Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 14.

Greg Wagner bij zijn 432 MHz parabool JH1KRC op 432 MHz DK3WG op 432 MHz met 16 x 27
elementen yagi's.
De Russen verschaffen de volgende “vrij te downloaden” url over enkele basisvormen van
antennes’ met:
http://hamradio.tomsk.ru/wp-content/uploads/ARRL_Basic_Antennas.pdf
en eveneens wordt het ‘vrij te downloaden “vhf-uhf manual” door de RSGB uit 1969
aangeboden voor de OM's die er geen bezwaar tegen hebben dat dit een engelstalige uitgave
is, met nochtans nog een aantal interessante ideeën en schakelingen, waaruit we kunnen
putten:
https://ia601603.us.archive.org/0/items/Vhf-uhfManual/Jessop-Vhf-uhfManual.pdf
We hebben uit dit VHF-UHF Manual hieronder enkel het schema van een 144 MHz
vermogenversterker overgenomen met 2 x 4X150A of 2 x 4CX250B, schema waarvan de
beschrijving die we hier niet geven, onderaan in het boek staat, en daar te raadplegen is in het
hoofdstuk ‘zenders’ (transmitters):

Ook het hoofdstuk over VHF-antennen uit dit ‘Manual’, dat onder de ‘zenders’ volgt, is meer
dan de moeite waard.
In verband daarmee zullen we in hetgeen volgt, (wat lagerstaand) bekijken: wat is de
“apertuur” van een antenne.
Om de ZHF antennes op te stellen, die we aantreffen in het laatste gedeelte van het ‘Manual’,
zijn we best af met een omkiptoren of kantelbare mast, die we zelf kunnen maken, zodat we
dan zonder inspanningen aan de installatie van onze antennes kunnen werken, met of zonder
draaimotor.
We bekijken daarvoor in hetgeen volgt, verschillende praktische oplossingen, aan ons
voorgesteld door een aantal OM’s Drie reeksen voorbeelden van mogelijke scharnieruitvoeringen volgen hier:
Reeks 1:

Reeks 2:

Reeks 3:

Eerst nog: niet kantelende oplossingen, zoals de draagbuis van de antenne, geschroefd tegen
een muur, of gesteund door metalen spanbanden rond een schoorsteen:
Schoorsteen-bevestiging.
Reeks 1.

Reeks 2.

B) Bevestigingsmogelijkheden van een pijp of mast tegen een muur..

Voorbeelden.
Reeks 1.

Reeks 2
(ook met een voorbeeld op de zolder)

C) Voorzorgsmaatregel: de veiligheidsgordel bij klimwerk in een boom of mast.

De beveiligingsgordels zijn zodanig vervaardigd, dat zelfs indien men bewoosteloos wordt op
een ladder of op een andere hoge plaats, men bij het naar beneden vallen, toch blijft hangen
door de kliksystemen die in de gordel daarvoor voorzien zijn.
D) 2 m repeater antenne en/of windturbine of anemometer (windsnelheid-meter), soms op
dezelfde mast

80 m vertikale mast (kan een kantelmast zijn, waar boven een VHF of UHF antenne staat als
topcapaciteit), als capacitief verkorte antenne gevoed met een gamma aanpassing.
Meer over de stappenmotor-werking in: https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ
en https://www.youtube.comh/watch?v=yD4YEwG-3VA
Hier volgt een url om kennis te maken met Hamsphere (=DX-verbindingen maken vanuit een
appartement, zonder antenne) voor de OM’s die Hamsphere nog niet kenden, en die dergelijke
masten niet kunnen installeren: http://hs4.hamsphere.com/download
Met een omega aanpassing afstembare vertikale antenne. (Tunable Vertical Antenna For
Amateur Use), door Kenneth L.Heitner, WB4AKK/AFA2PB uit ‘Antenne compendium 2’ van de
ARRL.
Ik wilde opereren op de 40- en 80-meter amateur banden, evenals op de 7-MHz MARS
frequenties. De antenne oriëntatie die ik daarvoor koos was vertikaal. Dit komt omdat ik de
straling onder lage hoek wil benadrukken, vooral op de 7 MHz frequenties die voor grotere
(DX-) afstanden worden gebruikt.
Een vertikale antenne is in veel gevallen gemakkelijker en eenvoudiger te installeren, en leent
zich voor toestanden waarin de OM niet veel horizontale ruimte beschikbaar heeft, en voor de
OM’s die nauwelijks of geen tuin hebben.
De vertikale mast wordt gevoed met een omega aanpassing die een eenvoudig L-netwerk is
met twee condensatoren, en in dit geval een aluminium draad (of staaf) die dienst doet als
afstembare spoel, en evenwijdig loopt met de antenne.

De antenne is een vertikale monopool, omega-gevoed. De antenne zelf is gemaakt van twee
stukken 6 m lange aluminium buis, met 10 cm en een iets smallere buitendiameter.
De auteur schoof de dunste buis binnen de dikste met 25 cm overlap en boorde in die
overlapzone kleine gaten waar doorheen zes zelftappende koperen of verzinkte (om corrosie te
vermijden) schroeven gevezen werden om de twee delen stevig aan elkaar vast te bevestigen.
De afstand van de dikke aluminium gamma draad die evenwijdig met de antennemast
verloopt, mag niet te klein gekozen worden om een karakteristieke impedantie van 600 ohm te
bereiken. Als de impedantie lager is, is de ervaring dat de antenne te verlieslatend wordt.
Voor een nog hogere impedantie, wordt de afstand tussen de gammadraad en de mast te
groot.
De aluminiumdraad (# nr.12) wordt vastgehouden door houten of ijzeren afstandhouders die
eindigen op isolatoren. Aangezien de betrokken hoogfrequente spanningen niet erg hoog zijn,
werkt deze regeling goed bij een zendvermogen van 100 watt.
De alumium draad loopt tot de volledige hoogte van de antenne. Op de 7 MHz-band biedt dit
meer positieve reactantie (+jX als spoel) dan nodig is om de antenne met de twee omegakondensatoren af te stemmen. Men kan een deel van de aluminium draad, ongeveer in de
helft, kortsluiten naar de metalen mast voor een 7 MHz werking, en de relaiskontakten open
laten voor de volledige lengte van de draad voor een 80 m werking. Het relais dat ik heb
gebruikt is een Radio Shack No. 275-244 met de kontakten in serie.De antenne is elektrisch
verlengd door middel van een capacitieve hoed In dit geval werd een drie-draads hoed
gebruikt. Hierdoor verdubbelt ongeveer de elektrische hoogte (lengte) van de antenne.
Een grondvlak werd als tegengewicht gevormd uit zes radiale draden, 6 m tot 9 m lang,
weglopend vanuit de basis van de antenne. Aangezien deze antenne op een dak van een huis
werd gemonteerd bij gebrek aan een tuin, werden de radiaien beëindigd aan de rand van het
dak, en ook elektrisch verbonden met de zinken dakgoten.
Rechts (van de mast) staat een standaard omega aanpassingsnetwerk afgebeeld.
De afstemming is eenvoudig, en het zou mogelijk zijn de regelbare condensatoren te
vervangen door condensatoren met een vaste capaciteit, maar de uiteindelijke afstemming van
de vertikale mast kan dan wel te moeilijk zijn.

Het waterdicht maken van de doos waarin de afstemcondensatoren zitten (‘Afstemmer’
genoemd), is een uitdagend aspect, aangezien er in deze behuizing zes gaten geboord zijn,
waar doorheen water kan binnen zijpelen, als de (plastieken) doos niet zorgvuldig is
ontworpen en beschermd.

Midden: de twee condensatoren van de K4BEV omega aanpassing, waavan de assen verdraaid
worden door stappenmotoren uit de afbraak van oude printers.
Links: schema uit de berekening van de componenten van een omega-match met een
rekenprogramma, te vinden op het internet, dat heet: MMANA-GAL.
Hieronder links nog een voorbeeld van de uitvoering van dit programma met een berekening.

In een omega-aanpassing dient C1 voor een algemene impedantie-aanpassing, en heeft ook
gedeeltelijk de reactantie op van de gammastaaf die (als spoel) evenwijdig staat met de
antenne, C2 blijkt vooral te dienen om de eigen weerstand van de gammastaafspoel op te
heffen en helpt ook nog mee de inductantie van die spoel op te heffen.
Het weerstandsbereik waarmee rekening gehouden wordt in equivalente schema’s en
computer-berekeningen, is door die C2 dus c en C2 wordt beschouwd als een parallelcondensator. De parallel- of shunt condensator dient ook om wat nog overblijft aan inductieve
reactantie, nadat C1 daar tegenin gegaan is, te annuleren. Alles welbeschouwd, gaat het hier
eigenlijk over het in resonantie draaien van afgestemde kringen.
De condensatoren worden op afstand vanuit de shack verdraaid met 2 stappenmotoren uit
afgebroken PC-printers, en indien men daar (en de sturing) niet over beschikt, kan dit ook met
twee kleine permanente magneet gelijkstroommotoren, met als mogelijke keuze de Autotrol
nr. PX-200. Om een goede controle over de capaciteitswaarden van C1 en C2 te bewaren, kan
een mechanische reductie-tandwieloverbrenging geplaatst worden tussen de motoras en de
condensator.
Ik gebruikte daarvoor een model Radio Kit nr.S-50, echter typisch ontworpen voor slechts 180
graden verdraaiing. Daarom moeten dergelijke uitvoeringen gedemonteerd worden, en de
stoplipjes verwijderd worden om een continue rotatie mogelijk te maken.

Links: (A)= de omega-match afstemmer, en (B) de controleschakeling.
Rechts: voorbeeld van een reductiekast met tandwielen tussen de stappenmotor-as en de as
van de regelbare condensator.
Onderdelenlijstje
C1= 150 pF regelbare condensator.
C2= 100 pF regelbare condensator.
K1 DPDT relais (Radio Shack no. 275-244).
M1, M2= stappenmotoren, of kleine gelijkstroommotoren met tandwieloverbrenging.
S1= DPDT schakelaar (kipschakelaar of draaischakelaar).
S2, S3= SPST drukschakelaar.
S4= SPST schakelaar.
De auteur tekende drie krommen die het verloop van de staande golf verhouding aangeven, en
dit met een goed verloop, namelijk op 7,1 MHz met het shunt relais gesloten, en op 3,7 MHz
met het relais open, alsook op 3,6 MHz met het relais open.
De tuner-componenten werden gemonteerd op een kleine houten plank De gehele antenneafstemmer werd geplaatst in een grote plastieken koelkastdoos met een afdichtingsklep.
De onderdelen in de doos kunnen eenvoudig op het dak aan de op het schema voorgestelde
verbindingen worden aangesloten, met als hoofdzaak dat ze waterdicht is.
De antenne wordt afgestemd op de werkfrequentie terwijl een SGV/SWR meter bekeken wordt.
Het is soms moeilijk om zo dicht mogelijk bij een SGV= 1:1 te regelen, omdat de capaciteit
van slechts één condensator tegelijk wordt gevarieerd.
Zodra een merkelijke terugslag gevonden is, kunnen de twee condensatoren verdraaid worden
om een zo diep mogelijke nul te produceren, hetgeen aangeeft dat de antenne resonant is.
Resonantie moet bereikt worden vooraleer met de S4-schakelaar het volle hoogfrequent
vermogen gestuurd wordt naar de antenne Eens dat de antenne op een bepaalde frequentie is
afgestemd, is het niet nodig de afregeling voor een beste SGV voor aangrenzende frequenties
te herbeginnen.
Mijn ervaring met de aluminium buizen en de aluminium gamma/omega draad, evenwijdig
daarmee, is dat ze de weersomstandigheden goed weerstaan.

Voorbeeld voor de aandrijving van C1 en C2 in een omega-aanpassing: twee (5 V of 12 V
voeding-) stappenmotoren + sturing in een ‘lot’, voor 3,98 dollar bij aliexpress in China…..
gratis verzending…=> voor de ontvangst thuis bij de OM per internationaal aangetekende
zending vanuit China…..
De 7 MHz shunt gevoede antenne van GM3DSS (The 7 mc Shunt Fed Vertical of GM3DSS).
GM3DSS bouwde de hierboven bekeken WB4AKK antenne na. Zijn ervaringen met deze shuntgevoede vertikale antenne, zijn qua prestaties en goede eigenschappen, uitstekend.
Het is in feite een verkorte kwartgolf vertikaal, met een omnidirectionele 360 graden
rondstraling, en ontvangst vanuit het midden van de antenne. Wat de omega aanpassing
betreft, werd vastgesteld dat de antenne over 800 KHz bandbreedte een VSWR (Voltage
Standing Wave Ratio) van 2 tot 1 of beter presteert, zowel op de 40 m als op de 80 m band.
Het optimale tegengewicht onder de voet van de antennemast, is een stevige aluminiumplaat
die met een straal van een kwart golflengte in alle richtingen de antenne omringt.
In de praktijk is zo’n plaat niet mogelijk. Voor zover de plaatselijke omstandigheden het
toelaten, kan men een dergelijke plaat best vervangen door tot 100 radialen in koper, ijzer of
aluminum,afwisselend λ/4 lang op de werkfrequentie van de 40 m en 80 m band.
Het samenkomstpunt van deze uitgewaaierde draden kan met een centrale aardingsdraad dan
ook nog best verbonden worden aan waterleidingen en andere metalen leidingen indien deze in
de omgeving zouden aanwezig zijn. Dit zal de eindgebruiker een groot voordeel opleveren bij
het zenden en ontvangen. GM3DSS had wel een tuin, waarin hij de onderkant van de
antennemast en het samenkomstpunt van de tegengewicht draden op de volgende manier nog
geaard heeft, onder meer tegen blikseminslag (na te volgen door de OM’s die ook een tuin
hebben):

Een brede koperen lamel wordt goed elektrisch geleidend aan de onderkant van de
antennemast verbonden. Het uiteinde daarvan loopt naar een koperen constructie rond een
diep in de grond geslagen dikke stalen staaf, in een voldoende diepe put opgesteld, gevuld met
grondwater en er bijgevoegd regenwater. In dat water worden kopersulfaat kristallen of
steenzout gestrooid om het beter elektrisch geleidend te maken naar de omgevende ketel, en
vandaar naar de aardingsgrond. Wie geen kopersulfaat heeft (drogist) kan magnesiumsulfaat
of kaliumnitraat (= ‘salpeter’) gebruiken als vervanging.
E) 2 m collineaire antenne, te schroeven tegen een houten gecreosoteerde
telefoonmast.

Een houten kantelmast kan een telefoonpaal vervangen. Hierboven een ontwerp door K0KP.
Rechts: omnidirectionele colineaire 2 m antenne bovenop een daarvoor geschikte mast.
We bouwen zelf onze kantelmast.
Kantelmast, gebaseerd op een aluminium ladder (Tilt-over tower) in mei1975 Ham Radio HR.
Een kantelbare antennemast, gebaseerd op het gebruik van een (bv.) 10 meter lange
aluminium uitschuifbare ladder is goedkoop en gemakkelijk te verwezenlijken.
Een betere keuze is moeilijk denkbaar als middel om een ZHF of UHF antenne te
ondersteunen, aangezien deze oplossing de eenvoudige toegang tot de antenneelementen voor
aanpassingen of herstellingen mogelijk maakt. Een aluminium verlengladder is licht in gewicht,
gemakkelijk te hanteren en veel goedkoper dan andere soorten masten of torens. En als men
moet verhuizen, veel gemakkelijker te vervoeren
Bouw.
Een vorm van een voet bedenken,die een as bevat waarrond de ladder kan kantelen of
eventueel zwenken,is misschien het moeilijkste gedeelte van deze constructie, er nog aan
toevoegend dat het bovendien best is die voet ook nog in de grond op de ene of andere wijze
te verankeren (waarover in hetgeen volgt voldoende ideeën gegeven worden).
De bodem van de ladder wordt geïnstalleerd op het geheel dat in dit geval gemaakt werd door
een aantal dikke planken in de gepaste vorm te zoeken,en aaneen te nagelen of te schroeven.
Creosoteren en waterbestendig maken van het hout is daarna aan de orde. Een ijzeren pijp
loopt doorheen gaten die met de gepaste diameter zowel door het aluminium van de ladder als
door de houten steunen geboord zijn.

In de rechtse schets zijn de spandraden enkel aan de linker kant voorgesteld, van zelfsprekend
zijn ze ook rechts nodig voor de stabiliteit, indien men daaraan begint.
Na de installatie wordt in deze gehele assemblage de ladder dan tot de gewenste of de volle
hoogte opgetrokken. Dit nadat de antennemotor en de antenne aangebracht werden, aan een
zijkant van de ladder, voldoende ondersteund zoals het voorbeeld aangeeft, indien nodig. Bij
sommige uitvoeringen met een lange bovenbuis, laat men deze draaien in ondersteunende
kogellagers. Om te voorkomen dat de ladder wordt gedraaid en beschadigd door de wind, kan
men het bovenste gedeelte nog voorzien van twee spankabels (onderbroken door isolatoren),
die via een spanschroef naar een stevige bevestiging in de grond lopen in de omgeving van de
gehele opstelling. De ladder wordt best vertikaal tegen een bestaand gebouw, bv. een garage
bevestigd door middel van de geschikte afstandsstukken. Enkele voorbeelden:

midden onderaan: spanschroef
Aan de twee zijlatten van een aluminium ladder kan men naar wens spandraden bevestigen ter
mast-en antenneondersteuning, nadat de rechtop trekking van de ladder uitgevoerd is
Variante: Een goedkope ladder-type mast die een 20 meter roteerbare beam kan
dragen, door Nickolas I.Kfoh, W2BIQ, in Radio & TV news, november 1948 (An
inexpensive ladder-type mast c ap a b le o f c a r ry i ng a 20 me t er r ot a ry be a m) .
Nadat besloten werd dat een draaibare beam een noodzaak was in ons huidig QTH, was de
volgende stap een mast, of toren te kiezen om de beam te ondersteunen.

Terwijl een telefoonpaal de ideale oplossing leek, was daar niet zo gemakkelijk aan te geraken,
ook wegens het vervoer, en werd besloten als steun een dubbele aluminium vouwladder te
proberen, omdat men die kan beklimmen om de 20 meter beam bij te regelen en de nodige
aanpassingen uit te voeren.
Aan de basis kon een dikke en stevige houten voet voorzien worden, alhoewel over de vorm
daarvan nog diende nagedacht te worden.
Bovenaan zouden er drie spandraden komen, 120 graden t.o.v. van elkaar, om de mast te
haubanneren en te stabiliseren.
Met de mast in de vertikale stand getild, zouden de drie spandraden gelijkmatig en stevig
bevestigd en aangespannen worden, zodat de mastzelfondersteunend werd.

Rechts: scharnier door W0IVJ uitgedacht voor zijn kantelmast, met driehoekige doorsnede,
maar duidelijk ook toepasbaar voor een laddermast.
Hieronder een idee om deze niet -zwaargewicht laddermast te laten kippen (volgens de foto in
het midden) met de onderzjde geisoleerd van de aarde/massa, zodat hij als 40 m of 80 m
onderaan kan gevoed worden via een verlengingsspoel, met een antenne bovenaan als
verkortende topkapaciteit:

Midden: foto van een polycarbonaat steun voor een kantelsysteem, met de mast elektrische
geisoleerd van de aarde.
De mast, gemaakt met een ladder, bleek het gewicht van drie mannen tegelijkertijd te kunnen
dragen, dit met de auteur bovenaan in de mast, bezig de elektrisch aangedreven rotator beter
te bevestigen.
De hoogte van deze laddermast werd op tien meter lengte of λ/2 ingesteld als beste hoogte
voor een 20 m beam, en deze hoogte bleek operationeel goed gekozen om voor een goede
prestatie van de beam te zorgen.
Voor het praktisch uitvoeren van deze mast, kan ook een vouwladder gebruikt worden die in
de vorm van een V zelfstandig kan recht blijven staan, maar men kan de twee even lange
stukken bovenaan van elkaar losmaken en dan een mast construeren met een V vorm aan de
basis en een zijde van elk stuk scharnierend vastgemaakt aan het andere deel.
Dan verkrijgt men een mast met een grotere stabiliteit die gelijkt op een mast met driehoekige
doorsnede, maar waar van de drie zijden er ene als het ware verwijderd werd.

2) Omkipmast met stalen buizen/pijpen.
Tijdens de montage steeds goed opletten dat men veilig kan werken, dit geldt voor alle zelf
geïnstalleerde masten.
In de meeste gevallen kan een lier een nuttige hulp uitmaken. Men heeft dan wel de keuze
tussen een handlier en een gemotoriseerde lier.

De lier dient om het kantelend gedeelte van de mast vertikaal te helpen omhoog trekken, en
bij gewenst nazicht van de antenne, terug neer te laten.
Links motor-aangedreven lier, en midden handbediende lier.
Rechts: omhoog trekken van een kantelende mastpijp met een katrol.

Er is wat ronde pijp voor de mast nodig, voor een stevige constructie best stalen buizen met
minstens 5 cm diameter, beter groter tot 10 cm diameter en afhankelijk van de masthoogte
die men tussen twee dergelijke evenwijdig naast elkaar opgestelde pijpen wil laten kippen, 3
m tot 6 m hoog, waarvan nog een deel onder de grond zit, in beton gegoten. Om de lier goed
te kunnen bevestigen aan de voorgestelde opstelling, last men tegen de twee buitenste stalen
buizen best een tweetal stalen platen met de afmeting zichtbaar op de foto en 3 tot 5 mm dik.
Een mogelijke maat is 5 cm x 25 cm rechthoekig voor de smalste plaat.

De twee pijpen worden zoals op de foto aan een U= vormig stalen stuk gelast om in een
eenvoudig cirkelvormig uitgegraven put, minstens 1,2 m diep neergelaten te worden. Deze kan
achteraf gevuld worden met een specie die men zelf maakt met enkele (5 tot 10) zakken
cement (minstens 30 kilo, maar kost weinig), plus voldoende zavel/fijn wit zand, en wat grint,
bv. twee emmers. Goed mengen, voldoende water op gieten en met een grote schop grondig
door elkaar mengen vooraleer dit vettig, donkergrijs mengsel in de put te gieten rond de
daarin zo vertikaal (met een waterpas) mogelijk gehouden dubbele pijp schraag. Minstens een
dag en een nacht laten verharden, beter langer. Dan ziet het resultaat er als volgt uit met een
diameter van de verharde cement op de volgende foto: 50 cm.

Indien men het kantelend stuk tussen de pijpen wil laten vallen kan men een montage
gedenken die slechts tegen 1 zijde van de pijpen geschroefd is en niet tegen de twee zoals op
de rechtse foto. Inplaats van schroeven gaat lassen ook, dat maakt de laatste gekozen
oplossing eenvoudiger. Alle bramen verwijderen met de slijpschijf. Wie kan braseren met twee
koolstofbaguetten en geel koperen smeltstaven, kan er ook iets moois van maken, bijna even
sterk als gelast. Vooraleer de steun in de beton te gieten, is het best eerst gaten te boren in
het bovenste gedeelte om er de topmast rond een draadgetrokken as met een voldoende grote
diameter te laten verdraaien.
Enkele voorbeelden van een mogelijke kantelconstructie:

We herkennen reeds enkele hoger bekeken mogelijkheden. De buizen worden tenslotte (of dit
gebeurde reeds vooraf) met een roestwerende verf geschilderd, 1 of meerdere lagen na een
grondlaag.
3)Bouw een vrijstaande kipmast voor een antenne ( Build a 25-50 feet free standing
tilt over crank up tower for an antenna).
De mast bestaat uit 2 lengten stalen pijp. De totale hoogte kan gekozen worden tussen bv.7,5
m en 15 m. De installatie veronderstelt de aanwezigheid van een tuin met een bodem waarin
kan gegraven worden om de ondersteunende structuur in onder te brengen. De toren is
ontworpen om weerstand te bieden tegen 5 vierkante meter windbelasting op 7,5 meter boven
de grond en 2 vierkante meter windbelasting op 15 meter boven de grond. Winddruk en
ijsbelasting varieren van plaats tot plaats,en hangen ook af van de hoogte t.o.v. de
zeespiegel,waarop de tuin ligt. Bovenop de toren kan bv. een 144 MHz, 432 MHz of 1296 MHz
antenne geplaatst worden (bv. een kleine Yagi-antenne.)

Veel uitleg is door de auteur bij de bouw van deze kantalmast niet gegeven. De foto’s spreken
echter voor zich. Het zal nodig zijn in de tuin een put te graven,en daarin een betonnen voet te
gieten waaruit vertikaal vier draadgetrokken stalen staven steken om er de mooie voet die op
de afbeeldingen te zien is (met de gepaste moeren) op te schroeven. Een dergelijke voet of
iets in die aard,is eventueel wel te vinden bij een schroothandelaarof bij een bouwbedrijf dat
ook afbraken verzorgt. Zelf een dergelijke vorm lassen kan ook als men daar de tijd wil voor
uittrekken, en de profielen wil voor maken.

Op de hier bovenstaande foto’s is met enige moeite iets boven de helft van de draagpaal een
lier te bespeuren die nodig is om met de afgebeelde kabel naar het einde van het beweegbaar
mastgedeelte, dit vertikaal naar omhoog te trekken.

4) Bouw zelf een omkip-mast (Build your own tilt-over mast), uit HR, februari 1970.

Midden: de volledig afgewerkte kantelmast.

rechts: een ander scharnier-idee voor een

dergelijke antennemast

Deze antenne-kantelmast voldoet aan de noodzaak van een lichtgewicht, goedkope steun die
binnen enkele minuten kan worden opgericht of neergelaten door éen man zonder hulp.
Zoals blijkt uit de schetsen en de foto, vereist het ontwerp materialen en gereedschappen die
beschikbaar zijn voor de meeste radio-amateurs, slechts een bescheiden achtertuinruimte
inneemt, en in tegenstelling tot bv. een houten toren, vrij onopvallend is, vooral indien
geschilderd met de kleuren van de achtergrond. De voltooide mast is typisch geschikt om een
lichtgewicht Mosley TA33 Jr. drie-element beam te dragen en te ondersteunen in het geval dat
het gebruik van een dak of schoorsteen onmogelijk of onaanvaardbaar/ontoelaatbaar is, bv.
wegens een huurcontract. De afgewerkte mast is bestand tegen windsnelheden tot 130 km per
uur.

Samengevat heeft men nog nodig:
-Een lier, gemonteerd op een korte, vaste steunpijp die in een betonnen voet gegoten is, voor
het verhogen en verlagen van de mast.
-Een stevige scharnier- of scharnierstelsel om het kantelend deel te laten draaien rond de top
van het vaste deel als basis, waardoor de mast- en de er bovenop staande antenne en motor,
tijdens de oprichting niet zijdelings zouden uitzwenken.
-Twee stellen symmetrisch geplaatste spankabels om de mast stevig in de vertikale stand te
houden zonder dat hij neiging heeft tot omvallen of overhellen.
Als men er de verankeringsplaats voor heeft, zijn spankabels nodig, in drie richtingen
gespannen, elk 120 graden t.o.v. de volgende verschoven.
-Schroefankers in de bodem op een zekere afstand van de mastbasis, als sterktebevestigingen
voor de spankabels, en spanschroeven om de kabels aan te spannen.
- Op elk ogenblik tijdens het werken aan de mast, de veiligheid in het oog houden, en geen
ondoordachte, gevaar opleverende handelingen stellen.
- Na afwerking van de mast, alle onderdelen schilderen met twee lagen weerbestendige
buitenverf: tegen regen en onweer roestwerende verf of asfalt-verf voor de bodembedekking
aan de onderkant van auto’s.
Bouw.
Vooraleer men hieraan begint is het best uit voorzorg, zich minstens 3 mm dikke gevlochten
gegalvaniseerde staalkabel op een rol aan te schaffen, die 900 kilo breekkracht heeft.
Roestvrij stalen kabel is nog beter, maar is vrij duur. De auteur maakt een onderscheid tussen
de diameter van de antennemastpijpen en de pijp waartegen de lier geschroefd wordt.
Hij raadt aan, zich de volgende materialen aan te schaffen, waarvan men uiteraard kan
afwijken indien andere keuzen gemaakt worden,die geschikter blijken voor een oplossing,
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden:
Onderdelen lijst
Gegalvaniseerde ijzeren pijp
Verzinkte ijzeren pijp
Gegalvaniseerde ijzeren pijp
Gegalvaniseerde ijzeren pijp
Geëxtrudeerde aluminum legering pijp
Boot lier
Gegalvaniseerde staalkabe,rol van 60 m
Spanschroef
Schroef-anker met 20 cm brede kop
Draadklem

Draadbuig geleider-ogen

Gegalvanizeerde of roestvrij stalen bouten
Oogvijs uit verzinkt ijzer
Geleidingsring
Gegalvanizeerde stalen staaf
Gegalvaniseerd hoekijzer
Verschillende
Verf

Omschrijving
60 cm lang x 5 cm diameter
17 cm lang x 3,75 cm diameter
3 m lang x 3,75 cm diameter
6,3 m lang x 3,75 cm dlametar
1 m x 3,75 cm diameter
500 kg trekkracht
3 mm diameter,trekkracht 500 kg
2 cm breed,10 tot 20 cm lang
1,2 m onder de grond gegraven
verschillende afmetingen vanaf 6 mm

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
6
3
30

verschillende afmetingen vanaf 6 mm

30

1 cm diameter en 10 cm lang
5
1 cm diameter en 10 cm lang
1
om rond een 3,75 cm pijp te passen
1
1,2 cm diameter en 5 cm lang
2
3 cm breed en 3 mm dik
4
rondellen,borgmoeren……..
30
roestwerende grondverf en groene glans 4

Grondwerk.
Bij de keuze van een stuk geschikte grond in de tuin,zorg ervoor dat een onbelemmerde straal
gelijk aan de hoogte van de mast, plus de antenne- en rotor-hoogte in het vertikale vlak,
(bijna) horizontaal op de grond liggend beschikbaar is. In de voorgestelde opstelling bedraagt
deze afstand 11 m plus voldoende ruimte voor de antenne en de motor. Eens dat de mast
vertikaal staat worden de drie schroefankers in de grond gegraven, 120 graden van elkaar in
een straal van ten hoogste 3 meter gemeten vanaf de onderkant van de mast als middelpunt.
De techniek voor het installeren van deze ankers is als volgt: Nadat de plaats voor een
verankering gekozen is, maak een gat 15 cm in diameter met 15 cm diep om te beginnen.
Steek de rechterhand door de opening van het handvat, dus door het oog van het
schroefanker (dat voorzien is van een stalen helix of schroef, een beetje zoals een
kurkentrekker), en draai het uiteinde van het anker in de grond met behulp van een
neerwaartse druk terwijl een Initiële bevochtiging van het gat nodig kan zijn om het anker
dieper in de grond te laten doordringen. Schroef zo diep in de grond totdat alleen de
cirkelvormige ogen van het anker er nog boven uitsteken. Wanneer ze in een gemiddelde
achtertuin grond ingegraven zijn, kunnen deze ankers een trek van meer dan 1000 kilo
weerstaan. Monteer de lier op de pijp die 2,5 meter boven de beton uitstekkt op 2,4 m boven
de aardebodem, met behulp van twee 1 cm diameter bouten, met bijpassende rondellen en
moeren. De bovenkant van deze pijp wordt dan bevestigd aan een samenstel dat bestaat uit
een stalen kabel, draadklemmen, spanschroeven, zoals hieronder voorgesteld:

Midden en rechts: nog voorbeelden ter inspiratie bij het bouwen van een kantelmast uitvoering met pijpen van 5 cm (en grotere) diameter.
De volgende stap is de constructie van de scharnier- of scharnierinrichting waarrond de mast
kantelt. De basismaterialen zijn hier veelzijdige lengten van hoekijzer, om het stijve
driehoekige profiel te vormen en stalen draadgetrokken assen die de transversale kantelas
vormen, zoals de volgende figuur toont. De assen lopen door gaten,geboord in L-vormige
hoekijzers. Bij een juiste montage maakt deze scharnierstructuur dat de mast niet zijdelings
kan zwenken tijdens het kantelen van het bovenste deel. De twee assen in elkaars verlengde
worden stevig vastgehouden door de driehoekige scharnierstructuur. Schroef alle moeren
stevig vast. De bedoeling is tot een afgewerkte mast te komen met de afmetingen van de
volgende rechts voorgestelde figuur.
Hierin spelen een rol: een pijp van 4,35 m, en nog enkele maten,waarvan de exacte
afmetingen (zoals van de scharnier) niet kritisch zijn, en aangepast kunnen worden aan de
persoonlijke verlangens en opvattingen van de OM (hij of zij) die zich de moeite getroost een
dergelijke kantelmast te maken.

Monteer de antennemotor op het einde van het mastpijpensamenstel, en bevestig drie
spankabels aan de basis van de rotator. Bovenop deze laatste komt de antenne en indien dit
een TA33Jr is, zij daarbij op te merken dat deze beam slechts 10 kilo weegt en dus gerust kan
vervangen worden door ZHF en/of UHF antennes die normaal gezien nog lichter zullen zijn, en
minder wind zullen vangen. Daaromtrent werd door de auteur van deze mast een
spanningsanalyse met metingen en berekeningen uitgevoerd, om na te gaan of de
rechtopstaande mast met rotor en antenne zou weerstaan aan sterke windvlagen en
stormachtig weer, en de resultaten daarvan waren geruststellend.
De rest van de operatie bestaat er in de gehele montage geleidelijk met de lier op te heffen tot
de vertikale stand, waarna twee stellen van telkens drie spankabels aan de schroefankers
worden bevestigd tot op het ogenblik dat men het kipgedeelte van de mast, samen met
antenne opnieuw wenst te verlagen. Dit laatste kan met de bedoeling zijn,om de pijpen te
schilderen of te herschilderen met nog een laag verf, zodat men klaar is voor vele maanden
probleemloze werking.

5)We

maken zelf een handbediende lier (The Bee Eliminator door Hartland Smith
W8VVD in 73 Magazine april 1966).

6)

H et on t w er p dat h i e rb o v en af g eb e el d i s, b est aat u i t e en U - v o rmi g e h ou t e n
st eu n e n v e rs ch ei d en e stu k k en ge gal v an i se e r d e w at e rl ei d i n gspi j p di e to t e e n
tr om m el , en d e k ru k v an e en h an db edi e n de l i er g e v o rmd w o rd en .
D e g et o on d e af m eti n gen z i j n n i et k ri ti s ch en z e ku n n en aa n ge pa st w or d en a an
de ei g en w en s en . Z o kan m e n bi j v o o rb e el d d e l en gt e van d e z i j pl an k e n
v e rg r ot en van 2 0 c m t ot b v. 40 cm , z o dat d e d r aai en d e h a n d m e e r s p e el ru i mt e
k ri j gt.
E en k o rt e r e l en gt e van d e k ru k i s n i et aan t e ra d en , aan g e z i en h o e k o rt e r , d e s
te m o ei li j ke r h e t w o rdt om m et d ez e l i e r e en an t e n n ek an t el ma st n aa r b ov en t e
tr e kk en .
E en 3 5 c m l an g e stal e n st aa f d o et di en st al s e en v ei li gh ei ds st op om t e
v oo r k om en dat d e k ru k ac h t e ru i t z o u sl aan , wa n n e er de l i e r e en o g en bl i k
on b e wa akt i s. D e st op m o et al ti j d n aa r r e ch t s g ed u wd w o r den , b eh al v e op d e
og en bl i kk en d at m e n d aad w e rk el i j k aan d e z w en g el d r aai t. K l ei n e b ou t en i n d e
u i tei n den v an d e s taa f z o r ge n e r v o o r da t h i j n i et m e e r u i t d e U - o ml i j sti ng
gl i j dt.
Op v o o rw aa rd e dat e r n i et m e er da n e en 200 ki l o t r e k op d e kat r o l aan d e
kan t el ma st z i t, kan m en d ez e l i er on g e wi j z i gd to ep as s en . G r ot e r e b el asti n g e n
v e r ei se n e en di k n yl on t ou w, e en z wa ar d er r e m sy st e em dan d e sta af , en e e n
st e rk e r e b e v e sti gi n g van d e l i e r aan e en mu u r o f aa n e en on d e r st eu n d en d e
bu i s,an d e r e v o rm v an m a s t, o f bo o m.
6) K an t elm a st d oo r D J0AB R.

Midden: DJ0ABR:opstelling van zijn mast als 20 m, 40 m of 80 m (verkorte met de antenne
als tropcapaciteit) kwart golf, via een hier niet voorgestelde gamma aanpassing.
Merk de elegante oplossing op met de begraven oranje gekleurde plastieken regenpijp, waar
doorheen vanuit de shack de nodige kabels getrokken zijn om de niet zichtbare 'gamma' op de
gepaste manier te voeden en bij te regelen.
Rechts: DJ0ABR’s draaimotor -kastje dat met plexiglas aan alle zijden kan dichtgemaakt
worden tegen regeninslag, dus tegen het op lange termijn roesten van de tandwielen binnenin
de rotor.
7) Kantelmast door EI7BA + EI8GS.
Al de afgewerkte onderdelen werden warm gegalvaniseerd, vooraleer de omkipmast op een
gekozen stuk grond geinstalleerd werd. Dit is een belangrijke overweging, aangezien het QTH
hier op een schiereiland staat, dat door de zee over drie kilometer aan drie zijden omgeven is.
Tijdens de winter waait hier veel wind gedragen zout binnen, dat zeer corrosief is voor
onbeschermd metaalwerk. Hieronder volgt een tekening van hoe men met een lier het
kantelend deel van de mast vertikaal kan omhoog trekken.

Met dit mooie systeem kan men niet alleen het bovenste deel naar omhoog kantelen met de
lier, maar tegelijkertijd trekt de nylon koord van de lier over een paar katrollen het binnenste
deel van deze mast naar omhoog uit het buitenste deel, en in de volledig uitgeschoven stand
kan het dan eventueel nog vergrendeld worden met een pin P1 door dat aangeduide gat, als
men er op die hoogte nog aan kan.
Veel combinaties van verschillende soorten materialen: hout, glasvezel, aluminium en staal
werden onderzocht, en deze mast was het resultaat. Hij moest minstens 10 m hoog zijn, er
fatsoenlijk uitzien en niet meer kosten dan een tweehonderd euro. Dan moet men niet kiezen
voor glasvezel buizen, want dan zouden de twee benodigde pijpen om de kantelmast samen te
stellen,reeds meer kosten dan 250 euro. Een belangrijk deel van de mast is de met de
onderzijde in de beton gegoten pijp, omringd door zandgrond. Hiervoor werd zware loodgieters
ijzeren pijp gekozen, type 40 met 5 cm diameter. Gegalvaniseerde loodgieterspijp van dezelfde
grootte zou ook goed zijn, maar was 50% duurder, en de zinklaag van de galvanizering maakt
het lassen lastig. Voor de onderste pijp werd 6 m lengte gekozen, waarvan 1,5 m verzonken in
de betonnen voet in de grond zodat 4,5 m blijft boven steken en in de top daarvan komt een
draaipunt op iets minder dan 4,5 m van twee secties van elk 6 m lang die in elkaars verlengde
kunnen uiteen gedraaid worden met een lier en katrollen. Dit is het kipbaar deel.
De daarvoor bedachte oplossing bestaat uit een bovenste stuk pijp met een iets kleinere
diameter, dat juist gepast om te schuiven in het draaiend deel daaronder, zodat men een
telescopische uitvoering krijgt, hetgeen elegant oogt.

De rechtse figuur hier boven toont hoe het kippend deel draait rond een 20 cm lange bout met
bijpassende moer, geboord in het midden van een rechthoekig 3 mm dikke plaat, die op
minder (bv. 20 cm) dan 4,5 m van de onderkant aan de beweegbare buis gelast is.
Het kipbaar gedeelte kan tot 60 kilo wegen,en de lier (ongeveer in het midden van het boven
de grond uitstekend gedeelte van de draagmast gemonteerd) die zal dienen om ket
beweegbaar deel naar omhoog te trekken, zal daartegen opgewassen moeten zijn.
De meeste lieren hebben 300 kilo trekkracht, dus dat zal lukken.
Zoals de schetsen aantonen zijn nog een aantal katrollen in metaal of in teflon nodig om de
hefbeweging te laten lukken en het binnenste deel van deze mast naar buiten en naar boven te
schuiven uit hetbuitenste deel.
8) Twee andere uitvoeringen: [zonder commentaar] door 7Q7YL (Jane):

9) De omhoog draaibare kantelmast van Jim EI8GS (Crank-up that tilt-over tower).
Deze mast bestaat uit (minstens) twee standaard lengten van een stalen pijp, met een
doorsnede waarvan het profiel een vierkant is, in dit geval 10 cm per zijde.
Het vertikaal staand deel is 6 m lang waarvan 1,5 m in de beton onder de grond gegoten,
maar voor het kantelend stuk kan men twee delen aan elkaar lassen.
Deze laatste bewerking is niet nodig,indien men voor het hogere stuk een afmeting kiest met
een zijde van het vierkant, die kleiner is dan 10 cm, naar binnen glijdend in het deel
daaronder, en telescopisch verenigbaar met zelftappende schroeven in daarvoor doorheen de
twee wanden geboorde gaten.
De dunnere buis van de twee glijdt in de grotere tot op een gekozen diepte.

Een hoed, speciaal vervaardigd om er
Zijzicht van de mast in de gekantelde toestand

de

antennemotor

in

onder

te

brengen

Een volledig verlengd kantelstuk kan dan bv. gelijk gekozen worden aan een hoogte van 15 m
tot aan de basis (de grond) van het vertikaal ondersteundend gedeelte. De lier wordt daar
tegen geschroefd op bv. 1,5 m of hoger boven het grondniveau.
Hieronder staat nog een voorbeeld van de mast met rechts een doorsnede van de buizen met
een ander, zeskantig profiel, en men kan het kantelend gedeelte duidelijk langer maken door
een dunnere buis telescopisch te laten aansluiten op deze met een grotere diameter
daaronder. Het linkse voorbeeld toont op de top een daaibare quad voor de decametrische
banden, maar het is duidelijk dat de uitvoeringen op deze twee foto’s ook geschikt zijn om er
ZHF en UHF antennen op te monteren, samen met hun rotor.

Rechts: de kantelende buis heeft een zeshoekig in plaats van een vierkant profiel in
doorsnede, verkrijgbaar in een naar de top toe versmallende uitvoering, zoals zichtbaar op de
foto.

10) Maak een goedkope kantelmast (Tilt that Quad at A Dollar A Foot)

door Mac
Norman W7UXX, in 73 MAGAZINE, mei 1967.
De bedoeling was, om zelf een 12 meter hoge, goedkope,lichtgewicht kantelmast te maken.
De toren bestaat uit twee delen met een stevig ingeplant vertikaal gedeelte met een scharnier,
dus een draaimoment, met op een redelijke hoogte een lichtgewicht hefboomarm als kantelend
gedeelte.
De samenbouw moet hoog genoeg zijn om na het rechtop draaien van het beweeglijk stuk,
een hoogte van minstens 10 meter te bereiken, gemeten van de top tot de aardbodem onder
de steunmast. Die 10 meter zijn dan gunstig als halve golf, om er een 20 m beam of quad,
aangedreven door een antennemotor op te installeren.
Streven naar een veel grotere hoogte heeft niet veel zin omdat men zich in sommige QRA's
van de OM's soms kan verwachten aan windsnelheden van tenminste 110 km per uur, soms
oplopend tot 130 km/u en daar zijn niet veel hoge(re) masten tegen bestand.
Bekijken we de twee basis-elementen:
A) Het draaipunt.
Het steunend gedeelte is 6 m hoog, waarvan 1,5 m onder de aarde zit, met daar rond cement
gegoten versterkt met ijzeren staven, dus beton.
Blijft een hoogte van 4,5 m voor het kantelpunt of een of andere vorm van scharnier.
Deze oplossing of keuze maakt het mogelijk zijn dat de antenne naar het dak van het huis of
het plat dak van een garage kan gekanteld worden zodat men vanop het dak goed kan werken
aan de antenne die op de top geinstalleerd wordt, en men in een comfortabele toestand
aanpassingen en afregelingen kan maken.
Ten tweede, kan men met de voorgestelde en gekozen afmetingen, standaard zwarte
gegalvaniseerde pijpen toepassen met 5 cm diameter (of meer).
Vooraleer het dragend gedeelte in de grond te verzinken, is het best enkele gaten te boren, en
we bekijken daartoe de volgende figuur, zodat we een beter zicht krijgen op waarover het
gaat:

Hoe en waar het draaipunt of de scharnier juist komt en uitgevoerd wordt, hangt af van het
initiatief van de OM-bouwer, en tal van mogelijke keuzes zijn, wat dat betreft, reeds
voorgesteld en afgebeeld in de loop van deze tekst.
Rechts: een scharnier-voorbeeld dat op deze mast toepasselijk kan zijn.

B) De lier.
Een lier om het kantelend stuk al draaiend naar omhoog te trekken, en de plaats waar ze komt
op de steunende mast, is niet voorgesteld op de figuur, daar staat links enkel een naar
beneden hangende nylon of staalkabel op afgebeeld, waarmee men op het einde van het 9 m
lang kantelend gedeelte, een trekkracht kan op uitoefenen. De figuur toont op welke plaats
een opening kan geboord worden om er een voldoende dikke draadgetrokken as door te
steken, waarrond de hefboom zal kunnen draaien. Voldoende maten zijn aangegeven om snel
tot de praktijk van het monteren te kunnen overgaan.
De gekozen buis is uit veerkrachtige soorten te kiezen, zodat ze niet te buigend doorhangt
vanaf het ogenblik dat men een antenne met motor op de top installeert. De kans op
doorbuiging is het grootst als het roterend mastgedeelte horizontaal hangt. Enkele haken of
oogvijzen kunnen bovenaan de antennemast vastgeschroefd worden om drie spankabels,
onder hoeken van 120 graden, de mast mee te helpen haubanneren, naar de grond toe.
Materialenlijst.
1 lengte van een 6 m lange gegalvaniseerde stalen pijp, 5 cm diameter. als rechtopstaande
basis steunarm.
1 lengte van een 6 m lange gegalvaniseerde stalen pijp, 3 tot 4, cm diameter, als hefboomarm
of kiparm van de mast.
1 lengte van 2 m lange gegalvaniseerde stalen buis met 2,5 cm diameter, die schuift binnen de
vorige om de antennemotor op te monteren.
2 stuks aluminium plaat, 20 cm x 2 cm, 3 mm dik om het kantelend mastdeel er tussen te
laten verdraaien, als onderdelen van het scharnierend gedeelte.
Zelf gekozen (aantal) schroeven om de twee platen evenwijdig tegen de steunmast te
schroeven na het boren van de geschikte gaten+het gat in elke plaat dat bestemd is voor de
omkip-as.
1 draadgetrokken as, verzinkt staal of messing, 1,5 tot 2 cm diameter om de hefboomarm te
laten rond kippen.
2 armsteunen (eventueel), 20 cm lang, om de hefboomarm te laten in rusten wanneer men
hem laat neerdalen tot op het plat dak van een garage of huis.
1 nylon gevlochten koord minstens 5 mm dik om te bevestigen aan het uiteinde van het
kantelstuk om het naar beneden te kunnen trekken.
Indien daarvoor een lier voorzien is, de nylon vervangen door de gevlochten staalkabel van de
lier.
Aantal nodige klemmen om de nylon te bevestigen aan het hefboomstuk.
3 klemmen om bovenaan dit kantelstuk te schroeven met daaraan de bevestiging van 3 stalen
spankabels, eventueel onderbroken door keramische of pyrex isolatoren om de kabels niet het
door de antenne uitgestraalde signaal te laten oppikken en dus de straling te verzwakken.
3 kabelklemmen en drie spanschroeven om de neerdalende spandraden te bevestigen aan diep
in de grond geslagen steunen (of nog beter in de grond gegoten betonblokken).
1 AR-22 rotator, of een andere gelijkaardige vrij kleine antennemotor, om de antenne te
verdraaien indien dit een 2 element quad is of een ZHF of UHF yagi.
Voldoende montagestukken en staalkabel om zoals op de tekening te verhinderen dat het
kantelgedeelte van de mast zou doorbuigen onder het gewicht van de antenne, bv. 25 kilo.
11) Voeden van een mast die op isolatoren
bijvoorbeeld voor de 40 m en de 80 m band:
Principe:

staat,

via een verlengingsspoel,

De rechts afgebeelde spoel= 16 windingen nr. 10 AWG, 4 windingen per 2,5 cm op PVC
regenpijp met 9 cm diameter voor dezelfde vertikale straler die de 20, 30 en 40 m banden
bestrijkt
Enkele mogelijke vormen van verlengingingsspoelen:
Reeks 1.

Isolatoren om een antennemast te isoleren t.o.v. de massa/aarde, zodat hij
onderaan kan gevoed worden via een verlengingsspoel:
Reeks 1.

Reeks 2:

Een paar gegalzuurde keramische isolatoren bestand tegen hoge spanningen, ideaal om (met
3 of 4 stuks) een daarop geschroefde antennemast te odersteunen.

12) Het installeren van een antenne-rotor met voorbeelden.
Reeks 1.

Reeks 2.

Midden:K6ELQ werkt aan de rotor. Merk het bijzonder interessante voetsteuntje op, dat op
elke gekozen hoogte in de mast kan geklikt worden.
Reeks 3.

Foto rechts: de ganse mast, belast met de antennes bovenaan, reeds onderaan aandrijven en
laten draaien in kogellagers, is geen slecht idee omdat de rotatiemotor van de antenne dan op
grondniveaju bereikbaar en herstelbaar is.

De vraag is natuurlijk waar men aan zo’n kanjer van een motor geraakt, en hoe de mast dan
gestabiliseerd wordt tijdens het draaien.
Antennes en hun opvanggebied (Antennas and capture area) uit HR
Enkele basis-definities van de antenne als energie-omzetter.
Er bestaan veel manieren om antenneprestaties naar waarde te schatten. Aangezien het de
basis van veel metingen vormt, vereist de definitie van het ‘vanggebied enige aandacht.
In de meeste praktische toestanden gaat het er om,hoe een antenne als straler werkt, en als
ontvanger reageert op een invallende elektromagnetische golf. Die golf is drager van energie,
dus is ze met een zekere vermogensdichtheid verbonden, uitdrukbaar in zoveel watt per
vierkante meter golffront-gebied.
Elke antenne heeft een opvanggebied of diafragma, dat een deel van een voorbijkomend
golfgebied kan onderscheiden.
Het opvanggebied of de apertuur is afhankelijk van de vorm van de antenne.
Enkele opvanggebieden die behoren bij bepaalde antenne-uitvoeringen of types, zijn hieronder
voorgesteld:

De volle lijnen vormen de grenzen van de fysische structuren. Er bestaat een verband tussen
de opvang-oppervlakte of het vanggebied van een antenne,en de versterking van de antenne,
waarbij een zekere EM-energie op de antenne valt, in microwatt per vierkante meter
uitgedrukt.
Indien een antenne 5 μW oppikt, zal een andere antenne van hetzelfde type met een tweemaal
zo grote oppervlakte 10 μW oppikken. Hoe groter een antenne van een bepaald type, des te
beter is ze, mag men als algemene regel stellen. Zo zal een rhombische of ruitantenne met 10
golflengten per been een veel grotere gain hebben op HF, ZHF, UHF gebied dan ene met 5
golflengten per been. Het opvanggebied van een halve golf dipool wordt meestal gebruikt als
referentienorm voor antennemetingen. Soms dient een isotrope bron (rondstraler) als
referentie. Voor een isotrope bron wordt de winst gegeven door G= A*12,6/*λ2 waarin A de
oppervlakte van het opvanggebied is en λ de golflengte.
Vermeld werd dat het opvanggebied verschilt volgens de antenne-structuur. Een eenvoudig
voorbeeld daarvan is de halve golf dipool. Deze antenne kan van een dunne draad gemaakt
zijn met een klein fysisch gebied. Men is dus beter af als men een dipool uitvoert met een
koperen of aluminium buis om stroom te leveren aan een ontvanger, en deze uitvoering zal
ook breedbandiger zijn dan met een draad, omdat een buis een grotere captatezone
vertegenwoordigt t.o.v. een draad. In de praktijk kan men dit nadeel omzeilen door een dipool
uit te voeren met meerdere evenwijdige draden per λ/4.
Colineaire dipool antenne van een ZHF raio-amateur station. Vier element colineaire
broadside antenne.
Een colineaire broadside of breedvlakantenne is samengesteld is uit een aantal dipolen, die in
faze gevoed worden om het opvanggebied te vergroten.

In het midden hieronder is het opvanggebied voorgesteld van een collineaire antenne, die
samengesteld is uit 4 dipolen in vergelijking met de apertuur van 1 enkele dipool die er links
naast staat:

Gebruik 450 Ω symmetrische ladderlijn voor de stubs
De heldere centrale plaats op de foto’s, vertegenwoordigt de hoofdlob van het
stralingsdiagramma, die ongeveer 8 graden in diameter is. De lichte ring is de eerste zijlob.
Een yagi heeft een grotere ontvangstwinst dan een dipool, omdat een Yagi werkt met een
trage golf structuur die bestaat uit een reeks directoren. Als een EM golf een director treft,
wordt er een e.m.k. in dat element opgewekt die een stroom doet vloeien. De director is korter
dan een halve golflengte en bijgevolg capacitief, waardoor deze stroom een golf opwekt en
uitstraalt, die in fase is met deze van de oorspronkelijke invallende golf, maar wel vertraagd
t.o.v. de vrije ruimte snelheid. Naarmate de golf de volgende directoren treft, wordt ze door
elke director vertraagd t.o.v. de voortplantingssnelheid in de vrije ruimte. Het gedeelte van de
golf die het verste van een director af ligt, wordt het minst vertraagd. De volgende figuur stelt
de vlakke golven voor met hun faseverschuiving t.o.v. de dipool, waaruit blijkt dat dit leidt tot
een vergroting van de apertuur of het opvanggebied van de dipool in een yagi.

Deze weergave van het gedrag van een yagi laat zien hoe vlakke golf fronten (stippellijnen)
naar de dipool worden gebogen door de trage golf-structuur van de directoren. Dit resulteert in
een vergroting van de diafragma-opening. De yagi verzamelt energie van een veel groter
gebied dan dat van de haar samenstellende elementen zelf. Hetzelfde kan gezegd worden over
colineaire antennes die een veel groter vanggebied hebben dan de afmetingen van hun
fysische structuur laat vermoeden. Idem voor de helicoidale antennen.

Hierin wordt de EM- golf vertraagd, omdat deze probeert de spiraalstructuur te volgen, maar
dit is een vertragingslijn in het groot, hetgeen betekent dat de vooruitgang van de golf veel
langzamer is dan haar snelheid in de vrije ruimte.

Vertikaal opgestelde colineaire antennen.

Rechts: 10 db, 145 MHz colineaire antenne, met de kwart golf stubs vervangen door spoelen
De bedoeling van het SM0VPO ontwerp was om een λ/4 stub te wikkelen met een λ/2 lengte
geïsoleerde koperdraad, in de helft gevouwen, en de twee uiteinden daarvan als de
voedingspunten aan te sluiten op de rest van de antenne.
De draad wordt als stub opgerold tot een spoel en de lengte wordt nog vermenigvuldigd met
de verkortingsfactor 0,8, als een stuk transmissielijn beschouwd.
Bijgevolg berekent men 1/4 golflengte, en vermenigvuldigt deze afmeting met 0,8 om de ware
lengte te verkrijgen. Op 145 MHz is de golflengte λ= c/f= 300/145= 2,069 m, dus een kwart
golf λ/4= 0,51724 m, te vermenigvuldigen met de verkortingsfactor 0,8,en dit geeft 0,414 m.
Deze lengte draad willen we als omtrek wikkelen op een cilindervormige spoelvorm.
Omtrek= π x D (D= diameter v.d. cirkelvormige spoelvorm), dus 0,414= 3,14*D of D=
0,414/3,14= 0,132 m. Dus de stub-spoel zou kunnen gemaakt worden met 1 winding op een
cilindervorm van 132 mm, maar dat is geen goede oplossing,en daarom verkiezen we een
spoelvorm met een vijf maal kleinere diameter 132/5= 26 mm waarop we 5 windingen
wikkelen per kwart golf, maar omdat een kwart golf stub bestaat uit twee evenwijdige kwart
golven, op het einde samenkomend, zijn zo tweemaal 5 windingen nodig, en dat levert dan de
volgende praktische oplossing op per spoel-stub:

In de isolerende spoelvorm zijn er drie kleine schroeven gevezen op 2 cm onderlinge afstand,
om de spoelwindingen er tussen te kunnen wikkelen.
Om de colineaire antenne samen te stellen worden de spoelen bijgevolg met een 1 meter= λ/2
(bedraad) interval er tussen geïnstalleerd.
Straalbreking.
We bekijken een kleine opening die in een geleidende metalen plaat gemaakt is.
Verder veronderstellen we dat het gat ook klein is in vergelijking met de golflengte van een
electromagnetische (EM) golf die we er doorheen willen jagen. Aangezien het elektrisch veld in
een golf altijd loodrecht gaat staan op een geleidende plaat en de magnetische component
evenwijdig met de plaat blijft, kan de golf alleen geforceerd door het gat naar binnen dringen.
Het resultaat daarvan is dat de golf aan de andere zijde van de plaat eveneens aan die wetten
zal voldoen, en daardoor zal de vlakke golf die uit het gat komt omgezet worden in een
bolvormige golf die zich in de tijd en ruimte verspreidt. In feite is het geleidende blad niet eens
nodig. Wanneer een vlakke golf uit een zeer klein gat komt (in termen van golflengte), spreidt
het zich uit. Dit heet diffractie. Het diffractieprincipe kan gebruikt worden om Informatie in te
winnen over het antennepatroon, want hieruit ontstaat het gekende stralingsdiagramma (bv.
bij een yagi) met een hoofdlob en zijlobben.

Indien de diafragma-opening in de metalen plaat niet rond, maar vierkant is, blijkt die
hoofdlob een rechthoekiger vorm aan te nemen zoals hieronder.
Het horizontaal stralingsdiagramma ziet er dan als volgt (=> hoofdlob slechter en minder
directief) uit, en ook de (ongewenste) zijlobben zijn vervormd:

Men spreekt over een 'baksteen'-patroon. Twee Yagis boven elkaar gestapeld en in fase
gevoed, hebben een hoofdlob of hoofdbundel die twee keer zo smal is als van een enkele Yagi.
Dit geldt niet voor een stapeling naast elkaar.
Wat de ongewenste zijlobben achteraan betreft, geldt dat ze t.o.v. de horizontale,onder een
hoek θ liggen waarvoor geldt: sin(θ)= n*λ/d waarin n de gehele waarden 1,2,3… kan
aannemen, en d de breedte is van de apertuur-opening. Het beste zou zijn dat deze zijlobben
niet zouden bestaan of anders verwacht men van een reflector achter de antenne dat ze
gereduceerd worden met minstens 20 dB.
A nt en n e me et m et ho d en m et b eh u l p v a n e e nv ou d ig e a p p ar a tu u r , uit H R
j ul i 19 69 (D irect methods for measuring antennas).
Voor de amateur die geïnteresseerd is in topstation-prestaties op elke amateurband, loont het
de moeite om enkele metingen uit te voeren op zijn/haar antenne-systemen om de manier van
voeden ervan te verbeteren (en misschien ook de afmetingen aan te passen) qua prestaties
zowel voor het zenden als het ontvangen. Helaas is het antennesysteem meestal het meest
verwaarloosde deel van een amateurstation. Prestatie-afstemming, komt bv. neer op het
aanpassen van de gamma condensator in een gamma-of omega aanpassing, voor de laagste
staande golf verhouding. Als minimum meet-apparatuur zou elke OM het best beschikken over
een veldsterkte-meter,een SGV-brug, een grid dip meter of het transistor equivalent daar van,
en een 'antenne- scope'-impedantiebrug De fabrikanten kunnen geen antennes bouwen om
aan alle prestatiebehoeften te voldoen. Commercieel gefabriceerde antennes zijn ontworpen
voor "gemiddelde" installatie-omstandigheden, die er geen rekening mee houden dat de
meeste amateurs geteisterd worden door een slechte bodem-geleidbaarheid, hoogtebeperkingen, nabijgelegen storende metalen voorwerpen, in een dal of op een appartement
wonen, of in een huurhuis zonder tuin. Deze negatieve invloeden kunnen verkleind worden
door het antenne systeem af te stemmen op een aantal plaatselijke omstandigheden als basis
voor een optimalisatie met een prestatieverhoging van bv. 3 dB voor kleine antennes, en
verbeteringen van 7 tot 8 dB voor grotere antenne-installaties. We concentreren ons in
hetgeen volgt op de optimalisatie van ZHF en UHF antennen.
Re ch ts tr e ek se me t i ng e n van de antenne-gain m et ee nv o u di g e ap p a r at uu r .
Deze meetresultaten zijn veel zinvoller dan een gemeten staande golfverhouding op de
voedingslijn. Een antenne die goed afgeregeld is om te zenden, is dat volgens de
reciprociteitswet ook voor het ontvangen. Men kan op een zekere afstand van de antenne een
veldsterktemeting uitvoeren, terwijl een hulp-OM op de naar een plat of hellend dak van een
garage of huis gekantelde antenne,de antenne-elementen directoren en reflector van plaats
verschuift t.o.v. de straler, bij bekrachtiging van de straler met een beperkt uitgangsvermogen
van de Tx.
Of men kan een meting toepassen die gebaseerd is op (a) de verzwakker/ontvanger methode,
of b) de aangepaste-detector-methode.

Deze beiden zijn vergelijkende testen met behulp van een referentie antenne en de te testen
antenne, en ze leveren nuttige meetgegevens
De verzwakker/ontvanger methode.
De antennes moeten voor deze meting opgesteld worden op een plaats met vrije ruimte,
hetgeen betekent dat er geen metalen voorwerpen als hindernissen tussen de te testen
antenne en de ‘bron’-antenne staan. Antennes ook niet te laag, maar hoog opgesteld.

Testapparatuur voor de verzwakker / ontvanger methode. De bronantenne moet zo
hoog mogelijk opgesteld zijn, goed optisch zichtbaar, en ten minste 20 golflengten
van de te testen antenne.
De verzwakker/ontvanger methode maakt gebruik van een nauwkeurig geijkte verzwakker,
gecombineerd met het ontvangst systeem van het radio-amateur station.
De signaalbron-uitgangsspanning moet zo gering mogelijk zijn, nog juist voldoende om een
nog bruikbaar signaal op de ontvanger S-meter op te leveren op het ogenblik dat de
referentie- antenne (bv. een dipool op de gekozen frequentie) aangesloten wordt.
Meestal is 100 mW voldoende, afkomstig van een stabiele generator, vrij van harmonischen en
vervormingen..
Pr oc ed u re .
Stel de bronantenne in, op ten minste 20 golflengten van de te testen antenne, die men
optisch nog moet kunnen zien. Op ZHF en UHF frequenties is aan deze eis vrij gemakkelijk
tegemoet te komen, vooral indien men als waarnemingspost kan beschikken over een
nabijgelegen toren, een paal, een beklimbaar gebouw, een boom of mast, ter goede
ondersteuning. Zet de bron aan, en stel de verzwakker in om een referentie niveau op de
ontvanger te bekomen, waarbij alles tussen S6 en S9 op de S-meter goed is. Noteer het aantal
dB dat op de verzwakker ingesteld werd om deze (S6 tot S9) referentiewaarde op de S-meter
te verkrijgen. Schakel met de coaxiale schakelaar over naar de te testen antenne, en regel de
antenne af voor een maximaal signaal. Stel de verzwakker in voor dezelfde S-meter-aflezing
die verkregen werd met de referentie-antenne. Noteer de nieuwe verzwakking aflezing.
Het verschil tussen de twee verzwakking-aflezingen is de grootte van de winst tussen de twee
antennes.
Herhaal dit proces meerdere malen, om de invloed van weerkaatsingen op de grond en op
naburige voorwerpen en gebouwen uit te schakelen. Verplaats de referentie antenne, met de
bedoeling uiteindelijk een gemiddeld niveau als resultaat van de metingen te bekomen.
Verschillende metingen kunnen uitgevoerd worden zodat het resulterende winstgetal
uiteindelijk het gemiddelde is van bijvoorbeeld zes aflezingen. Houdt er ook rekening mee dat
de verliezen van de voedingslijn in deze metingen zijn opgenomen,en dat deze vooral
betekenisvol kunnen zijn op frequenties boven de 50 MHz.
Deze verzwakker/ontvanger methode levert een nauwkeurigheid op van de orde van ±1 dB.
Ze is beperkt door de nauwkeurigheid van de verzwakker, maar is zonder twijfel een geschikte
methode voor amateurwerk.

De ge ko pp e ld e d et ect o r m et ho de
Deze vereist een ingewikkelder apparatuur, maar ze is nauwkeuriger en sneller. Ook wordt een
hoog (1 W) of laag (10 mW) vermogen-signaal gebruikt, gemoduleerd met een 1 kHz
geluidssignaal. Het type bron bepaalt het detector type. Een kristal diode-detector levert een
uitgangsspanning af volgens een kwadratische wet-karakteristiek,zelfs voor lage ingangsniveau's. Dit is ideaal voor een uitlezing op een staande golf verhouding meter. Hieronder
wordt een bolometer toegepast in de opstelling (A) en deze kan vervangen worden door een
gemakkelijk na te bouwen kristaldetector in (B).
Een bijkomende 3 dB verzwakker kan de aanpassing verbeteren tussen de bolometer en de
antenne, in het bijzonder op UHF.
A)

Werkwijze
De SGV meter is een 1 kHz, nauwkeurig afgestemde ruisarme LF versterker met konstante
uitgangsspanning, waarvan de uitgang aangesloten is op een wisselstroom-voltmeter die
effectieve waarden van de wisselspanning kan meten. De 1-kHz modulatie wordt gedetecteerd
en versterkt. Deze versterkte spanning stuurt de meter, die rechtstreeks in dB is geijkt.
Door het vermogenbereik van de SGV meter bij te regelen (0 tot 60 dB in stappen van 10 dB),
kan een referentieniveau verkregen worden voor de referentie antenne. De te testen antenne
wordt vervolgens verbonden met de detector, en de verhoging van de gain zal dan opgemerkt
worden.
B)

Als de bronstroom te groot is, zal de kristal diodedetector uit het niet-lineaire kwadratische
wet- gedeelte van zijn karakteristiek gedreven worden.

De uitgangsspanning zal afwijken van de gewenste waarde, en de SGV-meter lezing zal te
hoog zijn. Dit kan voorkomen worden door:
1. Het bronvermogen zeer laag te houden.
2. Een geijkte verzwakker (3 tot 6 dB) voor de detector ingang te plaatsen.
3. Met behulp van een andere SGV meter met een breder bereik, namelijk met een detector
die uitgerust is met een bolometer (thermistor).
De bolometer zal goede resultaten afleveren bij gebruik van signaaalbronnen met 1 tot 2 watt
uitgangsvermogen.
Resultaten. De resultaten van deze metingen en bijregelingen van antennes zijn geweldig.
De auteur van dit artikel behaalde met zijn 32-element, 432-MHz antenne betere rapporten en
veelvuldiger goed geslaagde kontakten/QSO’s.
Terug naar de ZHF en UHF eindtrappen, aansluitend op de hier boven getoonde eindtrap uit
het ‘Manual',
Opmerkingen bij het zelf bouwen van onder meer ZHF en UHF eindtrappen, ook in verband
met een lineaire versterking. (Tipps und Tricks beim Endstufenbau. Viel lineare Leistung ist
gefragt), uit UKW-Berichte.
Naast het gewenste uitgangsvermogen, is de lineariteit van een vermogenversterker, en de
onderdrukking van intermodulatie-produkten en vervormingen erg belangrijk.
De laatsten komen voor - zoals ook in ontvangers bekend is - als intermodulatie vervormingen
met de benamingen 2f1-f2,2f2-f1 (IM3), 3f1-2f2, 3f2-2f1 (IM5), enz.
Zelfs indien de intermodulatievervorming bijvoorbeeld 20 dB onder het gewenste signaal ligt,
beleven andere stations die we kontakteren met een door ons zelfgebouwde eindtrap die deze
vervorming vertoont, weinig vreugde aan dit QSO, omdat in het signaalniveau van de
uitgangstrap, de IM-vervorming kan oplopen tot S9. De bereikbare lineariteit is grotendeels
afhankelijk van de buis. Dus moet men alleen gebruik maken van buizen die door de fabrikant
aanbevolen worden voor een lineaire werking.
De volgende tabel toont enkele van deze soorten, zonder dat het de bedoeling is daarvoor
reclame te maken. Daarbij kan ook de vraag gesteld worden in hoeverre we de fabrikanten
kunnen geloven die deze buizen aanbevelen.
Al de volgende 'aanbevolen' buizen zijn wegens de in BE heersende wetgeving over de
toegelaten vermogens voor een A of B licentie, trouwens ook niet toepasbaar, behalve
misschien voor de zeer weinige OM's die beschikken over een radio-amateur C-licentie, en
daar ook jaarlijks het hoger vergunningsgeld willen voor betalen
Vervaardiger
Eimac
Eimac
Eimac
Eimac
Eimac
Eimac
Svetlana
Svetlana
Svetlana
Siemens
Siemens
Valvo

Type

4CX1500B
4CX800A
4Cx600J /A
8874
3CX800A7
8877
GU74B
GU78B
GU31B
YL1050-57
RS1072 C
YL1230-32

Puit
1500 W
600 W
600 W
400 W
800 W
1500 W
600 W
2500 W
1500 W
1600 W
1600 W
1500 W

Type
tetrode
tetrode
tetrode
triode
triode
triode
tetrode
tetrode
triode
tetrode
tetrode
tetrode

Ua
2900 V
2200 V
2500 V
2200 V
2200 V
3500 V
2200 V
3000 V
3000 V
3000 V
3300 V
3000 V

Dit zijn een aantal van de meest voorkomende soorten.Alle hier vermelde buizen zijn
verkrijgbaar in een metalen keramische vormgeving, en vereisen een geforceerde luchtkoeling.
Alleen de 8874 is kontakt-gekoeld. Het gebruik van deze soorten moet ons in staat stellen de
schadelijke intermodulatie-produkten te onderdrukken met meer dan > 35 dB ten opzichte van
een testtoon. Met betrekking tot de PEP -vermogen-prestatie, maakt dit 6 dB meer uit (> 40
dB). Dus beter dan met de door ons reeds gekende en populaire types zoals de

4X150A,4CX250B, 4CX350 en andere, die hier een beetje naar het verdomhoekje verwezen
worden, en geklasseerd als minder interessant, en niet zo lineair als de hierboven vermelde,
waarschijnlijk duurdere types.
Voegen we daar nog aan toe dat het geen pretje is om voedingen te bouwen die tot 3500 volt
hoogspanning leveren, om nog niet te spreken over de gevaren die uitgaan van het werken
met dergelijke hoge spanningen.
Bekijken we, zoals we reeds eerder deden,een geaard rooster vermogen-versterker, met het
ingangsvermogen gestuurd naar de kathodekring. In dit voorbeeld is gekozen voor een triode
met pi-filter ingang naar de kathode, in dit geval het filament of gloeidraad.

De populariteit van deze schakeling is voornamelijk te wijten aan het feit dat een triode
(behalve de gloeidraadspanning) alleen een anodespanning vereist, en geen schermroosterspanning. Ook neutralisatie of neutrodynisering is in het algemeen in zogenaamde
"hoge-μ trioden" niet vereist. Alles wordt dus eenvoudiger met minder componenten. De buis
wordt enkel gedurende de negatieve halve perioden van de ingangsspanning gestuurd,en staat
voor de andere rest van de tijd gesperd.
Het resultaat daarvan is een niet-lineaire dynamische ingangsweerstand van rond de 50 Ω.
Het vliegwiel-effect van het pi-filter (met hoge Q-factor) aan de ingang van de versterker zorgt
voor een gelijkmatige ingangsimpedantie, en vermijdt sterke niet-lineaire vervormingen. die
trouwens nog zouden versterkt aangevuld worden door het ontbreken van een halve periode
van de sturende en versterkte spanning, zoals reeds vermeld, en het laagdoorlaatfilter met L
en C1 en C2 past daar een mouw aan, zodat de belangrijkste voordelen van een geaarde
rooster schakeling niet verloren gaan. Volgens de gekozen frequentie moeten daarbij wel de
waarden van de kathodecapaciteiten (en L) aangepast worden, en de volgende tabel geeft de
waarden, die daar na berekening, het best voor geschikt zijn (voor de decametrische banden):
Band

C1

C2

L

160 m

1796 pF

1471 pF

5,9 µH

80 m

911 pF

746 pF

3,0 µH

40 m

477 pf

390 pF

1,6 µH

30 m

360 pF

290 pF

1,1 µH

20 m

240 pF

197 pF

0,78 µH

17 m

170 pF

145 pF

0,63 µH

15 m

161 pF

132 pF

0,52 µH

12 m

152 pF

122 pF

0,43 µH

10 m

118 pF

97 pF

0,39 µH

Deze pi-filter waarden werden berekend voor R1= 50 Ω, R2= 110 Ω.
De eigen kathode capaciteit plus de parasitaire capaciteit van de schakeling werden
afgetrokken van de capaciteit van C2. De kathodecapaciteit zit in essentie in de ingang van de
buis, in de gegevensblaadjes van de buis aangegeven als C in (bijvoorbeeld 137 pF, dus vrij
groot).
Voorbeeld ter opheffing van deze capaciteit:

Rechts: 45 MHz afsnijfrequentie Tchebyshev filter. Gebruik geen spoelen met hoge
permeabiliteit ferriet kernen.
De 137 pF laat zich compenseren indien men het ingangsfilter ingewikkelder maakt, bv. in een
Butterworth laag doorlaat of een 5-ledige Tchebyshev-uitvoering met (meer dan) 2 filtercellen
achter elkaar, en 45 MHz afsnijfrequentie.
De nauwkeurige eind-instelling is te bepalen door het bijwerken van de waarden van L en de
C’s bij volle belasting van de eindversterker, en onder observatie van de SGV.
Hieronder volgt een eindversterker met een tetrode buis, maar met het schermrooster naar
massa geaard, dus werkend als triode en in dit geval een laag doorlaat Tschebyshev-filter als
ingang voor een hoogfrequente sturing op het stuurrooster, en niet op de kathode die door
verschillende condensatoren tweezijdig geaard is.

Doordat het schermrooster geaard is, hoeft men zich geen zorgen te maken over eigen
resonanties van schermroosterkringen.
Voor toepassingen op ZHF en UHF van deze soort schakelingen, is een buis met grote steilheid
nodig, namelijk meer dan 30 mA/V teneinde op die zeer hoge frequenties nog een voldoende
versterking te kunnen leveren.
Tot slot merken we nog op dat in de uitgangskring zowel een regelbare condensator als een
spoel met regelbare zelfinductie afgestemd worden door twee stappenmotoren, waarvan de
microprocessor-sturing wel voorgesteld is, maar zonder detail-schakeling of schema.
De aansluitingen van de stappenmotoren zijn vereenvoudigd voorgesteld. We weten dat daar
meer draden zouden moeten voorgesteld zijn dan enkel 2 draden naar borstels van motoren.
------------------

Links: “ Met de radio-amateur spullen die de cipiers voor mij binnensmokkelden, hebben we
deze drie element beam op ZHF toch goed aan het werken gekregen”.
Rechts: “Ik heb dikwijls gedacht dat Henri zijn radio-amateur hobby te ernstig nam, vooral
toen ik hem voortdurend met radio-lampen bezig zag”
=======================

