Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm,
70 cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW.
Deel 6

VP9/K2UYH met een zelfgemaakte paraboolantenne, bezig met een moonbouncing (EME-) QSO.
Op een goedkope manier aan de 10 GHz-band beginnen, door Kent Britain WA5JVB. (The
10-GHz microwave band is an inexpensive way to get started).
Behalve enkele verbeteringen in de voortplanting van elektromagnetische golven, veroorzaakt door
atmosferische omstandigheden, is een laag vermogen microgolf besturingssysteem een “de zendantenne
‘ziet’ de ontvangst-antenne-” systeem. Afstandsrecord’s op 10 GHz van enkele honderden kilometers
onder ideale omstandigheden met goede apparatuur, zijn al een paar keren verwezenlijkt, maar dan
mogen er geen gebouwen, heuvels en bomen of hoge gebouwen in de weg staan tussen de zender en
de ontvanger van de beide correspondenten.

Een 2-Mbit/s, 10-GHz straalverbinding tussen twee Gunnplexers, uitgerust met parabolische
schotelantennes (of hoorn’s). [ figuur uit ARRL-handbook 1999].
Met de juiste apparatuur, kan men gegevens uitwisselen met een snelheid van miljoenen bits op de 10
tot 10,5 GHz band, die wijd open is met meer dan 500 MHz spectrum, dat wil in dit geval
zeggen:bandbreedte.
De goedkoopste manier om op 10 GHz te starten, is aanvangen met een Gunnplexer transceiver die
typisch slechts 12 volt voedingsgelijkspanning nodig heeft om goed te werken.
Voorbeeld van een 10 GHz Gunnplexer-zender/ontvanger met een hoornantenne om microgolf energie
te zenden en te ontvangen. Sluit er een goedkope FM ontvanger op aan als middenfrequent versterker
en een microfoon, en je bent gestart!

De trechter die eigenlijk een hoornantenne is, vangt een klein deel van het toegestuurd
electromagnetisch signaal op, en leidt dit naar de mengdiode, waarop ook de uitgangsspanning van de
plaatselijke oscillator wordt toegepast,een Gunn-diode opstelling met de bijbehorende frequentiebepalende trilholte.
Het resultaat van de menging is meestal ofwel een 100 MHz of een 30 MHz middenfrequente, met FM
gemoduleerde spanning, die toegevoerd wordt naar de ingang van een afzonderlijke FM ontvanger.
Een belangrijk kenmerk van deze opstelling is, dat de Gunnplexer tegelijkertijd zendt en ontvangt.
Afstandsbediening en gebruik van de 3,5 MHz tot 30 Mhz antennen van een verder afgelegen
clubstation, voor de OM’s die op een appartement wonen is mogelijk.
Verkeert U in dat geval, en wenst U te ontvangen en te zenden met de omgekeerde V antenne met
twee ‘trap’s’ voor de 40 m en 80 m band van het clubstation van uw stad of gemeente?
Geen probleem, maak een 10 GHz verbinding met het clubstation met een kleine hoorn, of een
schotelantenne met 50 of 60 cm diameter, en een samen met de club te bestuderen en overeen te
komen computer-controle, en je kunt werken op de klassieke HF-banden met de antennes met grote
afmetingen van de club,of als die er niet is, deze van een bevriende OM-buurman die wel een grote tuin
of plat dak heeft, en niet te veraf woont.
Met zeer grote snelheden zal de 10 GHz verbinding zowel de spraak- als CW signalen, beiden even
goed overbrengen tijdens het werken met DX-stations, hetgeen vroeger niet mogelijk was.
Het is ook mogelijk hier SDR (software defined radio) bij te betrekken met een SDR-stick, waar we het
reeds over hadden in hetgeen voorafging.
Video-TV beelden laten zich gemakkelijk en onvervormd overzenden,gezien de grote bandbreedte van
de 10 GHz verbinding.
Breedband video zal door de bestemmeling ontvangen worden met uitermate scherpe, heldere beelden
en dat kan ook met duplex ATV alsof men bij hem of haar (als bestemmeling) in dezelfde kamer zou
staan. Naast het creëren van het uitgezonden signaal, werkt de Gunn-diode ook als plaatselijke oscillator
van de ontvanger om de MF voor deze laatste tot stand te brengen.
De twee stations die wensen te corresponderen, zenden en ontvangen op een SHF die meestal ofwel 30
MHz of 100 MHz verschilt.
Bijvoorbeeld, voor het bekomen van een 30 MHz MF, moeten de frequenties van de zend- en
ontvangststations maken gescheiden zijn door 30 MHz., bijvoorbeeld station 1 zendt en ontvangt op
10,280 GHz en station 2 doet hetzelfde op 10,25 GHz.
Het signaal van station 2 op 10,25 GHz komt aan bij station 1 en wordt gemengd met de 10,28 GHz
oscillatorspanning van zijn Gunn-diode.
Na menging door de mengdiode ontstaat daardoor een middenfrequente spanning van 10280 MHz 10250 MHz= 30 MHz, frequentie-gemoduleerd en toegevoerd naar de ingang van een gewone FM
ontvanger, waarvan de ingangstrappen gewijzigd werden om geen 88 tot 106 MHz te kunnen
ontvangen, maar 30 MHz.
Hieronder volgt het schema waarin getoond wordt, hoe men hieraan nog een microfoon versterker kan
toevoegen met een 741 I.C.
De 7810 is de spanningsregelaar, als gestabiliseerde voeding voor de Gunnplexer.

In plaats van 30 MHz als MF te kiezen,kan men ook 100 MHz nemen,een voorbeeld dat i n het
voorafgaande reeds toegelicht werd, met bv, station 1 dat uitzendt op 10250 MHz en station 2 op 10350
MHz. Een gewone FM ontvanger als middenfrequente versterker hoeft dan niet gewijzigd of aangepast
te worden als extern onderdeel van het totale Gunnplexer systeem. 130 MHz is een eveneens veel
voorkomende middenfrequentie. Men kan de zender-ontvanger met de hoorn boven op het plat dak van
de garage installeren of op het balkon van een appartement, en de FM-ontvanger binnen, en daarmee
verbonden met een verliesvrije coaxiale kabel. De Gunnplexer en zijn antenne wordt best zo hoog
mogelijk opgesteld,en de antenne moet verdraaibaar zijn, liefst over 360 graden om de straling door de
antenne van de correspondent(en) in de gunstigste omstandigheden van signaal/ruis verhouding te
verwerken.

Een 2 meter zender-ontvanger is bijna een noodzaak om met een aantal OM’s uren voor het maken
van verbindingen of het uitvoeren van experimenten of afregelingen, af te spreken.
Inleidende beschouwingen over het breedband werken op 10 MHz. (An Introduction to 10
GHz Wideband operating in Ontario, 1999, door Steve Kavanagh VE3SMA, Waterloo amateur
radio-club.)
De 10 GHz-band (10 tot 10,5 GHz of 10000 tot 10500 MHz) is éen van de gemakkelijkste microgolf banden om actief op te worden,ook wegens de beschikbaarheid van vrij goedkoop verkrijgbare
apparatuur. De populairste en eenvoudigste manier van werken op de amateur-10 GHz band is
breedband FM WBFM). Onder breedband wordt hier verstaan: met dezelfde bandbreedte, zoals gebruikt
door de commerciële FM-zenders.
Doorgaans betekent dit 75 kHz frequentiezwaai, en een middenfrequente bandbreedte van 200 tot 300
kHz in de FM-ontvanger. Dit is een afwijking van de gebruikelijke amateur praktijk op lagere frequenties,
waar de SSB=EZB, en smalband FM (5 kHz frequentiezwaai) domineren voor spraakcommunicatie.
Deze werkingswijzen kunnen ook toegepast worden op 10 GHz (zoals zal blijken uit hetgeen volgt),
maar breedband FM staat het gebruik van zenders en ontvangers toe met een betrekkelijk slechte
frequentiestabiliteit.
Dit betekent dat de apparatuur kan gebouwd of eventueel gekocht worden aan veel lagere prijzen dan
nodig zou zijn voor de (technisch betere) smalle band modus. Wat zullen we ervaren met breedband FM
en de eenvoudige apparatuur? (1) de niet al te goede frequentie stabiliteit van de apparatuur betekent
dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om op een nauwkeurig omschreven kanaal te communiceren, zoals
wij dat bv. wel kunnen op 2m FM, en (2) de signalen voor een bepaald vermogen,antennes en afstand,
zijn niet zo sterk als men ervaart met een smalband FM. Echter zijn deze opmerkingen niet te
pessimistisch te interpreteren,want ondanks deze nadelen behaalt men met deze goedkope apparatuur
toch nog verrassend goede resultaten op QSO-gebied, ook met zeer geringe vermogens.
Breedband FM-activiteit kan bv. plaatsvinden op 10200 tot 10400 MHz.
Ter herinnering: (Links hieronder): blokschema van een standaard FM ontvanger met ZHF in = 88 tot
106 MHz, en een MF= 10,7 MHz.

L1
L2
L3

D = 5 mm 13 windingen op lucht gewikkeld,koperdraad van 0,5 mm diameter.
D = 6 mm
4 windingen op lucht gewikkeld,koperdraad met 0,9 mm diameter.
zoals L2 met 7 windingen.

Rechts: Eenvoudige FM audio zender voor de band 88 tot 108 MHz, door Jorden Strundjev, oktober
2000.
De WBFM Transceiver: Breedband FM op 10 GHz kan worden beschreven door het volgende
blokschema. De zender bestaat uit een afstembare oscillator, waarvan de zend frequentie gemoduleerd
wordt door het audiosignaal van de microfoon dat verder versterkt wordt in een modulatieschakeling.
De oscillator met Gunn-diode, stuurt het grootste deel van zijn vermogen (5 tot 200 mW) naar de
antenne. Een klein gedeelte van het oscillatorvermogen wordt gekoppeld naar de menger, die eveneens
gekoppeld is met de antenne.

Een 10 GHz-signaal dat ontvangen wordt door de antenne, valt op de mengdiode en mengt met de
zendoscillatiefrequentie, resulterend in een uitgangsspanning op een lagere middenfrequentie (MF) die
vervolgens versterkt, gedetecteerd en gefilterd wordt en toegevoerd aan een laagfrequent versterker,
gevolgd door een luidspreker of hoofdtelefoon. Soms past men met een afzonderlijke schakeling
automatische frequentie controle (AFC),of automatische versterkingsregeling (AVC of ASR) toe.
Hoe werkt de volledige duplex in deze eenvoudige zender-ontvangers.

Links : blokschema van een breedband FM zender/ontvanger.
Rechts : verschillende soorten PIN-diode schakelaars (reeds in hetgeen voorafgaat bekeken)
Breedband FM zendontvangers voor 10 GHz maken geen gebruik van een zend/ontvang relais of een
PIN-diode circulatorschakeling.
Ze zenden en ontvangen gelijktijdig, en een dergelijk QSO verloopt net zoals het praten over de telefoon.
Tijdens het zenden hoeft men dus niet "over,aan U" te zeggen. Wel zijn de zend- en ontvangstfrequenties van de twee transceivers niet dezelfde. Als voorbeeld kan men aannemen dat station A zijn
Gunn-oscillator heeft afgestemd heeft op 10300 MHz, n FM gemoduleerd tijdens het uitzenden,maar
dezelfde oscillator wordt ook gebruikt als plaatselijke oscillator van de ontvanger. Als de ontvanger van
station A een MF heeft van 100 MHz, dan kan hij zenders ontvangen op 10300 MHz +/- 100 MHz.
Met andere woorden, als de zender wordt afgestemd op 10,3 GHz, zal de ontvanger automatisch
afgestemd zijn op zowel 10,2 GHz als op 10,4 GHz. Indien station B een contact wil maken met de
zender A, zal de operator daarvan zijn oscillator afstemmen op 10,2 GHz. Als zijn antenne juist gericht is
naar station A, en hij weet dat station A uitzendt op 10,3 GHz, zal de MF van zijn ontvanger op 100 MHz
moeten afgestemd zijn. Hij ontvangt dan op 10,1 en 10,3 GHz. Dit is een van de ongewone kenmerken
van een 10 GHz breedband FM QSO: beide stations moeten dezelfde middenfrequentie hebben om full
duplex te kunnen werken.
De golfgeleider.
De transmissielijn die gekozen wordt op 10 GHz, is meestal een rechthoekige golfgeleider. Hij voert veel
minder verliezen in dan elke andere vorm van coaxiale kabel, die geschikt is voor deze frequentie. Het
meest voorkomende10 GHz type van de golfgeleider, is de WR90 (in Noord-Amerika),een aanduiding
die staat voor "Waveguide, rechthoekig, 0,90 inch". Hij staat ook bekend als WG16 in Engeland (WG=
Wave Guide),en bij het Amerikaans leger onder de benamingen RG-52/U en RG-67/U.
Het is een holle metalen buis met een rechthoekige doorsnede van 0,90 bij 0,40 duim (binnen-afmeting)
en 1 bij 0,50 duim buitenafmeting. Het is de bedoeling om te werken op de X-band = 8,2 tot 12,4 GHz.
Het is waarschijnlijk de meest voorkomende golfgeleider omdat hij gebruikt werd in veel soorten
radarapparatuur vanaf het midden van de Tweede Wereldoorlog. Ook inbraakalarm-modules hebben
meestal standaard-flenzen voor de WR90 golfgeleider. De meest voorkomende flens voor het verbinden
van twee stukken golfgeleider, is bijna vierkant met vier gaten voor het tegen elkaar schroeven van de
twee flenzen.
De 10 GHz-versie beschikt over een 25 cm diameter schotel met een voeding die gemaakt is (ten
minste gedeeltelijk) van de WR-90 golfgeleider.

De TR10GA.
Dit is de enige commercieel vervaardigde 10 GHz amateur breedband FM-ontvanger.
Hij bestaat uit een MA/Com Gunnplexer (lverder beschreven) en een modulator in een aantrekkelijke
behuizing met alle knoppen en aansluitingen die nodig zijn om er een goed werkende zender-ontvanger
van te maken. Een kleine hoornantenne wordt meegeleverd met de transceiver.
Het blokschema van de TR10GA is:

Vereenvoudigd blokschema van TR10GA Transceiver
De Gunnplexer bestaat uit een varactor-afgestemde oscillator met Gunn-diode, een mengdiode en een
circulatiepomp, in een kleine kubus met 5 cm zijden ingesloten. De circulator heeft drie aansluitingen
1,2,3 waarvan de antenne verbonden met 1, de oscillator met 2, en de menger met 3.
Het doel van de circulator is te maken dat bijna al het oscillatorvermogen gericht wordt naar de antenne
en slechts een beetje toegevoerd aan de menger. Dat tegelijkertijd bijna alle door de antenne ontvangen
informatie van het tegenstation doorstroomt naar de menger en slechts een klein deel daarvan verloren
gaat in de oscillator.
De Gunn-diode oscillator wordt gevoed met 9 volt door een regel - I.C., en wordt afgestemd door het
variëren van de spanning die toegepast wordt op een varactor (capaciteitsdiode) die aangebracht is in de
resonantietrilholte van de oscillator. Een 10 GHz Gunnplexer kan op deze wijze afgestemd worden over
ten minste 60 MHz en vaak over 100 MHz naast de GHz-centerfrequentie.
De oscillator wordt in frequentie gemoduleerd door de superpositie van een klein audiosignaal van de
microfoon op de varactor-regelspanning. Op de tweedehands markt vindt men Gunnplexers waarvan het
midden van het afstembereik ligt bij ofwel 10250 of 10280 MHz. Men kan "kanalen" op een frequentieafstand van 30 MHz van elkaar gelegen toepassen, zoals niet alleen 10250 en 10280 MHz, maar andere
mogelijke frequenties, gescheiden door een veelvoud van 30 MHz zoals 10220, 10250, 10280, 10310,
10340, 10370 en 10400 MHz.
Het middenfrequent gedeelte bevat schakelingen die nodig zijn om de afstem- en modulatie-spanning te
leveren aan de varactor, de 9 V geregelde spanning voor de Gunn-diode en een 30 MHz MF versterker.
De uitgangsspanning daarvan wordt met een converter omgezet tot 10,7 MHz die de middenfrequentie is
van elke klassieke FM-ontvanger.
Dit gebeurt met een kristalgestuurde omzetter waarvan de 10,7 MHz middenfrequente uitgangsspanning
versterkt wordt, en gedetecteerd door een CA3189E I.C., dat speciaal ontworpen is voor FM decodering
tot audio. Een daarachter volgende laagfrequent versterker levert voldoende geluid aan een koptelefoon
of luidspreker. Twee ingebouwde analoge meters duiden de varactor-afstemspanning aan, of de
uitgangsspanning van de FM-discriminator, en van de signaalsterkte als S-meter.

Er is ook gezorgd voor een ruisonderdrukking, en een automatische frequentie controle AFC om de
Gunn-oscillator te vergrendelen op de frequentie van het ingangssignaal. Zowel de Gunnplexer als de
MF/ modulator (bedrade en bestukte) printplaat (model RXMR30VD) zijn apart verkrijgbaar bij firma’s
zoals ‘ARR’, voor degenen die zich deze in nieuwe staat zouden willen aanschaffen.
Gebruik van een afzonderlijke Gunn-oscillator, en menger, niet commercieel (zoals de
TR10GA) zelf te maken:
Afzonderlijke Gunn-diode oscillatoren vindt men op rommelmarkten als anti-diefstal of anti-inbrekers
alarmen, waaronder alarmen van het SOLFAN-type en andere zoals snelheidradars en garagedeuropeners. Men kan deze best ombouwen met een circulator-pomp en een golfgeleider detector/menger:

Links: Transceiver die gebruik maakt van een afzonderlijke Gunn-oscillator en menger.
Rechts: in occasie aangeboden garagedeur-opener.
In deze opstelling wordt het grootste deel van het oscillatorsignaal naar de antenne, en het grootste deel
van het vermogen van het signaal dat door de antenne ontvangen wordt, naar de detector (hier gebruikt
als een menger) gevoerd. Omdat deze verschillende onderdelen ontworpen zijn om samen een goede
controle uit te oefenen over de mengdiodestroom, is het een goede praktijk om de uitgangsstroom van
de mengdiode te meten die tussen de 0,2 en 2 mA moet liggen voor een optimale werking.
De modulator en de MF schakelingen zijn dezelfde als hier boven beschreven.
Indien het lukt om een hogere vermogen Gunn-oscillator te verwerven, bijvoorbeeld in het 100 tot 200
mW vermogenbereik, is een hogere voedingsspanning nodig, bv. 10 tot 12 V. [hiervoor komt een
zogenaamde ‘Impatt-diode in aanmerking=> besproken in hetgeen volgt].
Testapparatuur.
Generator.
Het eerste bijna onmisbaar stuk van testapparatuur is een signaal bron voor het testen van uw
ontvanger. Het makkelijkst te vinden is een Gunn oscillator, gevonden op rommelmarkten voor 5 tot 10
euro. Een mengdiode is niet nodig, dus een Gunn- type alleen zal bevredigend werken. De OM kan zelf
beslissen deze basis-uitrusting te behouden voor het werken in CW, ofwel ze uit te rusten met een
modulator zodat met de transceiver gemoduleerde FM zowel kan beluisterd als uitgezonden worden.
Als mogelijk voorbeeld van signaalbron, bekijken we de eenvoudige schakeling die door I.E.E.E.
voorgesteld werd in 2013 :

Links: schakelschema. Rechts : fabrieks-vervaardigde uitvoering, als 1,2V 0,75mA UHF oscillator.
De oscillator maakt gebruik van een haarspeld microstrip- resonator en een kruis gekoppeld
BJT paar. BJT betekent bipolaire junctie transistor, en is gewoon een npn of pnp type van een
bepaalde fabrikant. De frequentiebepalende microstrip structuur werkt op 1000 MHz, en heeft
een grootte van a= 9,8 mm breed en b= 11 mm hoog.
De basis van Q1 is op gelijkstroomgebied verbonden met de collector van Q2, en omgekeerd.
Daardoor worden de BJT’s in de verzadiging gestuurd voor en door relatief kleine oscillatieamplituden.
Een dergelijk gedrag stelt geen probleem als slechts een gering vermogen nodig is.
De haarspeld-resonator wordt capacitief belast door het differentieel transistorpaar.
Op de werkfrequentie heeft de haarspeld uitvoering (die een trilkring is die bestaat uit een
capacitief belaste hoofdspoel+ een koppelspoel) een kwaliteitsfactor van 70. De oscillator trilt
met een laag energieverbruik. Weinig componenten zijn nodig om een goed werkende
oscillator te bouwen, waaronder het BFE520 BJT paar, de weerstand R e= 1 kΩ, en de
ontkoppelcondensator Cb= 1 nF.
Deze onderdelen zijn gesoldeerd op een cellulosebasis drager op een temperatuur die niet
hoger mag zijn dan 250 °C, dit om het substraat niet te verbranden.
Het gemeten uitgangsvernogen is bepaald door het product van 1,2 V met de
oscillatorgelijkstroom van 0,75mA, dus een 0,9 mW verbruik. Op 1000 MHz wordt een UHFvermogen van 22 dBm geleverd aan een 50 Ω belasting. De schakeling kan als VCO dienen
door het variëren van de voedingsspanning. Men kan ook een modulatiesignaal superponeren
op de Vcc. De frequentie van de uitgangsspanning kan gevarieerd worden van 1018 MHz tot
978 MHz wanneer de spanning gewijzigd wordt van 1 V tot 1,4 V. Als men bedenkt dat men
met de 70-igste harmonische van frequenties uit de 2 m band, de X-band kan bereiken, is dit
ook mogelijk met de 9e tot de 11e of 12e harmonische van de hier opgewekte trillingsfrequenties, De afstemgevoeligheid bedraagt 100 MHz/V, en het uitgangsvermogen is vrijwel
constant. De temperatuurstabiliteit van de oscillatiefrequentie bedraagt -290 ppm/ °C.
Detector.
In een golfgeleider aangebrachte HF detector kan nuttig zijn. Men kan de mengdiode gebruiken in een
Gunn/menger opstelling als een detector. Sluit gewoon een microampèremeter aan om hierover een
uitlezing te krijgen. In een WR-90 golfgeleider kunnen hiervoor ooki1N23 diodes dienen.
Absorptie golfmeter.
Men kiest een type dat frequenties kan meten tot meer dan 10 GHz.
Op afstand van het QTH.
De meeste QSO’s met een 10 GHz breedband FM besturingssysteem, komen tot stand met draagbare
apparatuur op plaatsen die op een zekere afstand liggen van het eigen QTH. Dit komt omdat het
moeilijk is goede hooggelegen plaatsen te vinden die geschikt zijn om kontakten over mogelijk lange
afstanden tot stand te brengen, waarbij de antennen elkaar ‘zien’.

Een verrekijker of kleine telescoop kan nuttig zijn bij het identificeren van voorwerpen of gebouwen,
zoals individuele huizen of torens die eventueel in de weg staan op de zichtlijn. Het is best de azimuth en
elevatie van de antennehoorn of schotelantenne te kunnen regelen (zoals bij een sterrenkijker) om het
beste signaal te kunnen ontvangen (en via de reciprociteitswet voor antennen, ook optimaal te kunnen
zenden).
Wanneer de andere kant (waar de correspondent zijn of haar QTH heeft) niet zichtbaar is, of bij slecht
weer, bestaan er mogelijks geen oriëntatiepunten. Een magnetisch kompas zal dan bijna onmisbaar
zijn. Een topografische kaart van het terrein kan ook helpen. Het is zeldzaam om een QSO te kunnen
maken op 10 GHz, op een willekeurig tijdstip van de dag, of zonder enige real-time coördinatie tussen de
operatoren. Het is best afspraken te maken op 2m FM of SSB. De frequenties die daarvoor het meest
gebruikt worden zijn 146,55 en 146,58 MHz, en op de 2 m SSB: 144,2, 144,26 en 144,3 MHz.
Voortplanting.
Er zijn twee fundamentele voortplantingswijzen die nuttig in aanmerking komen voor 10 GHz breedband
FM. Dit zijn de line-of-sight, en de troposferische voortplanting. In normale omstandigheden kunnen
zenders, met 60 cm diameter parabolen en 10 milliwatt uitgangsvermogen, elkaar te werken over een
zichtlijn pad. Bij hoornantennes ligt dat moeilijker over langere afstanden. Troposferisch betekent dat
men de propagatie-modus probeert, die verantwoordelijk is voor verre UHF TV-ontvangst, vooral tijdens
de zomer en in de herfst.
Ontvangst van verre UHF tv-stations met een veel betere dan de normale signaalsterkte, blijkt moeilijk
overdag,en dit feit kan ook gelden voor sommige 10 GHz breedband FM verbindingen, die meer kans
hebben te lukken ’s nachts en in de vroege ochtend, zeker voor QSO’s tussen stations die meer dan 100
km van elkaar verwijderd zijn,alhoewel er een aantal kontakten gelegd zijn, van meer dan 1000 km
afstand, met breedband FM en troposferische voortplanting.
Het vinden van het signaal van een tegenstation wordt vergemakkelijkt door toonmodulatie.
Het moduleren van een zender met een laagfrequente toon in plaats van een stem, kan nuttig zijn op de
ogenblikken dat men probeert een contact te leggen en een verbinding tot stand te brengen.
Een continue toon onderscheidt zich veel beter dan enkel afgaan op achtergrondruis om een
correspondentiestation op te sporen. Als toon kunnen zelfs 1000 Hz Morsetekens uitgezonden worden
als het signaal te zwak is om bijvoorbeeld een stem te kopiëren.
Omgaan met frequentie-afwijkingen, de zogenaamde ‘drift’.
Eenvoudige Gunn-oscillatoren zijn niet overdreven stabiel in frequentie, vooral als de diode opwarmt
door variaties in de omgevingstemperatuur. Temperatuurveranderingen als gevolg van de Zon, die
verduisterd wordt door wolken of de zonnestraling die gekoeld wordt door windstoten,kunnen zelfs
merkbaar zijn door 250 kHz drift per graad Celsius van de temperatuurverandering.
De lagere kwaliteit Gunnplexers (zoals ‘Solfan’) zijn nog meer onderhevig aan dit verschijnsel.
Radioamateurs hebben dit nadeel proberen tegen te gaan met automatische frequentie controle AFC, die
actief optreedt zodra een signaal wordt ontvangen.
Wat als de MF's niet overeenkomen?
Als twee stations met verschillende middenfrequenties van hun ontvanger proberen een verbinding tot
stand te brengen zullen ze niet in staat zijn om te werken in full-duplex modus.
Ze kunnen het nog proberen, indien ten minste éen van hen over een groot genoeg Gunn-afstembereik
beschikt, zodat het frequentieverschil tussen beide oscillatoren geregeld kan worden, tot het gelijk is aan
éen van de MF’s.
Dit is duidelijk geen comfortabele toestand en zal veel heen en weer gepraat vergen via een kanaal op de
2 meter band.

De antenne.

Schotelantennes hebben hogere winsten dan hoornen, variërend van ongeveer 20 dBi voor een 20 cm
diameter reflector, tot 40 dBi voor een 1,5 m diameter-schaal. Schotels kleiner dan 20 cm zijn te klein
om goed te presteren, en groter dan 1,5 m hebben ze een zodanig kleine -3 dB bundelbreedte, dat het
erg moeilijk wordt om bij het richten naar de gezochte correspondent, deze nog te vinden.
De meeste 10 GHz breedband FM uitrustingen, gebruiken voor het ondersteunen van hun apparatuur op
verplaatsing, een foto-camera statief, met de schroef verwijderd, of aangepast om de Gunnplexer +
antenne te kunnen ondersteunen.
Een middelzwaar tot zwaar statief zal nodig zijn zoals dat,gebruikt door landmeters. Een eenvoudig
statief kan goedkoop zelf gemaakt worden als driepikkel, door het groeperen van drie poten van elk
1,2 m lang met 2 x 2 cm diameter hard hout, en bovenaan aan elkaar bevestigd met scharnieren.
Daar bovenop een topplaat gemonteerd van enkele vierkante centimeters en een bout in het midden
door die bovenplaat, zorgt voor een draaipunt voor de azimuth rotatie van de antenne.
Indien een statief, opgesteld op een hoogvlakte, gevaar loopt van omver te waaien, kan het nodig zijn
het met touwen te haubanneren aan omringende bomen, anders belandt de 10 GHz apparatuur nog
tegen de grond.
Andere mogelijkheden ter ondersteuning is bovenop de bagagedrager van een auto, of op de laadklep
van een vrachtwagen.
Een normale TV-antenne rotatiemotor kan dienen om de antenne te verdraaien. Met een schotelantenne
met een diameter van meer dan 60 cm, zal een HAM-M rotor nodig zijn, vooral indien er een krachtige
wind waait.
10 GHz - 1Watt PA, gemaakt van 14 GHz surplus, door PE1KXH.

Het schema van een 10 GHz, 4 watt GaAs versterker door DB6NT in dezelfde aard als deze van
PE1KXH, volgt hieronder.
Door PE1KXH wordt aanbevolen op SHF-gebied, keramische condensatoren type 0805 of 1206 toe te
passen, vooral voor kleine capaciteitswaarden (10 pF of kleiner).
Als men een versterker bouwt,is de algemene regel na afwerking de versterker af te regelen voor een
maximum uitgangsvermogen. Een spectrum-analyser voor deze soort afregeling is verkiesbaar boven
een breedband vermogenmeter. Oscillaties kunnen goed bekeken worden met een analyser zoals de
HP141T met een 18 GHz voorzetapparaat, en een HP8620 sweeper met een 8 tot 12 GHz plugin als
generator.
Het schema van een 10 GHz, 4 watt GaAs versterker door DB6NT in dezelfde aard als deze
van PE1KXH, volgt hieronder :

10368 MHz twee-trap’s SHF versterker, door Glenn Elmore, N6GN.
De volgende 10368 MHz versterker is geschikt om deel uit te maken van een stabiel smalband
10368 MHz station.
De bedrading wordt verwezenlijkt door microstrip sporen uit te snijden op/uit een stuk
geweven dubbel bekleed 1 mm dik TFE (Telfon-Glasvezel-Epoxy) plaatmateriaal.
Aangeraden (zoals PE1KXH dit deed) wordt, enkel de hoogste kwaliteit 4,7 pF koppelcondensatoren (zie schema) toe te passen, in het bijzonder in de ingangstrap.
Dit om reden, dat daardoor 0,5 dB verbetering in het ruisgetal wordt verkregen, door het
plaatsen van de hoge-Q condensatoren.
De prestaties van de versterker hangen af van de zorgvuldig gecontroleerde aarding, en de
met zorg gemonteerde componenten.
Dit geldt met name ten opzichte van de transistoren. De transistor source-aansluitingen
worden gesoldeerd aan het aardingsspoor, en alle aardingen komen zoveel mogelijk in een
gemeenschappelijk punt samen.
De "halve maan" radiale transmissielijnen verstrekken (zoals in de bovenstaande schakeling
van DB6NT) een manier om de impedanties aan te passen, en dienen in sommige gevallen
tegelijkertijd om de voorspanning aan te voeren naar de actieve componenten.

Links: De drie compartimenten die zichtbaar zijn in een geopende, voltooide versterker.
Rechts: De originele printplaat lay-out voor de 10-GHz versterker.
De auteur van deze schakeling (Glenn Elmore, N6GN) schoof een ferriet kraal over de draden
die vanuit de voeding, de voorspanning aanvoerde voor de transistor,met draden, op hun
plaats gehouden door ze vast te plakken met siliconen- rubber, tegen trillingen op lage
frequenties (wanneer bv. een vrachtwagen voorbijdondert in de straat).
De uiteinden van de voedingsdraden monden uit op een doorvoercondensator. Een 5-volt
zenerdiode is verbonden met elk van deze condensatoren in hun compartiment, voor een
statische- en overspanningsbeveiliging.
De volgende figuur toont het schema van de versterker waarin een LM317H zorgt voor een
goede spanningsstabilisatie, zonder overmatige spanning- en stroomschommelingen.
De voeding zit ingebouwd in een afzonderlijke, afgeschermde behuizing.
Gebruik goede kwaliteit ontkoppelcondensatoren op de ingangs- en uitgangslijnen, om ervoor
te zorgen dat er geen schakelfrequente signalen de werking van de versterker verstoren.

Tweetraps 10 GHz-versterker, gebruikt een ruisarme NE710 in de ingangstrap, gevolgd door
een goedkopere NE720 in de tweede trap.
De SMA-connectoren zijn rechtstreeks gesoldeerd op het plaatmateriaal, aan beide boven- en
grondvlak kanten van de print.
Het geheel is ondergebracht in een kastje, gemaakt van 1 mm dikke, op maat gesneden
koperen platen, voorgeboord voor de doorvoer condensatoren en de connectoren, en dan
direct gesoldeerd aan de aardingsrand van de printplaat. Connectorsoldeerverbindingen
moeten tot een minimum worden beperkt.
Boven de tussenschotten is t.o.v.de zijwanden 1 mm plaats gelaten,om op het afgewerkte
kastje een sluitend deksel te kunnen solderen, nadat de afregeling van de versterker voltooid
is. Ferrietringen, vastgelijmd met 2-componentenlijm aan de onderzijde, onderdrukken
resonanties die de werking van de versterker kunnen degraderen.
Afregelen van de versterker is mogelijk indien daarvoor de geschikte microgolf testapparatuur
beschikbaar is. Reeds vanaf 4,5-volt drainspanning zullen de twee JFET’s goed beginnen
werken. Men kan hun IDSS meten, die wel bij beiden verschillend zal zijn.
Met de twee 2 kΩ potentiometers, begin de gates zodanig voor te spannen, dat de IDSS van
(vooral) de NE720 50 procent bedraagt van de normale waarde, opgegeven door de fabrikant
van deze JFET. Dit om na te gaan of de ruis van de versterker zonder aan de ingang
toegepaste SHF antennespanning lager blijft dan 13 dB.
Bij een goede instelling van de twee potentiometers, moet het daarna mogelijk zijn, een
stabiel signaal op 10368 MHz te ontvangen, met een grote uitslag van de S-meter van de
ontvanger..

De ‘Microwave Associates’ 10 GHz Gunnplexer, uit RADCOM maart 1977, bijgewerkt
augustus 2014. (The Microwave Associates 10 GHz Front End, RadCom maart 1977, update
augustus 2014).

Transceiver MA-87140-3, 10 GHz, 40 mW zender/ontvanger, en antenne.
Microwave Associates (in de VS) heeft een Gunnplexer transceiver, speciaal voor de 10 GHz amateur
band aan een betaalbare prijs op de markt gebracht, die bestaat uit een Gunn-oscillator die een SHF
vermogen van 20 mW opwekt op frequenties tot 10250 MHz. Elk toestel kan mechanisch afgestemd
worden door de frequentie plus of min 100 MHz rond de centerfrequentie te verschuiven.
Bovendien kan men de frequentie maximaal 60 MHz variëren door de voorspanning van de
afstemvaractor bij te regelen over een bereik van 1 tot 20 V. Deze laatste mogelijkheid kan bovendien
gebruikt worden voor frequentie modulatie, evenals voor een fijnafstemming en voor het toepassen
van automatische frequentiecontrole. Het voorste deel vlak achter de antennehoorn bestaat uit een
golfgeleider gemonteerde Schottky diode menger, en omvat ook een circulator.
Deze laatste zorgt er voor dat het volledige uitgangsvermogen van de oscillator,en het lage ruisgetal
van de menger (beter dan 12 dB) tegelijkertijd kunnen verwezenlijkt en behouden worden.
Zoals geïllustreerd, is het toestel uitgerust met een hoornantenne met 17 dB winst, dat is vrij laag in
vergelijking met de 25 tot 35 dB versterking van de antennes die meestal gebruikt worden door
bijvoorbeeld de Britse amateurs. Toch kan men met deze hoornantenne een afstand van minstens 70
km overbruggen indien de bandbreedte van de middenfrequent versterker 200 kHz wordt bedraagt.
Meer nog, bij gunstige voortplantingsomstandigheden van een rechte zichtlijn, zal een overspanningsbereik van duizenden kilometers mogelijk zijn.
Zoals hieronder voorgesteld, bevindt het achterste gedeelte van de zend-ontvanger, dat bestaat uit een
enkele Gunn-diode, zich in een iris-gekoppelde trilholte, die zowel het SHF vermogen van de zender naar
de uitgang leidt, als er eveneens voor zorgt dat de oscillatiespanning van de plaatselijke oscillator de
mengdiode bereikt. De oscillator trilholte kan zowel mechanisch afgestemd worden, als elektrisch door
middel van een varactor-diode die opgesteld is naast de Gunn-diode.

Deze elektrische bijregeling maakt de toepassing van frequentiemodulatie, fijn-afstemming en AFC zeer
eenvoudig. Voor de Gunn-trilholte bevindt zich een menger met een Schottky-diode (beiden met elkaar
gekoppeld via de iris), en een stuk ferrietstaaf die werkt als circulator, die er voor zorgt dat de zender- en
ontvanger-functies goed van elkaar gescheiden blijven. Deze laatste voorziening houdt in, dat de
voorkant van het systeem gelijktijdig kan gebruikt worden als zowel een zender als een ontvanger, en
full duplex mogelijk is. Die voorkant sluit aan op een kleine hoornantenne met een nominale winst van
17 dB.

Links: Schematische voorstelling van de Gunnplexer.
Rechts: vooraanzicht van de Gunn-oscillator in de hier gedemonteerde trilholte.
Vooraanzicht van de doorsnede van een ‘Microwave Associates’ Gunn-oscillator trilholte.
De twee buisvormige voorwerpen aan de achterzijde van de caviteit, zijn kwartgolflengte HF
smoorspoelen.
Het SHF vermogen wordt uit de trilholte naar buiten gekoppeld via een iris. De ferriet isolator koppelt de
mengdiode los van het volledige vermogen van de Gunn-oscillator, en is zodanig opgesteld, dat het
merendeel van het op de antenne invallende 10 GHz-signaal, opgevangen wordt door de mengdiode.
De uitgangsspanning van de mengdiode wordt door de bovenkant van het blok geleid doorheen een HF
smoorspoel en een 10 GHz afvlak-condensator. De rechtse kwartgolf HF smoorspoel voert + 10 V
gelijkspanning toe naar de Gunn-diode, terwijl de linker kwartgolf een gelijkspanning, die regelbaar is
tussen 1 en 20 V, toevoert naar de varactor-diode voor een elektronische afstemming. De gevoeligheid
van de ontvanger en zijn ruisgetal zijn in de praktijk grotendeels afhankelijk van de gekozen grootte van
de middenfrequentie, en de mate van aanpassing tussen de mengdiode en de MF voorversterker.
In hoofdzaak is het ook best de prestaties van de Gunn-oscillator te controleren, die bijvoorbeeld trilt op
10380 MHz, en opgenomen zit aan de achterkant van de trilholte.
Met een gestabiliseerde voedingsspanning voor de Gunn-diode blijkt deze reeds een SHF-vermogen te
produceren met een voedingsgelijkspanning vanaf 5V (tot maximaal 10V ) en met 4 V voorspanning,
toegepast op de varactor-diode. Met behulp van een Systron-Donner model 6057 frequentie-teller, met
een bovenste frequentielimiet van 18 GHz, bleek dat de Gunn-oscillator tijdens de opwarmperiode,
afdreef in frequentie met ongeveer 3 MHz na één uur. Dit cijfer steekt gunstig af bij de opwarmingsdrift
van enkele tientallen megahertz bij het gebruik van een klystron op 10 GHz.
De Gunnplexer oscillatorholte is gemonteerd op een bewerkt aluminium blok dat zowel de ferriet
isolator/circulator als de 10 GHz Schottky mengdiode bevat.
Enkele operationele specificaties van de ‘Microwave Associates ‘ 10 GHz Gunnplexer:
SHF uitgangsvermogen: 15 tot 40 mW.
Regelbaar rond een centerfrequentie, over 100 MHz maximaal en 60 MHz minimaal.

350 KHz frequentieverloop per graad Celsius verandering in de omgevingstemperatuur.
135 MHz wijziging per volt voedingsspanningsstijging.
Gunn-voedingsspanning +10 V (maximum).
Grootste toegelaten stroom door de Gunn-diode : 500 mA.
Varactor spanning 1 tot +20 V.
HF connector met UG-39/U flens.
Bedrijfstemperatuur -30 tot 70 graden Celsius.
Ruisgetal= 12 dB, gemeten bij een 30 MHz MF.
SHF uitgangsvermogen met 4 V afstemspanning= 15 mW (bij type MA-87127-1).
Bij de types MA-87127-2 is dat 25 mW, en bij de MA-87127= 40 mW
Radio-amateur gebruik van een MA-87128 Gunnplexer, door Klaus R Hirschelman, DJ700 in
UKW Berichte. (10 GHz Ham Operation with the MA-87127 Gunnplexer).
De Amerikaanse onderneming. Microwave Associates. Inc. introduceerde de MA-87127
Gunnplexer om te werken op10 GHz tot 10,5 GHz. Deze Gunnplexer is een complete
transceiver die bestaat uit een varactor afgestemde Gunn-oscillator, een circulator (die
ontkoppelt het te zenden en het ontvangen signaal) en een mengdiode voor het ontvangen.
Het schema is:

De Gunn-oscillator vereist een 10 V gelijkpanningsvoeding die in staat is 200 mA gelijkstroom te leveren.
Het SHF- uitgangsvermogen bedraagt 20 mW (13 dBm.
De frequentie van de Gunn- oscillator kan gewijzigd worden met behulp van een varactordiode, over een
minimum van 60 MHz (100 MHz typisch) rond de gekozen 10,xxx GHz centerfrequentie.
De vereiste varactor gelijkspanning +1 V tot +20 V, wordt geregeld met een heli-potentiometer.
Frequentie modulatie (FM) wordt verkregen door een geringe (mV) laagfrequente uitgangsspanning van
een modulator, gestuurd aan de ingang door een microfoon, te superponeren op de gelijkspanning van
de varactor.
De versterkingsfactor van een microfoonversterker is daartoe voldoende, maar een elegantere oplossing
wordt bereikt met een tegengekoppelde versterker.

Blokschema van de 10 GHz zender/ontvanger.
Om de zender/ontvanger te voltooien, is nog een MF-versterker vereist. Gewoonlijk wordt de
antenne + Gunnplexer op een dak opgesteld, en is dus fysiek gescheiden van de MF versterker
die best uitgerust wordt met een ruisarme voorversterker, die onmiddellijk volgt op de
mengdiode (die in de Gunnplexer zit) en waarvan de uitgangsspanning met een goede
kwaliteit coaxiale kabel verbonden is vanop het dak, met de ingang van de MF voorversterker.
Deze laatste staat in de beschutting tegen slecht weer, in de shack. Een goede mengtrap
heeft een uitgangsimpedantie Z= 200 ohm @ 30 MHz, en moet een ruisgetal hebben,kleiner
dan12 dB (kleiner dan 10 dB is haalbaar, mits toepassing van goede kwaliteit componenten).
De twee zijbanden die in de superheterodyne ontstaan door menging, dragen beiden bij tot het
totale ruisgetal. Dit is de reden waarom sommige OM’s een EZB=SSB ingewikkelder uitvoering
van deze zender/ontvanger verkiezen (besproken in hetgeen lagerstaand volgt).
De keuze van een middenfrequentie met een bepaalde waarde,overeengekomen tussen twee
corresponderende stations, is essentieel voor de goede werking van een 10 GHz systeem.
Een MF van 100 MHz wordt aanbevolen door velen.
Het resultaat is een duplex-systeem zonder dat een zend-ontvangst-overschakelrelais nodig is.
De Gunn-oscillator werkt tegelijkertijd als plaatselijke oscillator voor de mengtrap in de
ontvanger, en als frequentie-gemoduleerde zender.
Elke partner werkt op een andere frequentie, waardoor de zendfrequenties verschillen met een
waarde die gelijk is aan de overeengekomen MF.
Voorbeeld:

Duplex systeem. Frequentieplan 1. MF =100 MHz; 2. (MF = 30 MHz).
In het algemeen wensen ham- operatoren, QSO’s te maken met zoveel mogelijk andere
stations. Dit vereist dat elk station kan zenden en ontvangen op bijvoorbeeld omschakelbare
MF’s, dus ook omschakelbare zendfrequenties. Omdat in dit geval de varactordiode enkel in
staat is tot een frequentie-wijziging van maximaal 60 MHz, is het gebruik van een 100 MHz
MF mechanische afstemming nodig, met een in de trilholte, via een micrometer verdraaibare
regelschroef. Een aantal Duitse OM’s (DL’s) werken met Gunnplexers die met een 4 V
varactorspanning afstemmen op een 10,35 GHz zendfrequentie, terwijl ze door 10 V toe te
passen op de varactor, er in slagen een frequentie van 10,38 GHz te bereiken. Als men weet
dat de partner werkt op de hoge (10,38 GHz) of een lage (10,35 GHz) frequentie, kan op die
manier de ontvanger gemakkelijk van de ene naar de andere frequentie worden
omgeschakeld, via de verandering van de varactorspanning. Bij de goedkope uitvoering met
breedband frequentiemodulatie, bereikt men met een zend-bandbreedte van 75 kHz en een MF
bandbreedte van 200 kHz, toch bevredigende resultaten.
In het augustus nummer van 1978 vinden we in 73 Magazine het schema van een 30 MHz
middenfrequent versterker, met vier versterkertrappen waarvan de drie laatste integrated
circuits zijn (ontwikkeld door ‘das Zweite Deutsche Femsehen’ ham’s–groep). De eerste 30
MHz versterkertrap maakt gebruik van een dual-gate MOSFET transistor (RCA 40673).
De zelf-oscillerende menger (I.C.= Siemens S042P) zet de 30 MHz ingangsspanning om in een
10,7 MHz MF. Het laatste I.C. is een TDA1047 waarop men nog een automatische frequentie
correctie schakeling heeft laten volgen:

AFC-systeem. De waarde van R (ongeveer 330 Ω) moet zodanig bepaald worden, dat +1 V
gemeten wordt in test-punt 1.
AFC schakeling.
De frequentiestabiliteit van de Gunnplexer is belangrijk voor een goede werking. De fabrikant
geeft een drift aan van 350 kHz maximum per °C. De oscillator zal een paar MHz afwijken van
de oorspronkelijk ingestelde frequentie tijdens de opwarmperiode. Dit is de zogenaamde ‘drift’.
De MF bandbreedte van 220 kHz vereist een continue afstemming van de oscillator, niet alleen
tijdens het opwarmen (de opstart –fase) maar ook later.
Tijdens een QSO kan het gebeuren dat slechts één partner zijn AFC ingeschakeld heeft. De
koppeling tussen de AFC-schakeling (gestuurd door de frequentieverandering, vastgesteld door
de MF-versterker), en de Gunnplexer, bepaalt de effectieve bijsturing van de frequentie.
Het helpt, wanneer men een parallelle communicatie voert op de 2 m of 70 cm band, maar
echt noodzakelijk is dit niet, en veel QSO’s zijn tot stand gekomen zonder die tweespraak op
een andere frequentieband, d.m.v. een landkaart en een kompas.
De Duitse OM die dit artikel schreef, dankt DJ6RW, DJ3KM, DK2DRX, DJ8QL en DJ8CY voor
hun hulp, en laat opmerken dat de hedendaagse trend ligt op het streven naar een kleinere MF
bandbreedte, bepaling van de frequentie(s) door een PLL (veel ingewikkelder dan de
eenvoudige breedband), stabilisatie-en regelspanningen zoals AFC en AVC, en het toepassen
van hoge winst antennes,bijvoorbeeld collineaire, voor zover dit mogelijk is op deze SHF.
De Wessex Gunn Module. (gepubliceerd 19 augustus 2014).

De afmetingen van elk deel, waaronder de trilholte, de grootte van de iris, en de koppeling van deze
opening met de golfgeleider, zijn (dikwijls empirisch door praktijkervaring, zonder berekeningen)
geoptimaliseerd, een optimalisatie die vaak meer kunst is, dan pure wetenschap.

Typische opstelling:

Door een varactor op een gunstige plaats op te stellen,en midden tussen de varactor en de Gunn-diode
een beweegbare koppelplug te installeren, bekomt men een combinatie van mechanische en elektrische
afstemming, toegepast in Gunnplexers met een centrumfrequentie van bv.10,25 GHz, mechanisch ±
600 MHz; en elektrisch ± 55 MHz.
Het oorspronkelijk Wessex Inbraakalarm.
Inbrekersalarmen op 10,6 GHz waren een populaire bron van tweedehand’’s onderdelen voor de
amateur-gemeenschap in de jaren 1985. Als de overschakeling naar infrarood sensoren uitpakte,
kwamen veel microgolf gebaseerde doppler modules beschikbaar voor 10 euro, zoals de Wessex
toestellen, als een waardevolle bron van componenten.

In het geval van deze foto waren twee trilholten met zacht soldeersel tegen elkaar gesoldeerd nadat
vastgesteld was dat de mengdiode erg gevoelig was voor statische elektriciteit, dus met de bedoeling de
oscillator van de menger te scheiden.in twee verschillende trilholten van het type WG16 golfgeleider.
De messing afstemschroef in het origineel werd vervangen door een PTFE schroef omdat deze beter
bleek te werken voor de frequentieregeling. De voedingsgelijkspanning bedroeg 7,5 V. De WG16 werd
met zijn (4,1 cm zijde(n)) -flens zacht gesoldeerd tegen de hoorn.

De hoorn zelf heeft afmetingen die hieronder besproken worden en waarbij de vertikale openingszijde
van de hoorn kleiner is dan de afmeting van de horizontale zijde. In dit geval van twee tegen elkaar
gesoldeerde caviteiten, kan de hoorn een vierkante opening hebben, met elke zijde 5,5 cm lengte.
Hieronder volgt een uitvoering van deze Wessex Gunnplexer, met slechts 1 golfpijp of trilholte :

De eerste stappen naar een microgolf straalverbinding, door Peter Day, G3PHO.
Als nieuwkomer op het gebied van de microgolven, is het beste uitgangspunt, een radioamateur vriend
te hebben met een gelijkaardige interesse,en bereid om microgolf schakelingen te bouwen met eigen
spullen. De hieronder beschreven apparatuur is eenvoudig en werkt op de 10 GHz (of 3 centimeter)
amateur band. De resultaten hangen wel af hoeveel geïnteresseerden in hetzelfde SSB/FM/CW
microgolf-onderwerp, zich als stations binnen een straal van 100 kilometer van het eigen QTH bevinden.
Toch zorgt deze toestand voor heel wat blijde verrassingen,want k had een aantal uitstekende lange
afstand (DX) kontakten met de hier beschreven kleine transceiver. Hoewel het vermogen slechts een
paar milliwatt bedraagt, ben ik erin geslaagd om een. line-of-sight afstand van bijvoorbeeld 245 km te
overbruggen, terwijl drie jaar geleden, het wereldrecord van 1600 kilometer voor een 10 GHz amateurQSO werd verwezenlijkt door een Italiaans amateur-station met eenvoudige breedband FM apparatuur.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van een Gunnplexer met een eenvoudige oscillator als zender, en een
ontvanger met een diode. Modulatie werd toegepast op de oscillator, een Gunn-diode, om breedband
FM te produceren. Het ontvangergedeelte bestaat gewoon een uit een microgolf mengdiode die de
plaatselijke oscillator- injectiespanning van dezelfde Gunn-diode toegestuurd krijgt. Zowel de Gunn-diode
als de mengdiode zijn ondergebracht in een kort stuk golfgeleider, een rechthoekige koperen of messing
pijp, die vervaardigd is met een hoge mate van nauwkeurigheid. Zo bestaat voor 10 GHz als golfgeleider,
het type WG16 in het Verenigd Koninkrijk, en dezelfde uitvoering heet WR90 in de V.S..
De inwendige afmetingen zijn a= 22,86 mm en b= 10,16mm. Bij het maken van de trilholte- behuizing
voor twee dioden, wordt de WG16 gesneden en geboord volgens geplande afmetingen.

De foto links, toont een WG16 golfgeleider met een koppelflens naar een antenne zoals een hoorn- of
een paraboolantenne, of naar een andere verlengings-golfpijp die voorzien is van dezelfde soort
koppelflens, zodat ze met koperen schroeven en de bijbehorende moeren met elkaar kunnen verbonden
worden.

Frequentiewijziging wordt tot stand gebracht door het veranderen van de Gunn voedingsspanning tussen
6 en 9 volt. Dit is een tamelijk ruwe methode waarbij de beste modulatiekarakteristiek tot stand komt bij
een bepaalde spanning. Men kan mechanisch afstemmen door het verdraaien van een schroef naar
binnen of uit de trilholte. Veel radioamateurs, die gestart zijn op 10 GHz, vervangen echter de bestaande
schroef door een micrometer- kop, en een veerbelaste Teflon (PTFE)-staaf. Op deze manier verkrijgen
ze een nauwkeuriger frequentieregelsysteem.
Alhoewel het zeker mogelijk is om onze eigen Gunn-diode golfgeleidertrilholte te maken, door
dubbelzijdige met koper bedekte printplaten tegen elkaar te solderen, kan men ook vrij goedkoop,
afgevoerde kant en klare microgolf-modules op de vlooienmarkten vinden, en bij de junk-verkoop van
sommige radioamateur club’s.
Zo kan men bijvoorbeeld een zogenaamde ‘Solfan’-module (lagerstaand bekeken) aantreffen op de
tweedehand’s-markten. Deze ‘Solfan’ heeft een negatieve aarding- polariteit, hetgeen betekent dat een
positieve gelijkspanning wordt toegepast op de Gunn-diode. De Gunne- en meng-diode worden
opgesteld in elkaars verlengde binnen één golfgeleider, dus niet in twee afzonderlijke, naast elkaar
gemonteerde trilholten.
Deze opmerking omdat die laatste uitvoering vooral voorkomt bij Gunnplexers met een positieve pool
van de voedingsspanning aan de massa of aarding, maar dat kan problemen opleveren indien de rest
van alle terzake daarbij behorende schakelingen aan de positieve pool van de voedingsspanning liggen.
Enkele zelfbouwvoorbeelden:

Met een paar opmerkingen:
1. De schroefgaten in de flens van een golfgeleider liggen niet in een vierkant, maar in een rechthoek,
zodat men er niet op de verkeerde manier de hoorn-of de paraboolantenne kan tegenschroeven.
2. De schroeven voor een WG16 golfgeleider zijn eigenlijk de zelfde als Meccano schroeven (Meccano
ijzertjes met gaatjes voor schroeven waar we in onze jeugd autotjes en kranen mee bouwden).
De schroefdraad is van het type 5/32 BSW (Whitworth).

3. Er bestaan vele ontwerpen voor de Gunn-oscillator trilholte, de eenvoudigste is afgesloten met een
aluminium-plaatje dat gesoldeerd is op het open uiteinde van de korte golfgeleider met behulp van
"Alusol". (Alusol –soldeer, versterkt met epoxyhars).
4. De schroef die het dichtst staat bij het kortgesloten uiteinde van golfgeleider dient vooral voor
impedantieaanpassing aan de rest van de opstelling:

5. Enkele kenmerken van een rechthoekige golfpijp.
Bekijken we een eindige lengte van een met lucht gevulde koper X-band golfgeleider, met afmetingen
a= 2,286 cm en b= 1,016 cm. Men vraagt de afsnijfrequenties van de eerste vier trilmodes te
zoeken,alsook hoe groot de demping of verzwakking in dB is van een 1 m lengte van deze golfpijp als
men ze laat werken op f = 10 GHz ?
Oplossing:
De cutoff- frequenties zijn bepaald door:

Het berekenen van fc voor de eerste waarden van m en n voor de TE of TM modi levert het
volgende resultaat op:
Mode

m

n

TE
TE
TE
TE,TM
TE,TM
TE,TM

1
2
0
1
1
2

0
0
1
1
2
1

f c(mn) (GHz)
6,562
13,123
14,764
16,164
30,248
19,753

6. Soms wordt een antenne, vooral scbotelantennes met een parabolische reflector, gevoed via een
golfpijp met cirkelvormige doorsnede.
Enkele veldverdelingen daarbinnen, zien er dan als volgt uit:

7. Hieronder volgt een foto van de opstelling van een Gunn-oscillator, met een zelfgemaakt
aanpassingsstuk tussen de golfgeleider, en een coaxiale kabel die loopt naar de ingang van een
versterker. Deze levert een + 23 dBm uitgangsvermogen af aan de hoornantenne.

8. Het volgende toestel werd oorspronkelijk vervaardigd voor toepassing in een VHF/UHF contest, hier
echter specifiek gebouwd voor de SHF= 5,7 GHz. Het is een breedbandige FM ATV zender met geen al te
groot Tx- uitgangsvermogen (+10 dBm), maar met een 15 dB winst hoornantenne, toch goed genoeg
om op korte afstand audiovisuele kontakten tot stand te brengen met een tweede, soortgelijk toestel.
Ombouw voor 10 GHz werking is volgens de auteur VK5ZD eenvoudig, en het enige wat op de foto
ontbreekt is een microfoon en een 12 V accu.

Omzetter van de 5,7 MHz naar de ingang van een 23 cm ontvanger:

De bovenkant van de volgende schakeling toont een converter zonder HF versterker, maar met een
ingangsbandfilter waarvan de uitgang een kristaldetector-mengtrap stuurt, waarvan op de andere ingang
de uitgangsspanning van een plaatselijke oscillator is aangesloten. Daaronder staat de oplossing als men
toch een HF versterker voor het bandfilter wil installeren. Het 6 caviteiten (zonder scheidingsschotten)
bandfilter dient ten eerste om de storende spiegelbeeld-frequentie uit de binnenkomende
antennespanning te verwijderen, en om de ingangsimpedantie van de mengtrap aan te passen aan de
uitgangsimpedantie van de antenne.
Bovendien maakt de doorlaatkromme van dit filter, dat de straling die kan uitgaan van de plaatselijke
oscillator, geen kans krijgt om andere delen van de schakeling ongewenst te beïnvloeden, en ook opdat
de oscillatorfrequentie (4480 MHz) niet zou uitgestraald worden door de antenne. Elke trap van het filter
verzwakt iets meer dan 0,8 dB, dus 5 dB voor de 6 trappen.

De MGF1402 is een geringe ruis GaAs-FET voorversterker,vervaardigd door Mitsubitsu.
De SHF-versterker telt twee transistortrappen met de MGF1402, actief samenwerkend met vier
trilholten, waarin afgestemde LC-kringen zorgen voor een bandfilter-werking. 20 dB
versterking wordt bij een 3 tot 5 V drainspanning verwezenlijkt. Trekt men hiervan 6 dB
conversieverlies van de mengtrap af,dan blijft er nog 20 – 6= 14 dB versterking over.
Na praktische metingen, blijkt de gevoeligheid-verhoging geen 14 dB te zijn, maar 11,5 dB.
De belangrijkste factor van dit verschil is het verlies van 2,5 dB door de ruisfactor als
boosdoener.
Hoe komt men aan 5760 MHz? Het is de 40-igste harmonische van 144 MHz, waarvan hier klaarblijkelijk
uitgegaan is, om deze te vermenigvuldigen naar 5,76 GHz.
De mengtrap blijkt een DBM (dubbele balansmenger) te zijn, die reeds vrij uitgebreid bekeken is in
hetgeen voorafgaat.
De auteur schrijft dat het hier gaat over een DDM301 in dezelfde behuizing van een DBM301, en
daarmee zitten we inderdaad op dat spoor.

1280 MHz is de middenfrequentie (f3= 1,28= f1-f2= 5,76-4,48) aan de uitgang van de mengtrap.
De oscillator uitgangsspanning van 4,48 GHz (0 dBm= 1 mW) is afgeleid van een 56 MHz, 3e overtoonkristal, in een oscillator waarachter een 2 x 2 frequentievermenigvuldiger volgt, alsook trilholten, die ook
nog eens vermenigvuldigen x 5 x 2 x 2. Daaraan is nog een VXO (variabele kristal oscillator-) controle
toegevoegd.
Versterker voor de uitgangsspanning van de oscillator.
Sommigen zijn van oordeel dat de menging grondiger met een beter resultaat kan plaats grijpen, indien
er een grotere oscillatorspanning op toegepast wordt. Vandaar:

Betrouwbare 4,48 GHz versterker met ingebouwd bandfilter.
Zoals blijkt uit het schema van de oscillatorversterker, zijn zowel de gate als de drain van de
(2SK571-) FET beiden afgestemd, door LC kringen die als het ware in hun eigen (niet door
tussenschotten gescheiden) trilholten geïnstalleerd zijn. Tijdens het bijregelen van de LC
kringen binnen deze versterker, wordt de goede werking van de mengtrap geobserveerd, aan
de hand van het afstemmen voor de grootste uitslag van de S-meter die opgesteld is in het
middenfrequent gedeelte van de ontvanger. De totale gevoeligheid van de ontvanger blijkt
door de vergrote oscillatorspanning wel degelijk toegenomen te zijn en de 10 dBm toename
van de oscillatiespanning compenseert het mengtrap-omzettingsverlies van 6 dB.

Daardoor wordt SHF ontvangen ook zonder een achter de antenne plaatsen van een
hoogfrequent versterker mogelijk, en het is om daarop te wijzen, dat de auteur van deze
schakeling, ze voorstelde zowel zonder als met SHF versterker. De bedoeling blijft in elk geval,
voor welke uitvoering men ook kiest,ook de zwakste binnenkomende antennesignalen in
comfortabele omstandigheden te kunnen ontvangen.
Terugkeer naar een SHF versterker met de half maanvormige stub’s, aangetroffen in
de hier bovenstaande 4 watt GaAs versterker door DB6NT,en in de 10368 MHz tweetraps SHF versterker, door Glenn Elmore, N6GN.
Dit blijken zogenaamde ‘polarisatie’-stubs te zijn, die bestaan uit een kwart golf Lechterlijn, die
op het einde kortgesloten is, en dient om de FET-GaAs transistoren van de gepaste
polarisatiespanning te voorzien, meestal op de gate, soms ook op de drain, zoals blijkt uit alle
bekeken schema’s.
Principeschakeling:

Men kan de lengte van de kwart golf Lecherlijn een beetje groter of een beetje kleiner maken dan λ/4.
Indien korter, is het een spoel, indien langer is het een condensator.
Op die manier kan men maken dat de stub-afstemming altijd goed werkt door er een afstemmende
condensator of spoel mee in serie te plaatsen.
Deze opmerking geldt vooral voor de linkse figuur.
Voor de rechtse figuur blijkt men gekozen te hebben voor een voeding over hoogfrequente
smoorspoelen, en de driemaal CB zijn ontkoppelcondensatoren.
Over die radiale stub’s vernemen we meer in hetgeen volgt, bij een dieper ingaan op microstripverwezenlijkingen en hun uitvoeringsvormen.

Nog een voorbeeld in deze aard, in de vorm van een tweetraps versterker met twee
MGF1302 (SHF-transistoren), die ook zouden kunnen vervangen worden door de MRF2001
of de MGF1412.

De auteur geeft geen verklaring voor de aanduidingen ‘1000 FT’,maar ‘FT’ kan in dit geval enkel ‘pF’
betekenen, waarschijnlijk als doorvoercondensator= ‘Feed Through’ doorheen de wanden van de
behuizing.
Korte herhaling over de MIMIC.
We hebben het in hetgeen voorafgaat reeds gehad over Mimic’s. We hernemen kort waarover
het gaat.
Een ‘Monolithic Microwave Save Integrated Circuit’ of MMIC (uitgesproken "mimic"), is een
type geïntegreerde schakeling (I.C.) die werkt op microgolffrequenties tussen 300 MHz en 300
GHz. MMIC’s zijn inzetbaar als mengers, vermogenversterkers, ruisarme voorversterkers, en
hoogfrequente schakelaars. Ingangen en uitgangen op MMIC’s zijn meestal aansluitbaar op
belastingen met een karakteristieke impedantie van 50 ohm.
Dit maakt ze gemakkelijker toe te passen, omdat veel microgolf (test-) apparatuur ontworpen
is om te werken in een 50-ohm omgeving.
Op gebied van afmetingen zijn MMIC’s kleine chips (van ongeveer 1 mm2 tot 10 mm2) en
massa-geproduceerd voor onder meer al de draagbare telefoons en al hun varianten die we
vandaag kennen. MMIC's worden vervaardigd met behulp van galliumarsenide (GaAs) dat twee
belangrijke voordelen heeft ten opzichte van silicium (Si), het traditionele materiaal voor een
I.C.- realisatie, namelijk een grotere werkingssnelheid en een half-isolerend substraat.

Voorbeeld van twee MMIC’s.
Sommige fabrikanten proberen het toch nog met silicium omdat siliciumwafels groter zijn
(meestal 20 cm x en 30 cm ten opzichte van 10 cm x 15 cm voor GaAs, en de wafels kosten
minder, hetgeen bijdraagt aan een minder dure I.C. Oorspronkelijk waren MMICs gebaseerd
veldeffecttransistoren (MESFET’s) als actief onderdeel. De laatste jaren is men overgeschakeld
naar HEMT’s ( High Electron Mobility Transistors). Pseudomorfe HEMT’s, en Heterojunction
bipolaire transistoren zijn gemeengoed geworden. Andere technologieën, zoals indiumfosfide
(InP) hebben aangetoond betere prestaties neer te zetten, dan GaAs met een hogere gain,
hogere cutoff-frequentie en ruisarme prestaties, zijn zij echter ook duurder te wijten aan de
kleinere wafel-afmetingen, en de verhoogde kwetsbaarheid van die materialen.
Galliumnitride (GaN) is ook een optie voor MMIC's. Omdat GaN-transistors bij veel hogere
temperaturen nog goed werken, en bij veel hogere spanningen dan deze van GaAs
transistoren, zijn ze ideaal als eindversterkers op microgolf frequenties.
Een toepassing van MMIC’s vinden we in ‘Annie Get Your Gunnplexer’, in QST,
september 2008 met update in 1992, door Zack Lau, KH6CP en Kent Britain, WA5VJB
(winnaar van de Gunnplexer 1992 ARRL 10-GHz Contest).
Indien een Gunnplexer een MMIC bevat,is een goede aarding een vereiste,alsook het
toepassen van een vijftig ohm transmissielijn, ook gebruikt om een verbinding te maken van
en naar de MMIC’s met korte stukken. Het geheel is ingesloten in een aluminium doos.
De DRO of diëlektrische resonator oscillator. (Dit zou volgens sommigen een
verbeterde Gunn-oscillator zijn).
Op millimeter golflengten, worden metalen oppervlakken echte weerkaatsers van elektromagnetische golven, en daarom past men steeds meer diëlektrische resonatoren toe op die
frequenties, ook als banddoorlaat-filters, en zelfs als antennes.

Rechts: 2 foto’s van een 10 GHz DRO- oscillator.

Een diëlektrische resonator is een stuk diëlektricum (niet-geleidend) materiaal, meestal
keramisch, dat
ontworpen is als een resonator voor
de microgolf- en de millimeter
golfbanden. De microgolven blijken in de hoogte van het materiaal met een grote diëlektrische
constante, vooral aan de oppervlakte heen en weer te stuiteren, ofwel heen en weer tussen
de zijkanten. Op resonantiefrequenties, vormen de microgolven staande golven in de
resonator, oscillerend met grote amplitude. Diëlektrische resonatoren bestaan uit een plak
keramiek, die een grote diëlektrische constante en een geringe dissipatiefactor heeft.
De resonantiefrequentie wordt bepaald door de afmetingen van de resonator, en door de
diëlektrische constante van het materiaal. Alhoewel diëlektrische resonatoren overeenkomsten
vertonen met resonante metalen trilholten, bestaat er een belangrijk verschil tussen de twee:
terwijl de elektrische en magnetische velden nul zijn buiten de wanden van een metalen
trilholte, zijn deze velden niet nul buiten de diëlektrische wanden van de resonator, zelfs in die
mate dat de elektrische en magnetische velden hun maximale waarden bereiken in de buurt
van de resonatorwanden

Serie-opstelling van een DRO (= met 1 koppel-transmissielijn; met twee evenwijdige lijnen
spreekt men over een parallel-opstelling).
Een diëlektrische resonator (DR) wordt gebruikt als een serie (negatief-) terugkoppelelement. Een GaAs FET of een bipolaire Si-transistor wordt gekozen als actief oscillatordeel van
de DRO schakeling. Een Si bipolaire transistor wordt verkozen indien een geringe faseruis de
hoofdvereiste is, terwijl de GaAs FET beter presteert op de hogere frequenties.
De tegenkoppeling werkt stabiliserend.Za in de figuur ziet naar rechts de ingangsimpedantie
van de FET met zijn belasting in de drain en source als Ra +jXa, en moet daaraan aangepast
zijn. Wenst men van de opstelling een oscillator te maken,dan moet R a negatief zijn, bv. -25
ohm. De afsluitweerstand RL is 50 Ω.
De elektrische afstand van de diëlektrische resonator tot aan de basis van de transistor of de
ingangspoort van de FET is ook belangrijk (bijvoorbeeld een elektrische lengte van 141,3
graden op 10,4 GHz) voor een goede werking als oscillator. Wat ‘terugkoppel-element’ heet,
kan ook een stub zijn,die werkt als een soort source-tegenkoppelweerstand, vooral voor
frequenties van 6 tot 15 GHz.
Als voorbeeld op 10 GHz, vindt men als ingangsimpedantie van het actieve poort: Z a= - 40,8 j62,5 ohm op de gewenste frequentie. De negatieve weerstand van - 40,8 Ω is voldoende om
de transistor te laten oscilleren op de gewenste frequentie. Indien de amplitude van de
opgewekte spanning stijgt tot in de verzadiging, bereikt de DRO het stationaire toestand
uitgangsvermogen.
De frequentiestabiliteit van de DRO wordt beïnvloed door de draagconstructie,dat is de epoxy
waarop de DR is bevestigd, en het materiaal en de temperatuurcoëfficiënt van de behuizing,
het kastje waarin de gehele schakeling ingesloten zit. Een frequentiestabiliteit van 3 delen per
miljoen per graad Celsius (3 ppm/°C) voor een DRO die oscilleert op 10 GHz, is haalbaar.
Dit komt overeen met een frequentieverschuiving van 30 kHz per graad Celsius.

Elektronische frequentie-afstemming.
Een frequentieregeling van een DRO wordt bereikt met spanningsgestuurde dioden
(varactors):
Het koppelen van de varactors met de DR, bestaat er in, een aanvullende lijn parallel te
plaatsen met de oorspronkelijke lijn, zodat door de wederzijdse inductie tussen beide lijnen, de
DR verbonden wordt met de ingang van de actieve halfgeleider op de tegenoverliggende zijde.
De twee varactoren bevinden zich dan op de uiteinden van een halve golflengte microstrip
resonator, met een karakteristieke impedantie Zo.

Oscillator met parallele terugkoppeling.
Omdat de twee met elkaar gekoppelde lijnen zich gedragen als een 180 graden fasedraaiende
transformator, zal de capacitieve afstemming met de varactoren. omgezet worden in een
inductieve variatie in het vlak van de koppeling waar de DR tussenzit. Door de koppeling te
versterken tussen de DR en de varactor/microstrip- lijn, kan men de afstembare bandbreedte
van de DRO vergroten, waardoor echter wel de Q-factor van de diëlektrische resonator
verkleint.
Een VCO MMIC is ook mogelijk en bevat dus een negatieve- weerstand oscillator met een
bufferversterker. De resonator schijf is gekoppeld met een microstrip transmissielijn die
verbonden is met de negatieve weerstand-poort van de VCO MMIC.
Twee varactorkoppelschakelaars met microstrip lijnen, loodrecht tegenover elkaar gelegd,
zorgen voor een koppeling met de resonator schijf.

In tegenstelling tot andere DRO’s, is deze elektrisch instelbaar als bv. de lokale oscillator van
een X-band zender of ontvanger, binnen 26 aan elkaar grenzende frequentiekanalen, elk 1,16
MHz breed, in een band varieert van 7,040 naar 7,070 GHz. De oscillator is voorzien van een
spanning-gecontroleerde-oscillator (VCO),uitgevoerd als monolithische microgolf geïntegreerde
schakeling (MMIC), met een ronde diëlektrische resonator schijf, en twee varactorkoppelkringen, allen neergeslagen door opdamping, op een 0,635- mm alumina substraat met
een lengte en breedte van ≈18 mm. De resonator- schijf heeft een diameter van 9 mm en een
dikte van 4 mm. De oscillator is gemonteerd binnenin een 8,9-mm diepe holte in een metalen
behuizing.
Een eerste varactor wordt gebruikt voor een grove afstemming op een frequentiekanaal, nadat
dit gekozen werd, en de andere varactor dient voor de fijnafstemming over de 1,16-MHz
breedte van elk kanaal, en tevens als een terugkoppelpoort voor een fasevergrendelende lus.
De resonator schijf moet met een gewenste bandbreedte en via een relatief sterke koppeling
met de microstrip verbonden zijn, met de grove-afstemming varactor, en via een losse
koppeling met de microstrip verbonden met de fijn afstemmende varactor.
Temperatuur- compensatie van een DRO.
Het meest voorkomende probleem vertoond door diëlektrische resonator schakelingen, is hun
gevoeligheid voor temperatuurschommelingen en mechanische trillingen.
Hoewel de recente verbeteringen in de materiaalkunde en de productie een aantal van deze
problemen opgelost heeft, blijven compensatie-technieken aangeraden om de prestaties,
rekening houdende met de temperatuur, te verbeteren, en de frequentie te stabiliseren.
Elektrische afstemmimg van een DRO kan worden toegepast ter compensatie van het
frequentieverloop op een te hoge temperatuur.
Een correctieschakeling die bestaat uit thermistors als temperatuursensoren, levert een
spanning af, die in serie geplaatst met de oorspronkelijke afstemspanning en deze regelt,
zodat de DRO-frequentie op de juiste waarde getrokken en behouden wordt.

Vereenvoudigd blokschema van een temperatuur gecompenseerde DRO.

Deze compensatie- techniek is welbekend in TCXO–schakelingen.
De temperatuurcompensatie van de DRO bedraagt in de analoge benadering ± 0,3 ppm per
graad Celsius voor DRO-frequenties tot 20 GHz in het temperatuurbereik - 54 °C tot + 105 °C.
Geïntegreerde on-chip Ba2Ti9O20 Diëlektrische Resonator-Oscillator in GaAs
technologie, door A.P. Freundorfer, P.V. Bijumon en M. Sayer (2009 IEEE MITInternational Microwave Symposium)
Een 26 GHz K/Ka-band diëlektrische resonator oscillator (DRO) in 0,8 micrometer GaAs
MESFET technologie, liet men groeien als een Ba2Ti9O20 diëlektrische resonator op het
oppervlak van een chip bij een temperatuur van 150°C. Deze DRO produceerde al oscillerend,
een gemeten uitgangsvermogen van 5,68 dBm op 25,6 GHz, met een faseruis van -114 dBc
@1 MHz.

De meeste energie wordt in de resonator opgeslagen op een bepaalde resonantiefrequentie,
met een voldoende hoge diëlektrische constante εr.
Diëlektrische resonatoren kunnen een extreem hoge Q-factor vertonen, die vergelijkbaar is
met een trilholte met metalen wanden. Er zijn drie soorten resonante modi die opgewekt
kunnen worden in diëlektrische resonatoren: de transversale elektrische (TE), de transversale
magnetische (TM), of de hybride elektromagnetische (HEM) modi.
In theorie bestaat er een oneindig aantal toestanden in elk van die drie groepen, en de
gewenste triltoestand wordt gewoonlijk gekozen op basis van de toepassingseisen.

In het algemeen, wordt de TE01 modus gebruikt in de meeste niet-stralende toepassingen,
maar ook andere modi kunnen bepaalde voordelen voor specifieke toepassingen bieden.
De resonantiefrequentie van de TE01n -modus voor een geïsoleerde cilindrische diëlektrische
resonator kan berekend worden uit :

f GHz=(

34
a
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waarin a de straal is van de cilindrische resonator en L is zijn lengte. Zowel a als L zijn
gegeven in millimeters. De resonantiefrequentie fGHz is nauwkeurig tot 2% in het bereik 0,5
<(a/L) < 2 en 30 < εr < 50
Aangezien een diëlektrische resonator gewoonlijk omgeven door een geleidende holte in
meeste toepassingen, kunnen de werkelijke resonantiefrequenties wat verschillen van
zojuist berekende, omdat de velden binnen de omsluitende holte van de resonator,
resonantiefrequenties kunnen beïnvloeden. De grootte en vorm van (de inkapseling in)
trilholte kan dus de prestaties van de resonantieschakeling beïnvloeden.
• Als de opgeslagen energie zich vooral uit in de vorm van een elektrisch veld, zal
resonantiefrequentie verlagen;
• Als de opgeslagen energie zich vooral uit in de vorm van een magnetisch veld, zal
resonantiefrequentie verhogen.
Deze vaststellingen hebben vooral betrekking op de TE 01n –modus.
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Samenvattend:
Diëlektrische Resonator Oscillatoren (DRO’s) zijn microgolf oscillatoren die een diëlektrische
resonator (DR) als frequentiestabiliserend element toepassen, om een uitstekende frequentiestabiliteit, hoge Q en zeer gering microfonisch effect (= gevoeligheid voor een mechanisch
trillende omgeving) te verwezenlijken. In DRO-schakelingen vindt men zowel silicium bipolaire
transistoren als GaAs MESFET’s, waaraan resonerende elementen (L, C of R) in verschillende
configuraties, op de verschillende poorten van de transistor toegevoegd zijn, om de schakeling
te laten oscilleren (een negatieve weerstand genererend) op een gekozen resonantiefrequentie. De diëlektrische resonator bestaat uit keramisch materiaal met een hoge
diëlektrische constante (εr = 30 tot 80), vaak bariumtitanaat (Ba2Ti9O20).
Dit materiaal vertoont een hoge Q (9000 @10 GHz) en lage frequentie-temperatuurcoëfficiënt
(± 6 ppm/°C standaard).De cilindrische vorm van de DR is de populairste, omdat hij een
goede scheiding invoert tussen de verschillende trillingswijzen of modi,in het bijzonder tussen
de gewenste TE01n–modus en andere, hogere orde resonantiemodi, waardoor het
gemakkelijker wordt DR’s te koppelen aan een microstrip, en eenvoudig te monteren.
De resonator is wel magnetisch gekoppeld met één of meer poorten van de transistor via een
transmissielijn.

Links: geaarde basis uitvoering.
Rechts: geaarde emitter uitvoering.
Omdat de DRO een hoge Q-oscillator is, kan de frequentie beter op een nauwkeurige waarde
gehouden worden dan bij een Gunn-oscillator.

Een DRO vrijlopende oscillator vertoont een lage temperatuurcoëfficiënt van frequentie drift
(typisch 4 ppm/ °C) hetgeen beter is dan bij Gunn-diode oscillatoren Het SHF uitgangsvermogen is groter dan bij andere oscillatoren, zoals een Gunn-oscillator VCO, vanwege de
verliesvrije koppeling van de diëlektrische resonator met de rest van de oscillatorschakeling.
De frequentie bijregelen is mogelijk aan typisch 15 kHz/volt. Ook de ruis is kleiner, onder meer
de faseruis, en de oscillator vertoont een gering microfonich effect (ruis,veroorzaakt door
uitwendige mechanische trillingen). DRO’s kunnen goedkoop vervaardigd worden met de
zogenaamde dunne-film hybride microschakelingen technologie.

Links: meetopstelling om de oscillator-werking van een DRO te testen.
Rechts: 10,5 GHz DRO door PE1PN voor toepassing als DRO-plexer.
De DRO-plexer.
Een DRO-plexer kan beschreven worden met hetzelfde blokschema als een Gunn-plexer.
De DRO is volgens metingen beter dan de Gunn-diode gebaseerde systemen,maar kende geen
echte doorbraak, omdat de door de uitgangsspanning van de diëlektrische ronde schijf
gestuurde microgolf transistoren, een betrekkelijk recente ontwikkeling zijn, alhoewel van de
nieuwere DRO bewegingssensoren ook de frequentie kan gewijzigd worden, door de
verandering van de er op toegepaste voedingsspanning,met ongeveer 3 kHz per millivolt.
De uitgangsspanning van de DRO is tevens moduleerbaar, maar een DRO verbrandt
gemakkelijk door een overmaat aan stuurspanning. Vijf volt is volkomen veilig, en de DRO
werkt zelfs nog beneden 4 volt indien gewenst. De 5 volt kan worden verschaft door een
LM28L05 vaste spanningsregelaar, of beter nog door een regelbare LM317 (zoals de
Gunnplexer’s), ingesteld op 5 volt. De modulatie van de 5 V zal in de grootteorde liggen van
20 mV. (100 mV is teveel.)

De voorgestelde MMIC’s werken typisch met DRO’s tussen 9,75GHz en 10,6 GHz.

In de drie hier voorgestelde 100 GHz MMIC DRO’s zitten meestal twee Opamp’s, waarvan de
voedingsspanning van de tweede gemoduleerd wordt met de uitgangsspanning van de
modulatie -spraakversterker. De hoeveelheid modulatie wordt bepaald door de potentiometer
in de terugkoppeling van de eerste opamp.
Men zal de instellingen zodanig verzorgen,dat het optimum van LF kwaliteit bekomen wordt
met zo weinig mogelijk vervorming en ruis.
De modulatie (via een "LINE INPUT") kan afkomstig zijn van een signaal generator,een
microfoon,een CD-speler of een mp3-speler.
Het is een goed idee om een schakelaar op de microfoon te zetten,inschakelbaar als de
betrokkene in full duplex zichzelf wil horen spreken, samen met de andere spreker.

10 GHz DRO door GM8OTI.
De metingen die op deze laatst voorgestelde 10 GHz DRO werden verricht, leverden een SHF
versterking op van 10 dBm (10 mW) tussen 10 en 11 GHz.
Met de toevoeging van een betere antenne, kan men 15 tot 27 dBi versterking verwachten op
de 3 cm band, bij een bandbreedte van 500 MHz (10-10,5 GHz).
Binnen dit frequentiegebied kunnen voor ATV meerdere tv-kanalen tijdens een SHF-verbinding
verzonden worden, door het toevoegen van meer dan éen modulator in het MF-gedeelte van
een up-converter.
Dit kan oplopen tot 18 FM TV kanalen met 27 MHz bandbreedte per stuk.

Meer over de ‘Solfan’ module.

De onderdelen van deze module zijn voor een didactisch overzicht uit elkaar gehaald en verspreid op
een houten plank geschroefd.
Het betreft een eenvoudige 10 GHz breedband zender-ontvanger.
Als belangrijke opmerking geldt hierbij dat men er steeds moet voor zorgen dat de antenne-polarisatie
van de zender dezelfde moet zijn bij de twee stations die met elkaar een verbinding willen maken.
In Europa zal men vaak zien dat zowel de golfgeleider als de erachter volgende hoornantenne met hun
smalle zijde (b) horizontaal geplaatst worden bovenop bv. de stevige driepikkel waarop het toestel te
velde opgesteld wordt. Dit komt meestal overeen met horizontale polarisatie.
In andere delen van de wereld (bijv. Nieuw Zeeland) kan het zo zijn dat de golfgeleider gemonteerd is
met het brede gedeelte (a) horizontaal.
Indien, hoe dan ook, het tegenstation niet juist hetzelfde doet, zal een verbinding niet mogelijk blijken.
In het geval van de afbeelding hierboven, wordt op de Gunn-diode een geregelde gelijkspanning van 8 V
toegepast.
De gekozen middenfrequentie van het ontvangergedeelte zal meestal 30 MHz,90 MHz of 100 MHz
zijn,telkens met een bandbreedte tussen 100 tot 200 kHz.
Pas een kleine modulatiespanning toe op de 8 volt voeding, door middel van de uitgangsspanning van
een transistor- microfoonversterker, waar aan de ingang een1 kHz toon-oscillator kan aangesloten
worden om de identificatie op afstand te vergemakkelijken, voor stations die zoeken naar een 10 GHz
signaal.
De volgende schema’s geven een idee over hoe men een 10 GHz breedband transceiver kan bouwen op
basis van een Solfan module.
De voeding, microfoonversterker, en de toon-oscillator secties, kunnen bedraad worden op veroboard.
De 30 MHz (of 100 MHz,of 10,7 MHz) MF versterker kan echter beter uitgevoerd worden op een
printplaat, bij voorkeur dubbelzijdige epoxy, teneinde verlies van de signaalkwaliteit te voorkomen.

Solfan-type X-band Gunn-module: onderzijde-aanzicht met enkele mechanische aanpassingen:

De Gunn-oscillator frequentie kan ingesteld worden op bv. 10368 MHz. De afstemschroef voor de
mengtrap wordt geregeld tot de mengdiode 0,5 tot 1 mA stroom trekt, niet meer.
Die messingsschroef kan best vervangen door een PTFE of nylon schroef of staafje, bediend door een
micrometerkop voor de volledige mechanische afstemming over de hele 10 GHz amateur band.
Het bestaande schroefgat kan zo nodig aangepast worden in grootte om deze wijziging mogelijk te
maken.

Bovenaanzicht van een Solfan-type Gunn module voor X-band elektrische aansluitingen:

Over de 2 klemmen van de Gunn-diode zijn componenten verbonden, die dienen als overspanningsbeveiliging zoals een 10 volt zenerdiode als overspanningsbeschermer, en in andere uitvoeringen, een
condensator. De condensatoren zijn keramische types. De weerstand over de mengdiode, voert haar
gelijkstroom af naar de massa via de metalen buitenmantel van de coaxiale kabel die loopt naar de
ingang van de middenfrequent versterker.
Men zou een milliampèremeter (0 tot 5 mA) kunnen aansluiten in serie met de weerstand, om de
diodestroom te meten op het ogenblik dat men de trilholte met de bijgaande afstemschroef regelt voor
de beste prestaties van de ontvanger.
De mA meter moet dan 0,5 mA aangeven. Veel meer duidt op slechte Rx-werking.

Voeding / modulator / toon-oscillator schakelingen voor breedband FM microgolf
zender/ontvanger.

Zoals blijkt uit het schema,is de schakeling in feite samengesteld uit drie afzonderlijke delen, van links
naar rechts, de microfoon-versterker, de 1 kHz toongenerator, en de voeding, die op drie afzonderlijke
veroiboard’s kunnen bedraad worden, en daarna samengevoegd, ofwel alles in 1 keer op een geêtste
printplaat uitgevoerd.
Voeding / modulator / toongenerator, voor een breedband FM Gunn-diode microgolf
zender/ontvanger.
We merken op dat in deze schakeling goedkope transistoren gebruikt werden zoals den
BC108,BC182,die kunnen vervangen worden door BC147, BC148, 2N2222 types. (zelf nazien wat
hiervan kan dienen). De 1 μF tantalium condensatoren worden zo dicht mogelijk bij de in- en
uitgangspennen van de LM317T gesoldeerd. Het zou ook de moeite waard kunnen zijn, een passende
bescherming tegen een onbedoelde ompoling van de voedingsspanning te voorzien, zoals in hetgeen
voorafgaat reeds gekeken werd, maar hier niet inbegrepen was. De regelbare uitgangsspanning van de
LM317T, wordt in FM gemoduleerd door de microfoon, of door andere audio zoals een 1 kHz toon
(toepasbaar via een kipschakelaar), en wordt vervolgens rechtstreeks toegevoerd aan de plus-klem van
de Gunn–diode.
De Gunn-oscillator werkt met een spanning van 6 tot 9 V (positief ten opzichte van de massa/aarde), bij
100 mA. Door de grootte van de voedingsspanning voor de Gunn-oscillator te wijzigen, kan men de
frequentie van de trilling veranderen met maximaal 40 MHz. Het uitgangsvermogen van het
inbraakalarm bedraagt 5 tot 10 mW op 10 GHz, terwijl normaal wordt afgestemd op 10,525 GHz.
Om deze frequentie te wijzigen voor amateur-communicatie, heeft men een frequentiemeter nodig.

FM ontvanger, snel gemaakt met een chip.
Een zelf gebouwde ontvanger met het Philips TDA7000 "FM radio op een chip" I.C., die op ofwel 30 of
90 MHz kan afgestemd worden, is eenvoudig te verwezenlijken:

De waarden van L en C, rechts op het schema, worden zodanig gekozen dat deze parallelkring
resoneert op de gekozen waarde van de middenfrequentie. Zo is dat voor fm= MF=30 MHz
bijvoorbeeld 22 windingen nr. 26 SWG geêmailleerde koperdraad, dicht bij elkaar gewikkeld op
een 5 mm diameter trolituul spoelvorm, parallel met een 3,3 pF ronde keramische
schijfcondensator.

Een iets ingewikkelder te bouwen superheterodyne met 30 MHz-ingang, en een 10,7 MHz-uitgang, dus
aansluitbaar op de MF ingang van elke gewone (88 MHz tot 106 MHz) FM ontvanger,maakt gebruik van
een enkele chip zoals de I.C.’s CA3089E, CA3189E, ULN2111, enz.
Bij elk van deze vermelde FM- I.C,’ s past de LM386 als goede laagfrequent vermogenversterker
(vroeger de TBA820):

Een LM386 I.C. is een goede keuze als laagfrequente eindversterker. Deze module kan afzonderlijk
gebouwd worden, of in combinatie (op dezelfde printplaat) met de TDA7000,in de ontvanger.
Een 30 MHz ontvanger, gebaseerd op de TDA7000 FM ontvanger-IC: afmetingen v.d. print = 90 mm x
56.5 mm.
De onderdelen lay-out voor de bovenstaande PCB, is hieronder te bekijken:

Printplaat afmetingen = 90 mm x 56,5 mm

Het in gebruik nemen van een Gunn–transceiver.
Nadat de componenten op hun juiste plaats geordend zijn, en alle onderdelen van het systeem met
elkaar verbonden zijn op de juiste wijze, kan men de Gunn-voedingsspanning inschakelen en deze
regelen op een waarde waarmee de gekozen frequentie instelbaar is.
Met behulp van de stelschroef kan deze frequentie nog wat geregeld worden. Controleer elke module in
het systeem afzonderlijk, en als laatste of op de Gunn- diode de juiste gelijkspanning werd toegepast, in
de meeste gevallen zeker nooit groter dan 12 V, meestal 6 tot 8 volt gelijkspanning aan de uitgang van
pen 2 van de LM317T regelaar.
Kijk op het beeldscherm van een oscilloscoop na, of er geen overgangsverschijnselen of teveel ruis op
zitten, zowel op de voeding als over de uitgangsspanningen van de Gunn-diode en de mengdiode voor
overgangsverschijnselen en "ruis". Kijk na of er over de pennen van de LM317T regulator, waarover 1μF
tantaliumcondensatoren gesoldeerd zijn, geen pieken voorkomen. Sluit een 1 tot 5 mA meter aan tussen
de mengdiode en de massa. De milliamperemeter moet 0,5 tot maximum 1 mA aanduiden.
Uit de luidspreker moet een gesis komen. Zoek een geschikte 30 MHz signaal bron, zoals een FM
gemoduleerde signaalgenerator, en verdraai de kern in de spoel L op de TDA7000 printplaat tot u een
signaal hoort. Verdraai de aanpassingsschroef van de caviteit tot de meter van daarjuist 0,5 mA
aanduidt, dat is beter dan 1 mA of 0,25 mA voor een goede werking van het geheel. Vervolgens is het
ogenblik gekomen om een 10 GHz amateur te vinden. Indien geen afspraak gemaakt was met een OM
op de 2 m band, dan kan alvast nagegaan worden of de 10 GHz ontvanger werkt door een VHF= ZHF
bron van een 2 m, 70 cm of 23 cm (bv.500 mW) vermogen, harmonischen te laten produceren, die
beluisterbaar zijn op de 10 GHz band. Een 1N23 diode in de ontvanger kan dit ontdekken en detecteren
(CW, SSB of FM).

De volgende tabel toont enkele nuttige harmonische betrekkingen, om de 10 GHz ontvanger in de
transceiver te testen:
Ingangs-frequentie Vermenigvuldigingsfactor
Uitgangsfrequentie
144 MHz
x 71
10,22 GHz
144 MHz
x 72
10,368 GHz
432 MHz
x 24
10,368 GHz
1296 MHz
x8
10,368 GHz
Omdat de vermenigvudigingsfactor op de 2 m band nogal groot is, bestaat in dat geval de grootste kans
op fouten of misleidende harmonischen, zodat het beter is een 70 cm of 23 cm bron te gebruiken, als
men daar tenminste over beschikt, Men kan er natuurlijk ook ene zelf maken met de gegevens uit het
voorafgaande of met hetgeen daarover nog gaat volgen. Het is duidelijk dat bij deze instellingen en
afregelingen een voor SHF en ZHF geschikte frequentiemeter en/of (absorptie-) golfmeter, grote
diensten kunnen bewijzen. Merk op dat de frequentie 10,368 GHz iook de smalband operationele
frequentie is. Als een smalband FM station in de buurt woont, kan deze (indien bereidwillig en tijd genoeg
hebbend) meehelpen met het ijken.

Onze hier besproken eenvoudige apparatuur is breedband, en relatief onstabiel dus een nauwkeurig
ijkpunt van 10,368 GHz, bekomen met de hulp van een smalbander, is waardeerbaar. Bij een dergelijke
nauwkeuriger instelling is het aan te raden de gelijkspanningsinstelling voor de Gunn-diode te laten
regelen door ee tien-verdraaiingen potentiometer (helipot) zoals reeds vermeld in het voorafgaande, en
de diepteregeling van de afstemschroef over te laten aan een micrometer. Als de Gunn-transceiver’s van
twee correspondenten zodanig bijgesteld ziijn, en de antennes nauwkeurig naar elkaar gericht, zodat ze
elkaar kunnen horen,is het best de zendgedeelten eerst te moduleren met een 1000 Hz toon,en de
beide ontvangers met de regelschroef en de micrometer nog eens fijn bij te stellen voor de beste
sein/ruis verhouding. We weten reeds dat daarna een gesprek zal mogelijk zijn, indien de
middenfrequenties (30 MHz,90 MHz,100 MHz) identiek zijn, waarna men een duplex gesprek zal kunnen
voeren, als ware het een telefoon-verbinding.
Dikwijls zal men de apparatuur optimaliseren rond het 10,3 tot 10,4 GHz deel van de amateurband.

Links: een voorbeeld van een micrometer om de afstemschroef voor de bijregeling v.d. frequentie in te
stellen.
Rechts: G3PHO/P, in de zomer van 1995, werkend over een 160 km pad, op 10 GHz breedband, na
afspraak met een OM op 144,175 MHz SSB.
Bij het richten van de antenne werd een kompas gebruikt. Landkaarten en een daarvoor beschikbaar
computerprogramma zijn ook gunstig. Indien men geen schotelantenne toepast op 10 GHz, maar een
hoornantenne, wordt deze aan beide zijden bij de 2 correspondenten bi j de aanvang tijdens het zoeken
naar elkaar eerst horizontaal geplaatst met een waterpas dat bovenop de hoorn staat of ligt.
Het gemeten ruisgetal van dit systeem was 8 dB, dit is goed voor een diode mengtrap in een
breedband systeem. Maar met smalband FM zou dit beter geweest zijn met een ruisgetal tussen 1 en 2
dB.
Zowel bij smalband als breedband blijkt men in Europa steeds grotere vermogens te verkiezen, en
grotere antennes onder de vorm van collineaire in fase werkende antennen, zowel voor de 144 MHz als
voor de 10 GHz. G3PHO/P zendt nu uit met 100 watt P.E.P., en een 8 element yagi die door DL6WU
ontworpen is.
Nog meer over de Soltan -module:
Bij deze module ligt de negatieve pool van de voedingsspanning aan de massa, en staat dus op
aardpoteniaal, terwijl de positieve pool de Gunn-diode voedt.
Twee dioden liggen binnen de golfgeleider in elkaars verlengde (Gunn-en mengdiode), dus niet in twee
afzonderlijke, naast elkaar gelegen trilholten, zoals we hierboven reeds bekeken hebben.
Er bestaan ook positieve aarde modules, maar een positieve grond of massa,is moeilijk te combineren
met de rest van de schakelingen als die allen negatief geaard zijn.
De twee zij-aan-zij holtes kan men ook laten werken als transceivers maar ze zijn minder effectief dan
het type "in lijn", en dat ligt vooral moeilijk als hun uitgang moet stralen via een schotelantenne.

10 GHz oscillator en vergrendeling.

Links: Gemeten afstemkromme van een M/A-Com Gunnplexer.
Rechts: Geregelde voeding voor een Gunnplexer. Een zenerdiode en twee weerstanden zorgen voor een
verschuiving van 3 MHz/Volt gevoeligheid die nodig is voor een goede fasevergrendeling van een PLL –
afstemschaal, bv. op 10220 MHz voor een 10220/10250 breedband duplex, of op een fasevergrendelde
10220 MHz., of op 10368 MHz als de 70-igste harmonische van een 2 m zender-(ontvanger).
Door een regeling van de voedingsspanning van de Gunn-diode, kan men de frequentie soms wijzigen
met 7 MHz /V. Dit zou moeten blijken uit de links staande grafiek. We merken op dat de
voedingsspanning lager blijft dan12 volt. Als regel - I.C. kan een LM317K dienen.
De volgende afbeelding toont een met een PLL fasevergrendelde Gunnplexer op10080 MHz.

Links: Uitgangsspanning van een fasevergrendelde Gunnplexer.
Rechts: Een gestabiliseerde, maar toch regelbare voeding met een I.C. met drie klemmen,laat toe een
Gunn-oscillator af te stemmen via het reeds hoger besproken "frequentie duwen". Normaal hoort hier
een tabel bij met componentenwaarden voor verschillende mogelijke instellingen. Daarbij wordt er naar
gestreefd om ruis die bovenop de uitgangsgelijkspanning zit, zo klein mogelijk te houden.
De elektronische afstemming is mogelijk met de rechts staande schakeling. Een regel - I.C. met drie
klemmen laat toe de Gunn-oscillator af te stemmen met fasevergrendeling. De linkse grafiek toont het
resultaat. Men treft een dergelijke opvatting ook aan in de zogenaamde politieradars, zoals de NEC
ND751AAM 10 GHz (ND610AAM voor 24 GHz met ongeveer dezelfde kenmerken). Alle 10 GHz bronnen
moeten een voldoende groot uitgangsvermogen uitstralen om een nuttig resultaat op te leveren.
De normaal koperen regelschroef voor de fijne frequentieafstemming, is vervangen door een Teflon
diëlektrische uitvoering.

Nog enkele ontwerp-details:

Links: Een golfgeleider/ coax aanpassingsstuk met weinig verliezen, en een staande golf verhouding die
beter is dan een 1,2: 1, kan gemaakt worden van een korte lengte standaard WR90 golfgeleider.
Een standaard connector wordt geschroefd in een opening die zich bevindt op 0,5 cm tot 1 cm van het
kortgesloten uiteinde. Een flens, die vervaardigd is uit een geschikt stijf stuk messing of koper, is
gesoldeerd aan het andere uiteinde.
Rechts: Indien een duurzaam metalen stuk (zoals messing) niet beschikbaar is om een dergelijke
aanpasser aan elkaar te solderen,kan als vervanging eventueel dubbel bedekte epoxy printplaat dienen
om er zowel een stuk golfpijp mee te maken, als een flens en een hoorn.
Ontwerp van een station voor de microgolf banden, door Glenn Elmore, N6GN. (Designing a
Station for the Microwave Bands, 1987). Van breedband naar smalband.
Hoewel de microgolf banden enkel nuttig geacht worden voor korte afstand kontakten, waarbij beide
stations op een gezichtslijn van elkaar liggen, zijn microgolf DX-kontakten vaak mogelijk via paden die
allesbehalve visueel zijn. Eén van de eerste verrassingen ik op 10 GHz beleefde, was het feit dat ik in
staat was om met een 10-milliwatt zender een S9-kontakt te leggen en te blijven voeren, door middel
van verstrooiing van mijn antennebundel tegen een berg, die zichtbaar was voor zowel de ontvanger als
de zender van mijzelf wen van de correspondent. De berg stond op ongeveer 10 km van de beide
stations, en de directe weg werd geblokkeerd door een andere berg. De antennes waren een 1,2 meter
diameter schotel aan de ene kant, en een hoorn met de afmeting van een kleine handpalm aan de
andere kant. Microgolf communicatie over grote afstanden is ook mogelijk via de troposfeer, en door
weerkaatsingen op de zeespiegel, zelfs wanneer dat helemaal niet lukt op lagere frequenties.
Commerciële vliegtuigen bieden voldoende volume en een oppervlakte, die groot genoeg is om onze
antennebundel op te weerkaatsen voor buiten-de-horizon kontakten. Weerkaatsing op de Maan is niet
enkel op VHF= ZHF mogelijk, maar met microgolven voor Moonbounce echo-communicatie, ook op 10
GHz.
Vandaag verkiezen velen smalband boven breedband communicatie,deze laatste werkingswijze die
onstabiele oscillatoren toeliet. De plaatselijke oscillator van de ontvanger, diende ook om te zenden,
waarvoor een grote bandbreedte vereist was. Deze eenvoudige aanpak leverde door de grote
bandbreedte echter ook extra ruis op. Vermindering van de communicatie-bandbreedte van bijvoorbeeld
300 kHz tot 3 kHz, levert echter een even grote verbetering op van de signaal-ruisverhouding, zoals het
verhogen van het zendvermogen van 1 watt tot 100 watt, d.w.z. 20 dB. In deze smalband FM opvatting
is men ook stabielere oscillatoren gaan toepassen voor een nauwkeuriger frequentie-bepaling en
afstemming. Er bestaat dus altijd ruimte en mogelijkheden voor verbeteringen. Voor een 2-megabaud
verbinding, is men nu in staat om DX te verbeteren door het optimaliseren van de detectorbandbreedte
in de ontvanger. Als de antenne bovenop een mast staat, samen met de rest van de apparatuur, moet
deze laatste waterdicht behuisd worden, om ze tegen alle weersomstandigheden bestand te maken.
Als alternatief, is enkel de antenne hoog bovenaan plaatsen mogelijk, met een half-rigide verliesarme
coaxiale kabel verbonden met een beschermde omgeving zoals de shack, een garage of een tuinhuisje,
waar de rest van de apparatuur staat, en dat is niet noodzakelijk altijd de shack, maar bijvoorbeeld een
hut op een hooggelegen plaats, zelfs op een bergplateau.

Nog een 10368 MHz SHF versterker voor de 3 cm band. (GaAs-FET-PA fUr das
3cm-Band von Jürgen Dohms, DC0DA).
Geïnspireerd door de publicatie door F6DZK over een transistor-PA in DUBUS 1/88, werd met
de Mitsubishi GaAs FET MGF2124 de volgende versterker gebouwd.
Volgens de productinformatie van Mitsubishi: realiseert deze FET op 10 GHz 7 dB versterking
met 1W SHF uitgangsvermogen en op 12 GHz 6 dB, ook 1 W. Dit alles bij een VDS= 8 V en
ID= 300 mA.
De commerciële uitvoering is verwezenlijkt op aluminiumsubstraat AL203 met een optimale
warmteafvoer, en hoogwaardige componenten (SMA-connectoren, beam-lead condensatoren,
enz.). De volgende laboratoriumtesten met praktijkmetingen leverden als resultaten: gain 6,2
dB op 9,5 GHz bij een uitgangsvermogen van 0,84 W en een sturend vermogen P in= 0,2 W,
VDS= 9 V, ID= 0.39 A. (op 14 GHz: 3 dB gain, Puit= 0,8 W, Pin= 0,4 W, VDS= 9V, ID= 0.38A.
De schakeling wordt bedraad op Teflon plaat met 0,79 mm dikte. Veel aandacht werd besteed
aan de warmteafvoer van de chip’s, want van deze laatsten hangt de stabiliteit van de
schakeling af.

Hieronder volgt een uitvoering met Duroid 5880 Teflon materiaal, dat slechts 0,25 mm dik is,
en geschroefd wordt op een aluminium blok, waarbij de GaAs FET in een daarin gefreesde
ruimte zit.

De hoorn antenne.
Hoorn antennes zijn eenvoudig tapse golfgeleider secties. De beschikbare winst loopt van ongeveer 6 dBi
(open golfgeleider) tot ongeveer 24 dBi. Hoorns kunnen worden gemaakt met grote waardeverschillen,
bv. 17 dBi versterking hoorns die typisch goed zijn voor 10 GHz QSO’s over enkele tientallen kilometers
Dit is een robuuste antenne uitsluitend uit metaal geconstrueerd, een elektromagnetische
hoorn die geen verliezen- veroorzakende diëlektrica bevat. Dat is de reden waarom deze hoorn
soms aanbevolen wordt als de industriestandaard voor het meten van de versterking van
verschillende soorten antennes via vergelijking- of "substitutie"-methoden.
Bovendien wordt de hoornantenne vaak gebruikt als een bron, illuminatie of ‘belichter’, om
elektromagnetische energie te verdelen over het oppervlak van een parabolische reflector of
lens. Dan wordt de hoorn een integraal onderdeel van de reflector- en de lens-antennes.
Geschikte materialen voor zelf vervaardiging zijn printplaten, messing of koperen plaat, of
tinnen bord. Als PCB materiaal wordt gebruikt, van het dubbelzijdige type, is het nodig de
naden zowel voor de koperen binnen- als buiten-laag te solderen voor extra sterkte.

Rechts: coördinatensysteem en meetkundige vorm van een hoorn-antenne.
De hoorn-antenne kan beschouwd worden als een overgang tussen een golfgeleider en de vrije ruimte.
Een rechthoekige golfgeleider wordt gebruikt om een verbinding te maken met een rechthoekige
golfgeleiderhoorn, en een cirkelvormige golfgeleider voor een cirkelvormige golfgeleider hoorn. De hoornantenne wordt gewoonlijk toegepast als voedingscomponent van een parabolische schotelantenne, ook
als standaard opstelling voor het uitvoeren van antenneversterking metingen. De antenne prestatie kan
in dat geval berekend worden tot op 0,1 dB nauwkeurigheid. Voor een rechthoekige pyramidale hoorn,
spelen de gekozen afmetingen a en b van de hoorn een rol voor het berekenen van een optimale
versterking, namelijk: winst in dB= 8,1 + 10 log [(A*B)/(λ0/)2]. Hierin staan A,B en λ0 in duim= 2,5 cm.

Als voorbeeld, zal een hoorn met A= 25 cm en B= 10 cm, werkend op 10 GHz, een versterking bezitten
van (A= 10 duim, B= 4 duim en λ0= 3 cm of 1,18 duim, in te vullen in de uitdrukking van de gain,
hetgeen oplevert):
Gain van de antenne in dB= 8,1 + 10*log[(40/(1,18)2 ] = 8,1 + 10*log(40/1,4)= 8,1 +10*log(28,57)=
22,56 dB.
De hoorn dient in de meeste gevallen als een uitlopende verlenging van een rechthoekige
golfgeleider die gebruikt wordt om hem te voeden. Elke modus van de werking wordt mede
gekenmerkt door een eigen cutoff frequentie. De dominante manier van voortplanting is deze
met de laagste cutoff frequentie en voor een rechthoekige golfgeleider is dat de TE 10-modus.
De cutoff frequentie van de TE10 mode is bepaald door de lange afmeting van de rechthoekige
golfgeleider. De TE notatie wordt gebruikt om aan te geven dat het elektrisch veld altijd en
overal dwars (d.w.z. loodrecht) staat op de voortplantingsrichting tijdens de geleiding.
Aangezien de TE10 modus is de dominante (d.w.z. de laagste afsnijfrequentie), hebben alle
andere modi afsnijfrequenties die groter zijn dan voor de TE10 mode. Bijvoorbeeld de volgende
hogere orde modus is de TE20-modus (voor een standaard golfgeleider met afmetingen a en b,
gekenmerkt door a/b= 2). Hogere orde modi garanderen geen goede onverzwakte
voortplanting en zijn daarom, behalve voor bijzondere toepassingen, ongewenst.
Men kan stellen dat voor standaard SHF toepassingen, de golfgeleiders beperkt zijn tot enkel
die frequenties die liggen tussen de TE10 en de TE20 mode cutoff-frequenties.

Hoorn antennes zijn erg populair op UHF (300 MHz tot 3 GHz) en hogere frequenties (tot 140
GHz). Ze produceren een directioneel stralingspatroon met hoge antenneversterking, die kan
oplopen tot 25 dB, met typisch 10 tot 20 dB.
Hoornantennes vertonen een breedbandige impedantie, hetgeen impliceert dat de ingangsimpedantie slechts langzaam varieert over een breed frequentiegebied (waardoor dus lage
waarden van de SGV of VSWR voorkomen).
De bandbreedte voor praktische hoornantennes ligt in de orde van 20: 1.Bijvoorbeeld tussen 1
GHz en 20 GHz is een 10:1 bandbreedte niet ongewoon. De versterking van hoornantennes
vergroot (en de bundelbreedte neemt af), als de werkfrequentie vergroot. Dit is omdat de
afmeting van de hoorn-apertuur altijd gemeten wordt in golflengten en op hogere frequenties
is de hoorn-antenne daardoor "elektrisch groter" omdat een hogere frequentie een kleinere
golflengte heeft.

Aangezien een hoornantenne een bepaalde fysieke grootte heeft (bijvoorbeeld een vierkante
opening met 20 cm doorsnede), telt de opening van de hoorntrechter of apertuur, meer
golflengten op hogere frequenties. En volgens de antenne theorie geldt, dat grotere antennes
(in termen van golflengten in grootte) een grotere directiviteit hebben, dus dat geldt in dit
geval ook hier.
Dat betekent bv. dat wanneer men een 10 GHz hoorn toepast om 24 GHz uit te stralen of te
ontvangen, hij beter zal presteren dan op 10 Ghz. Hoorn antennes vertonen zeer weinig
verlies, waardoor de gerichtheid of directiviteit van een hoorn ongeveer gelijk is aan de winst
of gain indien beiden uitgedrukt worden in decibels.
Populaire versies van de hoornantenne omvatten de E-vlak hoorn. Deze hoornantenne is wijd
uitlopend in het E-vlak of vlak van elektrische veldlijnen, vandaar de benaming.
De horizontale afmeting constant w, is doorlopend vanaf de golfgeleider tot het uiteinde van de
hoorn.

Een ander voorbeeld van een hoornantenne is het H-vlak hoorn. Deze hoorn werkt vooral goed
samen met de magnetische veldlijnen in de H-vlak, met een constante hoogte h van de
golfgeleider en van de hoorn.

De populairste hoornantenne is zowel actief in het E als in het H vlak. Het is een piramidale
hoorn met een breedte B en een hoogte A aan het einde van de hoorn.

Links: de klassieke hoornantenne. Rechts: de golfpijp waardoor ze gestuurd wordt. Volgens de
vergelijkingen van Maxwell gelden voor een golfpijp drie regels:
1) tijdens de voortplanting door de bewegende E en H veldlijnen binnen een golfpijp, kunnen
deze niet door de metalen wanden dringen, maar ze weerkaatsen er op.
2) Een elektrische veldlijn die in aanraking komt met een metalen vlak, zal zich altijd oprichten
en er loodrecht op gaan staan.
3) Magnetische veldlijnen liggen altijd zeer dicht tegen een metalen oppervlak en blijven er
Maxwell besluit uit deze drie regels, dat er slechts een beperkt aantal voortplantingswijzen of
propagatie-modi kunnen bestaan.
Hoornantennes worden meestal gevoed door een zogenaamde ‘probe’ in een deel van een
golfgeleider. De E-veldverdeling van de dominante modus is weergegeven in de onderste helft
van de volgende figuur.

In de rechtse figuur ziet men de voedingspin of probe zitten onder een connector, met aan de onderzijde
van de golfpijp enkele regelschroeven om de veldverdeling te beïnvloeden, alsook de grootte van het
volume van de golfpijp, werkend als een trilholte of caviteit die de frequentie van het systeem bepaalt.
In de antenne-theorie bewijst men dat het ‘verre veld’ van een hoorn antenne gelijk is aan de Fouriertransformatie van de velden bij de opening van de hoorn.
Aan boord van schepen, waarop bar slechte weersomstandigheden heersen, zal men hoornantennes onder druk zetten door er samengeperste stikstof maar toe te voeren, die men niet
laat ontsnappen als gas, door de voorkant van de antenne met zorg af te dekken met een
doorzichtig, verliesvrij plastieken venster. Dit is meestal cilindrisch van vorm, is geplaatst over
het uiteinde van de golfgeleider of hoorn met de as van de cilinder in het vlak van het
diafragma.

Praktisch voorbeeld over het vervaardigen van een 10 GHz, 20 db hoorn-antenne.

Alle (nog aan elkaar gehechte) elementen zijn vervaardigd uit 1,6 mm dikke messingplaat
(eventueel koper of dik blik), op maat gesneden volgens de op de figuur gegeven afmetingen.
Na plooien of samenvouwen worden de twee uiterste sectoren zorgvuldig gesoldeerd met een
fijne, goed sluitende naad. Na afweking wordt aan het deel met de kleinste afmetingen van de
hoorn, een flens gesoldeerd, met dezelfde afmetingen als de flens van de golfpijp langs waar
ze zal gevoed worden. De twee flenzen worden aan elkaar geschroefd met in de voorgeboorde
gaten bv. M4 x 25 of M6 x 25 verzonken schroeven.

Alle elementen, schroeven en gesoldeerde naden worden beschermd met een laag
polyurethaanvernis na montage, want indien onvoldoende aandacht wordt besteed aan het
weerbestendig maken van de antenne, zullen haar prestaties geleidelijk verslechteren als
gevolg van corrosie.
De optimale afmetingen voor de 10 GHz hoorn, die we min of meer terugvinden op de te
plooien figuur, zijn voor een 20 dB hoorn, typisch:
A= 132mm.
B= 108mm.
L= 195mm.
Er heeft onvermijdelijk een afweging plaats tussen de te bereiken winst, en de fysieke grootte
van de hoorn.
Op 10 GHz zou men deze hoorn kunnen vervangen door een schotelantenne met een
parabolische reflector met 30 cm diameter voor dezelfde gain.
24 GHz Hoorn antenne.
Een 24GHz hoorn is eenvoudig antenne te bouwen. De afmetingen zijn niet erg kritisch
waardoor men een goede aanpassing zal bekomen aan bv. een WR42 golfpijp zonder
afstemmen of bijregelen.
De afmetingen voor een optimale versterking op 24 GHz staan in de volgende tabel:
Gain (dB)
15
20
25
30

Bundelbreedte (graden)
30
17
9
5

Lengte (mm)

A (mm)

B (mm)

26
81
270
819

31
55
98
174

25
45
79
141

Geschikt materiaal is zoals bij de andere hoorns messing, koper, blik, tin.

De overgangen van de golfpijp naar de hoorn en golfpijp en hoorn naar een gepaste flens, moeten met
zorg uitgevoerd worden.
Ontwerp-grafiek:

Hoornantennes: uit Radio Bulletin: RB Elektronica, juni 1995.
Om elektromagnetische golven in een golfpijp op te wekken wordt veel gebruik gemaakt van
een geleider met lengte λ/2, vaak aangeduid met de benaming "antenne- probe". Die antenne
is feitelijk een halve golflengte-dipool die loodrecht op de weerkaatsingswand in een golfpijp
wordt geplaatst.

Het kortgesloten stuk golfpijp moet een lengte hebben van tenminste λg. Men noemt een‚
belichter’ een stuk golfpijp waarin de antenneprobe geïnstalleerd is, omdat deze combinatie zal
zorgen voor het elektromagnetisch‚ licht’ dat door de antenne-hoorn zal uitgestraald worden.
De totale lengte van de belichter, bestaande uit het stuk golfpijp en een aanpassings-stuk
(flens) naar de antenne-hoorn moet tenminste λg lang zijn.

De antenne-probe (4 mm diameter koperen of messing buis) is eigenlijk een halve golfdipool. Daardoor is de effectieve hoogte van deze antenne heff= 2 x λ/π.
De antenneversterking van een λ/2 dipool is G= 1,64 (t.o.v. een isotrope straler).
Het vermogen dat uitgestraald wordt door de probe die slechts een afmeting heeft van de helft
van een λ/2 dipool, wordt nog aangevuld door het vermogen dat gevormd wordt door het
spiegelbeeld in het metalen vlak van de golfgeleider, waar de probe loodrecht op staat.
Daarom is de antenneversterking (ten opzichte van een puntstraler en gemeten in de richting
evenwijdig aan het aardvlak) van deze antenne 2 x zo hoog als die van een λ/2 dipool, dus
G= 3,28.

De grootte van de antenne-impedantie of stralingsweerstand Rs is (volgens de auteur Kraus in
zijn boek: ’Antennas’) gelijk aan Rs= ( Z o *h e f f ) 2 /(12 0* λ 2 * G) waarin Zo=120 x π, dat is
weerstand van de vrije ruimte, gevuld met droge lucht. Indien men deze waarde invoert in de
formule van Rs, dan vindt men als stralingsweerstand van de antenneprobe die loodrecht op
het metalen vlak van de golfgeleider staat,een Rs= 36,6 Ω.
Dit is de helft van de stralingsweerstand van een λ/2-dipool. De binnenafmetingen van de
golfpijp mogen niet te klein zijn, anders zal de capacitieve invloed van de metalen wanden op
de antenneprobe deze antenne v e r st e mm en naar e en lagere resonantiefrequentie, en de
(werkelijke) stralingsweerstand Rs verkleinen.
Grafiek die enkele verbanden vastlegt:

Voorbeeld:
De gemiddelde golflengte van METEOSAT kanaal 1 (1691 MHz) en kanaal 2 (1694,5 MHz), is

λ= 177 mm. Dan is, met de afmetingen van de hoorn die hieronder voorgesteld is: B/λ= 126:
177= 0,712. Indien we deze waarde invoeren op de y-as of ordinaat v.d. grafiek,en een
horizontale trekken naar de B/λ kromme, lezen we daaronder f/D= 0,48 af. Hierin is D de
diameter van een parabolische reflector die bestraald wordt door de hoornantenne.

D= f/0,48= 1,691/0,48 (voor kanaal 1 met f in GHz)= 3,52192. Deze waarde van 3,52 m valt
in dit geval nogal groot uit voor de diameter van een parabolische reflector voor een Meteosat
kanaal,maar is zeker niet onrealistisch.
De gehele belichter moet elektrisch geleidend zijn. Maak hem daarom van koper of blik.
Gebruik tenminste 0,2 mm dik materiaal, zodat bij het aan elkaar solderen van de onderdelen,
deze niet kromtrekken of blutsen gaan vertonen

In de praktijk blijkt de belichter uitstekend te presteren. Toch kan veel van het
prestatievermogen verloren gaan als voor de N-connectorverbindingen het goedkopere
materiaal wordt gebruikt.
Gebruik materiaal van goede kwaliteit, zeker voor de N-connector met de antenneprobe die
naar binnen de golfgeleider wordt gemonteerd. Zorg bij de montage voor een goede
elektrische doorkoppeling naar de massa.
N-connectorkoppelstukken, speciaal voor semi-rigide kabel zijn zeer prijzig. Een goedkoper
alternatief dat even goed werkt, is het gebruik van N-connectorkoppelstukken voor RG-58
kabel. Gebruik ook hier een goede kwaliteit. De antenne-probe moet recht op de N-connector
worden gesoldeerd.

Wanneer er wisselstroom met een hoge frequentie door een geleider wordt gestuurd, ontstaat
er in de geleider het zogenaamde 'skin effect'. De stroomdoorgang vindt dan voornamelijk
plaats aan de buitenwand van de geleider. Hierdoor is de geleidingsweerstand hoger dan bij de
stroomdoorgang bij gelijkstroom. Daarom is het beter om de antenneprobe na het solderen te
verzilveren vanaf frequenties zoals deze van Meteosat.
Praktische microgolfantennes. (door constructor HA5KHC).
Bij de overgang van een golfgeleider naar een hoorn-antenne moet men letten op het behoud
van de rechte hoeken. De messing plaat waaruit men de onderdelen vervaardigd, is het beste
gezaagd in plaats van uitgeknipt met een blikschaar, zodat de metalen vlakken onvervormd
blijven.. De verbindingen moeten mechanisch sterk zijn, aangezien dit de punten zijn waarop
de mechanische spanningen het grootst zijn. Behalve voor de kleinste hoornen tot de afmeting
van een WG16, is dikwijls een vorm van versterking noodzakelijk. Achteraf kan het geheel aan
de buitenkant worden voorzien van een beschermende verflaag. Ongeacht de toegepaste
assemblage, is een goed metallisch contact bij de hoeken en naden essentieel. Gesoldeerde
verbindingen zijn bevredigend mits de hoeveelheid soldeer in de hoorn wordt geminimaliseerd.
Indien delen van de (grotere) hoorn worden geschroefd of aan elkaar geklonken, is het
essentieel dat veel bouten of klinknagels op dichte afstand van elkaar worden gebruikt om een
goed elektrisch contact te waarborgen.
Microgolf optische metingen: belangrijk voor onze zichtlijn verbindingen.
Het microgolfstelsel bestaat uit een microgolf zender, een detector, een goniometer, een
draaitafel en enkele bijkomstigheden. De Gunn- diode zender stuurt 15 mW van coherent,
lineair gepolariseerd microgolf vermogen uit op een golflengte van 3 cm. De Gunn-diode zit in
een 10,5 GHz trilholte, met een microgolf hoorn op de uitgang. De uitgang wordt lineair
gepolariseerd langs de as van de diode en de hoorn straalt een sterke bundel microgolfstraling
gecentreerd langs de as van de hoorn. Let op: alhoewel het vermogen ruim valt binnen het
standaard veiligheidsniveau mag men nooit rechtstreeks van dichtbij kijken in de microgolf
hoorn wanneer de zender is ingeschakeld.

De microgolfontvanger verschaft een meterstand die evenredig is met de intensiteit van het
invallende signaal. Een microgolf hoorn, die identiek is aan die van de zender, verzamelt het
microgolfsignaal en voert het toe aan een diode in de 10,5 GHz trilholte. De diode reageert
alleen op een component van een microgolfsignaal, dat gepolariseerd is langs de diode-as.
Daarom is het nodig, voordat de metingen beginnen, de polarisatie- hoeken van zowel de
zender als de ontvanger dezelfde oriëntatie te geven.

De microgolfstraling van de zender wordt lineair gepolariseerd langs de as van de diode. Als de
straling zich voortplant door de ruimte, blijft de elektrische vector uitgelijnd met de as van de
diode.
De intensiteit-keuze instellingen (30 x, 10 x, 3 x en 1 x) zijn de waarden waarmee men tijdens
de metingen, de meterstand kan normaliseren. Stel de roterende houder in, zodat de
invalshoek bijvoorbeeld gelijk is aan 45 graden. De hoek tussen de as van de ontvanger en
een lijn loodrecht op het vlak van de reflector wordt de reflectiehoek genoemd. Meet de
reflectiehoek voor verschillende invalshoeken. Op sommige hoeken zal de ontvanger niet
alleen de gereflecteerde golf, maar ook de golf rechtstreeks afkomstig van de zender
weergeven hetgeen tot misleidende resultaten kan leiden. Bepaal de hoeken waarvoor dit waar
is.
Polarisatie meting.

Als de zender diode vertikaal gemonteerd staat, is
de microgolfstraling ook vertikaal
gepolariseerd. Indien de detectie- diode onder een zekere hoek zou staan met de zender
diode, zou alleen de component van het invallend elektrisch veld die is uitgelijnd langs die as,
gedetecteerd worden. In dit deel van het experiment kunnen we onderzoeken hoe een
polarisator kan gebruikt worden om de polarisatie van de microgolfstraling te veranderen.
Plaats de detector tegenover de zender. Verdraai dan de ontvanger in stappen van 10 graden
tot 180 graden bereikt zijn. Op elke positie noteer de meterstand van de gedetecteerde
uitgangsspanning, noteer deze waarden in een tabel en interpreteer de polarisatie metingen
Voorbeelden van meter aflezingen onder een hoek van 0◦ 10◦ 20◦ 30◦ 40◦ 50◦ 60◦ 70◦ 80◦ 90◦
100◦ 110◦ 120◦ 130◦ 140◦ 150◦ 160◦ 170◦ 180◦ Een polarisator wordt geplaatst tussen de
zender en de ontvanger, en herplaats de rotatiehoek van de ontvanger voor een vertikale
polarisatie. Met de sleuven van de polarisator horizontaal uitgelijnd, vindt de oriëntatie van de
ontvanger waarvoor de meter de minimale uitslag vertoont. Herhaal deze meting met de
uitlijning bij 22,5, 45, 67,5 en gleuven van 90 graden in de polarisator ten opzichte van de
horizontale.
Andere meting met een polarisatierooster.

Een microgolf zender zendt een 10 GHz gepolariseerd signaal uit, gemoduleerd door een 1000
Hz blokgolf. Een ontvanger, aangesloten op een luidspreker, maakt het ontvangen signaal
hoorbaar, indien geplaatst tegenover de zender. Een metalen rooster, dat bestaat uit dunne,
dicht bij elkaar geplaatste parallelle staven, wordt geplaatst tussen zender en ontvanger, met
verschillende oriëntaties van het rooster.

Wanneer de balken evenwijdig met het E-veld worden gehouden, wordt het signaal
geblokkeerd. Wanneer de balken 90° worden gedraaid, wordt het signaal niet meer
onderbroken. Een metalen plaat dempt de golven. Geef de uitgangsspanning van de ontvanger
in beide gevallen weer op een oscilloscoop ter controle.
John’s zelfbouw pagina’s (John’s homebrew pages): Aan de slag op 3 cm (10 GHz).

We kunnen antenne-hoorns zelf maken. De grootte en de vorm worden afgeleid uit de studie
van verschillende hoorns en van de gegevens over verschillende commerciële antennes, en het
komt er dus op aan de soldeerbout ter hand te nemen, en zich doelgericht aan het werk te
zetten.
Het solderen van een flens aan een op de rommelmarkt gekochte, of zelfgemaakte
golfgeleider, is een gemakkelijke opdracht. Voorverwarming van de koperen of messing vooraf
uitgesneden stukken metaal (eventueel dubbelzijdige met een koperlaag bedekte pertinax
printplaat) op de keuken-kookplaat is mogelijk.

De hoorn wordt samengesteld na veel snijden en boren. Zodra de Rx en Tx samengesteld zijn,
kan men het geheel testen.
Tinsoldeer met harskern klaar houden en een goed opgewarmde, niet te kleine soldeerbout,
alsook een vrij grote keramische tegel als isolerend werkoppervlak. Deze laatste eventueel
verwarmd met behulp van een heet luchtpistool. Alle te solderen metalen randen goed schoon
schuren met staalwol en fijnkorrelig schuurpapier, en er dan voldoende desoxiderende flux
laten op lopen om probleemloos en naadloos goed te kunnen solderen. Een kleine bankschroef
of metalen knijpers, bv. krokodilklemmen die vastzitten op vernikkelde stalen staafjes (in doehet zelf zaken te vinden) kunnen hulp bieden om 2 aan elkaar te solderen stukken bij elkaar te
houden zonder zijn vingers te verbranden aan een hete soldeerboutpunt.

Een beetje geduld zal nodig zijn tijdens het solderen, om ervoor te zorgen dat alle naden en
kleine gaatjes goed gevuld raken zonder al te veel soldeer te morsen, die ongewenst blijft
plakken in de hoorn. Navijlen met een zoetvijl, en schuren met fijnkorrelig schuurpapier kan
nodig zijn, met achteraf eventueel een elektolytische verzilvering van de binnenoppervlakken,
door de hoorn-trechter in een bad met opgelost zilvernitraat te hangen.
Alles wat je nodig hebt is een plastieken emmer die minstens de afmetingen moet hebben van
het te verzilveren onderdeel. Je vult dit bad met azijn (gewone witte azijn). Je hebt tevens een
batterijlader van autobatterijen nodig. Het moet geen superzware lader zijn, vanaf 1 Amp
werkt het procedé al goed, maar met 3 tot 4 amp gaat het sneller. Voor het overige heb je nog
een stukje afvalzilver nodig (oude theelepel, gekregen van grootmoeder...) en gewoon
keukenzout en suiker. Al na een paar minuutjes zal er zich een fijn laagje zilver via electrolyse
op je werkstuk afzetten. Na een 10 tal minuten heb je al een stevigere laag en na een paar
uren kan je tot een paar tienden van een mm dikke laag op je werkstuk krijgen.

Zorg ervoor dat je wel degelijk een echt stuk zilver als bron gebruikt, en niet een verzilverd
stuk metaal. Indien je door onoplettendheid een verzilverd stuk metaal gebruikt, zal eerst het
zilver oplossen en zich afzetten op je werkstuk, en daarna zal de azijn ook het overgebleven
metaal oplossen in de vloeistof. Het azijnbad is daarna ook waardeloos geworden.

Bij deze vorm van electrolytisch neerslaan, wordt het voorwerp dat in de oplossing
ondergedompeld is, als kathode gebruikt. Er treedt dan een redoxreactie op, hetgeen het
volgende betekent:
1. Een zout van het metaal dat het laagje moet vormen, bijvoorbeeld zilverchloride of
zilvernitraat, wordt opgelost in een bak met water. Dit betekent, dat het zout
uiteenvalt in ionen. Bijvoorbeeld AgCl vormt Ag+ kationen en Cl- anionen.
2. Het voorwerp dat van een metaallaagje moet voorzien worden, wordt aangesloten op
de negatieve pool van een stroombron en wordt de kathode. De uitwendige stroombron
stuurt extra elektronen naar deze pool.
3. Een ander metalen voorwerp wordt op de positieve pool aangesloten en wordt
de anode genoemd, in dit geval dus bv. een oude zilveren lepel.
4. Beide voorwerpen zijn in de vloeistof gedompeld, en na het sluiten van de schakelaar
op de batterijlader zal er een stroom vloeien van de plus naar de min, dus van de
anode naar de kathode of van de zilveren lepel naar de te verzilveren koper- of
messingplaat.
5. Doordat het voorwerp, waarop men een metaallaagje wil neerslaan, de kathode is,
worden de metaalionen gereduceerd tot metaal. Deze metaalionen nemen, naargelang
hun valentie, elk één of meer van de door de stroombron aangeboden elektronen op,
en slaan het metaal neer op het voorwerp.
In het voorbeeld met zilverchloride, treedt de volgende halfreactie op: Ag + + e- → Ag , bij
zilvernitraat: AgNO3, krijgt men een gelijkaardige reactie: de zilver (Ag) ionen dissociëren van
de nitraat (NO3) ionen. In feite gebeurt hier precies het omgekeerde als in een batterij of accu.
Bij de afgewerkte hoorn maakt het niet veel uit dat de buitenkant er een beetje slordig
afgewerkt uitziet. Men kan hem trouwens met vaseline insmeren om verzilvering te voorkomen
in het geval dat men enkel de binnenkant zou willen verzilveren).

De zelf vervaardigde hoorn kan achteraf geschroefd worden op de flens van een X-band GunnOscillator, zoals de volgende.

Rechts: ter vergelijking een 24 GHz uitvoering, alles is kleiner dan op 10 GHz.
De X-band oscillator is een vrij eenvoudige uitvoering met een Gunn-diode. gemonteerd in een
trilholte. Het stroomverbruik is bv. 110 mA (880 mW) en het SHF uitgangsvermogen +12 dBm
(16 mW). De oscillatorfrequentie, nominaal 10525 MHz, kan enigszins gevarieerd worden door
de voedingsgelijkspanning te veranderen. De holte omvat naast de Gunn-diode, een
mengdiode voor het detecteren van een binnenkomend microgolfsignaal. Met enig geluk heeft
onze zelfgemaakte hoornantenne 17 dB versterking, in de aard van constructies met een
WR90 golfpijp en antenne. De antennes Hebben typisch een -3 dB bundelbreedte van -20
graden,

Links de 10 GHz hoorn en rechts de Gunn-oscillator met de daarop gemonteerde passende 10
GHz hoorn.

Men kan het uitgangsvermogen van de Gunn-oscillator met + 18 dB verhogen door de Gunndiode te vervangen door een IMPATT-diode (wordt verder besproken).
In een dergelijke SHF oscillator wordt de Impatt-diode dan gevoed met een gelijkspanning
tussen de 3 en 70 volt, trekt een grote stroom, en levert 25 dBm SHF uitgangsvermogen af.
De Impatt-diode is ook gevoeliger als smalband menger, dan in een breedband systeem, en is dus
geschikt om microvolt spanningen (-100 dBm) nog goed gesynchroniseerd om te zetten tijdens het
mengproces. Dit is nog meer het geval dan met een (varactor-gecontroleerde) Gunn-diode.
10 GHz X-band microgolf zender voor Audio, door Mike Hudson, mei 2006.

Deze Gunn modules met een uitgangsvermogen van 10 tot 20 mW, zijn vooral geschikt om
korte afstanden tot 10 kilometer te overbruggen met een goede geluidskwaliteit, bv. voor
feestvieringen of kermissen, e.a. gelijkaardige feestelijkheden. Men vindt ze onder
fabrieksbenamingen zoals Mullard, C & K, Pascal, MDT. Een geregelde voorspanning van 6 V
tot 9 V wordt toegepast op de Gunn-diode. Het is deze spanning die (in FM) gemoduleerd
wordt met laagfrequente informatie, soms ook om op kruispunten met verkeerslichten,
bovenop een lichtpaal gemonteerd, verkeersinformatie rond te bazuinen, gecombineerd met
stoplicht sensoren. Parallel met de Gunn-diode zit een beschermingsdiode (type 4001)
gesoldeerd, die ze bij overspanningspieken moet beschermen tegen doorbranden, dus een
spanningsbegrenzer .Voor hetzelfde doel
en tegen parasitaire oscillaties door de diode-oscillator, soldeert men parallel met de Gunn ook
nog een 330 ohm koolweerstand in serie met de parallelschakeling van een keramische
condensator van 10 nF met een 1μF elektrolytische condensator.

Men treft er de volgende eenvoudige schakeling in aan:

VR! stelt de grootte in van de uitgangsgelijkspanning en VR2 bepaalt de frequentiezwaai (en
de pre-emphasis) van de FM modulatie. De VR2 potentiometer kan eventueel vervangen
worden door een paar vaste weerstanden in serie met een 500 Ω potentiometer, eens dat men
zich een idee gevormd heeft over de beste waarde van de uitgangsgelijkspanning. Het is ook
het beste de spanningsregelende en tegelijkertijd stabiliserende 7805 I.C. vast te schroeven op
een koelvin omdat de Gunn module nogal wat stroom verbruikt, en daardoor opwarmt.

Links: proefopstelling om deze schakeling te testen en door afregeling juist in te stellen.
Rechts: de praktische verwezenlijking.
De schakeling is zo eenvoudig, dat hier natuurlijk geen sprake is van stereo FM.
In het laagfrequent gedeelte kan een audio-begrenzer ingebouwd worden, die overmodulatie moet
voorkomen.
De auteur Mike Hudson, stelt in een update voor, de volgende schakelingen te testen, die volgens hem
betere prestaties leveren. We hebben deze bijschavingen ongewijzigd gelaten in hun oorspronkelijke
vorm. Het linkse schema betreft het moduleren van de Gunn diode met audio, en het rechtse stelt de
regelbare gelijkspanningsvoeding voor.

Doppler radar’s

Doppler radar’s werken op drie frequentiebanden, op de X-band meestal op10,525 Ghz, op de
K-band: 24,150 GHz en op de Ka-band:33,5 Ghz, alsook op een paar frequentievarianten tot
36 GHz (3 GHz breed, dus dat is veel ruimte). Het zijn meestal Gunn-oscillator gebaseerde
toestellen en ze werken als directe conversie (‘rechtuit’-) ontvanger, dus met een nul
middenfrequentie. Dat de Gunn oscillatoren niet bijzonder stabiel zijn als SHF- bron wordt niet
als een nadeel ervaren voor hun succesvolle werking. De MF is vervangen door een
laagfrequent-bereik van 50 Hz tot 10 Khz, afhankelijk van de frequentie van de Gunnoscillator, en van de maximale snelheid die het toestel aan de hand van zijn ontwerpgegevens,
wordt verondersteld, te zien. De inverse kwadraatwet voor radiosignalen geldt, hetgeen
betekent dat om een afstandsbereik te verdubbelen, men het uitgestraalde SHF-vermogen
moet verhogen met een factor vier. Dat is de reden waarom de commerciële radars,
bijvoorbeeld op schepen, in de luchtvaart, op het land, uitgerust zijn met zulke krachtige
zenders (kilowatts) om een groot bereik te garanderen.
Voorbeeld van het blokschema van een eenvoudige radar met Gunn-diode, die nog
wel werkt met een superhet-ontvanger, dus een MF heeft:
De meeste verkeersradars zijn enkel uitgerust voor snel naderende voorwerpen, andere
meten zowel naderende als terugwijkende doelen.

De antennewinst (G) kan uitgedrukt worden in functie van de golflengte λ en van de effectieve
antenneoppervlakte (Ae):

G=

4*π*η*A e
2
λ

Hierin is η het apertuur–rendement, dus het rendement van de manier waarop de antenne
haar vermogen uitstraalt.
Het rendement bedraagt voor een piramidale hoornantenne typisch 51,1 procent (optimaal),
maar kan zelfs 80 procent bereiken hetgeen in de praktijk betekent dat de lengte van de
uitgestraalde hoofdlob groter is bij 80 % dan bij 51,1%.
Efficiency for a pyramidal horn antenna is typically 51.1 percent (optimum), but can be as great as 80
percent (a very long flare length). Gain for an optimum pyramidal horn can be estimated from aperture
horizontal and vertical dimensions (a and b). Note the product of a and b (a x b) is area.
De winst van een optimale piramidale hoorn kan bepaald worden uit de horizontale en
vertikale afmetingen (a en b) van de stralende (en ontvangende) opening.

Hiervoor gelden de volgende uitdrukkingen:
G= 4π*η*(a/λ b/λ) = 12,57η*(a/λ+ b/λ)
G =11 + 10*!og[η*(a*b/λ2)] dB
G = 6,28*(a/λ+ b/λ)
G « 8,08 + 10*log[η*(a*b/λ2)] dB
η =51,1 % (optimaal)
Het verre veld.
Antenne winst en bundelbreedte zijn antenne (patroon)- parameters die alleen van toepassing
zijn op grote afstanden.

Grote afstanden worden gedefinieerd als een bereik dat groter is dan twee maal de diameter
van de radarantenne in het kwadraat, gedeeld door de golflengte, dus: (2d2)/λ. Grafiek van
het verre veld:

Het Fresnel gebied wordt gedefinieerd als het bereik dat kleiner is dan het verre veld, en
groter dan de helft van de straal van het minimum van het verre veld. Het bereik dat kleiner is
dan de helft van de afstand van het verre veld is de dichte veld zone. In de Fresnel en de
dichte veld zone’s is de bundelvorming van de lob, uitgestraald of ontvangen door de antenne,
nog steeds bezig zich te focuseren.
Het hoofdbestanddeel van de zender is een Gunn (diode)- oscillator of een DRO (diëlektrische
resonerende oscillator).
Een versterker kan nodig zijn om het signaalvermogen te vergroten vooraleer het wordt
uitgezonden. Het frequentieverloop (de ‘drift’) van de Gunn- of DRO- oscillator nopen soms tot
het installeren van een fasevergrendelende lus (PLL tegen afwijkingen van de zendfrequentie).
Wat de ontvanger betreft, kan men deze op de juiste te ontvangen frequentie houden door
het bijsturen van de VCO (spanningsgestuurde oscillator)-frequentie.
De automatische versterkingsregeling ASR,AVC of AGC (Automatic Gain Control) past de
ontvangerversterking (gevoeligheid) aan om te voorkomen dat de ontvanger verzadigt door
sterke signalen, zoals sterke echo's of te dichte doelen. Op een dergelijk ogenblik kunnen
voorwerpen op grotere afstanden en/of kleinere doelen niet gedetecteerd worden.
Een lage ruis versterker (LNA). beoogt een zwak signaal te versterken zonder de altijd
aanwezige ruis niet te versterken, of versterken zonder het toevoegen van ruis.
De trap die volgt op een LNA, is de menger die het binnenkomend signaal omzet naar een
lagere middenfrequentie. Deze MF wordt geleid door een aantal filters.
Zogezegde volg-filters scheiden de op een voertuig
teruggekaatste signalen af, als
afzonderlijke signalen waarvan het vermogen en de frequentie bepaald worden. Elke dergelijk
gedetecteerde spanning wordt bemonsterd, en bijgehouden door een digitale processor. Als
meerdere doel-echo’s tegelijk binnenlopen, bepaalt de processor aan dewelke de voorkeur te
geven. Microgolf radars geven de binnengekomen informatie aan op een beeldschermpje of
display, ongeveer één tot vier maal per seconde, afhankelijk van het model.

We stellen vast dat er tussen de radar-schakelingen en de Gunnplexers veel gelijklopende overwegingen
aan bod komen, zowel wat het zendgedeelte als het ontvangstgedeelte betreft. Samengevat kunnen we
stellen, dat we reeds veel afwisten over doppler-radars.
9 GHz doppler radar, door Kalle Hyvõnen,sep.2013.
In principe is een Doppler radar een soort radar die de snelheid van bewegende voorwerpen
meet, aan de voorkant ervan. Het uitgezonden signaal wordt gemengd met de ontvangen
signaalfrequentie in een mengtrap. Als een voorwerp voor de radar beweegt, wordt de
ontvangstfrequentie enigszins gewijzigd via het Doppler effect. Wanneer bijgevolg de twee
vermelde frequenties worden gemengd, eindigt men met een spectrum dat gelijk is aan het
frequentieverschil van de twee signalen, direct gerelateerd aan de snelheid van het bewegend
voorwerp voor de radar. Dit komt daarop neer, dat indien er niets beweegt aan de voorkant
van de radarantenne, dan levert de radar geen enkel signaal af, hij reageert niet.
Indien er wel iets voor de radar beweegt, dan bevat het resulterende frequentiespectrum een
frequentie die rechtstreeks verband houdt met de relatieve snelheid van het object.
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De antennes zijn sectorale hoorns, gemaakt van messing plaat en elkaar gesoldeerd. Op de
rechtse foto wordt het uitgangsvermogen gemeten met de tussenkomst van een 20 dB
directionele koppeling, en van het uitgezonden signaal wordt de golfvorm gemeten met een
HP 8592A 22 GHz spectrum analyzer, waaruit men ook de terugkeerverliezen kan bepalen en
de impedantie-aanpassing tussen de uitgang van de radar en het bestraalde voorwerp, die
men grofweg kan beschouwen als de primaire en secundaire van een transformator.
De gemeten impedantie-aanpassing was het ongunstigst (10 dB) op 8,3 GHz, en best op 8.8
GHz (meer dan 20 dB). Richtingsgevoeligheid en echodemping worden door deze metingen
geëvalueerd

Het wijzigen van een tweedehands doppler- radar.
Het Gunn oscillator uitgangsvermogen bedraagt maximaal 100 mW. Op de super hoge frequenties SHF
kan een antenne een grote gain (typisch 15 tot 25 dB) vertonen in een klein volume. Deze directionele
antennewinst, gekoppeld aan het 100 mW uitgangsvermogen, levert tenslotte toch nog een
antennevermogen op van 10 watt SHF [+20 DBm en 20 dB winst, geeft een ERP van 40 dBm (10 W)].
ERP betekent het effectief uitgestraald vermogen, terwijl EIRP= effectief (isotropisch) uitgestraald
vermogen. In geval van het ERP (Effective Radiated Power) wordt, in plaats van een isotrope straler, een
dipool als referentie genomen. Doordat een dipool een gain heeft (Gi) van 1,64, is voor een bepaalde
antenne/zender combinatie het EIRP altijd een factor 1.64 groter dan het ERP (2,13 dB). In sommige
lpublicaties ziet men EIRP beschreven als "Effective Isotropic(ally) Radiated Power", terwijl echter de ITU
(International Telecommunication Union) definitie is: "Equivalent Isotropically Radiated Power".
Het equivalent isotropisch uitgestraald vermogen komt overeen met dat elektrisch vermogen dat men
aan een isotrope straler dient toe te voeren om dezelfde veldsterkte/vermogendichtheid op te wekken als
met de betreffende zender/antenne- combinatie verkregen wordt. Indien men een zender heeft met een
vermogen van 5 W, welke een antenne stuurt die in een bepaalde richting een factor 10 aan gain (Gi)
heeft, dan bedraagt het zendvermogen van de zender/antenne -combinatie: EIRP=PT x Gi = 5*10 = 50
W. (PTx is het uitgangsvermogen van een zender).

Naschrift door PA0ROJ:
De 10 Ghz-periode was een leuke tijd. Van te voren afspraken maken met andere 10 GHz
amateurs, 2-meter apparatuur mee voor de communicatie, antennes gemaakt van
straalkachel-onderdelen, Gunn-oscillator modules (vrij-genererende Gunn-diode oscillatoren
die bedoeld waren voor o.a. inbraakalarm installaties) om zowel te zenden als te ontvangen
en, als praktisch noodzakelijke voorwaarde, het uitzoeken van een hoog punt. Deze 10 GHzverbindingen waren bijna allemaal "zichtverbindingen". Later kreeg ik de mogelijkheid om
boven op het dak van de Maria-stichting (ziekenhuis, inmiddels afgebroken) mijn apparatuur
neer te zetten. Verrekijker mee en dan b.v. de PTT-toren in Gouda opzoeken. Dit was de
locatie van éen van mijn tegenstations. Ook de kerktoren in Monnikendam was een geschikte
locatie.

Welke OM heeft al eens overwogen zijn shack te ruilen voor deze van Harvey ?
In de volgende aflevering bekijken we parabolische reflectoren en de ermee vervaardigde schotelantennes, en we bouwen er, behalve een 10 GHz installatie, ook een radiotelescoop mee, dit is een
onderwerp dat na de artikels over sterrenkunde uitgesteld was, maar niet vergeten werd.

