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

Deel 3

Links: 600 nanometer-generatie Mesa-techniek, ook geschikt voor vermogenversterkers tot 250
MHz.
Rechts: De mesa-transistor AFY42 is een pnp germanium transistor in een TO-1 8 b e h u i z i n g .
De transistorchip zelf is geïsoleerd t.o.v. het omhulseltje opgesteld.
De collector sperlaagcapaciteit is klein. Tevens is de ruisfactor zeer gering.
Eenvoudige UHF voorversterker met AFY42.
Het ontvangstbereik van een TV-ontvanger kan, bv. in een buitenverblijf in de bossen, waar geen
teledistributie bestaat, merkelijk uitgebreid worden, als men in de antenneleiding een ruisarme
versterker opneemt.
We bekijken eerst een eenvoudig versterkertje, teneinde met enkele princiepen vertrouwd te
geraken.

De ingang van de schakeling, wordt gevormd door een breedband kring. De kleine
koppelcondensator beschermt de transistor tegen hoge ingangsspanningen, die bij onweer aan de
ingang van de versterker kunnen optreden.
De UHF transistor AFY 42 is in een gemeenschappelijke basis-schakeling opgenomen, teneinde een
gelijkmatige versterking te verkrijgen over het gehele frequentiegebied. In de collectorleiding van
de AFY 42 zit een λ/4 kring, die op ieder gewenst kanaal i n het frequentiegebied van 470 tot 790
MHz kan worden afgestemd. Door de geringe terugkoppeling tussen in- en uitgang van de
versterker, is de werking van de schakeling zeer stabiel, ook bij een sterke misaanpassing aan de
in- en de uitgang.
In de volgende figuur, is de mechanische bouw voorgesteld, waaruit af te lezen is, hoe de
onderdelen kunnen gemonteerd worden.

Technische gegevens.
Voedingsspanning 1 5 V
Opgenomen stroom 2,7 mA
Frequentiebereik 470 tot 79 0 MHz
Vermogenversterking 11 tot 13 ,5 dB
Ruisgetal 4 dB
Bandbreedte 1 5 t o t 40 MHz
Reflectiefactor (ingang) 0,4
Reflectiefactor (uitgang) 0,1 tot 0,3
Afmetingen van de λ/4 kring: Binnengeleider lengte 3 5 m m , doorsnede 1 mm ( verzilverd
koper).
Aftakking voor de collector 9 mm vanaf de trimmer
Aftakking voor de uitgang 5 mm vanaf het koude einde.
De versterker kan in feite op elk willekeurig kanaal tussen 4 7 0 en 860 MHz afgestemd worden.
L2 (in de afgestemde caviteit rechts) wordt aan een kant tegen een variabele C (aan de
bovenkant) gesoldeerd, en aan het koude einde tegen het blikken omhulsel. Daarna R 2 = 180 Ω
en de collector 9 mm vanaf het hete einde, en de uitgang 5 mm van het koude einde. Uiteraard.
dienen de aansluitingen van de weerstanden en C1 en C3 zo kort mogelijk
gehouden. L1 (0,3 μH) wordt gewikkeld van 0,3 mm geëmailleerde koperdraad: 1 2 , 5 windingen
met een binnendoorsnede van 3 mm en de windingen dicht tegen elkaar. De maximale versterking
treedt op bij een stroom van 2 , 7 mA en een voedingsspanning van 1 2 t o t 1 4 V.
Eventueel kan men, om dit te bereiken, nog wat met de waarde van R 2 experimenteren, nodig zal
dit echter niet zijn.
Met C4 wordt op het gewenste kanaal afgestemd, Aangezien de versterker een 6 0 ohm
asymmetrische in- en uitgang heeft, kan het nodig zijn een aanpassing voor 2 4 0 ohm toe te
passen. Het verdient aanbeveling om voor de verbinding tussen de versterker en een TVontvanger, coaxiale kabel te nemen.

De voedingsspanning voor de versterker kan m.b.v. scheidingscondensatoren in de grootte orde
van 10 pF, via de antennekabel naar boven in de antennemast worden gevoerd.
De versterking van de beschreven antenneversterker bedraagt 1 2 tot 13 dB, bij een bandbreedte
van 2 0 t o t 5 0 MHz , afhankelijk van de afstemming.
Varianten op het zelfde versterkertje.
A)

Schakeling van de UHF antenne versterker.
Componentenlijstje:
C1= 6 pF kerarmisch
C2= 1 nF doorvoer
C3= 30 pF keramisch
C4= 1 tot 7 pF buistrimmer
L1= 0,3 µH
L2= 35 mm verzilverde koperdraad met 1 mm diameter.
R1= 1,5 kΩ - 1/8 W
R2= 2,5 k Ω - 1/8 W
R3, R4= 8,2 kΩ - 1/8 W
De praktische uitvoering is hieronder weergegeven. Als materiaal kan het best vertind blik van 0,5
mm worden genomen, hoewel koper uiteraard beter i s .
De afmetingen zijn gering (4,5 x 2 x 1,5 cm).

Montagevoorbeeld op ware grootte.

B) Het volgend versterkertje, heeft een sein/ruis verhouding van 100, bij een ingangsspanning van 160 tot
180 μV (over 60 ohm), waarbij men een goed beeld bekomt op de TV (- ingang) waarop het aangesloten is.
De ruisfactor ligt tussen 3 , 5 en 4 , 5 dB. De hoogdoorlaatkring aan de ingang blokkeert alle seinen met
frequenties lager dan deze van de televisie-banden IV en V. De AFY42 trekt bij 12 V een totaal
stroomverbruik van 2 , 7 mA. De 8, 2 kΩ weerstand, die deel uitmaakt van de basispolarisatiespanningsdeler, dempt tevens de uitgangskring, en laat toe een voldoende brede doorlaatband te bekomen.

-

AFY 42= germanium transistor in Mesa-techniek.
aftakking van de collectorkring op 9 mm van het bovenste uiteinde.
aftakking voor de uitgang op 5 mm van net koude uiteinde.
ingangsspoel L1: 8 windingen vrijdragend; 3,5 mm diameter.
hoogdoorlaatspoel L2: 2 windingen. vrijdragend; 3,5 mm diameter.
mogelijke afmetingen van de versterker: 45 mm x 20 mm x 15 mm.

Voorversterker voor 50 MHz en hoger tot UHF, door PE1KQP.

Deze universele voorversterker met de BFR 90 of 91,is voor enkele euro’s te bouwen. De gain
bedraagt 20 dB, en het ruisgetal is beter dan 1,5 dB. Deze versterker is door mij voor
verschillende doelen bruikbaar,zoals op 50 MHz als voorversterker, en als antenne voorversterker
voor een autoradio, ook als miniatuur versterker in een scanner. Op 2 meter is deze schakeling
getest en was dit versterkertje vergelijkbaar met een kenwood TR 2300.
Ook in een frequentieteller heeft deze schakeling haar diensten bewezen als breedbandig
ontwerp,tevens uitermate geschikt om kabeltelevisie door de muur te ontvangen, wat een
besparing van 10 euro per maand opleverde. De schakeling bestaat uit 1 transistor, en 6
weerstanden, 4 condensatoren, en een stukje printplaat van 2,5 bij 5 cm. Met een zaag of vijl
wordt het printje van eilandjes voorzien, en volgens schema gesoldeerd, de schakeling neemt
genoegen met een voedingsspanning van 5 tot 18 volt.

Print.
Bouwbeschrijving:
Met een freesje of vijl maak je een printje volgens het voorbeeld, en soldeer je eerst de
weerstanden en daarna de condensatoren de BFR 90 of BFR91 het laatst. De print kan ook kleiner
gemaakt worden, maar het beste is dat de weerstanden liggend gesoldeerd worden, zodoende
hoeven de aansluitdraadjes maar enkele millimeters lang te zijn, en dan werkt de voorversterker
ook op UHF.

Het weerstandsnetwerkje aan de uitgang, is een 3 DB verzwakker die er voor zorgt dat de
uitgang beter aan 50 ohm aangepast is, en voorkomt tevens oscilleren. Voor 2 meter kan de
ingang selectief gemaakt worden door er een kring voor te plaatsen van vijf windingen 1 mm dik
koperdraad op een 6 mm boor gewikkeld en dan uitrekken tot een lengte van ongeveer 12 mm.
Op 1 winding van het koude einde wordt het signaal ingekoppeld en op 2 windingen van het
koude einde met een condensator van ongeveer 5.6 PF uitgekoppeld, zie tekening. Aan de top van
de kring zit een trimmer van 22 pF. De ingangscondensator van 1 nF aan de ingang komt te
vervallen, en hiervoor in plaats zit de 5,6 pF condensator.
Dat met halfgeleiders, in dit geval met MOS-transistoren, ook 70 cm versterkers
mogelijk zijn, bewijst de volgende mooie uitvoering, door W6PQL:

Links: Voorpaneel; Rechts: Binnen-aanzicht van de 70 cm versterker.
Hieronder, door dezelfde auteur: zijn 23 cm uitvoering:

1296 MHz zendertje (uit QST, maart 1977).

De volgende schakeling kan dienen om een 23 cm ontvanger mee af te regelen op de 23 cm
band,ook voor het testen en bijregelen van een antenne op die frequentie, of als mini-zender en
baken op 1296 MHz. Een 48 MHz kristal-oscillator met Q1, stuurt Q2 als frequentieverdrievoudiger, die 144 MHz aflevert aan de laatste trap die dit signaal vermenigvuldigt tot een
uitgangsspanning op 1296 MHz.

De 1N914 diode vermenigvuldigt in deze functie x 9.De halve golf caviteit L3 (afgetakt) parallel
met C2,verwijdert eventueel harmonische frequenties.
Indien men de kortsluitbrug die onderaan het schema links van de caviteit weergegeven is,
verwijdert, kan men op die plaats een mA meter tussenvoegen om de collectorstroom van Q2 te
meten,als sturende stroom voor de frequentievermenigvuldigende diode die er achter volgt.
Componentenlijst:
C1,C2: trimmer met glas-isolatie, of kleine regelbare hoge kwaliteit variabele condensator.
CR1: 1N914 snelle schakel-diode.
L1: 12 windingen nr.#28 geëmailleerde koperdraad,gewikkeld op 6 mm diameter spoelvorm met
inwendig verschuifbare kern. Afgetakt op 1 winding van het geaarde uiteinde.
L2: 4 windingen nr.18 koperdraad,gewikkeld op 6 mm diameter, 1,25 cm lang,in het midden
afgetakt naar de collector van Q2.
L3: halve golflengte op 23 cm.
L4 =koppellus met een lengte, afhankelijk van de belasting (zoals een antenne) over de uitgang.
RFC1 tot RFC3: hoogfrequente smoorspoelen, zelfgemaakt door 2,5 windingen nr.28
geëmailleerde koperdraad te wikkelen op een ferrietkraal met een permeabiliteit van 950 (zoals
een Amidon miniatuur-ferriet).
Y1: 48 MHz kristal dat trilt op de derde overtoon.
Karakteristieke impedantie Zo van een voedingslijn, door Norman C. Stanford, uit
'Electronics and Television & Short-wave World', november 1939.
Het volgend nomogram is gebaseerd op de uitdrukking

L
Z 
0
C

waarin L en C de zelfinductie en capaciteit per lengte-eenheid zijn van een lintlijnvoedingslijn of van een zelfgemaakte 'kippenladder'
twee-draadslijn, die bestaat uit twee
evenwijdige draden op een afstand d in centimeters van elkaar gelegen. Met de diameter van de
draden is op het eerste zicht geen rekening gehouden,maar die zit verwerkt in het SWG nummer.

Enkele voorbeelden:
SWG (='Standard
Wire Gauge) -nummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Draaddiameter
in mm:
7,620
7,010
6,401
5,893
5,385
4,877
4,470
4,064
3,658
3,251
2,946
2,642
2,337
2,032
1,829

SWG
nr.

Hoe lager het nummer, des te groter de diameter.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Diameter
mm
1,626
1,422
1,219
1,016
0,914
0,813
0,711
0,610
0,559
0,508
0,457
0,416
0,375
0,345
0,315

Men trekt een lijn tussen de gekozen waarden op de twee links voorgestelde vertikale lijnen, en
vindt daardoor het SWG-nummer van de te gebruiken koperdraad.

Coaxiale kabel in het microgolvengebied (uit QST april 1984, door Bob Atkins KA1GT,
en uit ‘Rob’s Web’)
Of een bepaald type coax in een bepaald frequentiegebied bruikbaar is, hangt af van de
afmetingen, het diëlectricum, en het materiaal waarvan binnen- en buitengeleider zijn gemaakt.
In het algemeen geldt: hoe dikker de coax, hoe minder verliezen op een bepaalde frequentie. Als
echter de diameter van de kabel in de buurt van de golflengte komt kunnen er bijzondere
verschijnselen optreden. Boven de zogenaamde afsnijfrequentie kunnen elektromagnetische
golven zich voortplanten op andere manieren dan de "normale", die door microgolf-kenners,de
"TEM mode" wordt genoemd. Hoewel de kabel in vele gevallen boven de afsnijfrequentie nog wel
bruikbaar is, verdient dit toch geen aanbeveling. Om de afsnijfrequentie van een coaxiale kabel te
bepalen, telt u de diameter van de binnengeleider op bij de binnendiameter van de buitengeleider
(beiden in duim= 2,54 mm). De som vermenigvuldigt u met de vierkantswortel uit de
diëlectrische konstante van het isolatiemateriaal binnen de kabel. Het produkt deelt u door 7,5 en
dat geeft de afsnijfrequentie in gigahertz. Luchtisolatie, zoals gebruikt in de zogenaamde heliax
kabel, veroorzaakt de minste verliezen, gevolgd door teflon, schuimpolyethyleen en massief
polyethyleen. Maar dit wordt heel anders wanneer het diëlectricum vocht opneemt. Daarvoor zijn
vooral heliax kabels en die met schuimisolatie gevoelig. Massieve isolatie neemt niet gemakkelijk
water op en heeft daarvan dus niet zo veel last. En kabel met een dichte metalen mantel [=
zogenaamde ‘hardline’ in de volgende tabel] is in dit opzicht uiteraard weer beter dan die met een
gevlochten buitengeleider, waar vocht doorheen kan. De verliezen kunnen ook toenemen doordat
de buitengeleider oxideert onder invloed van stoffen die door de buitenmantel worden
afgescheiden. Zowel kabels met blank kopervlechtwerk als die met vertind vlechtwerk kunnen
hiervan last hebben, de laatste mede omdat tin op zichzelf al hogere verliezen geeft. Het beste
zijn kabels waarvan de binnen- en buitengeleider verzilverd zijn.
Tabel uit QST, met verliezen van verschillende typen coax in het UHF- en (typisch boven
10 GHz =) SHF-gebied.

Tabel. Verliezen in coaxiale kabel in decibel per 30 meter lengte.
Kabel
Frequentie (MHz)
RG1296
2304
3456
5670
10,368
58B
(21)
(31.5)
141
15.3
22.0
28.4
39.7
63.7
8/213
(10.7)
(15.9)
(21.2)
(30.8)
(48.3)
9/214
10.7
15.9
21.2
30.8
48.3
331
3.7
5.4
7.1
9.9
15.4
360
3.0
4.4
5.8
8.2
CU
332
2.5
3.9
5.1
7.0
CU
236
3.3
4.6
5.7
7.8
183
2.2
3.2
4.0
5.4
CU
232
1.9
2.6
3.4
4.5
CU
402
13
18
22
30
42
FM8
(6.3)
(8.4)
RG-331/U
is
1/2-in
hardline.
RG-236/U
RG-360/U
is
3/4-in
hardline.
RG-183/U
RG-332/U is 7/8-in hardline. RG-232/U is 7/8-in Heliax.

is
is

1/2-in
3/4-in

Heliax.
Heliax.

‘in’ = de afkorting van ‘duim’=2,54 cm.
Waarden tussen de haakjes in de tabel, zijn niet aanbevolen.
CU geeft de frequentiewaarde, die een kabel nog aan kan, boven de afsnijfrequentie.
De volgende typen kabels worden aanbevolen voor microgolven:
RG-141/U; in afmetingen gelijk aan RG-58/U, maar met teflon isolatie, verzilverde geleiders en
een niet afscheidende buitenmantel.
RG-214/U; gelijke afmetingen als RG-8U/U, maar met verzilverde geleiders, een dubbele
afscherming en een niet-afscheidende buitenmantel.
RG-402/U; soms aangeduid als UT141. Een dunne "semirigid" kabel met 3,58 mm
buitendiameter en een dichte koperen buitengeleider, teflon isolatie en verzilverde binnengeleider.
Handig voor vaste verbindingen met SMA-connectors vanwege de geringe diameter.
RG-231/U, RG-331; halve duim buitendiameter-kabel met aluminium buitengeleider en
schuimisolatie. Vaak "1/2-inch hardline" genoemd.
RG-3601U; 3/4 duim schuimkabel met aluminium buitengeleider; "3/4-inch hardline".
RG-332/U; 7/8 duim schuimkabel met aluminium buitengeleider; "7/8-inch hardline".
RG-236/U, RG-237/U; 1/2-duim heliax met aluminium buitengeleider.
RG-183/U; 3/4-duim heliax met aluminium buitengeleider.
RG-232/U; 7/8-duim heliax met aluminium buitengeleider.
Een symmetrische voedingslijn van een coaxiale kabel maken
De lof van de all-band antenne voor de kortegolf banden, die bestaat uit een in het midden via
een symmetrische voedingslijn gevoede straler, zonder trap’s, is al vaak bezongen. Sinds de drie
WARC-banden er bij zijn gekomen hebben we negen banden ter beschikking, de middengolfband
160 m inbegrepen. Die kunnen met deze simpele antenne allemaal worden bestreken. De lengte
van de straler is niet kritisch, maar liefst moet hij niet korter zijn dan een kwartgolflengte voor de
laagste frequentieband waarop we hem willen gebruiken. Dus minimaal 40 m voor 160 m, 20 m
voor de 80 meter-band enz. De lengte van de voedingslijn is evenmin kritisch. Het mooist is een
voeding via een open lijn, daarin zijn de verliezen het kleinst. Maar bij sommige amateurs is de
situatie zodanig dat zo'n lijn moeilijk te plaatsen is. Het kennelijk niet algemeen bekend dat we
ook een symmetrische lijn kunnen maken van twee coaxiale kabels.

Een symmetrische voedingslijn kan gemaakt worden met twee coaxiale kabels waarvan de
mantels aan de uiteinden zijn doorverbonden.
De kabels kunnen direct naast elkaar liggen en door de afscherming komt er geen veld naar
buiten. De voedingslijn kan dan ook rustig langs een muur of door een luchtkoker worden gelegd.
De karakteristieke impedantie van de kabels doet er evenmin toe. Maar een lijn van bijvoorbeeld
twee 75 ohm kabels zal wat minder verliezen geven dan ene met 50 ohm kabels.
De klemmen die zijn aangegeven met "symmetrische uitgang" komen aan de antenne, de andere
aan de antenne-afstemmer. De mantels worden aan de antennezijde nergens mee verbonden,
behalve met elkaar. Aan de zenderzijde kunnen we ze ook vrij laten. Als we een goede HF-aarde
hebben, kunnen de mantels ook geaard worden. Tenslotte bestaat er ook symmetrische coax, dus
met twee kernen binnen de mantel. Dat is nog handiger maar niet zo gemakkelijk te krijgen.
Uiteraard zal de staandegolfverhouding op de kabels zeer hoog kunnen zijn.
Meestal zijn de verliezen door staande golven verwaarloosbaar bij een goede kabel, zoals de RG213, als die niet extreem lang is. Men kan de verliezen nog verkleinen door aan de ingang een 1:4
balun te plaatsen en een aanpassingsnetwerk isymmetrisch op te bouwen:

Symmetrisch T-netwerk voor het aanpassen van een symmetrische voedingslijn aan de coaxiale
uitgang van een zender-ontvanger.
De balun T1 aan de ingang, is gewikkeld op een ferrietringkern, en transformeert van 50 ohm
asymmetrisch naar (4 maal=) 200 ohm symmetrisch. Zolang de balun-kern niet verzadigd
geraakt, door er een te groot HF vermogen op toe te passen, zal alles goed werken.
Vermogensversterker voor 440 MHz. ['Build this Solid-State PA for 440 MHz', door Rick
Olsen, WA7CNP, in februari 1977 QST (& herdrukt in 2008)].
De volgende UHF vermogensversterker zal het bereik van een laagvermogen zender op een
eenvoudige, compacte, goedkope, manier, met 10-dB versterking opkrikken.

In deze MRF618 -schakeling wordt een aanpassing aan de ingang bereikt met de zelfinductie van
de bedrading in samenwerking met een MOS-condensator. Het betreft in wezen een versterker
die afgestemd kan worden over een breed frequentiegebied: 430 tot 450 MHz.
Aanpassing aan de ingang, en aan de collector van de transistor,wordt bereikt door meerdere L(of U-) secties van 50-ohm microstrip-lijn,en mica variabele condensatoren. De actieve transistor
zit op een koellichaam (flens) waarin een opening geboord is. De Motorola MRF618 is een 12,5
volt transistor, ontwikkeld voor toepassingen in het 420 tot 512 MHz gebied.
Bouw.
De versterker is gebouwd op een dubbelzijdige glas-epoxy printplaat. Zorg is nodig bij het etsen
van de lijnbreedte = 0,25 cm van de microstrip, voor een Zo van 50 ohm.

Deze schaaltekening van de pc lay-out kan gebruikt worden als patroon voor het etsen. Het
materiaal is een dubbelzijdige G10 (glas-epoxy) printplaat.
Een woord over 'striplijnen'.
Kort samengevat, gaat het over het volgende:

De definitie gelijkt goed op deze van een dubbelzijdige printplaat,waarvan 1 kant geëtst is, vooral
met slechts 1 strook of spoor, en waarvan men de andere kant volledig bedekt gelaten heeft met
koper(plaat).
De volgende formule (met resultaat in Ω) geeft de karakteristieke impedantie van het op de epoxy
printplaat geëtste spoor, (in de veronderstelling dat de effectieve diëlektrische constante εr van
het substraat gekend is), gebaseerd op de meetkundige afmetingen van het geheel, en op het
feit dat men meestal een 1,6 of 0,8 mm dikke printplaat voor deze toepassingen aanwendt, zoals
bij de PCB- standaarden FR4 (substraat), of de geavanceerde Rogers R04003.
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Verbindingen met de ingang en de uitgang kunnen gemaakt worden met 2 tot 5 mil’s dikke
koperen stroken of folie. Na het boren van 1 of 2 gaten in de flens, en het reinigen van het
koellichaam,en van de transistor-omgeving, kunnen de condensatoren volgens hun plaats op het
volgend schema, rechtop gesoldeerd worden. Breng een kleine hoeveelheid thermische
warmtegeleidende pasta aan tussen de transistor en de flens van het koellichaam waar hij
opgeschroefd zit. De draden die komen van de gelijkspanningsvoeding moeten kort gehouden
worden.

C1, C7 = 0,9 tot 7 pF mica-trimmer.
C2, C5= 16 pF mica.
C3, C4 = 25 pF mica.
C6= 3 tot 35 pF mica trimmer.
C8= 0,018 μF chip condensator ATC of gelijkwaardige. Een 250 pF mica condensator zal ook
voldoen, of een 0,001 μF als vervanger.
C9 = 0,1 μF keramische schijfcondensator.
C10= 680 pF doorvoercondensator.
C 1 1 = 1 μF, I 5 V tantalium condensator.
L1, L4= 50 ohm microstrip lijn, 6 cm lang, 0,25 cm breed.
RFC1= ferrietkraal, tegen het rechtse uiteinde van L2 geplakt.
RFC2= 8 windingen geëmailleerde koperdraad nr.22, gewikkeld op een 3 mm diameter
spoelvorm, dicht tegen elkaar gewikkeld.
RFC3= 4 windingen geëmailleerde koperdraad nr.22, gewikkeld op een 6 mm diameter
spoelvorm, dicht gewikkeld.

Voorbeeld van de plaatsing der condensatoren:

Probeer de zelfinductie van de aansluitdraden der condensatoren zo klein mogelijk te houden op
deze hoge UHF frequentie. Dit is een opmerking die bv. geldt voor C8 in de uitgangslijn. De
daaropvolgende connector kan een BNC type zijn, of een RCA-grammofoon aansluiter of plug.
Afstemmen.
Afstemmen is eenvoudig: Pas een gering vermogen (ongeveer 3/4 watt) toe aan de ingang van
de versterker, en regel de capaciteitswaarde van de ingangscondensator bij totdat een kleine
hoeveelheid collectorstroom begint te vloeien.
Regel vervolgens de waarden der uitgangscondensatoren bij om het grootste uitgangsvermogen
te bekomen.

De grafiek toont het verband tussen het in-en uitgangsvermogen van de 15 watt UHF versterker
met een MRF618.
Ontwerp van een 70 cm versterker (W2CEF's 60-Watt uplink amp-stripline construction
for 470 Mc/s, 73 Magazine, februari, 1985).
De versterker is gebouwd rond een Motorola MRF-648 HF transistor, aanbevolen als een 60-Watt
(vermogen) versterker op 470 MHz. Hij werkt met een ingangsvermogen van 19 watt, en 12,5
volt collector-voedingsspanning. (13,6 volt is beter). De versterker is ontworpen met een
minimum aantal vaste condensatoren en een eenvoudige voorspannings-schakeling die
stabiliseert tegen oververhitting bij 150 mA collectorstroom. De in- en uitgangs-afgestemde
kringen zijn uitgevoerd met kwart golf-transmissielijnen met karakteristieke impedantie in de
zes-tot-zeven-ohm regio Twee regelbare condensatoren heffen de inductieve component op aan
de in-en uitgang.
De ingangskring bestaat uit een kwart golf transmissielijn transformator die de 50-Ohm
ingangsimpedantie (links op het schema) omzet in de lage (0,81 Ohm serie-equivalente) waarde
van het reële deel van de transistor ingangsimpedantie.

Componentenlijst:
C1 en C2: 16 tot 150 pF mica trimmer ;
C3, C4 en C7: 1000 pF knop, schijf of mica condensator met geringe zelfinductie;
C6: 500 pF chip condensator;
C5: 1 μF tantalium condensator;
L1: 10 windingen #26 AWG op isolerende spoelvorm, 6 mm inwendige diameter, dicht bij elkaar
gewikkeld;
L2: zoals L1, maar met draad #20 AWG;
Z1 en Z2: kleine ferrietkern;
Z3: grote ferrietkern of ferriet-kraal;
R1: 7,5 Ω, 1/2 W.
R2: zie tekst (afgeleid van een potentiometer-instelling);
D1: 1N4001
Q: MRF648 vermogentransistor.
Glas-epoxy printplaat 1,25 mm dik, dubbelzijdige koperbedekking.
Het parallel equivalent van de ingangsweerstand is 13,9 ohm, en daarom is een transmissielijn
met een Zo van 26 ohm nodig (13,9 x 50 = 695 Ω, en de vierkantswortel daaruit is 26,36 Ω), en
een parallelle condensator C1 met een capaciteit van 100 pF om de equivalente parallelle
zelfinductie op te heffen van de transistor -ingangsimpedantie.

Een gelijkaardige redenering betreffende de uitgangskring leidt tot een regelbare condensator C2
met een capaciteit van 120 pF en een kwart-golf transmissielijn van 19 Ω.
De schakeling kan uitgevoerd worden met transmissielijnen met redelijke afmetingen van
tweemaal 8,5 cm= 17 cm lang zowel voor de in-als uitgangslijnen, in koper geëtst op een glasepoxy printplaat. (f= c/λ= 300/(4*0,17)= 300/0,68= 441 MHz= nog niet afgestemd met C1 en
C2). Diëlektrische verliezen zijn klein op lage impedanties, ook wat de mica-trimmers C1 en C2
betreft.
Bouw.
De lay-out bestaat uit een paar rechte lijnen, met de geëtste zones hieronder afgebeeld.

Het lichaam van de MRF-648 wordt verzonken in een in de printplaat geboord gat, volgens de
bovenstaande figuur, zodanig dat zijn aansluitdraden kunnen gesoldeerd worden op de koperfolie
van de printplaat, daarmee een goed elektrisch contact makend (boren van een gat met 1,25 cm
diameter in het midden tussen de binnenste uiteinden van de in- en uitgangs-transmissielijnen en
op de transmissielijn hartlijnen geplaatst). Vervolgens worden nog twee gaten geboord met 3 mm
diameter, 1,8 cm van elkaar boven en onder het midden van de opening voor de transistor .

De boven -en onder-platen worden met elkaar verbonden d.m.v. #18 blote koperdraad, of met
bronzen klinknagels. Vervolgens worden de transistor, de condensatoren, en de overige
componenten in deze volgorde geïnstalleerd, er zorg voor dragend dat er zich geen kortsluiting
voordoet tussen bv. de collector en de basis van de transistor via de transmissielijnen op sommige
plaatsen op deze lijnen.
De collector wordt gesoldeerd aan de breedste lijn.
De spoelen, L1 en L2 zijn dicht gewikkeld op een # 39 boor; C3 en C4 zijn gemonteerd op een L
beugel met gaten. Zowel C2 als C3 zijn condensatoren die een geringe eigen zelfinductie moeten
bezitten.

Plaatsing van de onderdelen.
Zoals blijkt uit de montagefiguur, ligt de voorspanningsdiode D bovenop de metalen behuizing van
de transistor, en maakt er een goed fysisch en thermisch contact mee, temeer omdat ze
ingesmeerd is met koelvin-smeerstof. De voorspanningsweerstand R2 heeft een waarde van
ongeveer 100 ohm, maar de beste waarde hangt af van de voorgestelde bijzondere combinatie
van de transistor en de diode. De vermogendissipatie van de weerstand bedraagt 2 watt. Vier of
vijf 1-watt, 470 ohm weerstanden in parallel gesoldeerd, zullen 94 of 117 ohm opleveren,
geschikt om 4 tot 5 watt veilig als warmte af te voeren. Weerstanden kunnen toegevoegd of
verwijderd worden, totdat een stationair lopende collectorstroom van 150 mA daaruit resulteert.
De uitgangscondensator C7 (100 tot 1000 pF schijf-condensator) moet ongeveer 1 Aeff.
hoogfrequente wisselstroom bij vol uitgangsvermogen (60 watt) doorlaten, moet een geringe
eigen zelfinductie bezitten, zodat de werking van de afstemcondensator C2 die de uitgangskring
afstemt, niet verstoord wordt. Deze C2 kan een mica trimmer zijn, die niet mag opwarmen. BNC
connectoren staan aan de in- en uitgang met messing stelplaatjes, gesoldeerd aan de onderste
folie.
Warmte ontwikkeling is in deze versterker een punt van grote zorg, omdat ongeveer 60 watt aan
warmte moet afgevoerd worden. De transistor mag daarbij tijdens een korte of langere duur, de
hogere temperatuur niet overschrijden, dan deze die vermeld wordt in zijn karakteristiekenboekje.
Teneinde dit te voorkomen is het best een zwarte ge-anodiseerde koelvin te kiezen (of ene met
zwarte, met aan de lucht drogende glazuur bespoten afwerking).Het beste koellichaam is er éen
met loodrecht daarop staande koelvinnen, best uit gepolijst aluminium wegens de goede
thermische geleidbaarheid. De dikte van het aluminium is belangrijk en moet ten minste 3 mm
bedragen. De koelende luchtstroom langs de vinnen moet gewaarborgd worden in deze
opstelling. De vinnen mogen tot 25 cm lang zijn en de koelplaat tot 15 cm breed. Als een kleinere
afmeting enkel voorhanden is, monteer er een 12 V ventilator op, die zijn lucht vooral richt op de
transistor in het midden.
Afregeling.
Vooraleer de versterker aan te sluiten op een onder spanning staande voeding, zorg ervoor dat
alle componenten, waaronder de gelijkspannings-blokkerende condensatoren goed op hun plaats
zitten. Een 50-ohm dummy wordt vervolgens aangesloten op de uitgang. De meeste
kunstbelastingen zijn niet louter resistief en bevatten een inductieve component, hetgeen niet
toegelaten is op 450 MHz. Een goede keuze is de Heath "cantenna" met een SGV= SWR, kleiner
dan 1,5:1 op 450 MHz. Het uitgangsvermogen daarover kan gemeten worden met een aantal
vermogenmeters zoals een Bird (of zoals in de vorige aflevering van deze tekst), of een andere
directionele koppelkring, indien deze beschikbaar is. Men zou desnoods een gloeilamp kunnen
gebruiken en de versterker afregelen voor maximale helderheid daarvan, samen met haar
voedingskabel 50 Ω impedantie, of een waarde zo dicht mogelijk daarbij, vertonen. Pas aan de
ingang van de versterker 10 watt sturend vermogen toe, en indien tussen de uitgang van de
versterker en de antenne een staande golf verhouding meter staat, regel C1 en C2 bij voor de
kleinste SGV, in elk geval kleiner dan 1,5:1.

432 MHz en 144 MHz uit een zelfde tankkring.
Deze tankkring werkt als λ/4 Lecher op 144 MHz en als 3λ/4 Lecherleiding op 432 MHz. Als buis
kan men bv. kiezen tussen een 832A en een QQE06/4O. In serie met de gebruikelijke 5000 ohm
weerstand voor automatische negatieve roosterspanning, wordt daarmee een weerstand van
30000 ohm in serie geplaatst ter verdrievoudiging van de frequentie.

Berekening van een dergelijke resonantiekring.
Stel dat men een tankkring wil maken voor een 432 MHZ zendereindtrap.
In de vermogenversterker wordt een buis met een uitgangscapacilteit van 2 pF toegepast, en aan
de anodekant een afstemcondensator van 1 tot 2 pF.
In de middenstand van deze condensator, bij de totale capacìteit van 3,5 pF, wenst men het
geheel op 432 MHz te laten resoneren.
De reactantie van 3,5 pF op 432 MHz is: X C = 1/(2π*432*10 6 *3,5*10 -12 )= 105 Ω
Om resonantie te verkrijgen is het nodig een even grote inductieve reactantie te maken, met een
op het uiteinde kortgesloten lijnstuk, waarvan we de karakteristieke impedantie
Zo nog moeten kiezen, bv. 50 of 70 Ω.
Een Lecher van 70 Ω is gemakkelijker te maken dan van 50 Ω omdat de twee evenwijdige
koperen buisjes dan verder van elkaar verwijderd liggen in de parallel opstelling. We krijgen dan
een X/Z= 105/70= 1,5 en kunnen met deze waarde, ingevoerd in de X/Z-grafieken (verder in
deze tekst) de lengte van de nodige lecherlijn aflezen.
Voor X/Z= 1,5, vinden we voor d/λ of L/λ= 0,157, waaruit d= 0,157*(300/432)= 0,157*69,44
cm of 10,9 cm. Men vindt dit zelfde resultaat met de formule (waarop verder in deze tekst
teruggekomen wordt) van de kortgesloten lijn: ZKL= (j)Zo*tg(β*L), of:
1,5= tg(2π*L/λ)= tg(360*L/69,44)= tg(518,43*L) of vermits 1,5 de tangens is van 56,4 graden:
tg(56,4)= tg(518,43*L) en we mogen aan beide zijden van deze vergelijking de tg schrappen:
56,4/518,43= L= 10,9 cm.

Geen zender zonder oscillator, daarom enkele bedenkingen over oscillatoren.
Voorbeeld van een oscillator met een Lecher lijn:

De figuur toont een vereenvoudigde lijn-oscillatorschakeling, afgestemd door middel van een
condensator in het midden van een verschuifbare kortsluitstaaf.
Andere mogelijkheid:

Het schema of de praktische uitvoering van bv. een oscillator met een uitgangsvermogen van
0,5 tot 1 W, is ook afhankelijk van de frequentie waarop wordt gewerkt. Als voorbeeld bekijken
we de volgende,die een Hartley-oscillator is. De variabele condensator C1 kan een trimmercondensator zijn. De schakeling is vervolledigd met noodzakelijke onderdelen, en met de spoel L2
voor de koppeling met de voedingslijn naar de antenne of een HF versterker.
Schema van een 470 MHz-oscillator met een EC81.
Het schema behoeft weinig toelichting, behalve dan dat de werking van deze oscillator nogal
afhankelijk is van de waarde van Rg,

150 MHz tot 400 MHz oscillator in geaarde kathode opstelling. (uit een oud nummer
van 'Toute la Radio et la Télévision', 'Un oscillateur UHF étalloné', door R. Gondry).

De koperen buisjes van de Lecher-lijn zijn 22 cm lang, met 1,5 cm tussenruimte, en hebben 4,5
mm diameter.

Deze oscillator is bruikbaar om versterkers en andere schakelingen, werkend tussen 150 MHz en
400 MHz mee te ijken, en af te regelen, en is uitgevoerd met de goedkope ECC81, geschakeld als
Colpitts U.H.F. oscillator. De twee condensatoren die we in een dergelijke oscillator aantreffen, in
serie geplaatst over een spoel met tussen hen een aftakking naar de kathode, zijn hier vervangen
door de anode naar massa capaciteit en de rooster naar massa capaciteit van de buis.
Eenvoudiger kan het niet, want daardoor zijn er in deze opstelling slechts weinig andere
componenten vereist, behalve twee weerstanden en een condensator. Het geheel is gemonteerd
op een bakelieten plaatje,en indien men de frequentie wenst te verlagen zodat het bereik ook de
twee meter band omvat vanaf 144 MHz, volstaat het de koperen buisjes wat langer te maken.
Door het kortsluitstuk te verschuiven, kan men dan met een frequentiemeter, de ijkkromme
aanpassen.

Oscillator in geaarde rooster schakeling.

Indien uitgevoerd met een transistor, dan staat deze in geaarde basis schakeling.
Op de hoogste bruikbare frequentie van trioden,wordt in een geaarde rooster opstelling,de
plaatspanning teruggekoppeld naar de kathode. Belangrijk is de fysieke positie van het rooster
tussen de kathode en plaat in een triode, met het tot stand komen van een capacitieve
spanningsdeler, gevormd door de binnenbuis capaciteiten Cpk (plaat-kathode:1,35 tot 1,65 pF) en
Cgk (stuurrooster-kathode: 6,3 tot 7,7pF) voor een typische UHF triode.
Door deze capacitieve spanningsdeler wordt ook de juiste polariteit van de teruggekoppelde
spanning ingesteld, zodat de oscillatorschakeling spontaan zal beginnen oscilleren na toepassing
van de voedingsspanningen.
UHF oscillator in geaarde basis schakeling.
De onderstaande oscillator werkt op 600 MHz. De schakeling bestaat uit een parallelgevoede
Hartley oscillator,werkend in GB schakeling (over C1 naar de massa). De tankkring is een coaxiale
lijn resonator, afgestemd op een centerfrequentie van 570 MHz.

Op de binnengeleider, zijn er twee aftakpunten gemaakt voor de collector en de emitter van de
transistor, teneinde de gepaste fase te bekomen.
De karakteristieke impedantie van een coaxiale lijn is:

(in de veronderstelling van een luchtisolatie, hetgeen hier het geval
is ).Een op het einde kortgesloten lijn die korter is dan λ/4 is inductief, en op het open uiteinde
afstembaar d.m.v. een condensator. Resonantie treedt op als: 1/(2π*f*C)= Zo*tg(2π*L/λ)
waaruit de lengte L of d van het stuk coaxiale lijn kan berekend worden. De afstemcondensator
kan gemaakt worden uit twee koperen schijfjes met bv. 12 mm diameter.
De binnengeleider van de coaxiale kring kan 6 mm diameter hebben. De buitengeleider kan
gemaakt zijn uit koperen buis met 12,5 mm binnendiameter. Omdat de lijn werkt als een spoel,
is de verbinding van de collector te beschouwen als een aftakking op een autotransformator,
waarmee een gepaste impedantie kan ingesteld worden t.o.v. de geaarde onderzijde.
De basis is via R1 en C1 gelegd naar een punt op de buitenmantel van de coaxiale lijn, halfweg
tussen de collector - en de emitteraansluit-punten.
De collectorbelasting bestaat uit de HF smoorspoel L1, en de wisselstroom wordt naar binnen in de
coaxiale resonator gekoppeld d.m.v. CV1.
Wanneer de oscillator gebouwd is, kan men hem testen, door een mA meter in de collectorkring te
plaatsen en CV1 te verkleinen tot zijn minimum waarde.

Men leest dan een bepaalde vaste waarde af van de stroom. Vergroot men CV1 nu langzaam, dan
stelt men op een gegeven ogenblik een plotse daling van de stroom vast, hetgeen wijst op een
oscillatie. Men doet er dan goed aan CV1 nog een weinig te vergroten, teneinde een stabiele
werking te bekomen.
Men stelt de frequentie in, door de grootte van de condensator op het einde van de lijn bij te
regelen.
Indien deze condensator een te grote capaciteitswaarde zou hebben, dan is de resonator op
wisselspanningsgebied ook op dat uiteinde kortgesloten en hij zal werken, in een λ/2 modus, op
een veel hogere frequentie. Zou men de oscillator op een lagere frequentie willen laten werken,
dan kan men een bijkomende afstemcondensator halfweg de binnengeleider toevoegen en de
oorspronkelijke afstemcapaciteit CV1 vervangen door een vaste condensator van bv. 33 pF.
De ontkoppeling van de voedingsspanning gebeurt d.m.v. R 2 en C2. De UHF uitgangsspanning,
wordt afgenomen d.m.v. een koppellus die de magnetische veldsterktelijnen snijdt rond de
geleider tussen de emitter en de beneden-aftakking op de lecherlijn.
Men kan het UHF op een eenvoudige manier moduleren met de LF spanning, opgewekt door een
neonlampje V2, dat samen met C5 werkt als relaxatie-oscillator, en impulsen voortbrengt met een
frequentie van 400 perioden per sec. De uitgangsspanning van de relaxatieoscillator wordt via S 1
gelegd naar net knooppunt tussen R2 en C2, waardoor de grootte van de voedings-spanning naar
de collector van de transistor gevarieerd wordt, zodat de UHF in frequentie gemoduleerd wordt.
In de UHF schakeling moeten alle verbindingen zo kort mogelijk gehouden worden. Het meten van
de frequentie kan, wanneer men niet over een absorptie-meter beschikt, het best gebeuren
d.m.v. een Lecherlijn. Hierover kan een kortsluitend brugje verschoven worden De oscillator wordt
d.m.v. een lus gekoppeld met een uiteinde van de lijn. Dan verschuift men de lus, gelegd naar
een probe met een kristaldiode en een micro-amperemeter, langs de lijn om twee opeenvolgende
spanningsknopen te detecteren in het staande golf patroon.
Colpitts oscillator
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Met deze schakeling is het mogelijk om een 2:1 bereik d.w.z. 170 tot 340 MHz te bekomen,ook
geschikt als ingangsinformatie voor een spectrum analyzer. De volgende UHF Colpitts oscillator
werkt met een bipolaire transistor in een gemeenschappelijke basis configuratie.

Oscillator met een vuurtorenbuis [Uit de kursus " Radio-Elektriciteit" van de
Transmissieschool te Vilvoorde].
Oscillatoren met een buis kunnen gebruikt worden als zender met een laag uitgangsvermogen.
Een vaak toegepaste schakeling met 1 buis, is de vuurtoren-buis oscillator.
De bijzondere vorm van de buis maakt ze geschikt voor het gebruik met kringen in de vorm van
coaxiale lijnen, en laat de bouw van oscillatoren en versterkers toe tot frequenties van 3000 MHz,
met een uitgangsvermogen van enkele watt's tot 1 kW. Dit laatste vermogen is praktisch niet
bereikbaar met transistoren op UHF. Tot zolang er geen betere technologie met halfgeleiders
voorhanden is, kunnen we hoge vermogens verkrijgen met (vrij goedkope) buizen.

De afstempijpen worden gevormd door de coaxiale cilindervormige geleiders. De binnenste
geleider maakt contact met de plaat (A), de volgende met het rooster (R), en de buitenste met
het omhulsel van de buis dat verbonden is aan de kathode (K). De buitenste en middelste
geleiders vormen de coaxiale kathodelijn die kortgesloten is op een zekere afstand door de
verplaatsbare zuiger a. De middelste en binnenste geleiders vormen de coaxiale anodelijn. Deze
lijn is open aan de rechterkant. De kleine lengteverandering van de anodelijn, die nodig is voor de
regeling van de afstemming, heeft plaats aan de verbinding tussen de anode en de binnenste
anodegeleider.
De hoogspanning wordt door middel van een vierde geleider (verbonden met de verplaatsbare
zuiger b), op de anode toegepast. De zuiger is in de binnenste geleider op een afstand λ/4 van
zijn uiteinden gepiaatst.
De toevoergeleider van de hoogspanning vormt dus met de anodegeleider een nieuwe coaxiale
lijn, kortgesloten aan haar uiteinde en λ/4 lang, die een isolator vormt voor de hoge frequenties,
en de rol vervult van smoorspoel die de gelijkspanning van de hoge frequenties afschermt.
De condensator Cg en de weerstand Rg dienen voor de roosterpolarisatie. De lengte van de
kortgesloten kathodelijn wordt zodanig bemeten, dat ze enigszins korter is dan 3λ/4, terwijl de
open anodelijn een lengte krijgt die een weinig kleiner is dan λ. Door deze afmetingen zijn ze volgens
de transmissielijn-theorie, beiden gelijkwaardig met een spoel met een zekere zelfinductie
(respectievelijk Lk en Lp). Op deze wijze bekomt men met deze schakeling een 'afgestemde
anode- en afgestemde rooster'-oscillator. De kathodekring met Lk en Cgk, vormt een parallelkring
met reactantie Xk, en de anodekring met Lp en Cpg vormt ook een parallelkring met reactantie
Xp.Deze reactanties zijn inductief of capacitief, naargelang de frequentie groter of kleiner is dan de
resonantiefrequentie van de beschouwde parallelkring. Deze overwegingen leiden tot het volgend
gelijkwaardig schema.

De onbekende reactanties moeten samen met Cpk een trilkring vormen, en een spanning naar het
rooster terugvoeren met een correcte fase, en met een voldoende grootte om de trillingen te
onderhouden.
Opdat de fase van de teruggevoerde spanning correct zou zijn dient Xk capacitief te zijn.
In dat geval vormt Xk samen met Cpk een spanningsdeler die de roosterspanning terugvoert in
tegenfase met de plaat spanning. Indien Xk inductief zou zijn, dan zou de fase omgekeerd zijn, en
zouden de oscillaties niet kunnen onderhouden worden. Vermits Xk capacitief is, moet Xp inductief
zijn want om over een goed werkende trilkring te beschikken, is dit een noodzakelijke voorwaarde.
De nieuwe gelijkwaardige kring ziet er dus uit als volgt uit:

Zoals we kunnen zien, is dit niets anders dan een klassieke Colpitts-oscillator. Vermits Xk capacitief is,
moet de oscillatiefrequentie van de uitgangsspanning, groter zijn dan de resonantiefrequentie van de
anodekring. Omdat Xp inductief is, moet de oscillatiefrequentie kleiner zijn dan de resonantiefrequent ie van
de anodekring. Opdat er dus trillingen zouden ontstaan dient de resonantiefrequentie van de anodekring
groter te zijn dan die van de kathodekring. Oscillaties zullen dan optreden op een frequentie tussen de
twee vermelde resonantiefrequenties liggend.
Het afstemmen van de kathodelijn controleert de grootte van de positieve terugkoppeling, want
de kathodekring bepaalt de waarde van Ck in de capacitieve spanningsdeler. De afstemming van
de kathodelijn beinvloed ook de oscillatiefrequentie, doch slechts in een geringe mate. Ck die in de
trilkring in serie staat met Cpk, is veel groter dan Cpk, en dit is nodig om de juiste spanningsterugkoppelingsverhouding te verwezenlijken. Om de juiste waarde van Ck te bekomen, kan het nodig
zijn de kathodelijn op meer dan 3λ/4 te brengen, zodat ze capacitief is, en samen met Cgk in
parallel, een grotere Ck vormt.
Het afstemmen van de anodelijn controleert vooral de frequentie van de oscillaties, want ze
bepaalt de waarde van Lp (ze heeft een geringe invloed op de terugkoppelspanning) vermits de
waarde van Ck afhangt van de oscillatiefrequentie. De afstemming van de oscillator geschiedt door
de verandering van de lengte van de anodelijn totdat de gewenste frequentie bekomen wordt.
Daarna wordt de kathodelijn geregeld voor een grootste uitgangsspanning. Aangezien beide
regelingen elkaar lichtjes beïnvloeden, kan het nodig blijken de regelingen te herhalen om het
maximum signaal op de juist gewenste frequentie te bekomen.

Toepassingsvraagstuk:
In de onderstaande opstelling, wordt gevraagd te berekenen::
1) de uitwendige straal r2 van de coaxiale behuizing.
2) haar karakteristieke weerstand Rc.
3) de lengte L.
4) De Q-factor van de anode-trilholte. De afstemming heeft plaats met een condensator met
capaciteit C = 2 pF.

Oplossing:
1) De Q-factor van de anode-caviteit zal maximaal zijn, wanneer r2/r1= 3,6:dit is een gegeven uit
de transmissielijn-theorie, waarbij de verliezen op een voedingslijn of coaxiale kabel, het
geringste zijn. Deze oplossing is reeds gekozen met de voorgestelde afmetingen op de figuur. (r2=
3,6*r1). Als r1= 1 cm gekozen wordt, is r2= 3,6 cm.
2) Rc= 60*ln( r2/r1)= 60*ln(3,6)= 60*1,28= 76,85 Ω. Ook de hier toegepaste formule is een goed
gekend gegeven uit de transmissielijn theorie voor coaxiale kabels en kringen.
3) Voor het berekenen van de buislengte L van de coaxiale houder, vertrekken we van de
algemene formule van de op het einde kortgesloten transmissielijn die een karakteristieke
impedantie of golfweerstand Zo= Rc heeft [Z= j*Xo*tg(β*L)]. Als de inductantie van de coaxiale
kring op resontantie gelijk is aan de capacitantie van de condensator (hier 2 pF) die hem afstemt,
dan geldt:
Xc= j*Rc*tg(β*L)= 1/j*(2*π*f*C)= -j*(1/(6,28*432*106*2*10-12)=-j*1000000/5426=-j*184,3
ohm.
Hierin is de fasefactor β= (2*π/λ)) en 2*π*f= ω,de pulsatie van de te versterken hoogfrequente
spanning.
In het geval van de opgestelde 4CX150 A of de schijftriode 2C39 of 2C40, is gekozen voor een
afstemcapaciteit C= 2 pF, en dan vinden we de lengte L uit de zojuist bekeken gelijkheid (in
absolute waarde door weglating van de imaginaire eenheid ‘j‘:
tg(β*L)= (1/76,85)*[1/6,28*f*2*10-12]= 1012/965,236*f.
Kiezen we f in de 70 cm band gelijk aan 432 MHz, dan is
tg(β*L)= 1012/965,236*432*106= 106/417*103= 1000/417= 2,4 zodat
β*L= arc tg(2,4)=
67,38º.
Daarin kan β ook uitgedrukt worden in graden, namelijk 360º/λ. De gezochte lengte is L=
(67,38º)/β= (67,38º)/(360º/λ)= 0,187 λ. Golflengte λ (in meter)= c/f= 300/f (in MHz)=
300/432= 0,694 m of afgerond 70 cm, zodat L= 0,187*70 cm= 13 cm. De trilholte waarin
de 2C39 of 2C40 of 4X150A is ondergebracht, is dus op de 70 cm band 13 cm lang.

4) Voor het berekenen van de Q-factor bestaat er op deze frequenties een vuistregel, namelijk
Q= 1460*[r2(cm)/√λ (m)]= 1460*[3,6/√0,7]=1460*[3,6/0,84]= 1460*4,29= 6263, dus een
hoge Q-factor, hetgeen te verwachten was, want op deze frequenties gebruikt men meestal
inwendig verzilverde coaxiale kringen.
Uitgewerkte schakeling (oscillator zowel toepasbaar in een UHF-zender als in een
ontvanger), hier toegepast in een ontvanger:

De plaatselijke oscillator wordt afgestemd door een variabele schijfcapaciteit op het Lecherlijn
gedeelte, dat aangesloten is op de anode van de buis. Alle nodige verbindingen zijn zo kort
mogelijk uitgevoerd. De niet voorgestelde mengtrap levert een middenfrequente spanning af,
met een frequentie die gelijk is aan het verschil tussen de via de antenne binnenkomende UHF (f i)
en de frequentie (fo) van de plaatselijke oscillator, waarbij fo kleiner gekozen is dan fi.
De daaropvolgende MF versterker is ook niet voorgesteld, maar daarover volgen lagerstaand, nog
voorbeelden.
Krachtige zendvermogen versterkers voor 435 en 145 MHz [uit Funk-Technik nr.17
1961, door H. Dohlus, DJ.]. (Leistungsstärke Sender-Endstufen für 435 und 145 MHz).
De roosterkring van de volgende 145 MHz eindtrap voor 145 MHz is uitgevoerd volgens de
algemeen daarvoor geldende normen, zoals ook toegepast in frequentie -verdrievoudigers. Ook de
afgestemde anodekring is conventioneel ontworpen.

Enkele componenten:
100= 3 mm dik verzilverd koper;
101= geleider,verzilverd;101a = buitenbuis 141,8 x 0,8 mm ; 101b= flens; 101c= bodem 2 mm
dik;;
102= binnengeleider verzilverd; 102a= binnenbuis 42 x 2 mm verzilverd; 102b= schijf 2 mm dik;
3b2= ring 1mm dik; 103= afstemcondensator (2 maal); 104= koperen koppelschijf 8 mm breed
en 0,5 mm dik verzilverd; 105= trimmer 50 pF; 106= 4mm dikke trolituul plaat; 107= mica schijf
0,3 mm dik.
Zoals blijkt uit de figuur is de trilholte waarin de vuurtorenbuis (op de ingang links gestuurd door
een bekrachtigingszendertje met gering uitgangsvermogen op 145 MHz) gemonteerd boven op
een chassis, waarin rechts een opening gemaakt is, waarin een koelventilator gedeeltelijk
verzonken zit.
Binnenin de trilholte draagt de basisplaat (‘100’ genoemd bovenaan links in de figuur) de
oorspronkelijke buisvoet, de roosterkring, en de anode-resonator. De centergeleider van de
lecherlijn binnen de resonantieholte is 350 mm lang, en de karakteristieke impedantie Z = 72
ohm van het systeem, dat die centergeleider vormt met de buitengeleider, waarvan de doorsnede
een straal heeft van 155 mm.

Voor een karakteristieke impedantie van Z= 100 Ohm, zou de buitengeleider 200 mm lang
moeten zijn. Men zou dezelfde grootte van ventilator kunnen gebruiken bij het toepassen van
andere buizen, bijvoorbeeld, de 829B of twee maal 6146 met een Lecher lijn, met minder ruimteeisen, en monteerbaar in een rechthoekige behuizing. De benodigde koelluchtstroom bedraagt
voor de buizen 4X150A, 4X150D, 4X150G en de 4X250B bij een maximale anode-dissipatie,
ongeveer 0,25 m3/min koellucht, om 20 °C als temperatuur te behouden. Bij de vuurtorenbuizen
mogen de verbindingen metaal-glas en metaal-keramiek, nooit de 150 °C overschrijden, en
daarvoor moet dus de ventilator gedimensioneerd zijn.
Einde- tegenover- einde opstelling.
Dit is niets anders dan een opstelling met een enkelvoudig teruggeplooide lijn, die niet zo compact
is als de dubbel teruggeplooide uitvoering, maar die men wegens haar eenvoud, ook op gebied
van een degelijke afkoeling van de buis, nog aantreft. Een dergelijke schakeling is ook
gemakkelijk zelf t e verwezenlijken.

De resonerende kringen zijn op het einde kortgesloten secties coaxiale lijnen, λ/4 of 3λ/4 lang,
waarmee de buis-capaciteiten parallel staan. Het rooster maakt deel uit van een scherm tussen de
kathode-en anode trilholten, waardoor d e afgebeelde schakeling zowel als versterker, of als
oscillator kan dienen. In dit laatste geval zorgen twee inductieve koppellussen I en II en een
daarop aan t e sluiten terugkoppelleiding, voor de terugvoering in fase, van energie van de uitnaar de ingang. Gelijkwaardig schema:

Een werking met een smalle frequentieband stelt hier geen problemen. Indien het te bestrijken
frequentiebereik echter groot is, dan kan een bijkomende afregeling nodig blijken om aan de infase voorwaarde t e voldoen. Het vermogen wordt in het geval van de toepassing van d e
schakeling als oscillator, afgenomen v i a d e leiding III. Als versterker, kan d e uitgang even
goed, de I I zijn. Op de oscillatie- frequenties van 1215 tot 1300 MHz, levert deze oscillator
ongeveer 500 mW UHF af, dit bij een anode d i s s i p a t i e - verlies van 5 watt.

Merken we o p , dat d i t het grote verschil uitmaakt tussen d e 2 C 4 0 t.o.v. d e 2 C 3 9 , die 100
watt haalt, dus gunstig voor toepassingen als versterker voor grotere vermogens. De 2C40 zal
daarentegen beter presteren als plaatselijke oscillator in een superheterodyne ontvanger.
In sommige verfijnde uitvoeringen, zijn d e plunjers vervaardigd met o p het einde van de
lecherlijn een staafje verzilverde keramiek of stangen, w a a r v a n d e s t a n d , voor een
automatische frequentieregeling, door een kleine motor in een servosysteem, kan geregeld
worden. Merken we nog o p dat, wat d e constructie betreft, in vergelijking met d e 2 C 3 9 A , d e
2 C 4 0 het dikste uiteinde vertoont aan d e kathode kant, en niet aan d e anode zijde.
Berekeningsvoorbeeld.
Een 2C40 vuurtorenbuis werkt in d e h i e r bovenstaande schakeling als versterker op 435
MHz. (λ=c/f= 300/435= 0,69 meter).De inwendige straal van d e anode coaxiale leiding, bedraagt
r1= 1,39 cm. Dichtbij de anode, op de figuur ongeveer waar de pijl r2 staat getekend, is de
coaxiale anodeleiding afgesloten op een niet voorgestelde trinmer-condensator van 2 pF.
Men vraagt te berekenen:
1. de blnnenstraal r2 van uitwendige anode coaxiale geleider.
2. de karakteristleke impedantie Zo van de anode coaxiaal.
3. zijn lengte d.
4. zijn Q- factor.
Oplossing:
1) Uit de transmissielijn-theorie voor coaxiale kringen, volgt dat de Q-factor voor de anodeketen
maximum is voor r2/r1= 3,6,waaruit de Q factor van de anodeketen maximum is voor r2=
3,6.*r1= 3,6*1,39= 5 cm
2) Eveneens volgens de transmissielijn theorie, geldt: Zo= 60*In(r2/r1)= 60* In 3,6= 60*1,28=
76,8 Ω.
3) de lijn met lengte d is afgesloten op een waarde die geldt voor op het uiteinde kortgesloten
lijnen, namelijk (op resonantie): XL= Zo*tg(2π*d/λ)= 1/(2π*f*C)= XC= 1/((6,28*435*106*2*1012
)= 182,5 Ω= 76,8*tg(360º*d/69) waaruit 182,5:76,8= 2,38=tg(67,178) of tg(5,22*d)=
tg(67,178), of d= (67,178/5,22) cm= 12,87 cm.
4) de Q factor van de anode keten is benaderd gegeven door: Q= π*fMHz*r2(cm) /(λ(m))0.5=
[(3,14*435*5)/(0,69)0,5] = 8228,dus zeer groot en gunstig, zoals bij een werkelijke trilholte.
Opmerking:
Het hoeft geen betoog, dat de koppellussen I en II naar best vermogen geplaatst worden bij een
versterker, bijvoorbeeld aan dezelfde zijde gelijnd, zoals:

ZHF ingangsversterker van een ontvanger, met schijftriode.
In sommige uitrustingen treft men nog buizen aan in geaarde rooster opstelling met λ/4
coaxiale lijnen. De condensatoren C 1 en C 2 stemmen de ingangs-coaxiale lijn af door
deze elektrisch te verlengen of te verkorten. Staan er meerdere dergelijke ZHF kringen in
cascade, dan zitten de rotorplaten van alle afstem condensatoren op dezelfde as, en ze
zijn van trimmers voorzien om gelijkloop bij de afstemming te bekomen.

C 3 stemt het hoge- en L 2 het lage einde af van de frequentieband. Het zijn trimmers, in
tegenstelling met C 1 , en ze hoeven slechts eenmaal ingesteld te worden. C 4 legt het
rooster van B 1 voor ZHF naar massa, en werkt tegelijkertijd samen met R 1 in een
filterkring voor de toegepaste AVC-spanning. Zoals vaak voorkomt, zijn in de
gloeidraadketen twee smoorspoelen L 3 en L 4 ,alsook twee ontkoppel condensatoren C 5 en
C 6 opgenomen, teneinde te voorkomen dat het ZHF langs de C gk capaciteit naar de aarde
zou afvloeien.
Over L 5 in serie met de dempingsweerstand R 2 wordt de anode van B 1 parallel gevoed,
om te beletten dat de spoel L 5 in resonantie zou komen over een deel van de band.
Gelijkwaardige schakeling:

Verdrievoudigers voor de 23 cm band. 23cm triplers met de 2C39 op 432Mhz, uit CQPA 1976 door PE1GVK (en ook: RSGB 1979 - PE1GVK).
Op de 1296 MHz frequentie is de keuze van buizen voor UHF doeleinden praktisch beperkt tot
twee basistypen, de DET24 voor laag vermogen en de 2C39A voor hoog vermogen. De DET24 is
een type dat door geleiding en convectie afgekoeld wordt met een anodedissipatie van 20W,
terwijl de 2C39A een luchtgekoelde anode heeft voor een geschat vermogen van 100 W.
Voorbeeld:

Striplijn type.
Dit type is bijzonder aantrekkelijk omdat er een weinig moeilijke bouwtechniek aan te pas komt.
Zoals blijkt uit het onderstaand schema, verschilt de sturing op de kathodekring in de geaard
rooster opstelling, van de vorige uitvoering, bovenstaand. De kathode wordt gestuurd via een
aftakking op de spoel L1, die deel uitmaakt van de afgestemde parallelkring met C1.

L1= 2 windingen van een 3 mm brede strook, en 18 mm lange kathode-leiding met 3 mm
diameter naar de spoel op 18 mm afgetakt van het met de aarding verbonden uiteinde.
L2 en L3= anode striplijn en uitgangskoppeling.

Uit: RSGB 1979 => 2C39 /1296 Mhz,door PE1GVK.
Ruststroominstelling van de 2C39 in een zender-ontvanger, door PE0DOL.
De instelling is ook bij hoge anodestroom stabiel. Bij ontvangst wordt een extra 10 kohm
weerstand in serie geschakeld, waardoor de anodestroom vermindert tot 1 à 2 mA.
In de stand 'zenden' (TX) is de weerstand kortgesloten en kan de ruststroom met een 10 kohm
potentiometer worden ingesteld.

Ruststroominstelling van de 2C39
Een 2C39 eindtrap voor 70 centimeter, door PA0DKO, D. Kooistra.
Hoewel er in de loop der jaren reeds diverse eindtrappen met de 2C39 voor 70 cm beschreven zijn
in verschillende amateurbladen, volgt hier een beschrijving van een exemplaar met een halve-golf
kring, gemaakt van 35 mm koperbuis (water/gasleiding) waar de 2C39 met zijn kop in
vastgeklemd zit. Buizen-eindtrappen met 4X150 / 4CX250 voor 70 cm zijn grotendeels zo
opgebouwd. Zie bijv. In het RSGB VHF-UHF Manual, derde druk, of UKW Berichte no. 3, 1976,
blz. 149.
Reden tot beschrijving was het gunstige resultaat dat ik met deze eindtrap behaalde, voor wat
betreft rendement en uitgangsvermogen.
Het principeschema geeft de gebruikelijke schakeling voor de 2C39 op 70 cm.

Het principeschema van de beschreven 70 cm eindtrap.
L1 heeft een winding van 2,5 mm draad, de wikkeldiameter is 6 mm. De kwart-golf smoorspoel
heeft 17 cm geëmailleerde koperdraad van 0,6 mm, wikkeldiameter 4,5 mm.
De buis is geschakeld in geaard rooster schakeling en wordt gestuurd via het netwerkje C (33 pF),
trimmer (12 pF) en L1 in de kathodeleiding. De kwart-golf smoorspoeltjes zorgen voor de
hoogfrequent ontkoppeling van gloeidraad/kathode. De ruststroom wordt ingesteld met de
potentiometer van 470 ohm en de daaromheen hangende componenten. De gloeispanning kan
variëren tussen 5,5 volt en 6 volt en hangt af van het gebruikte stuurvermogen. Bij volle sturing,
ca 5 watt, is het aan te bevelen de gloeispanning te reduceren tot ongeveer 5,5 volt daar een
gedeelte van het stuurvermogen de kathode verhit. De anodekring is een halve golflengte en deze
wordt afgestemd met een condensator die bestaat uit twee schijven, waarvan de afstand
veranderd kan worden.
De anodespanning wordt via een kwart-golflengte smoorspoel toegevoegd op het koude punt van
de kring. Het uitgangsvermogen van de eindtrap hangt o.a. sterk af van de kwaliteit van de 2C39
en de waarde van de hoogspanning. Een 2C39 begint pas goed output/versterking te leveren bij
een anodespanning van meer dan 700 volt.

Bovenaanzicht van de 70 cm eindtrap.
Het deksel is verwijderd. Men ziet dat de 2C39 met enkele ribben in de anode-'buis' geklemd zit.
Dit voor directe koeling van de buis. De koellucht verdwijnt door de in de zijwand (rechts)
geboorde 10 mm gaten.
Enige meetwaarden staan in het volgende lijstje. Deze metingen werden gedaan met een bijna
honderd procent 2C39, het uitgangsvermogen werd gemeten met een Bird wattmeter plus
belasting.

Sturing
6 watt
5 watt
2,5 watt
1 watt

Puit
90 watt
55 watt
35 watt
18 watt

Ua
1000 V
725 V
740 V
750 V

Ia
150 mA
125 mA
90 mA
65 mA

De ruststroom bij deze waarden bedroeg 30 mA en de gloeispanning was 5,5, volt. Verder ziet
men uit het lijstje, dat de buis niet 100% lineair is, doch dat enige compressie optreedt, d.w.z.
dat het uitgangsvermogen achterblijft op het stuurvermogen.
Nog een opmerking over de anode-spanning. Deze kan men het beste zo hoog mogelijk nemen en
de stroom zo laag mogelijk. Voordelen zijn dan: gunstiger rendement/versterkingsfactor en
langere levensduur van de buis (Ik max.= 100 mA).
Voorbeeld: bij 100 watt input: 1000 V, 100 mA en niet 500 V, 200 mA.

Bouw.
De eindtrap is gebouwd in een langwerpige doos van messing plaat, minimale dikte 0,8 mm.
Constructiebijzonderheden: De inwendige maten van de anoderuimte zijn 230 × 80 × 85 mm, die
van de kathoderuimte 60 × 80 × 85 mm,zoals op de volgende figuur aangeduid.

Constructietekening.
De belangrijkste maten zijn aangegeven. Materiaal van het doosje: messing; plaatdikte minstens
0,8 mm. Diameter afstemschijven 40 mm. De maten in de tekening zijn aangegeven in mm.
De anodekring is gemaakt van 35 mm koperbuis waarvan aan een kant de binnendiameter iets
vergroot en wel zoveel, dat de aluminium kop van de 2C39 er klem in zit. De buis is vastgezet
met een stuk fingerstock dat in de vergrote diameter zit gesoldeerd. De schijven voor de anodeafstemming hebben een diameter van 40 mm. Eén van de schijven zit op de anodekring
gesoldeerd, de andere op een asje met M5 schroefdraad, met behulp van een M5 moertje. Het
schroefdraadstangetje draait in een blokje messing met M5 draad, eventueel met een kunststof
contramoer om de speling op te heffen. De gebruikte buisvoet is afkomstig uit de dump, de
afstemcondensator in het uitgangscircuit eveneens; deze is iets groter dan een trimmer.
De koellucht wordt haaks op de buis geblazen en het gat in de anoderuimte is hoogfrequent dicht
gemaakt door middel van koperdraad die kruiselings over het gat is gesoldeerd (maasgrootte 1
cm). De plaats waar de koellucht de anoderuimte verlaat is voorzien van een groot aantal 10 mm
gaten.
De 2C39 voet en de diverse pluggen, trimmers, doorvoercondensatoren zitten op 44 mm hoogte
van de bodem verwijderd.

Het voorfront van de 2C39 eindtrap. De mA meter geeft de anodestroom aan.
Oscillator met een verkorte uitvoering van de afgestemde lijn.
Om de volgende oscillator te laten werken op 472 MHz,
heeft de auteur van de hieronder afgebeelde schakeling (uit 'Radio & Television News‘ van juli
1952) berekend dat de zelfinductie van het kortgesloten stuk Lecherlijn 0,04 μH zou moeten
bedragen bij een afstemcapaciteit van 2 pF. Voegt men daar slechts 1 pF bij, dan daalt de
frequentie met 100 MHz.

Een variante op de vorige schakeling (met 6AF4 i.p.v. 6F4), is de volgende, die door de
aanwezigheid van slechts éen enkele preselector kring, en de eenvoudiger opbouw, foutloos zal
werken:

UHF afstemmer met een gelijkaardig type werking, en 6AF4 oscillator.
In de volgende afstemmer wordt het UHF sein gekozen door de afstembare lijn L1, waarvan de
elektrische lengte gewijzigd wordt door een verschuifbare kortsluiting. De condensatoren C1, C2,
C3 en C4 zijn zodanig gekozen, dat de ingangsimpedantle ongeveer 300 Ω bedraagt over de
ganse UHF band, terwijl de gemeten impedantie over de verbindingspunten van L1 en C5 zeer
hoog is.

:

De anodekring van de oscillator 6AF4,is uitgerust met een afgestemde lijn, waarvan het de
verschuifbare, geleidende contactborstel mechanisch koppelt met deze van L1. De lijn L1 wordt
bovendien afgestemd door C5, zoals de lijn L2 fijn afgestemd wordt door C6.

Smoorspoelen tegen verlies van UHF-vermogen:
In het 200 tot 600 Mhz gedeelte van het frequentiespectrum, duikt er een probleem op, omdat
hoge percentages van het UHF vermogen wegvloeien langs de draden van de gloeidraad, en
verloren gaan in de filament- transformator. Dit nadelig verschijnsel kan tegengegaan worden,
door op de gepaste plaats en wijze, hoogfrequent smoorspoelen aan te brengen die dit
hoogfrequent tegenhouden. Men zal dergelijke smoorspoelen in praktisch alle UHF
vermogenversterkers en oscillatoren aantreffen.
Voorbeeld:

Een juiste manier van aarding, berust op een dergelijke uitvoering daarvan. Boven de 600 MHz,
zal men de gloeidraden zelfs voeden met afgestemde stukken voedingslijn, die dan dienst doen
als hoogfrequente smoorspoelen. Men kan de buis laten oscilleren tot de hoogste frequentie
waartoe ze volgens haar fabrikant in staat is (te vinden in de karakteristieken blaadjes).
Voorbeeld van toepassing van smoorspoelen: 145 MHz versterker met de buis GS35,
door Quim, EA5XV.

Technische eigenschappen en kenmerken:
Uitgangsvermogen...................... 2kW
Vermogenversterking................. 13dB
Anodespanning................... 4500V
Anodestroom......................
1A
Roosterspanning.......................... 42V
Roosterspanning..................... 300mA
Sturendvermogen........................ 100W
Verzwakking der harmonischen > 55 dB
Vastklemming van de buis GS35B.
De klem die de GS35B vasthoudt op haar plaats,en de andere die een verbinding verwezenlijkt
met de anode,is gemaakt van aluminium of messing,10 mm dik.
Een aantal onderdelen zijn geïsoleerd van het chassis door isolerend materiaal (plastiek of
teflon).
Condensatoren:
C1= 5000 pF mica condensator, 500 V werkspanning.
C2=regelbare condensator 25pF, 250V.
C3, C4, C5=1000pF, 600V, doorvoercondensatoren.
C6= 1000pF, 7500V, knopcondensator.
C7, C8= 100pF, 15KV, knop-condensatoren.
C9= er is geen C9 in de schakeling.
C10= 40 pF, zelf gemaakt:
Condensatoren die blootgesteld zijn aan hoogspanning en slechts een geringe capaciteit hoeven te
hebben, zoals C10, kunnen gemaakt worden als een "sandwich" die bestaat uit twee metalen
platen gescheiden door een 4 mm dik teflon blad.

Uit het schema blijkt dat C10 zit tussen twee spoelen L6 en L7. Een vaste plaat van 80 x 70 mm,
aangesloten op de beide spoelen, wordt ondersteund door een stuk teflon dat de plaat isoleert
van het chassis en zorgt voor de mechanische stijfheid. Een beweegbare plaat van 95 x 85 mm
zit aan het chassis vast met een koperen scharnier. Om de plaat te bewegen, wordt een van
schroefdraad voorziene stang gebruikt die kan verdraaid worden binnen een aan de
scheidingswand (en de opening daarin) gesoldeerde moer uit beryllium koper.

Spoelen.
L1, L2= 4 windingen van 1 mm verzilverde draad, met spoel diameter = 16 mm, lengte = 2
L3= HF smoorspoel.
L4= 11 bifilaire windingen 2,5 mm diameter geëmailleerde draad, spoel diameter= 1,6
L5= 8 windingen van 1 mm geëmailleerde draad, spoel diameter= 1,6 cm, lengte= 3
L6= 1,5 winding van 1 cm diameter koperen buis, spoel diameter= 4,5 cm., lengte= 3,5
L7= 4 windingen van 6 mm diameter koperen buis, spoel diameter= 4 cm, lengte= 5
L8= 20 windingen van 1mm diameter geëmailleerde draad, spoel diameter= 1 cm, lengte= 2

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Voor het regelbaar deel van L6, is een verzilverde messing lus voorzien, 6,25 mm breed en 45
mm inwendige diameter. De afmetingen zijn niet kritisch.

Links: de koeling van de GS35B = goedkope Russische UHF buis.
Rechts: Voorbeeld van een mogelijke opstelling v.d. buis, met een grote, ronde geel-koperen
koelvin met ribbels. De maten op de figuur zijn allen in millimeters.

144 MHz
UA1OJ.

PA

(300 watt uitgangsvermogen), met een GU-7B, door Anabelle Whit,

Auteur van deze schakelingen: Anabel White (UA1OJ), anabel@nordlink.ru

UHF oscillator met λ/4 concentrische lijnen als resonantiekringen, zowel voor het
rooster als voor de anode.
Een afgestemde kring komt ook voor in de kathodekring, die in het volgende vertegenwoordigd
wordt door een rechtstreeks verhitte gloeidraad, en dient daar als een hoogfrequent smoorspoel.
De condensator C1 op het einde van de roosterlijn, dient om de lijn daar op
wisselspanningsgebied gedeeltelijk kort te sluiten en gedeeltelijk het inductief gedeelte van de lijn
af te stemmen als resonantiekring, hetzelfde wat gebeurt met C2 in de plaatkring.

De gloeidraad wordt niet rechtstreeks geaard, vanwege de hoge reactantie op UHF, van de
filamentleiding. In de voorgestelde opstelling is de invloed van de inductantie van de
filamentleiding opgeheven door deze inductantie deel te laten uitmaken van een afgestemde halve
golf lijn.
Deze wordt op het onderste uiteinde op wisselspanningsgebied kortgesloten door de
condensatoren C3 en C4. Vermits een λ/2 lijn die kortgesloten wordt aan 1 uiteinde ook
kortgesloten is aan het ander uiteinde als een 1:1 transformator met 180 graden fasedraaiing, is
het net alsof op UHF gebied C3 en C4 rechtstreeks met de kathode/gloeidraad verbonden zijn, en
ze dus als het ware de aarde naar binnen brengen op de kathode van de buis zelf, zodat
zelfinductie-invloeden van gloeidraadleidingen geen rol meer spelen.
Een 2304 MHz signaalbron, door PA0DKO.
Voor het controleren en afregelen van zijn 13 cm convertor, maakte PD0DKO de hier beschreven
signaalbron. We zien in het schema een kristal-oscillator op 96 MHz met daarachter een
vermenigvuldiger naar 384 MHz. Met behulp van een diode HP 2800 worden harmonischen
opgewekt. Een λ/2 kring op 2300 MHz filtert de gewenste harmonische uit.
De sterkte van het uitgangssignaal is instelbaar met de 25 kΩ potentiometer in de emitter van de
transistor-vermenigvuldiger.

De 13 cm signaalbron van PA0DKO.
Spoel L1 heeft 5½ windingen op een 7 mm spoelvorm. De vorm van L2 is te vinden in de
tekening: hiervoor is (verzilverd) koperdraad met een dikte van 1 mm gebruikt. Bij het afregelen
van de kristaloscillator doet men er goed aan, om met een dipper te controleren dat deze
uitsluitend 96 MHz afgeeft. Het komt bij dit type oscillator vaak voor dat het kristal op de derde
i.p.v. de vijfde overtoon oscilleert. Bespeurt de dipper 57,5 MHz dan moet het 15 pF emitter
ontkoppelcondensator verkleind worden. (Hogere impedantie voor 57,5 MHz; eventueel een
trimmer gebruiken).
De 2304 MHz kring is een 6 mm messing buisje of staafje in een blikken doosje met afmetingen
van 26 × 26 × 48 mm. De kring wordt afgestemd met een zelfbouw condensator, die bestaat uit
twee schijfjes met 6 mm doorsnede. Eén schijfje is midden op de kring gesoldeerd, en het
tweede schijfje is met een schroefconstructie aan het doosje vastgemaakt. De in- en
uitkoppellussen van de 13 cm kring zijn niet kritisch met bv. op: 2 mm afstand van de kring en 5
mm parallel aan de kring.
Een 270 MHz-oscillator, door Von Sascha Laue en Henry Westphal, uit UKW-Berichte.
Tijdens het wintersemester 2005/6 van de DARC (Duitse Amateur Radio Club) werd een oscillator,
met een multivibrator als basis (met de dubbele tetrode QQE 06/40), gerealiseerd op een
frequentie van 145 MHz. Het ZHF uitgangsvermogen bedroeg in deze 2 m band,50W. Na een
aanzienlijke verhoging van de frequentie was dit ZHF vermogen kleiner, maar het was toch de
moeite van het proberen waard om na te gaan of op VHF= ZHF, een multivibrator in
kathodebasis-schakeling voldoende stabiel zou werken om nuttig te kunnen toegepast worden op
frequenties, hoger dan 144 MHz. De plaat-dissipatie van de buis bleek aanzienlijk te vergroten
tijdens het verkorten (om de f te verhogen) van de Lecherlijn, die aangesloten was op de twee
anoden van de buis, in die mate zelfs, dat de twee platen juist begonnen te gloeien.

Een verkleining van de impedantie van de Lecherlijn leidt tot een toenemende mis-aanpassing,
waaruit een buitensporige anode- dissipatie volgt. De spanningsval over een Lecherkring neemt af
met een toenemende frequentie, waardoor TL-lampen in de buurt van de anoden niet meer zo
helder schijnen. Het magnetisch en elektrisch veld is rond de Lecherlijn tegelijkertijd verzwakt.
Om dit verschijnsel beter te kunnen meten, werd de Lecherlijn vervangen door een koperen
‘potcirkel’. Aldus werd de capaciteit tussen de (twee evenwijdige) geleiders geminimaliseerd.

Om de anoden te beschermen tegen een overdreven dissipatie, werd een weerstand in de
anodeketen toegevoegd, die een deel van het ZHF vermogen opslorpt. De Lecherkring werd in het
voorgestelde geval in feite vervangen door een lucht- spoel met één wikkeling, terwijl de
condensator van de resonantiekring werd gevormd door de anode-capaciteit.

Het ZHF uitgangsvermogen bedroeg in dit geval 20W.
In een parallel-uitvoering, vloeien hoogfrequente stromen in de beide geleiders, beiden zijn boven
aardpotentiaal, en vertonen een gelijke impedantie t.o.v. de aarde. Daarom wordt de lijn als
symmetrisch beschouwd en is ze goed geschikt voor balans- of push-pull schakelingen.

Zowel in symmetrische als niet symmetrische schakelingen gedraagt de lijn zich op de
resonantiefrequentie t.o.v. de generator als een zuivere weerstand.
Energie wordt opgehoopt in de lijn, en er is zeer weinig vermogen nodig vanwege de generator
om deze toestand te behouden.
De 2-draad resonerende lijnsectie wordt vaak gebruikt in het bereik van 50 tot 300 MHz.
Echter kunnen stralingsverliezen optreden, waardoor de effectieve Q daalt, alsook de impedantie
op resonantie verkleint.
Dit doet zich niet voor bij coaxiale lijnen. Deze zijn echter moeilijker af te stemmen.
Het koppelen van resonerende lijnsecties.
in de eerste plaats kan men op de centergeleider aftakken, op een punt met een bepaalde
impedantie. Dit is vergelijkbaar met het nemen van een aftakking op een spoel.
Bij een tankkring in resonantie, blijft deze zich toch zuiver ohms gedragen, waar men de aftakking
ook legt. Men kan ook inductief koppelen, met een haarspeldlus.
De afstand tot de centergeleider, bepaalt de koppelgraad, alsook de hoekverdraaiing van de
koppellus tov. de centergeleider (mechanisch moeilijk toegankelijke opstelling).
Indien de lus onder een rechte hoek staat tov. het magnetisch veld, dan is de koppeling minimaal,
d.w.z. dat de enige koppeling die dan nog bestaat, elektrostatisch veroorzaakt wordt.

We weten dat op een halve golf lang stuk transmissielijn of Lecherlijn, de stroombuik in het
midden ligt, dus op λ/4. Daarom is de koppellus L1 op die plaats aangebracht.
Voorbeeld van een balansschakeling, door PA0KT (uit een oud nummer van Electron v.d.
Veron).
In de anodekring van de volgende opstelling door PA0KT, ziet men een kwartgolf-systeem, dat
met een metaalschijf wordt afgestemd. De nadering van de schijf heeft een verlagende invloed op
de zelfinductie en bovendien (volgens DL3TO) ook invloed op de golfweerstand van de
Lecherleiding. Het komt er uiteindelijk op neer, dat men het kwartgolfsysteem iets langer moet
maken dan het behoort te zijn op resonantie in de vrije ruimte. Bij het dichterbij brengen van de
schijf bereikt men dan het optimale afstempunt.
Mechanisch tamelijk gecompliceerd, is het afstem-mechanisme van een kwartgolfsysteem
waarvan de lengte door een 'trombone' wordt ingesteld: de electrode-aansluitingen krijgen
evenwijdig naast elkaar lopende massieve staven, waarover passende buizen worden geschoven,
die op hun einde van een kortsluitbeugel voorzien zijn.

In het midden daarvan bevindt zich de aansluiting voor de roosterlekweerstand, of voor de
anodespanning. De afregeling moet slechts 1 maal geschieden, of - wat gunstiger is – kan door
middel van een draadstang doorlopend instelbaar blijven.

Bij alle dubbeltetroden zoals de QQE06/40, zal de anodestroom in het resonantiepunt geen
aanwijzing van resonantie geven, want meestal valt er geen karakteristieke vermindering waar te
nemen bij het door resonantie draaien. Voor de juiste afstemming van een 435 MHz eindtrap
heeft men een veldsterktemeter nodig, die in de nabijheid wordt opgesteld. Neutrodynisering van
de moderne dubbeltetroden is niet nodig. De schermroosters hebben een zo uitstekende
afschermwerking, dat men geen last heeft van zelf-oscilleren. De dubbeltetroden hebben aan de
onderzijde van het systeem een metalen schijf, op kathode-potentiaal. In de HF-techniek is het
gebruikelijk, deze op dezelfde hoogte als het chassis aan te brengen. Samen met andere OM’s
heeft DL3FM vastgesteld, dat het in de 435 MHz techniek niet aan te bevelen is, de buisvoet van
de eindtrap zó ver van het chassis te monteren, dat deze afschermschijf in de buis, aan het
oppervlak van het chassis aansluit. De doorstraling van het veld van de anodezijde in de
roosterruimte is door de noodzakelijk vergrote chassis-opening zodanig vermeerderd, dat de van
nature aanwezige neiging tot zelf-oscilleren vergroot wordt. Beter is het, de buisvoet, zoals iedere
andere, op het chassis te monteren, zodat de kathode-massa leiding zo kort mogelijk wordt. Deze
verbinding is kritisch. Een brede koper-strip, aan de ene zijde aan de kathode-aansluiting
gesoldeerd en aan de andere zijde met een aantal schroeven op het chassis bevestigd, is de beste
methode.
In de bovenstaande figuur valt op, dat het schermrooster van de QQE 06/40 niet direct op de
buisvoet een ontkoppelcondensator heeft, maar eerst na een kwart-golf smoorspoel.
De dubbeltetrode QQE06/40
De QQE06/40 is een dubbeltetrode welke speciaal geschikt is voor VHF-toepassingen. De buis kan
een uitgangsvermogen afleveren van 90 W op 200 MHz, 34 W op 430 MHz en zelfs op 500 MHz
(60 cm golflengte) kan er nog 20 W uitgehaald worden.
Zendbuizen met een dubbel electrodensysteem zijn op zichzelf niets nieuws, maar tot nu toe had
men toch nog de nadelige invloed van de lange toevoerleidingen van kathoden en schermroosters,
welke inductief waren. De zelfinductie tussen de twee kathodeleidingen veroorzaakt een zekere
mate van tegenkoppeling, welke men alleen kan teniet doen met een groter ingangsvermogen.
De invloed van de zelfinductie in de schermrooster-leidingen uit zich als een negatieve demping,
welke op een bepaalde frequentie nul is en welke op andere frequenties een waarde kan bereiken,
die neutrodynisatie noodzakelijk maakt.
In de QQE06/40 heeft men getracht, deze neutrodyne-complicaties zoveel mogelijk te vermijden.
De volgende figuur geeft een doorsnede van de buis. In het midden is de kathode geplaatst,
waarvan alleen de brede zijden bedekt zijn met een emitterende laag. De kathoden van beide
buizen zijn dus over de gehele lengte met elkaar verbonden en de zelfinductie tussen beide
kathoden is - zelfs op 500 MHz - te verwaarlozen.

Horizontale doorsnede van het electrodensysteem van de QQE06/40.

Een enkel schermrooster omvat de kathode en beide stuurroosters. Het wordt gesteund door twee
stevige pijlers. Op deze wijze vermijdt men een lange verbinding tussen de schermroosters van
beide buishelften, zodat er geen zelfinductie kan ontstaan. Dit heeft echter wel tot gevolg, dat er
geen zelfinductie overblijft om de terugkoppeling van de anode op zijn eigen stuurrooster te
compenseren. In een bepaald frequentiegebied zou de buis daarom kunnen gaan oscilleren. In de
QQE06/40 wordt dit gevaar bezworen door twee inwendige neutrodyne-C'tjes. Op één van de
roostersteunen van iedere buishelft is nl. een stukje draad gelast, dat naar de anode van de
andere buishelft `wijst'.
Deze inwendige neutrodynisatie maakt, dat de buis praktisch frequentie-onafhankelijk is
geworden.
De buis heeft een lage rooster-anodecapaciteit (3,2 pF), ongeveer de helft van wat tot nu toe
gebruikelijk was voor dit type. Twee beam-plaatjes (B) geven een ruimtelading tussen het
schermrooster en de anode, zodat geen secundaire elektronen naar het schermrooster terug
kunnen op momenten dat de anodespanning laag is en de stroom hoog. Dit betekent een
verhoging van het rendement.
De QQE06/40 heeft een dubbele gloeidraad, zowel geschikt voor 6 volt (1,8 A) als 12 volt (0,9 A).

De QQE06/40.

Technische gegevens
Buiscapaciteiten per helft Buiscapaciteiten (2 helften in balans)
Ca
3,2 pF
Cin
6,7 pF
Cg1
10,5 pF
Cuit
2,1 pF
Cag
< 0,08 pF
Buisgegevens
Versterkfaktor tussen schermrooster en stuurrooster 8,2
Steilheid per buishelft bij 30 mA anodestroom
4,5 mA/V

Bouw van een frequentie-verdrievoudiger met de 6360=QQE03/12.
Men kan, uitgaande van een 144 MHz zender, verdrievoudigen tot 432 MHz. De verdrievoudiger is
gebouwd op een aluminiumplaat van 10 x 20 cm, die zelf bovenop een aluminium doosje
geschroefd wordt. L1 en L2 resoneren op 144 MHz. Vanaf het rooster-einde, moeten L1 en L2 in
resonantie zijn op 144 MHz. Het is aan te raden dit te controleren met een griddip-meter of een
frequentiemeter.

L3A en L3B zijn 10 cm en 11 centimeter lang, over 1,5 cm naar beneden gebogen naar de buis
toe, zodat ze in hetzelfde vlak liggen als het deel van de variabele vlindercondensator, waarop ze
gesoldeerd worden. L4 is een 4 cm lange lus. L4 is in lusvorm gebogen zoals standaard is op deze
frequentie, en is geaard aan éen kant. L5 is een 12 centimeter lang stuk draad gekoppeld met
de anodekring van de buis, op het punt dat het dichtste tegen het geaarde uiteinde van L4 ligt,
en wordt geregeld voor een maximum uitgangsvermogen met behulp van een
lamp als
vermogenaanwijzer (=> max. lichtsterkte).De voedingsspanning B-plus wordt toegepast 3
centimeter van het midden van de 7 pF per sectie vlinder-condensator, dat is in een punt op 7,5
cm van het midden.
Afregeling.
Pas 5 watt HF sturing toe op de ingang, en verdraai C1 tot de lamp goed oplicht. Pas L5 aan voor
een maximale helderheid van de lamp, overeenstemmend met het grootste uitgangsvermogen.
Sluit een antenne aan op de uitgang, afgestemd op de geschikte frequentie in de 70 cm band, en
roep CQ. Meet tegelijkertijd het uitgangsvermogen met een Bird- of een andere goede wattmeter,
die bruikbaar is tot in de 70 cm band.
Eenvoudige eindtrap voor 70 cm.(door PA0?? =>niet meer opspoorbaar).
De 432 MHz anodekring viel op die frequentie nogal kort uit, en daarom werd besloten hem met
een halve golflengte te verlengen, hetgeen achteraf goed bleek te werken. Met een breed koperen
lint werden de twee staafjes (gemonteerd op kleine isolatoren of een plaatje amphenol) aan de
ingang van de lechterlijn gesoldeerd aan de twee anode-aansluitingen.

De afstemcondensator aan het begin van de lijn bestaat uit twee Philips trimmers, die naargelang
de beste resultaten in parallel of in serie kunnen geschakeld worden. Zoals blijkt uit de figuur
werden twee kortsluitbruggen tussen de lecherbuisjes aangebracht, het rechtse vast, en dat aan
de anodekant verschuifbaar.
De afvlakcondensator (300 pF tot 500 pF) aan de onderkant van de smoorspoel moet een
werkspanning hebben van minstens tweemaal de anodespanning.
De koppellus die in het schema ligt tussen de twee stuurroosters kan bestaan uit een stuk 300 Ω
lintlijn met minstens 1 cm afstand tussen de twee geleiders, aan de linkerkant kortgesloten.
De lengte van deze lus wordt zodanig gekozen dat de zelfinductie van de er door gevormde spoel
resoneert op 432 MHz met de er parallel mee geschakelde kleine regelbare condensator.

Zender voor de 2 m band, door W.H. Kerstens, PA0UHS (uit oud nummer van Electron
van de Veron).

De eindtrap van PAoUHS: L1= 2 x 1,5 wdg.; 16 mm inw. dia. met draad 1 mm 2; L2:= Lecherbuis
6 mm wanddikte, inwendig verzilverd.(probeer ook 65 x 35 mm).
Een zender voor 432 MHz door PA0PN, uit een oud nummer van Electron van de Veron.
De 145 MHz sturing wordt aan een BC 625 ontleend, voor OM’s die nog zo’n ‘surplus’ 2 m
vliegtuigzender op zolder hebben staan.

De 832 verdrievoudigt naar 435 MHz, terwijl in de eindtrap een QQE06/40 is opgenomen. De
roosterstroom van de 832 bedraagt 2 mA, de anodestroom 90 mA en het HF uitgangsvermogen
is ongeveer 4 tot 5 watt. De roosterstroom van de QQEO6/40 is 4 mA, de anodestroom 150 mA,
het HF uitgangsvermogen van de QQE06/40 bedraagt 20 tot 25 watt.
L-4: Materiaal:
koperbuis.
Stabilisatie van de schermroosterspanning is belangrijk voor een goede IMD. We hebben het in
het voorafgaande reeds over deze intermodulatievervorming gehad. IMD3= 2F1 - F2 et 2F2 - F1;
IMD5= 3F1 - 2F2 et 3F2 - 2F1.

Intermodulatie distortie ontstaat door het niet lineair gedrag van versterkers.
Twee signaalspanningen met een weinig verschillende frequentie aan de ingang van een
versterker + hun harmonischen, zweven tot een ganse reeks storende spanningen met
ongewenste frequenties aan de uitgang van de versterker. Uitfilteren van deze ongewenste
bijproducten is niet gemakkelijk.
Gelijkspanningen kunnen gestabiliseerd worden met een gasontladingsbuizen van het VR...type.
Tot +280 V, met STV280 stabilovolt buizen
De negatieve voorspanning op de stuurroosters van de 832 is niet aangegeven op het schema.
Waarschijnlijk liggen deze roosters naar aarde en werkt de buis in geaarde roosterschakeling.
Normaal past men -15 V tot -30 V toe op de stuurroosters van een 832 t.o.v. de aarde. De 832
voorzien van een automatische negatieve stuurroosterspanning is ook mogelijk.

Links: de 832A en de 829B ;
Rechts: de equivalente Philips buizen:QQE03/20 (=832) en QQE06/40 [60 watt HF] (=829B)
De QQE04/20= 832A...De 832 => 15 tot 20 watt HF; 829 => 50 tot 70 watt HF op f’s tot 200
MHz.
Versterker voor de 2 m band met de buis QQE06/40. (Amplifier for the 2 m band with
the tube QQE06/40, door DJ6CA, Hans-Jörg Dierking, in UKW-Berichte).
In het tijdperk van de transistor en het integrated circuit I.C., heeft de buis nog steeds haar nut in
de hogere vermogensklassen.
De dubbele tetrode QQE06/40 is goed bestand tegen kortstondige overstroompieken, en
genereert minder storende intermodulatie-producten dan vermogentransistoren, indien ze op de
juiste wijze ingesteld en afgeregeld is voor een lineaire werking.
Bovendien presteert ze goed als klasse C versterker. We bekijken in hetgeen volgt, een
vermogenversterker voor het frequentiebereik 144 tot 146 MHz met de QQE06/40 in een
eenvoudige kathodebasis schakeling.

Uitvoering.
Met de afmetingen van de onderstaande figuren, kan men panelen in rood koper of messing
uitsnijden, boren en solderen, met inbegrip van voorgeplooide stukken Lecherlijn.

Een oppervlaktebehandeling door verzilveren of schilderen van sommige delen, s mogelijk.
De buisvoet wordt gemonteerd met verzonken 4 M4- schroeven in het vlak van het chassis.
De geaarde punten van de regelbare condensator en van de kathode in het volgend schema,
worden met zo kort mogelijke draden gesoldeerd aan een brede aardingsband, vastgeschroefd
aan het chassis, met een goed elektrisch contact.

De naar buiten koppeling van het 144 tot 146 MHz vermogen naar de antenne, heeft plaats met
een luskoppeling in serie met een 3 pF tot 30 pF trimmer zoals zichtbaar is op het schema rechts
boven. Door de afstand tussen de luskoppeling en de anoden-Lecherlijn enigszins te wijzigen, kan
de sterkte van de koppeling geregeld worden. De stuurroosterkring bestaat uit een capacitief
verkorte λ/4 lijn, waarvan de twee uiteinden rechtstreeks gesoldeerd zijn naar de stuurrooster aansluitingen van de buis. De uiteinden van de roosterlijn zijn onder een rechte hoek (90°)
gebogen, zoals voorgesteld. Twee keramische luchttrimmers, éen in de roosterlijn en de andere
in de koppellus naar binnen in deze lijn, zorgen voor het in resonantie instellen op de juiste
frequentie. Neutralisatie van de eindtrap is niet nodig, omdat tijdens de vervaardiging van de buis
voorzieningen getroffen zijn binnen de buis zelf om deze te neutraliseren. Dat gebeurt door een
zodanige bouw te kiezen voor het inwendige van de buis, dat de anode- rooster capaciteit erg
klein uitvalt, en met een truck deze capaciteit van de ene buis binnen het omhulsel, de capaciteit
van de andere buis nog reduceert.. Deze twee neutralisatie condensatoren zijn zelfs duidelijk
zichtbaar bovenaan het glazen omhulsel van de buis.
De anodekring bestaat ook uit een verkorte λ/4 Lecherleiding en wordt mechanisch gesteund
door de regelbare condensator die zorgt voor de resonantie-instelling.

Alvorens de Lecherkring vast te solderen aan de regelbare condensator, overtuigt men er zich
van, dat de isolerende afstandhouders uit PTFE (Teflon of een ander hittebestendig
isolatiemateriaal) goed op de juiste plaats zit. De verbinding tussen de anodekring en de
anodepennen van de buis wordt tot stand gebracht met verzilverde koperen lamellen. Deze
dragen bij aan het afkoelen van de glazen afdichting van de verbindingspennen naar de anoden
binnen de buis. Als men bij anodespanningen van meer dan +600 volt vermoedt e vreest voor een
zacht gloeiend worden van de twee anoden, is het best een motor-aangedreven koelsysteem met
een ventilator aan te brengen, dichtbij de eindbuis. Het versterkte HF-vermogen wordt zoals
rechts boven in het schema voorgesteld, naar de antenne gekoppeld via een lus. Deze inductieve
koppellus wordt eveneens gesteund door een PTFE isolerende afstandhouder en daardoor op de
juiste afstand vastgehouden. Met een trimmer van 3 tot 30 pF regelt men de aldus gevormde L-C
seriekring in resonantie.
Afzonderlijke delen.
Benevens de buis QQE06/40 en de chassisonderdelen, zijn de volgende componenten nodig::
1 buisvoet, 7-polig (Valvo 40202)
2 Anodeklemmen (Valvo 40623)
1 Trimmer van 3 tot 30 pF (Valvo)
1 Lucht-trimmer van 13 pF (Tronser)
1 Regelbare condensator, in vlindervorm uitvoering, 2 × 8 pF, 1,5 mm afstand tussen de platen.
3 Keramische of PTFE (Teflon) leiding-doorvoeren voor de voedingsspanningen doorheen het
chassis.
1 keramische steun, 2 cm hoog
4 schroeven M4 x 35 met bijbehorende moeren.
4 Zes hoogfrequente smoorspoelen (Valvo 4312 02.036.700)
3 Keramische schijfcondensatoren 3,9 pF / 400 V
1 Keramische schijfcondensator 1,5 nF / 3 kV
1 keramische schijf condensator 470 pF / 400 V
Enkele opmerkingen over de werking van de schakeling.
Het uitgangsvermogen kan beheerst worden via een PTT= ’druk om te spreken’ systeem met een
microfoon, en dat werkt beter dan een zogenaamd VOX-systeem, en is goedkoper en minder
ingewikkeld uit te voeren. Het schermrooster trekt 20 mA stroom van de schermrooster-voeding.
Een klein kamvormig relais schakelt de schermroosterspanning in (schakelstroom 20 mA).
In de ontvangststand wordt de buis geblokkeerd door het uitschakelen van de
schermroosterspanning met het relaiscontact a1. Dit is goedkoper dan een schakeling te voorzien
die een hoge negatieve spanning op de stuurrooster toepast, waardoor ruis in de buis kan
ontstaan die de ontvangst stoort. De stuurroosterspanning is regelbaar, zodat de eindtrap kan
ingesteld worden, om te werken in klasse A, B of C. De A-modus kan gebruikt worden voor alle
soorten van modulatie. Voor de QQE06/40 gelden
de volgende waarden voor de rustplaatstroom, ongeacht de grootte van de anode- en de schermrooster- spanning: In klasse A: 30
tot 40 mA (inderdaad een klasse A trekt altijd stroom, ook zonder HF -sturing aan de ingang).In
klasse B: 1 tot 5 mA (geringere stroom omdat een klasse B-werking kan vergeleken worden met
een soort half-alternans gelijkrichter-werking)
In klasse C: 0 mA (door de grote negatieve stuurrooster- voorspanning die moet overwonnen
worden door een sterk sturend HF-ingangssignaal). De anodespanningsvoeding moet in elk geval
een continue reserve kunnen leveren van 0,3 A, best gemeten met een in de anodeketen vast
aangebrachte milliampèremeter.
De zekering beschermt de stroomvoorziening tegen netspanningsoverspanningen die zich laten
voelen tot in de voedingsspanning van de anoden.
De schermroosterspanning Ug2 bedraagt 240 V bij een anodespanning Ua = 900 V.
Indien Ua= 600 V, mag Ug2= 280V worden. De stuurroosterspanning Ug1 hoeft niet gestabiliseerd
te worden. Men kan wel een vast werkpunt instellen door toch U g1 te stabiliseren met een
vermogen-zenerdiode (ZL...).

De spanningswaarde van de zenerdiode wordt best empirisch bepaald. Meestal is een ZL32 een
gepaste keuze.

Ter vergelijking: voorbeeld van een opstelling met een goedkope Russische buis:
Afregeling.
Voor het afregelen van de vermogensversterker is een ZHF wattmeter tot 200 W, een multimeter,
en een afsluitweerstand vereist. Een goede balans -indicator is de anode van de buis, want ze
krijgt bij buitensporig energieverlies "rode wangen"., Een hoogfrequente stroommeter kan
verbonden worden met de coaxiale uitgang van de 2 m zender-ontvanger,. Om de buis te
beveiligen, kan een weerstand van
3,9
kΩ, 2 W
geplaatst worden in de stuurrooster
voedingskring. Wanneer Ug1= - 50V, wordt het PTT contact geaard, en de potentiometer voor het
instellen van de anode ruststroom, regelt deze dan via de stuurroosterspanning op 30 tot 40 mA.
Het uitgangsvermogen kan bij elke regeling afgelezen worden op de hoogfrequente wattmeter.
Een goede richtlijn voor de QQE 06/40, is, dat deze zo ingesteld is, dat de volgende waarden
gelden:
gloeidraad verwarming door 6,3V/1,8A
Ua = 900 V
Ia = 250 tot 300 mA (Ia0 = 30 tot 40 mA)
Ug2 = 225 V / 20 mA
Ug1 = -30 tot -32 V
Bij een lagere anodespanning mag de schermroosterspanning iets hoger zijn, de anodestroom is
dan iets lager. Als de opgegeven spanning- en stroomwaarden ongeveer bereikt zijn, moet het
rendement ten minste 50% bedragen, dat wil zeggen dat met een gelijkspanningsingangsvermogen van 250 W, 125 tot 130 W HF uitgangsvermogen moet overeenstemmen.
Anders bestaat er een misaanpassing, en de anode gloeit rood.
Indien het hoogste uitgangsvermogen bereikt wordt met een volledig ingedraaide antennetrimmer
(30 pF), dan moet de ontkoppelingskring verkleind worden met 1 tot 2 cm, zodat de trimmer
ongeveer in het midden van zijn maximum waarde ingesteld kan worden voor een maximaal
uitgangsvermogen.
De bekeken lengte van de Lecherlijn en koppellus, en de capaciteit, zullen ook beïnvloed worden
door de gekozen waarde van de anodespanning.

Slotopmerkingen
Tussen zender en versterker dient een goede VSWR te bestaan, bereikt door een zorgvuldige
optimalisering van hun aaneenkoppeling.
Hoewel een extra koeling van de buis niet nodig is, kan een lichte luchtstroom nuttig zijn.
De uitgangs- module is dan zo opgesteld, dat de lucht langs kan blazen van beneden naar boven
op de buis via in de behuizing boven en onder voorziene ventilatiegaten..
Twee varianten met de 829 die de Amerikaanse voorloper is van de QQE06/40:
A) Zonder woorden, omdat er hierboven al veel over gezegd is:

B) Vermogenversterker 144 MHz tot 200 MHz, uit RCA –publicatie.

