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

Beschouwingen over de frequenties.
(a) Algemeenheden: Men beschouwt de 30 tot 1000 MHz band als verdeeld in een lager - en een
hoger frequentiebereik. De overgang tussen de 2 banden grijpt plaats tussen de 75 en de 450
MHz.
In het laagste gedeelte zit niet alleen de 1,6 MHz tot 30 MHz, maar ook de 50 MHz of 6 m band.
HF spectrum:

(b) 30 tot 450 MHz band: in het lage gedeelte van de 30 tot 450 MHz band, zijn de meeste
versterkers gelijkaardig aan deze, die werken op lagere frequenties. Wat het gebruik van
transistoren betreft, staan de emitters gewoonlijk op, of dichtbij aardpotentiaal, en de basissen
krijgen een voorspanning. Het gebruik van gewone L's en C's is nog erg verspreid op deze
frequenties. Men zou Lecher-lijnen kunnen toepassen, maar de afmetingen daarvan zullen vooral
voor de lage frequenties in dat gebied, te groot worden. Versterkers voor de hogere frequenties
maken gebruik van transistoren met een geringe elektronenlooptijd, een kleine zelfinductie v.d.

geleiders en kleine interelektroden-capaciteiten. De componenten, vooral de spoelen, moeten
zorgvuldig ontworpen worden. Bij de opstelling der onderdelen, zijn korte verbindingen belangrijk.
Vroeger gebruikte men vlinder- (= " butterfly”-) condensatoren, die gemakkelijk aanpasbaar
waren aan de afstemming over een breed frequentiebereik. Maar dergelijke condensatoren zijn
nog moeilijk verkrijgbaar.
(c) 450 tot 1000 MHz band.
Op de frequenties boven de 450 MHz worden bijna uitsluitend Lecherlijn- opstellingen toegepast.
Een aantal daarvan is coaxiaal uitgevoerd. Hun afmetingen vormen op deze hoge frequentie geen
bezwaar, en ze hebben veel voordelen op het gebied van betrouwbaarheid en rendement. Gewone
L en C’s zijn op deze frequenties onstabiel en ze hebben een te klein rendement.
Antennekoppeling bij een Lechersysteern (door H. Mebus, PAoLDA, in Electron v.d.
Veron, nr.9 sept 1969).
Bij Lechersystemen is de antennekoppeling vaak een moeilijke zaak. De capaciteit van de
koppellus ten opzichte van de Lecherleiding is vaak behoorlijk groot, met als resultaat de
verstemming van de Lecherleiding en nog erger, verstoring van de balans of symmetrie van de
schakeling. Deze moeilijkheden kunnen grotendeels omzeild worden, door gebruik te maken van
een pi-filter:

Antennekoppeling van een 2 m antenne, aan een Lechersysteem, door gebruikmaking van een pifilter.
De spoel van het pi-filter, met C1 en C2, wenst men in dit geval op 145 MHz te laten resoneren.
De koppeling van de spoel met de Lecherleiding is losser dan gebruikelijk is bij een gewone
koppel-link. Hier wordt de capacitieve koppeling vrijwel nihil. De draaddoorsnede van de pifilterspoel is ongeveer de helft tot een derde van die van de Lecherleiding. De kringstroom in de
spoel van het pi-filter is geringer dan die in de Lecherleiding, wegens de lagere Q-factor. Met C2
stelt men de koppelingsgraad in. Hoe groter C2, des te losser is de antenne gekoppeld. Met C1
herstelt men de resonantie.
Variante op deze antennekoppeling:

Ontvangst van 420 of 432 of 470 MHz. (door PA0PN)
In het decimetergolf-gebied wordt aan de bruikbaarheid van een buis-mengtrap een beperking
opgelegd door de grootte van de oscillator-frequentie, wanneer men gebruik maakt van gangbare
buizen. De oscilatorfrequentie mag niet groter dan 300 MHz zijn, omdat anders de mengsteilheid
snel afneemt. Men kan de oscillatorfrequentie zό kiezen, dat men een reeds aanwezige 144 MHz
convertor als tweede mengtrap gebruikt, die dan weer een middenfrequentie aflevert, die in het
bereik van een amateur-super valt.
Het gebied beneden 1 meter leent zich uitstekend voor uitgebreide ZHF- en UHF -experimenten.
Vele onderdelen zijn niet kant en klaar verkrijgbaar, en moeten geheel of gedeeltelijk zelf
vervaardigd worden. Als ontvanger kan een convertor naar 10 MHz dienen met een mengtrap en
een oscillator-verdrievoudiger, afgestemd op ca 142 MHz.

Indien men nog buizen liggen heeft, zoals de 6J6, kan men de linkse triode laten werken als
oscillator in een Collpits-schakeling op een frequentie, instelbaar tussen 140,7 en 142 MHz.
De rechtse triode verdrievoudigt naar ca 425 MHz. Dit signaal wordt met een klein condensatortje
van 3 pF, capacitief met de coaxiale kring verbonden. De afstemming van deze coaxiale kring
wordt verkregen door de capaciteit van deze C tussen het op de binnengeleider gemonteerde
plaatje en de afsluitdop te wijzigen. Het oscillator-signaal wordt op ongeveer 2,5 cm van de
onderkant van de coaxiale oscillatorkring afgenomen en capacitief, toegevoerd aan de coaxiale
mengkring. Conversie vindt plaats met behulp van een kristaldiode. Deze werkt als additieve
mengtrap: ingangs- en oscillatorsignaal staan in serie. De oscillator wordt inductief gekoppeld met
een op de oscillatorfrequentie afgestemde seriekring in de kathodeleiding. De zelfinductie van de
seriekring wordt gevormd door slechts een halve winding.
Alle gebruikte condensatoren zijn van het keramische type (knoopcondensatoren).
De diodestroom, bij een aangekoppelde antenne, bedraagt ongeveer 0,2 mA. 0m vernieling van
de diode te voorkomen, is het noodzakelijk tijdens het zenden, de diodeleiding naar aarde te
onderbreken met een schakelaar. Het (aan de binnenkant) verzilveren van de coaxiale kringen is
niet echt noodzakelijk bij gebruik van een roodkoperen waterleidingpijp. In geen geval mag
messing gebruikt worden. De schroefdraad aan de bovenzijde van de coaxiale kringen bedraagt
13 windingen per cm. Na afstemming van de kring kan de dop bovenaan vastgezet worden.
De afmetingen van de coaxiaal-kringen zijn respectievelijk 105 mm en 100 mm voor de menger
en de oscillator-verdrievoudiger. De inwendige buisdiameter van de buitenpijp is 26 mm, de
uitwendige diameter van de binnenbuis is 8 mm. De andere maten zijn in het schema in mm
aangegeven. De gebruikte stabilisatorbuis is een Stabilivolt, die op 100 V ontsteekt en stabiliseert.

Voorbeeld in min of meer dezelfde aard als dat van PA0PN:

Elke kwart golflengte van een op het einde kortgesloten transmissielijn werkt als een parallelle
resonantieschakeling en kan aan zijn open einde met de elektroden van een vacuümbuis
verbonden worden. Een voordeel van dit type van afgestemde schakeling, is dat men ze kan laten
resoneren op een gewenste frequentie met onder meer de verdeelde capaciteit van de buis en de
rest van de schakeling, leidend tot een hoge kwaliteitsfactor Q door de L/C -verhouding met een
kleine C.De resonantiefrequentie kan gemakkelijk gewijzigd worden door eenvoudig de positie
van het kortsluitend einde te wijzigen door de kortsluitende beugel te verschuiven.
Ter vergelijking, een getransistoriseerde schakeling in dezelfde zin (uit QST):
De caviteit (links) bestaat uit een coaxiale Lecherlijn, waaraan de antenne-ingangsspanning en de
spanning van de plaatselijke oscillator worden toegevoerd. Aan de uitgang van de caviteit staat
een kristal mengdiode die de middenfrequente spanning aflevert aan de daarop volgende FET
middenfrequente versterker. Het geheel maakt deel uit van een converter (2305 MHz naar 145
MHz).

Invloeden op de zeer hoge frequenties. (ZHF= VHF, UHF).
(a) Ongewenste invloeden op deze frequenties. Strooizelfinductie.
Strooizelfinductie kan ernstige HF verliezen veroorzaken indien de draden en koppelingen niet kort
genoeg gehouden worden.
Voorbeeld.

De collektorkring (A) is ontworpen om te werken op een frequentie van 3,6 MHz met een Q van
15. De verbindingsdraad (10 cm lang, draad nummer # 20) heeft een zelfinductie L1 van
ongeveer 0,1 μH. Op resonantie is de impedantie v.d. LC kring 4000 Ω, geen rekening gehouden
met dempende factoren. De inductieve reactantie X L= 2 *π*f*L is ongeveer 2 Ω op 3,6 MHz en is
zo klein in vergelijking met de 4000 Ω, dat ze kan verwaarloosd worden op deze frequentie.
Wanneer de werkfrequentie stijgt tot 145 MHz, moet de zelfinductie van de tankspoel verkleind
worden om te resoneren op deze hogere frequentie. Op 145 MHz, is de inductieve reactantie van
de collektorleiding (indien deze 10 cm lang blijft), 59,6 Ω geworden. De resistieve impedantie van
de tankkring is nog altijd 4000 Ω op resonantie, en daardoor treedt er een spanningsdelerinvloed op, waardoor belet wordt dat de ganse HF uitgangsspanning van de transistor toegepast
wordt over de tankkring waardoor een vermindering in versterking zou ontstaan. Bovendien
veroorzaakt de invoering van een inductieve component een fase-achteruit-verschuiving, welke
ongewenst is voor sommige toepassingen. Op de hogere frequenties wordt deze invloed meer
uitgesproken, waardoor de verliezen groter worden. Zelfs de kleinste hoeveelheden verdeelde
zelfinductie, veroorzaakt door zeer korte draden, zoals pinnetjes in een transistorhouder, kunnen
niet meer verwaarloosd worden op frequenties boven de 30 MHz. De tankspoel-zelfinductie moet
verkleind worden om op een hogere frequentie te kunnen werken. De verdeelde zelfinductie kan
echter moeilijk verkleind worden. (=> aansluitingen, enz. behouden hun lengte....).
(b) gewenste invloeden: in sommige schakelingen is een voorwaarde van serie- of parallelresonantie gewenst, en de verdeelde zelfinductie, verdeelde capaciteit, of een combinatie van
beiden, kan daarvoor gebruikt worden.

Voorbeeld; om een ontkoppeling te voorzien voor spanningen tussen het lage impedantie-uiteinde
van een MF tankspoel, en de emitter van een transistor, zijn we best met een serie
resonantiekring (Z=R) . Wanneer de frequentie boven de 30 MHz ligt, is het mogelijk dit serieresonantie-effect te bekomen door de draden van een condensator op een zodanige lengte af te
knippen, dat de vereiste serie-zelfinductie bekomen wordt. Dat is hieronder voorgesteld:

De zelfinductie, bestaat dan uit de verdeelde zelfinductie van de geleiders.
(c) Inductieve koppeling. Boven de 30 MHz wordt de inductieve koppeling, zelfs tussen 2 rechte
draden belangrijk. De koppeling treedt op in punten met hoge stroomsterkte, en kleine
impedantie. Sommige invloeden van koppeling tussen verdeelde zelfinducties zijn ongewenst.
Bijvoorbeeld, de basis- en collektorleidingen van een zelfde transistor in een versterkertrap zullen
een terugkoppeling veroorzaken, indien ze dicht bij elkaar lopen. Bovendien zal ook een verdeelde
capaciteit ontstaan. Nog een vb.: indien een afgeschermde draad dichtbij zijn afscherming ligt, zal
in deze laatste een e.m.k. geïnduceerd worden, welke in de afscherming een stroom doet vloeien
en bijkomende I2R verliezen veroorzaken, te leveren door de stroomvoerende geleider.
Indien 2 draden elkaar moeten kruisen, laat men dit onder rechte hoeken gebeuren.
(d)

Verdeelde capaciteit, en koppeling door wederzijdse inductie:

Praktische schakelingen worden opgesteld met de kortst mogelijke draden. De term ‘verdeelde
capaciteit’ wijst in dit geval op de capaciteit tussen een willekeurig punt op een geleider en al de
omringende voorwerpen. Capaciteit bestaat tussen 2 willekeurige punten die op verschillende
potentialen staan. Dit is zowel waar voor punten op een verschillende potentiaal in verschillende
geleiders, als in dezelfde geleider. Het capaciteitseffect tussen 2 geleiders moet vooral in rekening
gebracht worden boven de 30 MHz. Dit is eveneens waar voor interelectroden-capaciteiten in
transistoren. De waarde van de verdeelde capaciteit verandert slechts weinig met de frequentie,
maar de reactantie verandert sterk.

Veronderstel dat in de bovenstaande figuur, Cd een strooicapaciteit heeft van 1 pF.
Deze shunteert de RB van 5000 Ω. Voor een HF versterkt sein van 2 MHz vertegenwoordigt Cd een
(negatieve) reactantie van 79,618 Ω. Op 100 MHz is dit echter slechts 1,592 Ω. Parallel met 5000
Ω, gaat daardoor 2/3 v. d, ingangsspanning van Tr2 verloren. Indien de frequentie stijgt tot 400
MHz, vergroot de reactantie tot 398 Ω. en slechts een gering gedeelte van de seinspanning
bereikt de basis. In veel schakelingen zal Z een afgestemde L/C kring zijn, en zowel de emitterbasis
capaciteit van Tr2, als Cd zullen daarmee parallel staan. Hierdoor verandert de resonantie frequentie van deze afgestemde kring.
Wanneer men de capaciteit van de kring niet kan verkleinen om hem weer in resonantie te
brengen, bestaat de enige methode er in, de zelfinductie van de spoel te verkleinen. Hierdoor
verkleint echter de L/C van de kring en dus de Q factor.
Andere gewenste invloeden. Voor zekere toepassingen, zoals de M.F. versterking, is het nuttig te
beschikken over een parallel L//C -kring die resoneert op éen enkele frequentie. Een eenvoudige
manier om dit te bekomen, is, een spoel zodanig te wikkelen, dat de totale verdeelde capaciteit
van de spoel, deze resonerend maakt op de gewenste frequentie. Dit is gemakkelijk op de 30 tot
1000 MHz band. De verdeelde capaciteit ontstaat vooral door het spanningsverschil tussen de
windingen van de spoel, en hangt ook af van de afstand tussen de windingen, en de dikte van de
wikkeldraad.

De Q zal groot zijn door de grote L/C verhouding van de spoel. Men kan een dergelijke spoel ook
in een cilindrische trilholte opstellen en bekomt dan een coaxiale kring met zeer grote Q.
Verdeelde weerstand:
Deze is te wijten aan de gelijkstroomweerstand en het zelfinductie-effect van elke geleider op HF
gebied (op de lage frequenties, is de reactantie ω*L klein, en er bestaat praktisch geen huideffect.
Men kan de toestand verbeteren door gebruik te maken van: litzedraad; holle pijpen;
zilverbedekking: => dit is het best omdat het skinn-effekt niet verdwenen is, maar nu nuttig
gebruikt wordt. Al de stroom vloeit nu in het metaallaagje met de minste veerstand. De HF

weerstand verhoogde de verliezen. Verdeelde weerstand heeft een nuttig effect wanneer het
nodig is een LC -kring te dempen, om de bandbreedte te vergroten.
Huid-effect en quasi-stationnair, en niet-quasi-stationnair.
Men onderscheidt stationnaire, quasi-stationnaire en niet-quasi-stationnnaire verschijnselen. Van
stationnaire verschijnselen spreekt men bij systemen, die (elektrisch en magnetisch) in rust zijn.
Tot de rust rekent men daarbij nog het vloeien van een gelijkstroom. Hierbij treden begrippen op
als weerstand, capaciteit en zelfinductie, die volkomen ondubbelzinnig gedefinieerd zijn, en de
stroomsterkte in een behoorlijk geïsoleerde geleider is overal even groot. Bij de quasistationnaire verschijnselen is de rust verstoord; de stromen en spanningen zijn niet elk ogenblik
even groot. Wel is de stroom in een geleider nog over zijn gehele lengte de zelfde, en zolang alle
veranderingen zich langzaam genoeg afspelen, behouden begrippen zoals capaciteit, zelfinductie
en weerstand hun betekenis. In de vergelijkingen, die de verschijnselen, die zich in dit gebied
voordoen, beschrijven, komen totale differentiaties naar de tijd voor. Wat onder "langzaam
genoeg'1 moet worden verstaan, wordt duidelijk bij het bestuderen van de verschijnselen, die men
aanduidt als niet-quasi-stationnair. De zgn. verschuivingsstroom, die de geleiders zijdelings
verlaat, begint nu een rol te spelen, zodat de stroom door de geleider niet meer overal even groot
is. De vergelijkingen gaan partiele differentiaties naar de tijd bevatten, hun oplossingen krijgen
een golfkarakter zoals in de vergelijkingen van Maxwell. Daar, waar de afmetingen niet meer klein
zijn ten opzichte van de golflengte, zijn de verschijnselen niet meer quasi-stationnair. In gevallen,
waarin een afmeting wel van de orde van de golflengte is, terwijl de overigen veel kleiner zijn, zou
men van semi-quasi-stationnair kunnen spreken. Het Lechersysteem is een voorbeeld hiervan. Bij
semi-quasi-stationnaire systemen kan men aan de begrippen capaciteit en zelfinductie nog een
zekere betekenis toekennen, mits men ze beschouwt voor niet te lange stukken van het systeem;
bij de geheel niet-quasi-stationnaire systemen, waartoe de trilholten behoren, kan ook hiervan
geen sprake meer zijn.
Huid-effect:
De indringdiepte δ tot waar de hoogfrequente stroom vloeit aan de oppervlakte van een
metalen buis, is volgens de transmissielijn-theorie gelijk aan:

Hierin is σ in Ωm/mm 2 de soortelijke weerstand van het metaal van de geleider, f staat in
Hz, en μ= de betrekkelijke of relatieve permeabiliteit (μ= μ r =1 voor koper, zilver,
aluminium (Cu, Ag, AI).
Voorbeeld: Hoe groot is de indringdiepte van de hoogfrequente stroom in een geleider op
f= 100 MHz in de materialen koper en zilver?
Oplossing:

σ Ag = 60; σ Cu = 57 ; μ = 1.

Het onderscheid is niet groot tussen de twee bekomen
geleidbaarheid van de twee gekozen metalen niet veel verschilt.
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Maar zilver oxydeert, blootgesteld aan de vrije lucht tot zilver-oxide (dat eveneens
stroom-geleidend is), terwijl daarentegen het groene koperoxide dat zich na een zekere
tijd vormt, praktisch niet geleidt. Dus op dat praktisch gebied , zijn er na geruime tijd wel
grote verschillen.
Het huideffect, met zijn sterk van de plaats afhankelijke dichtheid en fase van de stroom, is een
niet-quasi-stationnair verschijnsel, niettegenstaande het feit dat het zich afspeelt in een laag, die
zeer veel dunner is dan de golflengte. Ofschoon een Lechersysteem geen quasi-stationnair
systeem is, en men dus van zelfinductie en capaciteit niet zonder een zekere voorzichtigheid kan
spreken, is het toch duidelijk, dat het systeem relatief weinig capaciteit bezit, ook doordat in de
naast elkaar gelegen geleiders tegengestelde stromen vloeien. Daardoor blijft ook zonder
afscherming, de straling tamelijk klein, zodat de verliesweerstand niet al te hoog wordt.
Oscillatoren voor 30 MHz tot meer dan 1000 MHz.
We hadden het in hetgeen voorafgaat, reeds over oscillatoren, die geschikt zijn voor ZHF en UHF.
Voorbeeld van een Lecherlijn-oscillator in een kleine televisie-zender:

Beperkingen van de daarin toegepaste transistoren:
- het rendement neemt af met stijgende frequentie
- de interelektroden-capaciteiten zijn nadelig.
- de zelfinductie v.d. draden is storend,zoals:
- e dielektrische verliezen van het voetje.
- de looptijd v.d. ladingsdragers.
-de verliezen door straling.
De looptijd v.d. elektronen vergroot de effectieve seriekring-impedantie en voert een ongewenste
fase-vervorming in, in de collektorkring. Bovendien vergroot de looptijd met het kwadraat van de
werkfrequentie. De andere factoren voeren ongewenste kring-impedanties in, en vergroten de
shunt-sein-geleidingswegen naar de aarde, waardoor de beschikbare uitgangsspanning verkleint.
Voor elke transistor bestaat er een hoogste frequentie (fc) waarop de transistor niet meer
voldoening-gevend werkt als versterker of als oscillator. Wanneer men deze hoogste frequentiegrens nadert, wordt de werking minder stabiel, en de vermogenafgifte en het rendement
verminderen snel.
Het verloop van golven op lijnstukken voor de ZHF en UHF-banden, en als gevolg daarvan het
gedrag van zo'n lijn.
De golflengte is op de frequenties die ons interesseren belangrijk, een halve golf is 105 cm op 144 MHz, en
35 cm op 432 MHz. Hierdoor worden korte stukjes draad (best te vervangen door platte lintgeleiders),
waarmee onderdelen verbonden worden, al gauw kleine stralers.
In elk geval hebben al deze verbindingsdraden elk voor zich een zelfinductie, waardoor onderlinge
koppelingen tussen al deze spoelen kunnen ontstaan. Weerstanden hebben een eigen capaciteit en een
zelfinductie van hun aansluitdraden.
De lengte van een 1 W weerstand bedraagt meestal een vierde van een golflengte.
Op de volgende figuur ls een voedingslljn afgebeeld met een lengte λ, waarbij de afsluitweerstand
RL groter is dan Zo terwijl in de figuur daaronder het tegengestelde geval afgebeeld is.

Langs de lijn treden er zowel in de spanning als In de stroom maxima als minima op, waarbij de
minima echter niet verlopen, zoals bij een voedingslijn die op het einde afgesloten is op haar
karakteristieke impedantie of op haar golfweerstand Zo. Indien de afsluitweerstand groter is dan
Zo, dan is aan het einde van de lijn de spanning maximaal, de stroom minimaal.

Indien de afsluitweerstand kleiner is dan Zo, dan is de spanning minimaal en de stroom
maximaal. Bij een lijn met lengte λ/2, 3*(λ/2), enz. met telkens een oneven aantal malen
λ/2,werkt een dergelijke voedingslijn volgens de transmissielijn-theorie als 1:1 transformator met
fasedraaiing, en ziet men tussen de ingangs-klemmen, de waarde RL van de afsluitweerstand op
het einde van de lijn.
De kleinste waarde van de staande golfverhouding SGV (SWR) of op spanningsgebied VSWR=
Umax./Umin, is= 1 in het geval van 'lopende' golven, en de grootste waarde is oneindig omdat dan
Umin =0, een geval waarbij men spreekt over een 'zuiver staande golf patroon'. Bij een lijn met
open uiteinde als bijzonder geval van R L>Zo, is de uitgangsspanning daarover zo hoog, dat er
gevaar voor overslag of -vonken bestaat, en daarom zal een dergelijke voedingslijn in de praktijk
zeer zelden toegepast worden.

Staande golven van stroom en spanning op een stuk voedingslijn met open uiteinde, dat een
halve golf lang is.

De energie die opgeslagen wordt in een stuk voedingslijn is gelijk aan LI 2/2 of CE2/2 (C*U2) of is
gelijk aan de integraal van H*dB of van B*dH waarin H het magnetisch veld is rond de lijn en B
de magnetische inductie (B= μ*H).
Indien een dergelijke open lijn bovendien λ/4 lang is, werkt ze volgens de transmissielijn-theorie
als transformator die de oneindig grote impedantie aan de uitgang, omzet tot nul of een zeer lage
ingangsweerstand, waar men voor praktische toepassingen ook weinig of niets kan mee
aanvangen. Een op het uiteinde kortgesloten lijn is daarentegen veel nuttiger, en kan op VHF=
ZHF en UHF gebied grote diensten bewijzen. Een kortgesloten λ/4 sectie heeft een hoge
ingangsimpedantie, omdat de ingangsspanning groot is en de stroom aan de ingang zeer klein
zoals blijkt uit de volgende opstelling:

Aan de ingang ziet men bijgevolg als het ware een L//C parallelkring in resonantie op de
frequentie die overeenstemt met de golflengte λ= c/f [ λ in meters, c= 300 en f in MHz] van de
hoogfrequente spanning die aan de ingang van dit lijnstuk wordt toegepast. De kwaliteitsfactor Q
van deze afgestemde parallelkring is zeer hoog, 500 tot 2000,en door het verschuiven van de
kortsluitende brug, kan men de frequentie van de resonantiekring veranderen.
Bovendien blijkt uit de volgende voorstelling, dat men door het wijzigen van de lengte van het
kortgesloten stuk lijn, en zich dus niet meer houdend aan een λ/4 lengte, men aan de ingang
verschillende equivalente kringen kan zien die bestaan uit een combinatie van L en C of op
impedantie of reactantie-gebied op een zekere frequentie,
combinaties zijn van +jX en -jX.

Men kan dus door het verschuiven van het kortsluitstuk, ook een aanpassing verwezenlijken aan
hetgeen zich als schakeling of generator of transistoruitgang, of wat zich dan ook links bevindt
van het voorgestelde stuk lijn, zodat de gunstigste voorwaarden ontstaan voor een optimale
energie-overdracht tussen het generatorgedeelte links van de ingang van de lijn, en de lijn zelf.
Wat hier 'generator' genoemd wordt, kan de bron zijn die een antenne vertegenwoordigt, of de
spanning die naar een antenne gestuurd wordt via een andere voedingslijn, zodat het
voorgestelde stuk lijn dan kan dienen als aanpassings-stub om de ganse opstelling optimaal af te
regelen en te laten werken. Dit kan onder meer het geval zijn indien de impedantie van een
antenne, bijvoorbeeld 70 ohm, moet gevoed worden door bijvoorbeeld een 300 ohm lintlijn.
Z.H.F. en U.H.F. generator, geijkt met een Lecher-lijn.
Deze generator zal nuttig blijken voor alle frequentiemetingen in de banden van 3,5 meter tot 70
cm (= amateur + FM en TV banden).
Beschreven door G. Paffrath in Funk-Technik, bestaat de schakeling uit een ruisgenerator met een
continu frequentiespectrum en een Lecher-brug die een selectief afgestemde straling of UHFspanning kan afleveren. Dit systeem is beter dan bv. de afgave van een oscillatorspanning door
een (absorberende) griddip-meter, omdat de Lecher zeer los gekoppeld is met de rest (=
ruisgenerator, zoals een multivibrator) van de schakeling en deze dus niet beïnvloedt of verstemt.
Men bereikt op deze wijze een meetnauwkeurigheid van 0,25% ( op frequentie-gebied).

De lengte van de draden van de brug moet groter zijn dan de helft van de grootste te meten
golflengte, in de praktijk 2,5 tot 3 meters met een maximum van 3,5 meter. Een afstand van 6
cm tussen de draden werd als bevredigend ervaren. De draden moeten uit de buurt van metalen
massa's opgesteld worden. Het geïsoleerd deel M waarin twee gaten geboord zijn, zoals op de
rechts staande doorsnede te zien is, dient om de draden op de juiste afstand te houden, terwijl
het deel I het kortsluitend stuk van deze brug is.
M draagt een naald die de stand op een schaal aangeeft.
De generator kan bestaan uit een astabiele multivibrator (hieronder bekeken), of mechanische
vibrator. De oplossing met mechanische vibrator is hieronder voorgesteld en bestaat (rechts) uit
twee elektrostatisch trillende lamellen, een beetje volgens het principe van bi-metalen die naar
elkaar aangetrokken worden en daarna terug lossen, bekrachtigd door de spanning van het
wisselspanningsnet of geleverd door de secundaire van een gepaste transformator, toegepast op
de klemmen 3 en 4.

De weerstanden van 2 MOhm verlagen de netspanning (220 V~) tot een geschikte waarde op de
klemmen A en B, die onderling verbonden zijn door een condensator van 100 pF, waarover twee
stalen draden met een diameter van 0,3 mm (snaren van een mandoline) zo dicht mogelijk
evenwijdig met elkaar verlopend, aangesloten zijn. Hun lengte is (verkort) zodanig gekozen dat
ze in resonantie trillen op de frequentie van de spanning over C3. De twee draden trillen met een
voldoende mechanische amplitude zodat ze elkaar voortdurend afwisselend raken.
Bij elke aanraking ontladen ze de condensator van 100 pF waardoor de draden niet meer
elektrostatisch aangetrokken worden, loslaten, en zich van elkaar verwijderen, waardoor C3 weer
snel kan opladen, en deze cyclus herbegint. De tijdsconstante van de lading is ook bepaald door
de weerstanden van 2 megohm. Het UHF systeem dat men met deze opstelling wenst af te
regelen, wordt zo dicht mogelijk bij de brug geplaatst, zodat het (eventueel via een oppikantenne) het uitgestraalde veld (opgebouwd door harmonischen van de trillende snaren e.m.k.)
kan opvangen. Als men daar dichtbij staat, hoort men de draden niet trillen, behalve in punten
die op de meetlat op een afstand λ/2 van elkaar liggen.
Oplossing met een multivibrator.

Er werd hier gekozen voor een oplossing met een buis, omdat men hiermee multivibratoren kan
maken die trillen op 50 tot 150 MHz met ca. 30 W HF-uitgangsvermogen en een veel sterkere HF
straling en uitgangsspanning dan met andere componenten zoals halfgeleiders het geval is.
De vraag blijft natuurlijk gesteld, waarom men de voorkeur kan geven aan buizen in ZHF/UHF schakelingen.
Enkele antwoorden:
Overwegingen in het voordeel van buizen:
a) buizen kunnen door kortstondige overbelastingen niet vernietigd worden, andere componenten
veel gemakkelijker en sneller wel.
b) buizen verouderen traag, indien van redelijke voedingsspanningen voorzien.
c) buizen vertonen een hoge weerstand, verkiesbaar in veel opstellingen boven halfgeleiders met
een lage weerstand. In het laatste geval zijn ook kortsluitstromen erg groot, en overbelastingen
worden slecht verdragen.
Enkele voorbeelden van buizen met een hoge ingangsimpedantie:
Ingangsimpedantie van EL504: 5 pF = 600 ohm op 50 MHz.
Ingangsimpedantie van een vermogen- MOSFET: 500 pF = 6 ohm op 50 Mhz. Een veel kleinere
demping van afgestemde kringen wordt veroorzaakt door buizen.
Multivibratorschakeling als ruisgenerator voor zeer hoge frequenties:

De oscillator bestaat uit slechts 12 componenten. Het is een astabiele multivibrator, met als
belastingsimpedantie een afgestemde (L parallel met C) parallel-kring, die op de gekozen
resonantiefrequentie werkt als een zuivere weerstand met grote waarde. Hij blijkt gemakkelijk te
beginnen oscilleren nadat de voedingsspanning is ingeschakeld, en doet dus met de harmonischen
van de opgewekte spanning dienst als ruis-generator. De koppelcondensatoren van de anode naar
elk ander stuurrooster, worden blootgesteld aan hoge spanningen. Om die reden past men hier
geen gewone condensatoren toe, maar men maakt ze zelf, door koperfolie rond elke buis (EL504)
te wikkelen, waarbij het glas van de buis dan dient als diëlectricum tussen die folie en het
stuurrooster binnen de buis. De twee koperen leidingen die vertrekken van de L//C-trilkring naar
de anoden, worden best niet uitgevoerd in koperdraad, maar met koperen lint, anders warmen de
draden teveel op door de ohmse verliezen en het huid-effect op de ZHF.
Overwegingen in het nadeel van buizen:
Buizen op deze hoge frequenties mogen slechts een korte looptijd van de elektronen hebben, en verder
bekijken we het inwendige van bv. een EC92:

In serie met de elektroden staan spoelen met reactanties tot + j*60 ohm, die veroorzaakt zijn
door de verbindingsdraden naar de buispennen. Deze hebben onderling ook capaciteiten tussen
elkaar, samen met de capaciteiten tussen de electroden (kathode, rooster,
anode). De kringstromen van anode en stuurrooster worden op een ongewenste manier met
elkaar gekoppeld over de kathode-impedantie. Men heeft de ongewenste zelfinducties proberen te
verminderen, door tijdens de vervaardiging van de radiobuizen, draden te vervangen door kleine,
smalle metalen lamellen, zoals in de bekende 6AK5 of de 6AJ4.Voorbeelden van ontvangbuizen
die zo geschikt mogelijk gemaakt zijn voor ZHF en UHF, zijn de EC56, EC35, PC86, E88CC,
ECC84, 6BQ7,en wat de zendbuizen betreft, bijvoorbeeld EC57, 2C39, 2C43, 4X150A
(=QEL1/150), 4X250B, QQE03/12, QQE06/40,enz. Door de oppervlakte van de elektroden te
verkleinen, werden de eigen capaciteiten gereduceerd. De looptijd van de elektronen (de
elektronen zijn zelf een bron van ruis) veroorzaakt een zogenaamde belasting van de
stuurrooster-kring, ook de ingangsconductantie genoemd, of die als weerstand uitgedrukt 3000
ohm bedraagt bij een 6J6 (= ECC91) en 4000 ohm bij een 6AK5,
beiden gemeten op 145 MHz. Vanaf die frequenties zijn ook de verliezen in de isolatiematerialen
groot, en men kiest best keramiek voor alles (buisvoeten, schakeldekken...), desnoods
polyethyleen of teflon, ook geen isolatie tussen de windingen van spoelen, maar deze vrijdragend
wikkelen op lucht. Weerstanden ontwikkelen de reeds bekeken ruisspanning, waarvan het
kwadraat gelijk is aan k*T*B*R (R weerstand in ohm, B bandbreedte in Hertz, T temperatuur in
graden Kelvin). Zo veroorzaakt een weerstand van 100 kΩ op een kamertemperatuur van 25º C
(298ºK) een ruisspanning van 8,7 μV bij een bandbreedte van 5 kHz. Een tweede bron van ruis is
de koolstof bij opgedampte koolstofweerstanden. De aansluitkappen in lood van weerstanden
hebben een bepaalde onderlinge capaciteit, en de aansluitdraden die er uitkomen een eigen
zelfinductie. Dit alles samen, veroorzaakt een afgestemde kring op een ongewenste frequentie,
met een geringe Q-factor, maar die een weerstand maakt tot een element waar we weinig mee
gediend zijn:

R= gelijkstroomweerstand, C=verdeelde capaciteit, L=zelfinductie van de aansluitdraden, Lw=zelfinductie
veroorzaakt door de constructie van de weerstand, en zeker bij draadgewikkelde weerstanden.
De dimensionering van afstemkringen voor VHF=ZHF en UHF.
Als condensatoren op UHF gebruikt men best zoveel mogelijk doorvoercondensatoren, bv. tussen
compartimenten met tussenschotjes, ofwel schijfcondensatoren en keramische condensatoren.

Bij Lechersystemen op 500 MHz kan de lengte van de buisjes 15 cm lang zijn, maar als men ze capacitief
afstemt, mag men ze verkorten tot 4 cm, waarbij de afstemcapaciteit ook gedeeltelijk geleverd wordt door
de eigen capaciteit van de als bv. oscillator toegepaste UHF- buis, bv. een 955,of de vervangings-transistor
daarvan.
De afstemkringen die we voor UHF gebruiken, zien er meestal heel anders uit dan die,
welke op de lagere banden gebruikt worden. De reden hiervoor is gemakkelijk in te zien.

In het ideale verliesvrije geval bestaat een afgestemde kring uit een spoel met
zelfinductie L, en een condensator met capaciteit C. Voor een wisselspanning met een
frequentie f is de grootte van de reactantie van deze L en C respectievelijk: X L = 2 n f L
en X c = 1 /(2 πf C). Op een bepaalde frequentie f o zijn deze twee reactanties qua grootte
precies gelijk, en we zeggen dan dat de kring resoneert. Uit 2 πf L = 1/(2 πf C) volgt dan
de bekende formule voor de resonantiefrequentie: ω 2 *L*C=1 met ω= 2 πf o = 1/√LC of
f o =1/(2π *√L*C).
Op de HF-banden bestaat een dergelijke kring vaak uit een spoel met een al dan niet
regelbare condensator met variabele capaciteit. Deze capaciteit heeft in de praktijk altijd
een bepaalde minimale waarde, waar we niet kunnen van af geraken.
De minimumcapaciteit wordt gevormd door de bedradingscapaciteit, de ingangs- en
uitgangs-capaciteit van transistoren en buizen. Hierop lopen we voor UHF met de gewone
kringen vast.
De voor een bepaalde frequentie en minimale capaciteit te berekenen zelfinductie L wordt
zo klein, dat ze praktisch niet meer te verwezenlijken is. Elk draadje is bij wijze van
spreken te groot. Bovendien zijn dergelijke kringen met zeer kleine L ook om andere
redenen ongewenst. De kwaliteitsfactor is te laag en het (magnetisch) in - en uitkoppelen
van energie (we willen uiteindelijk iets doen met onze kring) wordt moeilijk.
We moeten dus naar andere middelen uitzien om de benodigde zelfinductie te realiseren
en hier komen we dan terecht bij de in de UHF-techniek toegepaste stukken voedingslijn,
waarmee resonerende kringen met verdeelde capaciteit en zelfinductie gevormd worden.
Vroeg of laat kan de OM er dan toe besluiten zelf afstemkringen voor UHF te maken.
Vanwege wat knip- buig- en soldeerwerk vergt dit enige handigheid, maar ook niet meer
dan dat. We weten dat we met een transistor-dipmeter of een griddip meter, de waarde
van L en C kunnen meten in een afgestemde kring. Hier volgt een mogelijke bouw van
een ZHF of UHF grid-dipper:
Griddipper voor 70 cm, door NL 496, Herman L.Out, uit oud nummer van Electron van de
Veron (op klein formaat).
Het instrument bestrijkt een frequentiegebied van 40 tot 460 MHz, en is geijkt met een Lecherlijn.

Meten op een lecherlijn met op ferrietkernen gewikkelde stroom-transformatoren.
Het meettoestel is vervaardigd met niet kritische onderdelen die vele OM's normaal in de junkbox liggen hebben. De toegepaste buis is een 6J6 (=ECC91),en het geheel kan gemonteerd
worden op een aluminium plaatje of op een stukje epoxy printplaat. De kathode-aansluiting loopt
over de buisvoet naar de min-pen van de gloeidraad, De haarspeld wordt rechtstreeks aan de
split-stator gesoldeerd. De drie smoorspoeltjes HFSm= RFC, zijn gemaakt van geëmailleerde
koperdraad, draaddikte 0,6 mm en gewikkeld op een halve watt weerstand van 1 megohm.
R 1 = 10 kΩ;R2 = 5 kΩ draadgewikkeld; R3= 3,9 kΩ; C1= 0,01 pF ; C2= 100 pF; C3= C4= 10 pF
keramische schijfcondensator; C5= C6= 0,05 μF. C7= splitstator regelbare condensator.
De 10 kΩ weerstand komt over de platgedrukte stuurrooster-pennen (aansluitingen 6 en 7), er
direct tegenaan gesoldeerd.

Wat het schema betreft, is L1 een zogenaamde haarspeld, een messing koperlint of koperlamel
van 8 mm breed en 1 mm dik, in gebogen vorm zoals op de figuur aangegeven, met een afstand
tussen de 'voeten' van 23 mm, en een totale hoogte (in het midden) van 18 mm. De afstemming
van deze spoel gebeurt met een regelbare condensator met een capaciteit van 2 tot 75 pF, die
bestaat uit 2 vaste platen als stator, en 1 draaibare plaat daar tussen per sectie, want het is een
zogenaamde 'differentiaal' -condensator, die gemaakt werd uit een afbraak regelbare condensator
uit een oude radio, door er met een fijne bektang, een aantal platen uit te trekken, en een
figuurzaag of kleine ijzerzaag te gebruiken, om de twee statordelen van de condensator van
elkaar te scheiden. De buisvoet van de 6J6 is van het type Amphenol, die kan geschroefd of zelfs
gelijmd worden met 2-componenten lijm, op de aluminium- of printplaat- basis. Alle verbindingen
naar deze voet zijn zo kort mogelijk uit te voeren.
We komen nu automatisch tot de vraag: hoe meten we deze kringen, voor de OM's die
geen dipper voor 70 cm hebben.
Er bestaat een eenvoudige manier om 70 cm kringen te meten, nl. door de kring aan te stoten (te
koppelen) met een 70 cm signaal, en dan met behulp van een absorptielusje dat met de kring
gekoppeld wordt, een beetje energie af te nemen, gelijk te richten en aan een amperemeter toe
te voeren. In feite zijn we op die manier bezig de ingewikkelder griddipper te vervangen, door een
methode die goed gelijkt op deze volgens dewelke zo'n griddipper werkt.

Principe van een mogelijke absorptie-schakeling.
De schakeling met het absorptielusje is boven weergegeven. De HF-energie die door het lusje, dat
dichtbij de te meten kring gehouden wordt, is opgenomen, wordt gelijkgericht door de diode. Een
condensator van ca. 2000 pF zorgt er voor, dat geen HF-energie in het snoertje komt en de
gelijkgerichte stroom wordt aan een milli-amperemeter toegevoerd.
Uit zuiver praktische overwegingen is het aan te bevelen het snoertje zo soepel mogelijk te
houden. Gebruik hier bijv. een snoertje van een hoorapparaat voor of van een kleine koptelefoon.
De gevoeligheid van de amperemeter is afhankelijk van de hoeveelheid 70 cm energie die we ter
beschikking hebben. Een meter van 1 mA of zelfs 10 mA is gevoelig genoeg. Wanneer er echter
transistoren aan de te meten kringen verbonden zijn zullen we zo min mogelijk 70 cm signaal aan
de kring moeten toevoegen en in dit geval zal de meter zo gevoelig mogelijk moeten zijn, bijv. 50
of 100 microampere.

Met betrekking tot het voor de meting te gebruiken 70 cm signaal kan nog het volgende
opgemerkt worden. Als oscillator zou men een variabele oscillator kunnen nemen, maar als men
een oscillator met regelbare frequentie neemt, en deze sterk koppelt met een te meten kring, die
een hoge Q heeft (en dat hebben Lecher kringen en striplijnen) dan kan de oscillator gaan
oscilleren op de frequentie van de te meten kring. Het behoeft geen betoog dat er dan een
foutieve meting ontstaat. Om deze redenen is het aan te bevelen een kristal-gestuurde oscillator
te gebruiken, waarover in hetgeen voorafgaat reeds voorbeelden bekeken werden.
Via een coaxiale kabel wordt het signaal van de 70 cm zender of oscillator (links) gekoppeld met
de te meten kring (- holte). Het absorptielusje wordt (rechts) met de te meten kring gekoppeld.
Nu draaien we aan de afstemcondensator C1 van de te meten kring, totdat de meter een sterke
uitslag vertoont. Op dat punt is dan de kring in resonantie gekomen met het 70 cm signaal, en
we weten dan dat de kring juist in de gewenste band zit.
Nog een toepassing van gewone spoelen en condensatoren, op ZHF -gebied: een
televisie-ontstoringsfilter.
Een aantal TV ontvangers betekenen een bron van zorgen voor zendamateurs.
De radiozender moet daarom ontdaan worden van alle schadelijke uitstralingen. Hiertoe bestaan
verschillende technieken zoals afschermen, klasse B-werking van de HF versterkers, en filters in
de voedingslijn naar de antenne. Een filter wordt het best met een coaxiale aansluiting gebouwd
omdat het ganse systeem dan afgeschermd blijft. Het onderstaand filter is vooral geschikt om
gebruikt te worden met RG8-U kabel (50 Ω ) op elke band tussen 160 en 10 meter.
De doorlaatkarakteristiek van het filter is in een grafiek uitgezet voor de band tussen 2 en 200
MHz. Men kan de meting zelf uitvoeren met een goede meetzender en een HF voltmeter over een
50 Ω afsluitweerstand.

De minimale verzwakking bedraagt 50 dB in de te sperren band (nabij 60 MHz). Men kan in feite
tussen de eindtrap van de zender en de antenne, in de voedingslijn meerdere dergelijke filters in
serie opnemen. Het filter is een m-afgeleid laagdoorlaat pi-filter, dat bestaat uit een cel en een
halve cel als afsluitsectie aan de in- en uitgang. De ontwerpformules komen uit Terman's "RadioEngineering Handbook". De componenten van het filter worden opgesteld op een 3 mm dikke
messing plaat, gebruikt als stevige basis. Elke condensator wordt vastgezet met een enkele
schroef voorzien van een rondsel. De uiteinden van de spoelen gaan doorheen rechthoekig
omgezette plaatjes. Als condensatoren gebruikt men hoogspanningstypes met een geringe eigen
capaciteit en met 141 pF capaciteitswaarde. Men kan deze waarde instellen met behulp van een
Q-meter, of een digitale RLC-meter (kost bijna niets meer). De op lucht gewikkelde spoelen zijn
gemaakt uit draad nr. #14 op 12 mm diameter. De magnetische koppeling tussen de spoelen moet
klein gehouden worden. Als condensatoren kunnen mica types gebruikt worden.
Meting van lijnparameters, waaronder kringen voor 70 cm en hoe ze te meten.
Bij van klein en middelmatig vermogen, worden meestal Lecher-kringen toegepast. Bij grotere
zenders (boven 50 W) over het algemeen: coaxiale kringen. In ontvangers voor 70 cm treffen we
praktisch uitsluitend coaxiale kringen en striplijnen aan.
Velen zien nog steeds op tegen het maken van 70 cm apparatuur om twee redenen:
1) Men is nog niet vertrouwd met de afstemkringen die op 70 cm gebruikt worden.
2) Men weet niet hoe men deze 70 cm kringen kan meten, en heeft er de meettoestellen niet
voor.
Enkele mogelijke metingen:
Men voert twee impedantie-metingen uit, eerst van een lijn met kortgesloten uiteinde (Z k.L.),en
daarna van de lijn met open uiteinde (ZO.L.). Volgens de transmissielijn-theorie, is de algemene
formule van de open lijn (ingangs-)impedantie: ZO.L= Zo*{1/[tanh(γs)]}, en de algemene
formule van de kortgesloten lijn (ingangs-) impedantie:
Zk.L. = Zo*tanh(γs), waaruit (Zo)2 = (ZO.L)*( Zk.L) of

In de uitdrukkingen is γ = α + jβ,waarin α de verzwakkingsconstante is, kenmerkend voor een lijn
met verliezen (in bv. decibels),en β=2π/λ Is de faseconstante (die de faseverschuiving tussen
stroom en spanning op de lijn aangeeft),die nog moet vermenigvuldigd worden met een lijnlengte
zoals d, s of l om een verschuivingshoek in graden te verkrijgen.

Caviteit-golfmeter voor hoge UHF -frequenties (dicht bij het microgolf - bereik).
Een golfmeter kan toegepast worden bij het uitvoeren van diverse functies (vooral het meten van
de frequentie of golflengte van electromagnetische golven), en op UHF is een trilholte-type
golfmeter als meettoestel aangewezen. Dit is een nauwkeuriger toestel dan een griddipper, die
deze functies in feite ook kan vervullen. Het schema toont een typische caviteit golfmeter,
bruikbaar op UHF en microgolven.

De resonantiefrequentie van de trilholte wordt gevarieerd door middel van een plunjer, die
mechanisch verbonden is met de links voorgestelde micrometer-schroef, en -mechanisme.
De verplaatsing van de plunjer in de trilholte, vermindert de holte-grootte en verhoogt de
resonantie frequentie.
Omgekeerd, verlaagt een toename van de omvang van de holte (door de zuiger naar links te
trekken) de resonantiefrequentie. De UHF energie van de apparatuur die getest wordt met deze
opstelling, wordt daaraan toegevoerd door één van de twee ingangen, A of B.
Het gelijkrichterkristal detecteert het signaal. De gelijkgerichte stroom wordt aangegeven door de
meter M.

Voorbeeld van toepassing:

Ijken van een coaxiale kring met een golfmeter, die vooral bestaat uit een afgestemde trilholte.
Absorptie-golfmeter voor ZHF.
In principe kan een absorptie-golfmeter opgebouwd worden uit een antenne, een diode, en een
meter. Een dergelijke eenvoudige schakeling mist echter gevoeligheid, waardoor metingen slechts
zeer dicht bij de zender kunnen uitgevoerd worden.
De beschreven schakeling bevat een versterker waarvan de grootte van de versterking
(bijvoorbeeld 10 maal) met één weerstand kan ingesteld worden, waardoor het aflezen van de
meter gemakkelijker wordt. Hoogfrequente (=ZHF, zoals zichtbaar aan de afmeting van de
gevouwen dipool antenne op de foto hier onder) spanningen of beter e.m.k.'s worden opgewekt in
de golfmeter-antenne door een dichtbij gelegen zender, en gedetecteerd door een diode (vb.
OA91).
De uitgangsspanning van de diode wordt toegepast op de ingang van een geïntegreerde
schakeling versterker (INA118).
De uitgangsspanning van de versterker stuurt de meter.

De versterker is een 8-pin's geïntegreerde schakeling. Deze chip bevat vier Op-amps, waarmee
men een veelzijdige en stabiele instrumenten-versterker kan maken. De versterking (G) van de
versterker, en daarom ook de gevoeligheid van de golfmeter, wordt door de weerstand (Rg)
ingesteld. Versterkingen tussen 1 en meerdere 1000 zijn mogelijk.
Wanneer Rg vervangen wordt door een open kring (Rg= oneindig), is de versterking gelijk aan de
eenheid (1), terwijl andere waarden door de volgende formule (waarin Rg de waarde van de
weerstand in kΩ is en G de overeenkomende winst van de versterker) mogelijk zijn: G= 1 +
50/Rg, of Rg= 50 /(G - 1).
Dit geeft voor Rg = geopend, => G = x 2, Rg = 5,6 kΩ, => G = x 10, enz.
Men zou bv. twee gevoeligheden van de schakeling kunnen instellen met behulp van een
schakelaar om Rg te kiezen voor ofwel een open keten (x 1 winst), of Rg= 5,6 kΩ,overeenkomend
met een 10-voudige verhoging van de gevoeligheid.
Om de kwetsbare meter van 100 μA meter te beschermen, worden parallel met de meterklemmen
twee dioden rug aan rug gesoldeerd als overspannings-begrenzers.

Als de meter en de aangrenzende serieweerstand samen ongeveer 3 kΩ ohm (2700 + 300 Ω)
vormen, en de meter moet 100 μA bij een volledige schaaluitslag aflezen, dan verkrijgt men
volgens V = R*i, een spanningsval van 3000 x 100 /1000000 = 0,3 V. Dit betekent dat een
volledige uitslag van de meter zal optreden met
0,3 V over de meter klemmen en de
voorschakelweerstand samen. Als zeer sterke signalen op de antenne invallen, zal de
uitgangsspanning van de versterker sterk toenemen en de dioden zullen geleiden, waardoor een
deel van de stroom die door de meter zou vloeien, wordt afgeleid. Voor kleinere ingangssignalen
geleiden de dioden niet, en ze verdwijnen dus uit de schakeling.
Op de chip zijn pin 2 en 3 met elkaar verbonden door een 100 kΩ weerstand, waardoor de chip
inwendig beschermd is, zonder dat dit een invloed heeft op de werking van de meter.
L en C vervangen door stukken voedingslijn.
D e c oa xi al e- o f op e n 2 - dr aad l i j n en ku n n en op h et u i tei n d e o p en o f k o rt g esl o ten
z i j n . Bi j e en op en l i j n , t r e edt e r pa ral l e l re s on an ti e op l en g t en λ/2 , λ, 3 λ /2, e n z .
en s e ri er e s on an ti e o p l en g t en λ/ 4 , 3λ/4 , 5 λ/ 4 , en z .

D e op h e t u i tei n d e k or tg e sl ot en l i j n kri n g, i s da ar en t eg en i n pa ral l el - r e s on an ti e op
l en gt en λ/ 4, 3λ/ 4, 5 λ/ 4 , en z . en i n s e ri e- r e s on an ti e op l en gten λ/2 , λ , 3 λ /2 , e n z .

Op h et u i tei n d e v an z ow el e en k o rtg e sl ot en , al s e en op en l i j n , w o rd t d e i n v al l en de
gol f v ol l edi g w e e r kaa ts t. D ez e we e r kaa ts t e g ol f s u p e rp on e e rt z i ch o p d e
i n val l en de g ol f z od at e r e en st aan d e g ol f on t sta at m et span n i n g skn o p en en
span n i n gsbu i k en , a l s o ok s tr o o mkn o p en , en st r o ombu i k en . Van k o rt e l i j n stu kk en ,
z oal s g eb ru i kt i n d e U HF t e ch n i e k en , k an m en g e ru s t a an n em en , dat h et l i j nstu k
pr akti s ch v e rl i esv ri j i s , z odat d e i n val l en de e n d e t e ru gg e kaa ts te g ol ve n ev en
gr o ot z i j n . V o o r d e sp an n i n gs - en d e st r o om v e rd el i n g op d e l i j n , g el d en d e
v ol gen d e u i td ru k ki n gen :
U o = U 1 * co s( 2 π* L/ λ ) + j * I 1 * Z o* si n (2 π *L/ λ) .
I 0 = l 1 *c o s(2 π* L/ λ ) + j *(U 1 / Zo )* si n ( 2 π* L/ λ) .
Hierin is:
U o = sp an n i n g i n h e t b egi n van d e l i j n .

U 1 = sp an n i n g op h et ei n de van d e l i j n .
I 0 = st r o om aa n h et b egi n van d e l i j n .
l 1 = st r o om op h et ei n de van d e l i j n .
L = l en g t e van h et . stu k l i j n .
λ = (λo/√(εr) = b e dr i j fsg ol fl en gt e , w aa ri n εr de diëlektrische constante is van de isolatie
tussen de twee geleiders van de voedingslijn.
Zo = d e ka ra kt e ri sti e k e i mp ed an ti e v an de l i j n .
Vo o r e en l i j n m et op en u i tei n d e (I1 = 0) gel d t:
Zo = U o / I 0 = - j *Z o *c otg (2 π *L / λ) .
Vo o r e en l i j n m et k o rtg e sl ot en u i tei n d e (U 1 = 0 ) g el dt:
Zo = U o / I 0 = +j * Z o *tg(2 π* L/ λ) .
Op p ar al l el re s on a n ti e n e emt Z o d e waa rd e on ei n di g aan , e n op s e ri e - r e s on an ti e,
de w aa rd e n u l .

Het verloop van de krommen is afhankelijk van de verhouding tussen de lengte L en de golfengte
λ. Beginnen we met een lengte nul, dan blijft alleen de kortsluiting over en is de impedantie dus
nul. Wordt de lijn λ/4 lang, dan is het stroom- en spanningsverloop als aangegeven op de figuur.
Aan het uiteinde is de spanning maximaal, de stroom nul en de impedantie dus oneindig: het
lijnstuk resoneert als een parallel kring. Voor een lengte λ/2 treedt er weer resonantie op; nu is
echter de impedantie nul en gedraagt de lijn zich als een resonerende seriekring.
Zoals blijkt uit de hierboven staande figuren, gedraagt een klein stuk Lechersysteem of
transmissielijn met kortgesloten uiteinde, zich als een spoel met een zekere zelfinductie, en een
klein stuk Lecher-systeem met open uiteinde gedraagt zich als een condensator met een zekere
capaciteit. Bij een lijn met open uiteinde, wordt een aankomende lading op het einde van de
Lecherdraad terugkaatst, omdat zij nergens anders heen kan gaan.

De teruggekaatste stroomsterkte i is hierbij van teken omgekeerd, terwijl de spanning met
hetzelfde teken teruggekaatst wordt. Aan een open uiteinde kan dus wel spanning heersen, maar
er kan geen stroom lopen, aangezien de aankomende en teruggekaatste stroomgolf elkaar daar
steeds opheffen. De heengaande en de teruggekaatste golven zijn niet juist in fase en ook niet
juist in tegenfase zodat ze optellen tot staande golven. De staande golven bij een open
Lechersysteem zijn juist een kwart golflengte verschoven ten opzichte van die bij een op het
uiteinde kortgeslotene.

Verder blijkt bij een kort open Lechersysteem, de stroom juist 90° voor te lopen op de spanning,
zodat de open impedantie Z negatief imaginair is en als -jX, dus capacitief. Z wordt nul op een
oneven aantal kwart golflengten van het open uiteinde, hetgeen betekent, dat zich daar de
spanningsknopen bevinden. Op een even aantal kwart golflengten van het open uiteinde is Z
daarentegen oneindig groot, hetgeen wijst op de stroomknopen.
De karakteristieke impedantie Zo is steeds gelijk aan het meetkundig gemiddelde van de kortsluiten open impedantie en kan derhalve worden bepaald door deze beiden te meten, zoals men in de
praktijk ook vaak doet.
Inderdaad: (jZo*tg(βd)*(-jZo*cotg(βd) = Zo2
zodat Zo gelijk is aan de vierkantswortel uit (Zkortgesloten)*(Zopen).Het verschil in gedrag tussen een
met zijn golfweerstand afgesloten Lechersysteem enerzijds, en een kortgesloten of open Lechersysteem anderzijds, is dus dat in het eerste geval, stroom en spanning overal met elkaar in fase
zijn en de energie zich onveranderd voortplant langs het Lechersysteem, om tenslotte geheel in
warmte te worden omgezet in de zuivere weerstand (=Zo) op het einde van de lijn, die het
systeem afsluit. In het andere geval zijn overal stroom en spanning 90° ten opzichte van elkaar in
fase verschoven en de energie trilt dus voortdurend heen en weer tussen het elektrisch en
magnetisch veld.

Coaxiale resonerende liinsecties, gebruikt in ZHF en UHF kringen.
De hieronder volgende afbeeldingen tonen aan wat er gebeurt met afstembare kringen, gevormd
door Lecherlijnen met lengten λ/2 tot 3λ/4,indien met een kortsluitende ampèremeter (inwendige
weerstand ongeveer nul als gekende eigenschap van ampèremeters) verschuift over de twee
draden of buisjes van de lijn.

Wijziging van het staande golf patroon op een voedingslijn als het kortsluitstuk verschoven wordt.
Bij een verschuiving blijkt de grootte van de gemeten stroom weinig te veranderen, maar er
treedt wel een wijziging op in de vorm van het staande golf patroon, zoals zichtbaar in (B), als
men naar de lijn kijkt vanuit de plaats van de generator, en de lijn gedraagt zich dan niet meer
zoals een afgestemde kring in resonantie zoals bij een lengte,
gelijk aan λ/4 toename van de stroom, afgelezen op de ampèremeter, geeft ook aan, dat de
grootte van de ingangsimpedantie gedaald is.

Als de kortsluitende staaf, in dit geval de ampèremeter, zodanig wordt verschoven, dat de lijn
driekwart-golf lang wordt, zoals in (C), dan zijn de spanning en stroom op de ingangsklemmen
identiek aan de spanning en stroom op de ingangsklemmen van de kwart-golf lijn zoals in (A).
Dit veronderstelt dat een kort stuk lijn geen weerstand heeft. In een lijn met weerstand, zou de
stroom in de 3λ/4 lijn iets kleiner zijn dan in de λ/ 4lijn.

SGV- brug voor ZHF / UHF. (uit CQ, februari 1997).
De staande golf verhouding brug is opgebouwd uit twee delen, het eerste is het Lecherlijn
gedeelte dat ook zorgt voor het binnenloodsen van het te verwerken ZHF signaal, en het tweede
bevat de dioden, weerstanden en bijbehorende componenten. Het geheel zit ingesloten in een
metalen behuizing bovenop een dragend chassis, waaronder enkele van de componenten
gemonteerd zitten.Een meter wordt op een voorpaneel ingebouwd, geflankeerd door een
gevoeligheids-regelaar R4 en een schakelaar waarmee men kan kiezen voor het meten van ofwel
een heengaande of een weerkaatste golf.

De binnenste koperen buis is 10 cm lang. De buitenste buis of tweede deel van de Lecherlijn
bestaat hier vooral uit twee draden die evenwijdig lopen met de binnenste buis en daarvan
gescheiden gehouden worden door plexiglas afstandsstukjes.Wat op de figuur 'buitengeleider van
de Lecher-holte genoemd wordt, is eigenlijk een koperen buis, en is zelf ook nog eens omgeven

door een rechthoekig metalen afschermend kastje. In de stukjes plexiglas zijn gaten geboord om
de twee koperdraden nr. # 14 te steunen en op een konstante afstand van elkaar gescheiden te
houden. De draden koppelen het hoogfrequent naar de twee dioden, en deze manier van werken
herinnert aan de klassieke opstelling van staande golf bruggen,waarbij twee lussen gekoppeld zijn
met een centrale geleider waardoorheen de hoogfrequente stroom vloeit,en de twee lussen geven
elk uit op een diodedetector, waarvan via een schakelaar (voorwaarts of gereflecteerd) er ene kan
gekozen worden om met een analoge meter de uitgangsspanning te meten. In deze opstelling is
een weerstand R1 en R2 verbonden met één uiteinde van elke oppik-draad,en een diode is
verbonden met het andere uiteinde. De weerstanden zijn gesoldeerd aan de buitenste geleider uit
koper, en de dioden zijn verbonden met twee kleine doorvoercondensatoren C3 en C4,die
gemonteerd zijn op de wand van de behuizing. Kleine afgeschermde kabels lopen van deze
condensatoren naar een niet voorgestelde printplaat, voorzien van een schakelaar S2 en een
hoogfrequent afvlakkend filter (RFC1 en C5) op de weg naar de meter.
De bediening van de schakeling is vergelijkbaar met deze van de meeste SGV-meters, wel of niet
gevolgd door een antenne-afstemmer of tuner. Enkele voorbeelden ter vergelijking :
A) VHF-ontwerp door LA8AK:

B) Uitvoering met 100 μA-meter als meetinstrument.
Een 47 kΩ potentiometer stelt de gevoeligheid in.

C) Uitvoering met een nog gevoeliger meetinstrument, namelijk 50

μA :

D) Vermogen meten zoals in de Turd wattmeter :

E) In de volgende schakeling waarmee men zowel de SGV als het heengaand en weerkaatst
vermogen kan meten, is R1 = R2 = 1 kΩ; D1 = OA91 of geschikte ZHF-diode ;R3 = 33 kΩ ,1 W
of afhankelijk van de inwendige weerstand van de toegepaste analoge meters 100 kΩ, en indien
men grote HF vermogens wenst te meten,is het best weerstanden te kiezen met een dissipatie tot
10 W.
C1 is een electrolytische ontkoppelcondensator van 10 μF.

Een reflectometer-type SGV-meter kan geijkt worden om niet alleen de staande golf verhouding
of de voorwaartse en weerkaatste spanningen (VF, VR),maar ook het voorwaarts en teruggekaatst
vermogen (PF, Pr) weer te geven. Zo is PF = Vf2 /Zo.

F) De volgende uitvoering komt uit QST van december 1987, door Doug De Maw, met
'How to build and use a VHF wattmeter :

De condensatoren in de schakeling zijn keramische schijf-types. R1 en R2 zijn 1/2 watt koolstof
weerstanden, zoals R3 en R4 die goedkopere types zijn met 10% tolerantie.
R5 is een lineaire koolstof potentiometer die bedoeld is om op het voorpaneel van het meettoestel
gemonteerd te worden. De meter is best een 50 μA meter, en als men daar niet kan over
beschikken kan een 100 μA of 200 μA meter ook dienen, dan met minder gevoelige/nauwkeurige
metingen tot gevolg. Hieronder staat de print voor dit toestel. Zoals duidelijk zichtbaar is aan de
dikte van de geleiders en componenten op de voorstelling, betreft het een dubbelzijdig te
bedraden (epoxy) -print.

In praktisch alle afgebeelde schakelingen, is er een potentiometer voorzien om de volledige
uitslag van de meter in te stellen, en een schakelaar om te kiezen tussen de voorwaartse (Fwd)
en de gereflecteerde (Rev) golf. Tijdens de procedure van meten en afregelen van de zender, zal
men ook steeds werken met een gereduceerd hoogfrequent uitgangsvermogen van de Tx en een
dummy belasting in plaats van rechtstreeks de antenne (eventueel via een antenne-aanpasser of
tuner) aan te sluiten. De afregeling moet steeds resulteren in een SGV van 1: 1 of zeer dicht
daarbij.

Ontvanger voor 1295 MHz.
Naarmate de frequenties oplopen, wordt het moeilijker goede ruisvrlje hoogfrequent versterkers
te bouwen met buizen. Dit kan op deze frequenties nog met schijftrioden, alsook (met de nog te
bespreken) parametrische versterkers. De eenvoudigste oplossing bestaat er in, zonder
hoogfrequente voorversterker, in een ontvanger, de antenne rechtstreeks aan te sluiten op een
kristal -mengtrap. Afhankelijk van de gewenste middenfrequentie komt hier ook nog een
frequentie-vermenigvuldigend kristal aan te pas met een uitgangsfrequentie tussen bv. de 1200
en 1280 MHz. Een goed opzet is, hierbij als laatste frequentie-verdubbelaar of verdrievoudiger
een
kristal diode toe te passen, omdat in het laatste stadium toch niet veel vermogen meer
nodig is, en deze diode, samen met het mengkristal te monteren in afgestemde halve golf
kringen :

Voor een nauwkeurige afregeling op 1295 MHz wordt aan de antennekring als ingang, een
signaalgenerator gelegd. Bij een juiste afstemming door C 1, slaat de meteraflezing van de
diodestroom terug. Op de binnenbuis van de antenne Lecherlijn, wordt de mengdiode afgetakt.
Haar ander uiteinde is met een stukje draad capacitief met de frequentie-vermenigvuldigingskring
gekoppeld. De beide coaxiale kringen zijn afzonderlijk voorgesteld, maar kunnen in een doos uit
messingplaat, met een tussenschot, gecombineerd worden. De twee centergeleiders worden
daarin gesoldeerd, en de mengdiode bevestigd in een opening van het tussenschot. Aan de
rechterzljde is ze voor UHF geaard door ze te solderen naar een plaat, die na tussenvoeging van
een velletje polysterene, met Isolerende dopjes tegen de wand van de doosresonator geschroefd
wordt. Van de aldus gevormde condensator wordt tevens de midden-frequente spanning
afgenomen. De M.F. versterker moet ruisarm zijn, bv. een cascode versterker met een ECC88.
Onderaan de M.F. koppellus laat een 500 μA meter toe de diodestroom van het mengkristal D1 te
meten. Deze meter kan, nadat alle afregelingen gebeurd zijn, achteraf door een kortsluiting
vervangen worden. De frequentie-vermenigvuldigingskring dient afgestemd te worden voor een
maximale diodestroom doorheen D1..Deze stroom kan men nog vergroten door de koppeling van
D1 en D2 met de centergeleider van de onderste coaxiaal te wijzigen. D1 dient vrlj losjes en D2
vast gekoppeld te worden. De stroom door de meter kan dan oplopen tot 300 of zelfs 400 μA. Voor
een goede menging is 200 μA reeds voldoende. D2, aan de linkerzijde geaard, om de stroom er
doorheen te kunnen meten, moet een UHF diode zijn. Na de juiste afstemming van de ganse
oscillatorketen
(niet
voorgesteld),moet
de
stroom
door
de
laatste
frequentievermenigvuldigingsdiode minstens 5 mA bedragen. Als middenfrequentie kunnen bijvoorbeeld
waarden tussen 20 en 120 MHz gekozen worden.
Een parametrische versterker voor 432 MHz.
Laten we aannemen, dat we een versterker voor 432 MHz willen maken,met een zogenaamde
parametrische versterker, waarvan de kenmerken en eigenschappen nog uitgebreid aan bod
zullen komen. (typisch in combinatie met een varactor, varicap of capaciteitsdiode).

Principe-schema van een parametrische versterker
Deze bestaat uit twee kringen, de signaal- en de "idler"-kring, die met elkaar gekoppeld zijn over
een variabele capaciteit, die bestaat uit een varactor als capaciteitsdiode. [‘idler’ =’leegloper’,
waarmee bedoeld wordt dat die kring minder actief is, ofwel statisch in vergelijking met een
pomp-kring). Verder dienen we deze varicap op de éen of andere wijze te "pompen" met een zeer
hoge frequentie, hetgeen betekent dat men door een uitwendig aangelegde 'pomp'-spanning, de
versterking van het systeem opdrijft. De te gebruiken ketens dienen een hoge Q te bezitten en we
gaan daarom over tot het gebruik van coaxiale kringen. Het ligt voor de hand, de signaal- en
idler- kring in een coaxiale kring onder te brengen. Nemen we als voorbeeld een coax kring met
een binnengeleider van 2 cm doorsnede en een vierkante buitengeleider van 6 x 6 cm doorsnede
die een karakteristieke impedantie van 70 ohm heeft. Onze diode heeft bijv. een nulkapaciteit van
2 pF. Rekening houdende met een extra capaciteit van 1 pF, vinden we voor een totaalcapaciteit
van 3 pF, als lengte van een aan éen zijde kortgesloten lijnstuk: 11,5 cm (afgelezen op een
grafiek, of berekend met een werkwijze waarop in hetgeen volgt, wordt terug gekomen).
Praktische uitvoering :

