een logische volgorde van het linker einde
naar het rechter einde van de twee chassis.
De lijnen worden ondersteund op stand-off isolatoren, en waar nog isolerend materiaal nodig
zou blijken, kan een glasvezelstaaf uitkomst brengen. Zo’n staaf kan bv. dienen om de as van

een afstemcondensator op geïsoleerde wijze door een gat in het metalen voorpaneel te voeren
naar de afstemknop aan de voorzijde.
Ook de ongeveer 20 cm lange uitgangskoppelingslus wordt geïsoleerd naar buiten gebracht
met zijn ‘U'-vorm ondersteund door stand-off isolatoren. Hij bevindt zich op 6 mm afstand
evenwijdig met de anodelijn. Enkele mechanische afmetingen van de anodelijn en de
uitgangslus zijn hieronder weergegeven. Men kan de lus zowel vervaardigen uit messing
lamelmateriaal, als met nummer 12 of nummer 14 koperdraad.
Met een lus van dit type en een 35 pF afstemcondensator zijn er geen problemen om de
eindtrap de antenne te laten opladen.
De symmetriseringscondensator C3 is éen van die moeilijk te vinden condensator-types.
Het is een differentiële condensator van de soort die aan de ene kant toeneemt in capaciteit,
met een capaciteit die afneemt aan de andere kant als men de as verdraait.
Als een geschikte condensator onvindbaar is, kan men hem zelf maken zoals in het
voorafgaande besproken, of proberen om twee 5 pF buisvormige keramische trimmers, één
per buisje van de Lecherlijn te gebruiken, en de symmetrische sturing van de roosters in
balans in te stellen door één kloksgewijs, en de andere tegen de klok in te verdraaien.
De balansregeling van dergelijke trimmers heeft dan best plaats met een geïsoleerde
schroevendraaier doorheen een opening in de bodemplaat van het roostercompartiment.
Dit gat mag vrij groot gemaakt worden zodat er een rubberen ringetje kan in geplaatst
worden, een zogenaamde ‘grommet’, en vervolgens kan de afregeling daar doorheen beginnen.
De roosterlijnen zijn gemaakt van 1 cm diameter koperpijp. Over gans hun lengte lopen zij
evenwijdig op 2,5 cm as tot as van hun centerlijnen.

Alles is uitgevoerd in messing.
De twee roosterlijnen worden met de 25 + 25 pF splitstator-condensator C2 in een halve golf
resonantie geregeld, door de rotor van deze condensator, die geisoleerd is t.o.v. van de
massa/aarding, te verdraaien. Balans, en de afleiding naar massa van het hoogfrequent,
worden verschaft door de differentiële condensator C3 die parallel staat over de roosterlijnen.
C3 is een component met geringe capaciteit. Deze opstelling werkt goed op voorwaarde: dat
C2 een echt symmetrische split-stator condensator is met keramische eindplaten en met zeer
weinig ondersteunend metaalwerk. Ongelukkiglijk zijn dergelijke condensatoren moeilijk te
vinden.
De meesten van ons eindigen met het gebruik van twee afzonderlijke condensatoren van 25
pF met de rotoren 90 graden t.o.v. elkaar verdraaid, samen te stellen met een symmetrisch
koppelstuk tussen de twee messing assen.

Hetzelfde doel wordt daarmee nagestreefd, namelijk de roosterstromen van de twee buizen in
evenwicht te brengen, dus even groot te maken bij elke uitsturing.
Zoals op het schema zichtbaar is, zal het nodig zijn, zelf gemaakte vlindercondensator op
stand-off isolatoren geïsoleerd t.o.v. van de massa op te stellen, maar de montuur van de
condensator dan op haar beurt wel met een koperen lamel te aarden in het midden tussen de
twee buisjes van de rooster-Lecherlijn.
Als de gekozen ventilator groot genoeg is, zal men maanden lang de anode of roosterlijn
afstemmingen niet hoeven bij te regelen, en indien de SGV- balans v.d. versterkerbuizen goed
ingesteld werd, mag men ze vergeten, tot de buizen moeten vervangen worden.
Omdat de auteur van dit artikel geen componentenwaarden heeft aangegeven op het schema,
volgt hier een op de W1SL gelijkende schakeling met componentenwaarden die als richtlijn
kunnen dienen.

De K2RIW vermogenversterker [The K2RIW (Dick Knadle) Power Amplifier], door
G3SEK Ian White en GW4FRX John Nelson.
In tegenstelling tot de W1SL vermogenversterker die een push-pull of balans versterker met
twee buizen was, werken de twee buizen van deze 432 MHz vermogenversterker in parallel,
met parallelle rooster- en anodenetwerken uit strip-lijnen, waarbij identieke spanningen op de
electroden van de twee buizen toegepast worden.
Indien éen buis een hogere kathode-emissie vertoont dan de andere, zal ze een iets grotere
stroom trekken, maar dit heeft geen gevolgen voor het nagestreefde doel, namelijk deze
versterker een zo groot mogelijk UHF uitgangsvermogen te laten afleveren met dit paar
buizen.

De 432 MHz versterker is zodanig uitgevoerd, dat hij werkt in de klasse AB1, hetgeen onder
meer betekent dat de twee buizen niet ononderbroken stroom staan te trekken.

Rechts: het K2RIW anode-compartiment met de anodelijn verwijderd, om de vinnen te tonen
die zorgen voor de afstemming en de oplading.
Er zijn aanzienlijke moeilijkheden opgedoken met anodelijnen die gemaakt waren van
dubbelzijdige epoxy printplaat (zoals aanbevolen door K2RIW) in zoverre dat twee op elkaar
gelijkende, schijnbaar identieke lijnen die uit hetzelfde materiaal gemaakt waren, zich geheel
anders gedroegen. Met anodelijnen uit verzilverde messingplaat met de afmetingen van de
volgende figuur, zal men geen last hebben, en ze laten zich gewoon afstemmen.
De afmetingen van de afstem- en oplaadcondensatoren zijn hier onder ook weergegeven.
C1 en C2 zijn miniatuur 0 tot 5 pF trimmers met een geringe minimumcapaciteit.
C1 is gemonteerd op een 'L'-vormige metalen beugel en C2 op een isolerende glasvezelplaat.
C2 kan de stuurroosterlijn het best afstemmen, indien in serie met deze condensator een C3
gesoldeerd wordt die de C2 aansluit op de stuurrooster-ingang. De voeding van de
gloeidraden, de schermroosters en de polarisatiespanning voor de stuurroosters, wordt via
doorvoer-condensatoren naar binnen geleid in het stuurroostercompartiment.
RFC3 wordt vertikaal gemonteerd, aangesloten op de stuurroosterlijn. Voor de koeling wordt
een patroon van 90 gaten met een diameter van 6 mm geboord in de dooswand. De ventilator
wordt op het compartiment aangesloten met een pijp waarvoor een traliewerk-roostertje
gespannen is. ’Schoorstenen’ zijn gemaakt van teflonplaat als koelers rond de twee anoden, en
bevestigd met Mylar tape. Uitlaatgaten in de bovenplaat zijn bedekt met een metalen rooster,
vastgehouden door een dikke metalen plaat met twee gaten waar doorheen de schoorstenen
uitmonden als uitlaat.

Afmetingen van de anodelijn en het anode compartiment, alsook van de stuurroosterlijn en het
stuurrooster compartiment.
De koelvincondensatoren die men rechts boven voorgesteld ziet op het schema als C4 en C5,
zijn vervaardigd uit veerkrachtig beryllium koper, en hun natuurlijke rustposities liggen
evenwijdig aan de anodelijn, de beste plaats voor hun maximale capaciteit.
Om de versterker af te stemmen en de antenne met het uitgangsvermogen op te laden,
bestaat de eenvoudigste manier om de capaciteit van C4 en C5 te wijzigen er in, hun as te
verdraaien met een stuk kunststof vislijn rond de assen gedraaid, tijdens het afstemmen en
opladen.
Teflon blokjes die tegen de wand van de behuizing geschroefd zijn, ondersteunen C4 en C5. De
capaciteit van C4 en C5 mag niet te klein gekozen worden, en niet te ver verwijderd van de
anodelijn, anders kunnen er problemen optreden met het naar buiten leiden van het UHF
uitgangsvermogen.
De auteur suggereert als minimum afmeting van de condensatorplaten van C4 en C5: 2,5 cm x
6,25 cm.
De anodestroom van de twee buizen moet behoorlijk groot blijven, en op dat gebied spelen C4
en C5 ook een rol, want als ze niet goed ingesteld zijn kan de schermroosterstroom van de
buizen te groot worden, waardoor deze dure buizen vernietigd worden. Om zeker te zijn dat
alles goed zal blijven werken, wordt als buisvoet de Eimac SK620/ 630 aangeraden, en het
controleren van de goede werking van de versterker na afwerking, met een netwerkanalysator, voor zover men die ter beschikking kan krijgen voor het testen en stabiel maken
van de versterker.
Een VDR is rechtstreeks aangesloten tussen elk schermrooster en de aarding, om vlamoverslag
tussen een schermrooster en de massa te vermijden door een te hoog oplopende
schermroosterspanning indien de schermroosterstroom zou dalen.
Bij de voedingsspanning die wordt aanbevolen voor 4CX250's, zal een uitgangsvermogen van
400 W slechts 7 W stuurvermogen vereisen. Indien blijkt dat men meer nodig heeft, is er
ergens een probleem.
De latere 8930 buis (elektrisch identiek met de 4CX250R, maar met een grotere anoderadiator montage), levert 350 W UHF bij 7 W sturing aan de ingang van de versterker.

Bovenaanzicht met het topdeksel verwijderd.
Van bovenaf bekeken ziet men bij de afgewerkte versterker geen teken van variabele
condensatoren voor het afstemmen of opladen. men ziet enkel de twee anoden van de buizen
met daarboven de zelfgemaakte ‘schoorstenen’, en vervolgens een platte plaat die dienst doet
als de af te stemmen zelfinductie van de plaatlijn.
De condensatoren voor de anodeafstemming en het laden zitten echter daarachter, of opzij of
er onder. Het zijn de zojuist vermelde koelvincondensatoren die ook kunnen gemaakt worden
uit fosforbrons, en waarvan de capaciteit gewijzigd wordt met de vermelde plastieken vislijn.
Het roostercompartiment is bijna even kaal, alhoewel de afstem- en oplaadcondensatoren
conventioneler zijn. De koeling van het anode- en stuurrooster-compartiment is ook nog een
zorg op zich.
Hieronder volgen twee foto’s van het stuurrooster compartiment, met de afmetingen 9 cm x
7,5 cm.

Links: algemeen onderaanzicht van de K2RIW versterker.
Rechts: de binnenzijde van het stuurrooster-compartiment van de versterker.
De roosterlijn wordt in resonantie afgestemd met de miniatuur regelbare condensatoren C1 en
C2. Als de capaciteit van C1 te groot is, zal de lijn zich niet laten afstemmen.

Indien C1 afstemt, maar C2 te groot is, zal de stuurtrap een overdreven grote SGV zien,
hetgeen resulteert in buitensporige stuurspanningsvereisten, en intermodulatie binnen de
stuurtrap. Een oplossing bestaat er in,C2 te wijzigen tot een condensator zoals C4. Een andere
oplossing bestaat er in een andere condensator C3, in serie te plaatsen met C2, een C3 met
een zodanige waarde dat de SGV op de coaxiaal van de stuurtrap niet groter wordt dan 1,5:1
voor alle stuurspanningsniveau’s. In het stuurrooster-compartiment zit ook nog de HF
smoorspoel RFC3 en in het anodecompartiment de HF smoorspoel RFC1, maar het is moeilijk
deze op de foto’s terug te vinden. Hetzelfde geldt voor de pijp waarmee de twee ventilatoren
aangesloten worden op de twee behuizingen. Metingen betreffende de koeling, gemaakt met
temperatuurgevoelige verf, suggereren dat de temperatuur binnen de compartimenten kan
oplopen tot meer dan 400° C terwijl deze volgens de gegevensblaadjes van de toegepaste
componenten niet hoger mag worden dan 250° C.
Het fysieke ontwerp van K2RIW maakt het erg moeilijk om in het roostercompartiment
koellucht te blazen, omdat de doos niet diep genoeg is om een groot luchtkanaal achteraan dit
compartiment aan te brengen.
Men kan de afmetingen van de stuurroosterdoos vergroten, echter met het risico dat de
versterker slecht zal presteren op UHF gebied. Een oplossing lijkt er in te bestaan een
luchtstroom van boven naar beneden in de ruimte te blazen, en niet van opzij.

Nog enkele opmerkingen bij de bouw van deze versterker.
Het anodecompartiment meet 30 cm x 20 cm x 7,5 cm en is gemaakt van aluminium.
De hoeken dienen elkaar volledig te overlappen met de aluminium binnenkant. De bovenplaat
is met tenminste 24 schroeven vastgezet aan de flensrand. Voor de koeling van de K2RIW
moet de anodedoos luchtdicht zijn. Het roostercompartiment meet 12,5 cm x 17,5 cm x 7 cm
als een doos met een eigen basisplaat. De anodelijn is gemaakt van massief messing, bij
voorkeur verzilverd en ondersteund door 3,75 cm hoge teflon- of keramische isolatoren.
Boor gaten voor de buizen in de anodelijn en gebruik een sjabloon om nauwkeurig uitgelijnd,
de gaten door het bovenste deksel van het anodecompartiment en de roosterbak te boren,
nadat eerst de twee dozen samengevoegd en op de gepaste wijze aaneen geschroefd werden.
RFC1 wordt vertikaal bevestigd naast de anodelijn en verbindt deze met de hoogspanning via
een doorvoercondensator C7. De fosfor-bronzen C5 (anode afstemming) wordt met PTFE
blokken met meerdere schroeven tegen de eindwand bevestigd. Dit gebeurt ook met C4
(opladen) naast de soldeerverbinding met de type N uitgangsconnector. De rustposities van C4
en C5 liggen op 1,25 cm onder de anodelijn, en evenwijdig daarmee. De ingangsconnector (Ntype of BNC) is op de roosterbak gemonteerd, met een gat door de achterkant van de basis.
Een ander (eenvoudiger vermogenversterker-) voorbeeld van geforceerde luchtkoeling.

4X150A of 4CX250 in een mooie uitvoering.
Een groot gedeelte van het uitgangsvermogen van een zender wordt omgezet in warmte, door
de buizen en de componenten.
De daaruit volgende temperatuurstijging moet binnen redelijke grenzen gehouden worden om
de levensduur van de apparatuur te garanderen.
Geforceerde luchtgekoelde systemen kunnen dienen om de overmatige warmte af te voeren.
Een typisch warmte verwijderingssysteem bestaat uit een luchtblazer, een pijp om de lucht
naar de buis of de component te leiden, een warmtestraler waarop het verhitte onderdeel
geschroefd zit, en een luchtuitlaat-uitgang. De weerstand tegen de luchtdoorgang doorheen
een dergelijk systeem wordt drukval genoemd. De luchtbehoeften (en de drukval) worden
uitgedrukt in millimeters of centimeters water (gemeten met een manometer), met een
bijbehorende meting van de volumetrische luchtstroom, die in kubieke meter per minuut wordt
weergegeven. Een typisch (geforceerd) luchtkoelingssysteem is hieronder voorgesteld:

Koelbehoeften voor de meeste buizen, en de luchtbehoeften en ventilatorgegevens, worden
soms in de gegevensblaadjes door de fabrikant van de buis, transistor of Mosfet vermeld.
De figuur toont hoe een centrifugaalblazer koellucht doorheen een opening in de luchtdicht
gemaakte kamer blaast, de buis daardoor afkoelt, en de verhitte lucht langs kleine openingen
in de buisvoet, dan deze behuizing verlaat. Het drukverschil tussen de kamer en de atmosfeer
kan gemeten worden met de rechts voorgestelde manometerbuis.
Bij ZHF en UHF vermogenversterkers, is een extra koeling meestal vereist door de grotere
hoogfrequente verliezen die kenmerkend zijn voor dergelijke schakelingen.
Temperatuurgevoelige opkleefbare meetstroken (dikwijls voorzien van een thermistor) zijn
beschikbaar om de lichaamstemperatuur van zendbuizen te meten.
Transistoren die op koelvinnen geschroefd zitten, geven hun warmte, behalve door de
blaaslucht afkomstig van een ventilator, ook af door conductiekoeling via het geribbeld metaal.

Trilkringen met grote Q-factor voor de decimeter- en centimeter-golven.
(Schwingungskreise hoher Güte für Dezimeter- und Zentimeterwellen) do o r Dipl-ing
Joz ef K o r n f e l d i n R a d i o t e c h n i k 2 , 1 9 5 2 .
Over de berekening van resonantiekringen op onder meer de 70 cm band.
We hebben gezien dat we met behulp van al dan niet kortgesloten lijnstukken, reactanties
kunnen verwezenlijken, waarvan de waarde afhangt van de verhouding (lengte van de lijn,
gedeeld door de golflengte =) L/λ. Deze reactanties hebben in de praktijk zeer geringe
verliezen, terwijl ze in het VHF- en UHF-gebied gemakkelijk hanteerbare afmetingen hebben.
Ons interesseren vooral de reactantiediagrammen waarmee we spoelen kunnen maken met
zelfinducties die geschikt zijn voor UHF-afgestemde kringen. De grootte van de inductieve
reactantie als functie van de lengte van de lijn kan men berekenen, en voor een aan éen kant
kortgesloten lijnstuk vinden we (j)X= j*Zo*tg(2π*L/λ).
We zien dat de reactantie X (=XL) van het lijnstuk afhangt van de karakteristieke impedantie
Zo van de lijn en van de verhouding L/λ.
Om alle rekenwerk onnodig te maken, kan men de verhouding X/Zo aflezen uit de volgende
grafiek. Voor een bepaalde waarde van X=ω*L= XL ,vindt men bij een gekende Zo, de lengte L
uit de grafiek.
Voor een aan het uiteinde open lijnstuk, verloopt volgens de transmissielijn theorie, de
inductantie, voor L gelijk aan lengten tussen λ/4 en λ/2 precies zoals voor een kortgesloten
lijn met een lengte tussen 0 en λ/4 . We kunnen hiervoor dezelfde hier onder volgende grafiek
gebruiken, namelijk het bovenste gedeelte.

Met behulp van deze gegevens, zijn we nu in staat om UHF-afstemkringen voor diverse
doeleinden te berekenen. Enige praktische voorbeelden zullen dit toelichten.
1.
Stel, dat we een tankkring willen maken voor een 432 MHz (of 69,4 cm) zendereindtrap
waarin we een buis installeren met een uitgangscapaciteit van 2 pF. Verder willen we aan de
anodekant van de Lecherlijn ook nog een afstemcondensator gebruiken van 1 tot 2 pF. In de
middenstand (1,5 pF) van deze condensator, waarbij de totale capaciteit dus 2+1,5= 3,5 pF is,
willen we dit geheel op 432 MHz laten resoneren. We hebben dan de mogelijkheid, kleine
afwijkingen bij te stemmen met deze condensator.

De reactantie van 3,5 pF op 432 MHz is 1/ω*C =

Om resonantie te verkrijgen in de L//C-anodekring, dienen we een even grote inductieve
reactantie te maken.
De reactantie van een aan éen kant kortgesloten lijnstuk is volgens jX= j*Zo*tg(2π*L/λ)
evenredig met Z0. Om bij de lage reactantie van de zojuist berekende 105 Ω geen onprettige
lengte te krijgen, dienen we Z0
laag te kiezen. Nemen we bijv. een lijn met een
karakteristieke impedantie van 70 ohm, dan hebben we nu alle gegevens om de benodigde
lengte te bepalen. Voor X/Zo= 105/70= 1,5 vinden we in de bovenstaande grafiek een
lijnlengte L= 10,9 cm. Inderdaad: op de ordinaat trekken we de horizontale lijn door X/Zo=
1,5 en vinden op de absis de waarde 0,157= L/λ= L/69,4 (cm), waaruit L= 0,157 x 69,4=
10,9 cm.
Ter controle van de juistheid van de grafiek en van deze werkwijze, kunnen we deze Lecherlijnlengte ook nog eens extra berekenen. De faseconstante β= 2π/λ.
X/Zo= 1,5= tg(β*L)= tg(0,9827937). [De 0,9827… vinden we op onze rekenmachine als
boog tangens (1,5) of arctg(1,5)].
Tussen haakjes staan radialen, om te zetten in graden= te vermenigvuldigen met 57,32, of
0,9827937 x 57,32= 56,34 graden.
β*L= 0,9827937 radialen of 56,34 graden, waaruit we de lengte van het lijnstuk kunnen
vinden op 432 MHz met λ= c/f= 300/432= 0,694 meter of 69,4 cm.
L= 56,34/β met β= 2π/λ= 360°/λ= >L= 56,34λ/360= 56,34*0,694/360 meter of
56,34*69,4/360 cm= 3910/360 cm= 10,86 cm, afgerond 10,9 cm.
2. Ander voorbeeld van berekening van een 432 MHz afstemkring in de
stuurroosterketen van een 4X150A.
Aan de kant van de buis bestaat de stuurroostercapaciteit uit 16 pF, met op 432 MHz een X C
van 23 ohm. (berekend zoals Xc in het vorig voorbeeld. Daar stond 3, in de noemer, vervangen
we die 3, door 16,dan wordt het resultaat 16/3= 4,57 keer kleiner, dus 105/4,7= 22,34 Ω of
afgerond 23 Ω.
Met Zo= 70 ohm vinden we uit de grafiek voor X/Zo= 23/70= 0,33 en de horizontale hierdoor
snijdt de grafiek in het punt L/λ= 0,05. Met λ= 69,4 cm volgt hieruit een lijnlengte van L=
0,05 x 69,4= 3,47 cm of afgerond 3 cm.
Controle door berekening: omdat de buiskring op het einde kortgesloten is, dus een reactantie
X heeft: X= j*Zo*tg(β*L) die bij resonantie gelijk moet zijn aan de capacitieve reactantie van
de afstemcondensator, geldt (met weglating van de j’s, dus in absolute waarden): [1/ω*C]=
23= 70*tg(β*L) of 23/70= 0,328= tg((β*L) of β*L= arc tan(0,328)= 18,2. Met β= 2π/λ=
360 (graden)/70(cm), wordt L= (18,2/360)*70= 0,05*70= 3,5 cm.
3. λ/4 Voorbeeld Voor een λ/4 stuk op bv. de 70 cm band, redeneren we andersom.
We willen dit stuk bijv.10 cm lang hebben, dan krijgen we voldoende ruimte voor de juiste
plaatsing van een koppellus. Dus L/λ= 10/70 hetgeen X/Zo= 0,143. geeft. Herhalen we de
berekening van hier boven, dan vinden we als vermenigvuldigingsfactor met de 70 ohm, 1,3
zodat nu X= 70 x 1,3= 91 ohm, hetgeen volgens de formule XC = 1/(ω*C) neerkomt op een
afstemcapaciteit van 1012/(2π*432*106*91)= 4 pF.
Een eenvoudige vermogenversterker voor de 2 m en de 6 m band (A simple six and
two amplifier) door K1CLL, 73 magazine, april 1966.
De bedoeling is, een eindversterker met groot vermogen te bouwen, die het 20 MHz tot 150
MHz bereik bestrijkt. Men kan deze versterker zodanig opvatten, dat men hem bouwt voor 50
MHz tot 146 MHz, en dan de mogelijkheid voorziet, om d.m.v. een schakelaar enkele spoelen

bij in te schakelen zodat men de frequentie kan verlagen tot zelfs de 80 m band.
De schakeling
Men kan 250 W bereiken met een 4CX250B of een iets geringer vermogen met een 4X150A.
Voor de koeling van de beide buizen is er een ventilator nodig.
De schakeling kan beschouwd worden als een verlengd pi-net-werk op 2 meter, en een pinetwerk met spoelen op 6 m. De kontakten van de schakelaar rusten op een porseleinen
drager. De HF smoorspoel HF Sm 2 bevindt zich aan het koude einde (weinig hoogfrequent)
van de plaatspoel L1.

Het ZHF golffront loopt langs de anodelijn L1, en bereikt λ/4 later het koude uiteinde. Het
schermrooster is het tweede belangrijkste element op gebied van het uitgangsvermogen (dus
niet de kathode). Nochtans moeten de leidingen naar de kathode kort zijn, ook deze van de
ingangskring.
De uitvoering:
De buis wordt samen met de 6 m spoel gemonteerd in een kastje van 10 cm x 10 cm, bij
voorkeur gemaakt van 0,5 mm dikke messingplaat.
Een goed geïsoleerde en op afstand van andere componenten gehouden draad van het
stuurrooster naar de HF SM1 en naar de ingang, zorgt voor een zo gering mogelijke
vermeerdering van de ingangscapaciteit van de buis via een luchtdicht gemaakte doorgang in
het compartiment waarin de buisvoet gemonteerd zit. De koellucht uit de ventilator wordt
daarin geblazen en bereikt door fijne openingen en vinnen in de buisvoet, de af te koelen buis.
De afstemcondensator C1 moet in staat zijn om een positieve spanning van 1500 volt of hoger
te verdragen zonder doorslag of overslag tussen de stator-en rotorplaten. De hoogfrequente
spanning kan aanzienlijk hoger worden dan 1500 V als het plaatkring niet belast wordt door
een antenne of een kunstbelasting/(dummy load) aan de uitgang van de versterker. Een
dergelijke toestand mag dus niet lang volgehouden worden, anders ontstaat er een vlamboog.
De verbindingen naar de anode, zijn gemaakt van dunne koperband (zacht koper) met een
over 90 graden verdraaid of gebogen uiteinde. De plaatlijn bestaat uit 2,5 cm brede koperen
banden, die samengevoegd worden, gesoldeerd of met een klinknagel, op 5 cm afstand van de
anode. De hieronder volgende figuur toont in de rechtse doorsnede ook de plaatsing van de
uitgangscondensator C3, en van de uitgang J2. De assen van de regelbare condensatoren C1

en C2 worden doorheen een opening, voorzien van een rubberen ringetje, doorgevoerd in het
voorpaneel naar op de assen geschroefde regelknoppen.
De mes-schakelaar die dient om L2 kort te sluiten op het ogenblik dat men op de 2 m band wil
zenden, is op een 2 centimeter breed een houten blok gemonteerd, dat inwendig tegen het
kastje geschroefd is. De platte handgreep van de mes-wisselaar kan door een opening
(geïsoleerd!) in het voorpaneel verlengd worden. Men dient er terdege rekening mee te
houden dat deze schakelaar, L1, L2, C2 en het ene uiteinde van C3 allemaal onder hoge
spanning staan. Om die reden kan men het voorpaneel in plaats van uit metaal, ook maken uit
plastiek met een voldoende dikte. De HF Sm 2 bestaat uit
80 windingen nr. # 20
geëmailleerde koperdraad, 5,5 cm lang, op een keramische drager gewikkeld met 1,25 cm
buitendiameter.
De HF uitgangsschakeling.
Wat het schermrooster en de goede werking ervan betreft, speelt een kwaliteitsvolle buisvoet
een rol in die zin, dat men er een g2-ontkoppelkondensator naar massa kan aan vastsolderen,
zodat hij dichtbij de buis actief is. Deze 0,01 μF helpt dan mee om de in-en uitgang van de
versterker goed van elkaar te scheiden en te isoleren, en zal daardoor ongewenste
terugkoppeling (-oscillatie), en zelfs spontane zelfoscillaties van spoelen met hun eigen
capaciteit voorkomen. En dit zonder neutrodynisering van de versterker.
De schermroosterontkoppelcondensator ligt cirkelvormig rond de buis geplooid, bv. onder de
vorm van een ronde, platte schijfcondensator. Men moet dan ook niet neutrodyniseren.
De schermroosterspanning bedraagt +250 V.
Bovenaanzicht en zijzicht van de ZHF (coaxiale) lijn.
In de volgende figuur kan men zowel de λ/4 2 m lijn, als de 6 m spoel zien:

Bovenaanzicht en zijzicht van de 4CX250B versterker.
Componentenlijstje.
C1= 20 pF regelbare kondensator,6 platen in totaal met minstens 5 mm afstand tussen 2
naburige platen.
C2= 100 pF of 150 pF,1500 V werkspanning.
L1= 2 m anodespoel die bestaat uit een 2,5 cm brede koperen of messing lamel. Voor de

vorm, zie figuur, lengte niet gegeven door auteur.
L2= 50 MHz anodespoel die bestaat uit 3 windingen,4 mm diameter koperdraad, gewikkeld in
spoelvorm met 3 cm buitendiameter.
De buisvoet is gemonteerd op een 0,6 mm dikke koperen plaat van 10 cm bij 10 cm.
Onder de buisvoet, is een doosje gesoldeerd met een deksel, waarin de pijp van de ventilator
aankomt. Dit deksel zit vast met vier schroeven, en kan weggenomen worden, waardoor men
later, zo nodig aan de voet kan werken. Een goed geïsoleerde capaciteitsarme stuurroosterleiding wordt over HF Sm 1 naar buiten gebracht, doorheen een goed afgedichte opening, om
de lucht van de ventilator niet te laten ontsnappen. De afstemcondensator C1 moet een
werkspanning hebben van 1500 V of meer. In onbelaste toestand van de plaatkring, kan de HF
spanning veel groter worden dan 1500 V. De plaatverbinding bestaat uit een 2,5 cm brede
koperband. De figuur toont ook de ligging van de uitgangscondensator C3, en van de
uitgangsjack J2. Een mes-schakelaar (op een porseleinen voet gemonteerd) zit binnenin het
kastje van de lijn, en kan met een geïsoleerd handvat naar buiten gebracht worden.
Het afstemmen van de eindtrap gebeurt altijd bij een lage spanning: van + 250 V tot +500 V.
Het HF vermogen, nodig om de 4CX250B te sturen bedraagt ongeveer 10 W voor de hier
toegepaste, niet afgestemde stuurroosterkring. Men zou in deze roosterkring ook een
lusgekoppelde λ/4 lijn kunnen plaatsen, afgestemd door de roosterkathode capaciteit van de
buis. In een dergelijk geval, is er minder sturing nodig. Men kan de grootte van de juiste
sturing instellen, door te luisteren naar de onvervormdheid van de eigen stem, tijdens het
moduleren of door te kijken op het scherm van een KSO.
De polarisatiespanning.
Deze moet gestabiliseerd zijn op -70 V. Ze zal dan 70 V blijven, ook als de HF stuurspanning
niet aanligt, en ze loopt op tot 80 V met een stuurspanning , en tot 85 V wanneer men de
stuurtrap ook nog moduleert.
Schermroosterspanning.
Deze is instelbaar tussen 0 en 300 V bij 50 mA, bv. met een in spanning regelbare,
gestabiliseerde voeding.
Hoogspanning.
De secundaire spanning van de transfo bedraagt 1500 V maximum, instelbaar met een
autotransfo.
De buis zal vernietigd worden, als men de schermroosterspanning alleen laat aanstaan, zonder
de plaatspanning. De reden is dat alle elektronen die de kathode afgeeft en normaal de anode
bereiken, dan door het sterk positieve schermrooster opgenomen worden, dat gloeiend wordt
en smelt.
Afregeling.
Maak het stuurrooster 50 V negatief. Maak de schermroosterspanning gelijk aan 100 V tot 150
V, en de plaatspanning 500 V. Men mag nog geen plaatstroom zien op een tijdelijk in serie met
HF Sm2 geplaatste plaatstroommeter. Verlaag de polarisatiespanning geleidelijk aan.
Pas nu de stuurspanning toe, en sluit de uitgang van de eindtrap over J2 aan op een 100 W
gloeilamp. De plaatstroom begint nu op te lopen tot 200 mA. Bij resonantie, vertoont de
anodestroom een terugslag, bekomen door C1 te verdraaien, terwijl C2 op maximum staat. C2
wordt nu geregeld, om de uitgang aan te passen aan de belasting, en C1 wordt teruggedraaid.
Maximum HF vermogen zal afgeleverd worden, met C2 op minimum, waarop men C2 niet in
die stand moet laten staan, want de plaatstroom wordt dan te groot.
Om een goede modulatie te bekomen, moet de sturing juist ingesteld zijn, alsook de
polarisatiegelijkspanning op het stuurrooster, en de schermroosterspanning. Men doet er best

aan, naar zijn stem te luisteren, en alles juist in te stellen, tot men een modulatie bekomt,
zonder de minste vervorming.
Uitbreiding naar beneden, tot 20 MHz of lager.
Het volgend schema, geeft aan, hoe men daarbij moet tewerk gaan.

Alle banden-versie van deze eindversterker. De schakelaar of het schakeldek S1 is voorgesteld
in de 2 m stand. Bij 500 V plaatspanning neemt de versterker op 2 m ongeveer 100 W op (CW
en AM). Dit geldt zowel voor een 4CX20B als voor een 4X150A. Vergeet niet goed te koelen
met een ventilator.
Met deze versterker kan men van 2 m tot 80 m als kiesbare banden overschakelen.
Daarbij moeten alle niet gebruikte spoelen kortgesloten worden, zoals zichtbaar op het
schema. Bovendien worden op de lagere frequenties, enkele bijkomende condensatoren
ingeschakeld. Deze versterker is met succes gebruikt tot 200 MHz. Hij wordt erg warm op twee
meter en zelfs nog meer op zes. De uitgangskring kan een pi-type netwerk zijn op zes meter,
waarvan een deel kortgesloten wordt voor de 2 m werking.
Het schakeldek moet voorzien zijn van een verzilverd keuze-mes dat na verdraaiing,
verzilverde kontakten sluit op een keramische drager of een porseleinen basis.
De HF Sm 2 moet onder de spoelen L1 en L2 staan, en ze kan een kleine absorptieplek
vertonen in de buurt van de 70 MHz, die op geen enkele manier de zes- en twee meterwerking verstoort of beïnvloedt, maar wel storend kan zijn bij het werken over het volledige
bereik van 20 MHz tot 150 MHz.
Met het voorgestelde pi-netwerk aan de uitgang van de versterker, ziet de uitgang een
uitgangsimpedantie van ongeveer 50 Ω. Voor de uitsturing van de 4X250B is aan de ingang
van de versterker ongeveer 2 W HF nodig.

Voorbeeld van een voeding voor het leveren van de stuurrooster polarisatiespanning van een
4X150A of een 4CX20B (-60 V of -70 V).
Gestabiliseerde schermrooster voeding voor de 4X10A (4X150A linear screen
regulated supply) door G3GKG.
Er bestaat geen twijfel over, dat de netstroomvoeding voor deze soort buizen zorgvuldig moet
ontworpen worden, bij voorkeur met shuntregelaars en in staat om ten minste 40 mA
schermroosterstroom te leveren bij een verwaarloosbare verandering in de schermroosterspanning. Hoge spanning transistoren en verbeterde spanningsstabilisatie I.C.’s zorgen voor
belangrijke voordelen t.o.v. de oudere regelaars. Ze zijn betrouwbaar zonder een onnodige
grote mate van bescherming tegen netspanningsschommelingen. Een dergelijke voeding moet
er bij een 4X150A borg voor staan dat er geen secundaire emissie zal optreden of een
negatieve schermstroom. Bekijken we eerst een 325 V schermroostervoeding door G3GKG
voor een 4X150A of een 4CX250B.

Verschillende ervaringen hebben geleid tot het huidige ontwerp, waarin een betrouwbare,
robuuste (en ouderwetse) buis de schommelingen van de voedingsspanning opneemt en met
een 27 V zener diode ZD1 stabiliseert. Een gemiddeld grote vermogen transistor (TR1), levert
de laagspanning voor een OpAmp-versterker (met terugkoppeling) IC1. De waarde van de
weerstand R1 is gekozen om de grootte van de te leveren schermroosterstroom in te stellen.
De componenten binnen de stippellijn staan op een printplaat. V1 kan een 6BW6, 6AQ5, EL84
enz. zijn. TR1 is bijv. TIP31 en het IC is een LF355N (of 741).
Met deze opstelling wordt de door deze voeding geleverde stroom gebruikt door de
controlebuis V1,of door het schermrooster van de te voeden vermogenversterkersbuis. Dat
veroorzaakt geen verandering in de stroom getrokken uit de niet gestabiliseerde voeding
(hier:360 V) en vrijwel geen spanningswijziging daarvan. Een schermstroommeter is de beste
aanduiding voor zowel de afstemming- als de belastingscondities van een type 4X150A
versterker. Indien de meter zijn nul in het midden van zijn analoge schaal heeft, kan men er
ook een negatieve schermroosterstroom mee aflezen. Indien men een dergelijke
vermogenversterker aan de ingang stuurt met een geschikte generator (tot 2 mA
stuurroosterstroom) zal men meer dan 500 mA anodestroom noteren bij 1500 V
anodespanning, en zal tijdens het afstemmen de schermroosterstroom tot 20-25 mA oplopen.
De schermroosterspanning moet dan met de voorgestelde voeding stabiel blijven binnen 1V.
Bij normale SSB-werking zorgt de ALC van de vermogen versterker er voor dat een volledige
400 W PEP HF door de uitgang van de verterker probleemloos wordt afgeleverd.
Schermroostervoeding van een 4X150A volgens F1FRE en F6BGR.

Stuurroostervoeding van de 4X150A volgens dezelfde auteurs:

Beide schema’s zijn terug te vinden in het oorspronkelijk artikel in het frans:” Amplificateur
VHF 4X150A” => http://f6bgr.pagesperso-orange.fr/AMPLIV.HTM
Bijzonder geval van een 4X150A/4CX250B eindtrap voor 145 MHz, met een
opgerolde anodekring.
De werking van deze versterker is conventioneel met een plaatspanning van + 600 volt en een
schermroosterspanning van 350 V (of verminderd tot 200 V tijdens het afregelen).
Wanneer de resonantie op de gewenste frequentie, en de oplading van de antenne zijn
vastgesteld, kan de plaatspanning verhoogd worden tot 2000 V voor CW of 1500 volt voor een
gemoduleerde werking.

C10, C11, C12, C13 zijn doorvoercondensatoren, allen 0,001 μF.
Typische gegevens van deze versterker voor een klasse AB-1 lineaire werking zijn:
Plaatspanning= 2000 V.
Schermroosterspanning= 350 V.
Stuurroosterspanning= -55 V.
Plaatstroom zonder sturing aan de ingang= 100 mA. (met voorspanning= polarisatiespanning
van -55 V toegepast).
Grootste waarde van de anodestroom bij volle uitsturing aan de ingang= 250 mA.
Plaat ingangsvermogen= 500 W (DC)
Plaat HF uitgangsvermogen= 300 W.
Maximum schermroosterstroom= 5 mA
Componentenlijstje:
C1, C2, C8= 15 pF; C3= 200 pF zilver mica; C4= 500 pF zilver mica; C5= maakt deel uit van
de EIMAC SK-600A buisvoet;
C6= anode afstemcondensator. => Twee koperen platen 1,8 cm x 2,5 cm, waarvan 1 plaat
aan de koperen buisspoel L3 gesoldeerd wordt in de vertikale stand.
De andere plaat wordt gesoldeerd naar een koperen ring die zodanig uitgeboord is, dat hij juist
past over een as met 1,25 cm diameter uit rexoliet (= hoogspannings-isolatie materiaal zoals
polyester maar 15% lichter, en isoleert tot frequenties hoger dan 15 GHz).
De ring is met een klinknagel geaard aan het chasis via een koperen lint.
C7, C9= 100 pF, 5 kV.
C10, C11, C12= 0,001 μF, 500 volt doorvoercondensator.
C13= 0,001 μF doorvoercondensator, 2,5 KV.
L1= 5 windingen nr.# 16, op 6 mm diameter, 1,25 cm lang.
L2= 2 windingen nr.#16 op 5 mm diameter, met een lengte die gezocht wordt om deze spoel
in resonantie te brengen met een half uitgedraaide C2.
L3= 2 windingen 3 cm lange koperen buis met 1 cm diameter.
L4= 2 windingen koperdraad nr.#14, gewikkeld op 2,2 cm diameter, 1 cm lang.
J1= UG-291/BU.
J2= UG-58AAJ.

HF Sm= Ohmite Z-144
Anode huls (houder): EIMAC 008294
Behuizing= opgedeeld in twee kastjes: onderste: 12,5 cm x 17,5 cm x 5 cm, bovenste: 12,5
cm x 17, cm x 5 cm (aluminium).

