Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 7.

Links: ON5RR en ON7EH voor hun 6 m diameter schotelantenne voor EME (QSO’s via terugkaatsing op
de Maan).Rechts: nog eens de schotelantenne van ON5RR.
Ter herinnering: de UHF/SHF microgolf radioamateur banden:
70 cm
432-440 MHz band
33 cm:
902 MHz [en 928 MHz (26 MHz bandbreedte = ook alle volgende tussen ronde haakjes)
23 cm:
1240-1296 MHz [en 1300 MHz (60 MHz)]
13 cm:
2300 MHz [en 2310 MHz, 2390 MHz],[ 2450 MHz (70 MHz)]
9 cm:
3300 MHz en 3500 MHz (200 MHz)
6 cm:
5650 MHz [en 5925 MHz (275 MHz)]
3 cm:
10 GHz [en 10,5 GHz (500 MHz)]
12 mm:
24 GHz [en 24,25 GHz (250 MHz)]
6 mm:
47 GHz [en 47,2 GHz (200 MHz)]
4 mm:
76 GHz [en 81 GHz (5 GHz)]
2,4 mm:
122,25 GHz [en 123 GHz (750 MHz)]
2,2 mm:
134 GHz [en 141 GHz (7 GHz)]

1,2 mm:
241 GHz en 250 GHz (9 GHz)]

Rechts: niet alleen weerkaatsing,maar ook straalbreking is mogelijk.
Andere opvatting over de frequenties van de microgolf banden:
L-band: 1-2 MHz. (met goedkope HF apparatuur). Door de ruimere bundelbreedte, is de
richtnauwkeurigheid van de antenne niet zo goed als op de hogere banden. Slechts een klein
deel (1,3-1,7GHz) van L-Band werd toegewezen aan satellietcommunicatie.
S-band
2-4GHz
C-band

4-8GHz

X-band

8-12GHz

Ku-band

12-18GHz

K-band

18-26.5GHz

Ka-band

26.5-40GHz

Toepassingsvoorbeeld over SHF: Gevraagd: bereken de huideffect indringdiepte van aluminium, koper, goud en zilver op de microgolf frequentie van 10
GHz.
Oplossing:
Zodra we de geleidbaarheid of conductiviteit σ van de vernoemde metalen kennen, kunnen we
de gevraagde indringdiepte δ van de super hoogfrequente stroom in de huidlaag van de
metalen geleiders berekenen. Uit de transmissielijn-theorie kennen we daarvoor de volgende
formule:

Toepassing van deze formule voor de verschillende metalen,levert dan de volgende
resultaten op:

Hiermee is aangetoond dat het grootste deel van de super hoogfr equente stroom
vloeit in een uiterst dunne laag van een metalen geleider of metalen buis, dichtbij het
oppervlak van het metaal.
Impedantie en rendement van een dipool antenne.
Een dipool kan dienen als een ‘belichter’ van een parabolische reflector, en blijft daardoor op
VHF, UHF, SHF belangrijk.
Voorbeeld:Een dipool antenne heeft afmetingen meegekregen, zodat ze werkt op 930 MHz.
Indien de dipool 3 cm lang is, en de straal van de koperdraad waarmee ze gemaakt is, 0,01
cm is, wordt gevraagd de ingangsimpedantie van deze antenne te berekenen, evenals haar
stralingsrendement.
Oplossing.
De geleidbaarheid van koper is 5.813 x I0 7 mho’s/m. Bijgevolg is de oppervlakteweerstand van
de koperdraad:

Volgens Kraus ‘Antennas’ (deze opmerking geldt ook voor de volgende formules [:=>
download het e-boek:
http://117.55.241.6/library/E-Books/Antennas_mcgraw-hill_2nd_ed_1988-john_d_kraus.pdf,
is de verliesweerstand:
(R S L)/ (6*π*a)= [(7,96 x 10-3)*(3)] / [(6π)*(0,01)]= 0,13 Ω.
De golflengte op 930 MHz is λ= c/f= 300/930= 0,32258 m of afgerond 32,3 cm zodat
de stralingsweerstand van de antenne is:

en haar reactantie:

Het stralingsrendement is η

straling =

Voorstelling van de functie sinc(l) sin( l) ( l),dit is de Fourier getransformeerde van de
eenheid-rechthoek-functie die het elektrisch veldpatroon voorstelt binnen de eenvormig
‘verlichte’ opening of apertuur van een antenne, in dit geval een hoorn.
De gebieden waarin een zekere veldsterkte heerst rond de antenne.
Het dichte veld: De afstand tussen de antenne en (D)2/λ heet de dichte veld zone. Hierin is D
de antenne (reflector bij een schotelantenne) – diameter, en λ is de golflengte van de vrije
ruimte. Dit gebied is verder onderverdeeld in twee delen. De zone tot driemaal λ wordt het
reactief of vergankelijk gebied genoemd, waarin weinig voortplanting van de golven
plaatsvindt. Het gebied boven de drie λ, heet het stralend gebied of de Fresnel zone.

Het verre veld: De afstand voorbij de grens van het nabije veld wordt de verre veld zone
genoemd,ook wel de Fraunhofer zone. Het in dit gebied uitgestraalde vermogen van de
antenne, neemt in sterkte af, omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand (dus
gedeeld door dat kwadraat).
Berekeningsvoorbeeld, over de vlakke golf in het verre veld, uitgestraald door een
antenne, in dit geval een hoorn.

Een vlakke golf met een frequentie van 3 GHz, die bestaat uit evenwijdige rechtlijnige
veldvectoren, zoals voorgesteld op de rechtse figuur, treft een isolator die deel uitmaakt van
de ontvangstantenne, en die een diëlectrische constante heeft εr= 7, en een permeabiliteit μr=
3.
Gevraagd wordt de golflengte, de fasesnelheid, en de impedantie van deze golf te berekenen,
terwijl ze zich voortplant binnen de isolator.
Oplossing.
Voor de drie gevraagde berekeningen, vinden we berekeningsformules in de klassieke
transmissielijn-theorie:
a) De fasesnelheid is:

Dit is trager dan de snelheid van licht en van elektromagnetische golven in de vrije, droge
lucht met εr= 1 en μr= 1, en wel met een vertragingsfactor gelijk aan de vierkantswortel uit 7
x 3, dus

7 x3  21=4,58 .

b)
De golflengte is λ= vp/f= (6,55*107)/(3*109)= 0,0218 m of 2,18 cm, dit, terwijl de
oorspronkelijke golflengte in de vrije lucht was: λ= c/f= 300 (MHz)/3000 (MHz)= 0,1 m of 10
cm.
De impedantie van de golf is:

Dat is dus een waarde die kleiner is dan de impedantie van de vrije, droge lucht= 377 Ω.
Berekening van de afstand die het verre stralingsveld verwijderd ligt van een
antenne.
In veel gevallen is een dipool de ‘verlichter’ van een parabolische reflector.

Rechts: de schotelantenne van een scheepsradar, toen de frequenties nog lager waren
dan vandaag.

Vraagstuk:
Een parabolische reflector antenne heeft 0,457 m diameter en werkt op 12,4 GHz.
Men vraagt de verre veld afstand te zoeken tot aan deze antenne.
Oplossing.
De golflengte waarop deze antenne werkt, is λ= c/f= 300/12400= 0,0242 meter.
De verre veld afstand kan berekend worden volgens het antenneboek van John Kraus ,
uit:

Meer over Antennes:
Antennes in het deel van het S-band- tot het Ka-band- spectrum, zijn erg richtingsgevoelig.
Conventionele coaxiale kabels en conventionele dipool- antennes worden zelden toegepast op
deze banden. Aan het boveneinde van de SHF band is een halve golf dipool slechts 5
millimeter lang, en een Yagi antenne is korter dan onze kortste vinger.
In werkelijkheid kunnen dergelijke antennes dus niet gebruikt worden in dit deel van het
spectrum. Wij gebruiken metalen golfgeleiders in plaats van coaxiale kabels, om een radiosignaal te verplaatsen tussen de zender (of ontvanger) en de antenne, en de antenne is ofwel
zelf een hoorn, of een parabolische reflector die gevoed wordt door een hoorn of LNA (SHF
versterker met geringe ruis, wat de ontvangst betreft). Grote hoorns hebben een sterke
richtingsgevoeligheid.

Het is belangrijk om soldeerloze fittingen te verkrijgen. De beste oplossing is dus om golfpijpen
met hoorns met elkaar te verbinden via aan elkaar schroefbare flenzen. Elk soldeersel binnen
een SHF voedingsysteem, kan onaanvaardbare verliezen veroorzaken. Dit is te meer het geval
op frequenties waarop de onderdelen erg kleine afmetingen hebben, met als voorbeeld de 22
mm buitendiameter van een koperen voedingspijp.

De belichtingshoek van een hoornantenne.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een hoorn antenne is de hoek waaronder de
hoorn taps vergroot tot een trechtervorm. Dit heeft invloed op veel gebieden van de
prestaties, waaronder minimum weerkaatsing, de grootst mogelijke winst, en de
directiviteitsfunctie. De belichtingshoek omvat zowel het E-vlak (met E veld) als het H-vlak,
aangeduid door θE en θH. De golven van het gegenereerde signaal planten zich langs de
hoornantenne voort in de richting en zin van de opening.
Vanuit de opening reizen de EM-golven als sferische golffronten naar buiten in de ruimte (=
met een golfweerstand van 377 Ω) en vormen daar om te beginnen het dichte veld, dat
bestaat uit bolvormig gebogen krachtlijnen die zich in functie van de tijd ontwikkelen met een
zekere faseverschuiving.

De grootte van een hoornantenne speelt ook een rol in de goede werking,en kan afhankelijk
van het aantal golflengten (- afmeting), een fasefout ontwikkelen. Men voorkomt dit door de
hoornantenne meestal met een grotere openingshoek uit te voeren (vergelijk met de
stralingslobben die bij een V-antenne moet optellen in richting en zin, afhankelijk van de
openingshoek van de V). Voor een smalle bundelbreedte blijkt een langere hoorn vereist te
zijn, dus een kleinere hoek θ, maar de afmeting van de hoorn is praktisch beperkt tot 15
golflengten.

OM Ewen bekijkt de bouw van de rechthoekige opening van zijn hoorn-antenne, gebruikt bij
het zoeken naar de eigenschappen van de

= 21 cm (=1428 MHz)-lijn van neutrale waterstof.

Indien men de frequentie waarop een hoorn werkt, vergroot, neemt de versterking en de
directiviteit toe, en de bundelbreedte van de uitgestraalde lob verkleint. De reden hiervoor is
dat de opening van de hoorn constant blijft qua afmetingen, maar in termen van het aantal
golflengten toeneemt, d.w.z. elektrisch groter wordt, en de gerichtheid van de hoorn antenne
zal toenemen met de frequentie.
Formules om enkele hoorn-antennes mee te berekenen en zelf te maken:
Voor een hoornantenne met een rechthoekige opening, gelden:

Voor een conische hoornantenne geldt:

In deze drie uitdrukkingen,is:
E de breedte van de opening in de E-veldrichting.
H de breedte van de opening in de H-veldrichting.
LE is de schuine lengte van de zijde van de E-veldrichting.
LH is de schuine lengte van de zijde van de H-veldrichting.
’ diameter’ is de diameter van een cilindrische hoorn opening.
L is de schuine lengte van de kegel vanaf de top.
λ is de golflengte van het signaal.
Het is gemakkelijk om de versterking van een hoornantenne met de kennis van enkele van de
parameters te berekenen.
Pyramidale hoorns worden gewoonlijk geconstrueerd om een optimale versterking te
verschaffen. De versterking van een pyramide hoornantenne ten opzichte van een isotrope
bron (die even sterk straalt in alle richtingen) kan berekend worden met de formule:

terwijl voor een conische hoorn geldt, dat:

Hierin is
A de oppervlakte van de opening
d de diameter van een conische hoorn opening
λ de golflengte
eA is het opening- (of apertuur-) rendement, en is een getal 0,xx dat ligt tussen 0 en 1.
Voorbeeld:
5.8GHz ISM Band [industrial, scientific and medical (ISM) radio band].
De 5.8 GHz band (golflengte iets meer dan 5 cm) is een band waarin net zoals in de 2,45 GHz
band, ook gebruikers met zeer geringe SHF vermogens aan het werk zijn. Deze band wordt
ook gebruikt voor Wifi (Wireless LAN) omdat het op de 2,45 GHz band erg druk is geworden.
Voorbeeld van een typische hoorn-antenne (door de Rus OM RA3WDK) voor 5,8 GHz:

Links: 5,8 GHz hoornantenne door RA3WDK met illuminatiehoek θ= 110º voor het belichten
van een parabolische reflector met een verhouding (focus-afstand)/(schijf-diameter)= F/D=
0,35 tot 0,5. Deze antenne werkt beter op 10 GHz dan op 5,8 GHz.
Rechts: 24 GHz hoorn voor het bestralen of ‘belichten’ van een 75 cm diameter parabolische
reflector, ontwerp door RA3WDK in 2013.
Demonstratie van de veldverdeling in een TE10 mode golfpijp.
Een golfgeleider-sleuflijn (slotted line) is hieronder voorgesteld. In dit geval wordt de lijn
kortgesloten op y= 0 ,en ze wordt gevoed aan de rechterkant.

Voor deze excitatie wordt een probe toegepast (rechts op de linkse figuur), die door een
capacitieve koppeling, ladingen induceert binnen het rechtse deel van de golfpijp, waardoor
een veldverdeling ontstaat die trilt op een TE –modus. Deze elektrische koppeling is een
alternatief voor de magnetische koppeling die men vaak aantreft in golfgeleiders, voor het
opwekken van een TE-modus. De TE10 veldverdeling en haar rechtopstaand patroon van
elektrische veldvectoren, wordt gedetecteerd in de sleuflijn door een tweede capacitieve
elektrode, die op een zodanige manier ingebracht is in de sleuf, dat ze in de y-richting kan
verplaatst worden en wel op een zodanige manier dat ze in het door haar afgetaste gebied, de
vorm van de elektrische veldlijnen niet verstoort. De probe kan dienen om de golflengte van
de staande golven op de lijn te meten, door het bepalen van de afstand tussen de nullen of
minima in het uitgangssignaal (nullen tussen E z). De frequentie van de generator die de
sleuflijn stuur, moet onder de afsnijfrequentie van de TE10 mode liggen.

ρ = Γ = weerkaatsings – of reflectie-coëfficient.

Iets meer over de veldverdeling in een microgolf hoorn.
Zoals bij elke antenne kan men de theorie zo ingewikkeld maken als men wil met de
vergelijkingen van Maxwell, aangevuld met wat dubbele integralen.
Het kan echter ook eenvoudiger als men zich beperkt tot een eenvoudige werkingstheorie en
de berekening van enkele basiselementen. Op een bepaalde gekozen frequentie, en hoorn
lengte, bestaat er een -3 dB hoek van de door de antenne uitgestraalde elektromagnetische
lob, die een minimaal aantal ongewenste zijlobben oplevert, en een maximale winst (in dB).
Een hoorn antenne kan beschouwd worden als een deel van een golfgeleider, waarvan men het
open uiteinde meestal prismatisch verwijdend laat uitlopen om een overgang naar het gebied
van de vrije ruimte tot stand te brengen.
Golfgeleiders zijn rechthoekig of cirkelvormig,maar de meest gebruikte van deze twee is de
rechthoekige vorm waarbinnen verschillende vormen van propagatie mogelijk zijn. De meest
gebruikte is de TE10 - modus

Veld binnen een TE10 golfgeleider. Een elektrische veldlijn is een op het metalen ondervlak
rechtop staande vector met een welbepaald begin en einde. Een magnetische veldlijn is altijd
een gesloten lus, evenwijdig met boven en ondervlak van de golfpijp.
Voor de rechthoekige golfgeleider geldt altijd voor de verschillende afmetingen met een
breedte a, en hoogte b ,dat a > b.
Het is heel goed mogelijk om een golfgeleider open te laten en op die wijze het
elektromagnetisch signaal te laten uitstralen.

Dit zal echter met een zeer slecht rendement plaatsvinden omdat de uitgang van de
golfgeleider een plotselinge overgang ziet van de karakteristieke impedantie van de golfpijp,
dikwijls 50 Ω, naar de vrije ruimte, die een impedantie van 377 Ω heeft. Het resultaat van
deze plotse overgang,is de veroorzaking en het tot stand komen van staande golven langs de
golfgeleider, dus energieverlies en terugkeervermogen door mis-aanpassing. Een geleidelijke
overgang van de afmetingen, dus van de impedantie van de golfgeleider naar die van vrije
ruimte is de oplossing, met een progressieve transformatie, zoals bij een tap’s verlopende
transmissielijn. De brede opening van de aldus ontstane, of er op geschroefde hoorn, zal toch
de golven in een smalle bundel blijven uitsturen of ontvangen.

Het overgangstype dat de beste aanpassing biedt, is de exponentiële hoorn. Piramidale of
conische hoorns geven echter een voldoende goede aanpassing voor de meeste toepassingen,
en ze zijn veel gemakkelijker en veel goedkoper te fabriceren of zelf te maken.
Hoe passen we een gesleufde lijn toe voor metingen op voedingslijnen. (How to use
the slotted line for transmission-line measurements) door Bob Stein, W6NBI, uit een
oud nummer van Ham Radio.

Op een zekere manier is een zogenaamde 'slotted' line' of 'sleuflijn' ook een Lecher-lijn, zoals
blijkt uit de afbeeldingen.
Alhoewel sleuflijnen vandaag nog maar weinig gebruikt worden om een staande golf
verhouding te meten op een lijn,of een onbekende impedantie te meten op microgolffrequenties, vermits ze grotendeels vervangen zijn door (dure) vector netwerk analysers die
nauwkeuriger, veelzijdiger en gemakkelijker te bedienen zijn,blijven ze toch nog geschikt voor
bepaalde toepassingen op de millimetergolffrequenties, of wanneer het gewenst is om bij
connector-aansluitingen, misaanpassingen te vermijden.

Een meting met een sleuflijn kan dit laatste voorkomen.
Als we kijken naar een deel van een transmissielijn, gevoed vanuit een HF generator, en
afgesloten op haar karakteristieke impedantie Z0, dan weten we dat er geen weerkaatsing
vanuit de afsluitende belasting zal optreden, en daarom er geen staande golven op de lijn
zullen aanwezig zijn. Anderzijds, wanneer de lijn wordt beëindigd door een impedantie die
verschilt van Z0, zal er een staande-golfpatroon ontstaan op de lijn tussen generator en
belasting.
Een diode-detector zal daarover een uitgangsspanning afleveren die varieert met de
veldsterkte of de spanningsamplitude op bepaalde plaatsen. Omdat aangrenzende minima of
maxima van de spanning langs de lijn, altijd een halve golflengte van elkaar liggen, kan de
golflengte van de UHF/SHF bron die de lijn aan de ingang stuurt, bepaald worden door de
afstand tussen twee aangrenzende minima of maxima.
Bovendien is de detector in staat om de relatieve amplituden van de spanningsmaxima en
minima te verschaffen, Vmax. en Vmin. of emax. en emin waaruit we de spanning- staande golf
verhouding (VSWR) kunnen afleiden: SGV= emax./emin en SGV (dB)= 20*log(emax./emin).
Uit de kennis van de SGV en van de golflengte, kan de grootte van de (onbekende)
belastingsimpedantie van een lijn dan afgeleid worden.

Laten we het nut van een sleuflijn bekijken met een voorbeeld, waarbij voor een bepaalde lijn,
die afgesloten werd op een impedantie, de SGV=SWR gemeten werd, en de Lmin, dit is de
afstand vanaf de belasting tot het eerste spanningsminimum op de lijn, veroorzaakt door
staande golven. De belastingsimpedantie ZL kan dan als volgt bepaald worden.
Uit de transmissielijn-theorie weten we, dat de grootte van de reflectie-coëfficient op de lijn
kan bepaald worden uit de gekende grootte van de staande golf verhouding:
Γ= (SGV –
1)/(SGV + 1).
Niet iedereen gebuikt Γ als symbool voor de weerkaatsings- coëfficient, sommigen schrijven ‘r’
of de Griekse ‘ρ’. We weten dat een spanningsminimum optreedt, wanneer de verzwakking op
de lijn gegeven is door e-j(θ -2βL)= -1, waarin β= 2π/λ,de faseconstante is, en θ = π + 2(2π/λ)
* Lmin.
Voorbeeld met deze gegevens,van een impedantiemeting met een sleuflijn.
De volgende twee-staps procedure werd uitgevoerd met een 50 Ω sleuflijn om een onbekende
impedantie te bepalen:
1.
Een kortsluiting is geplaatst in het vlak van de belasting vlak, waardoor een staande
golf op de lijn met oneindige SGV ontstaat met scherp begrensde spanningsminima. In deze
toestand leest men op de met centimeters geijkte schaal van de slotted line, spanningsminima
af op de volgende onderlinge afstanden: z = 0,2 cm, 2,2 cm, en 4,2 cm.
2. De kortsluiting wordt verwijderd en vervangen door de belasting met onbekende waarde.
De staande golf verhouding wordt gemeten als SWR= 1,5. en de minima van de spanning, die
in dit geval niet scherp gedefinieerd zijn, liggen op z= 0,72 cm, 2,72 cm,en 4,72 cm,
Oplossing voor het zoeken van de onbekende belastingsimpedantie uit deze
geregistreerde gegevens:
We weten uit de voorafgaande studie van de Lecherlijnen, dat de spanningsminima zich
herhalen, elke λ/2.

We weten uit de gegevens van stap 1 dat λ= 2 maal (4,2 – 2,2)= 4 cm.
Als we de belastingsimpedantie over de lijn schakelen op de plaats 4,2 cm, en we bekijken nu
de uitslag van de metingen in stap 2, dan zal in dit geval het eerste spanningsminimum
optreden vanaf de belastingsimpedantie op een afstand Lmin= 4,2 – 2,72= 1,48 cm= 0,37λ
(0,37= 1,48/4).
Uit de op dit ogenblik gekende waarden volgt de reflectiecoëfficiënt en de belastingsimpedantie,

1,5 – 1
Γ = ---------- = 0,25.
0,0126 + j*0,1996
1,5 + 1

θ = π + (4π/4)*1,48 = 86,4º.

Γ = 0,25*e(-j86,4º) =

D e b el a sti n gsi mp ed an ti e i s Z L = 5 0*[( 1 + Γ)/( 1- Γ)] = [47 .3 + j*19,7] Ω.
Voorbeelden van enkele sleuflijnen en hun toepassing.

Rechts: slotted line en meetinstrument HP810 van Hewlett Packard.
Een veel voorkomende coaxiale sleuflijn, zoals de GenRad Type 874-LBB, bestaat uit een 50ohm coaxiale lijn met een smalle sleuf in de lengterichting uitgesneden uit de buitenste
geleider. Een sonde, gemonteerd op een slede die beweegbaar is langs de lengte van de sleuf,
dient om de elektrische veldsterkte op te pikken en te meten.

Met de sonde is een microgolf diode of een stub afstemmer (volgende foto rechts) verbonden
met de sonde, en met de diode stemt men de ganse structuur af voor een maximale
gevoeligheid. Een schaal geijkt in centimeters en millimeters, is aan het stel vastgemaakt,
waarvoor een wijzer beweegt op een met een ronde knop verplaatsbare wagen. De wijzer
dient om afstanden te meten langs de lijn.

.

Een vergelijkbare configuratie is de sleuflijn door Hewlett-Packard model 805,en door General
Microwave, type N200. Een sonde, gemonteerd op een slede kan bewogen worden tussen twee
evenwijdige, geleidende vlakken, gescheiden door een 2 cm brede sleuf, en waartussen zich
een centrale geleider of golfpijp bevindt met een 50-ohm karakteristieke impedantie.

De probe- slede bevat een microgolf diode detector, de probe en een probe-afstemmer.
Een schaal, geijkt in centimeters en millimeters is op het frame gemonteerd, en wordt gebruikt
in combinatie met een nonius op de wagen.
De detector is de lN21 of 1N23 microgolf diode, die actief werkt in het kwadratisch gedeelte
van haar karakteristiek..
Zoals reeds vermeld is het mogelijk met de gesleufde lijn de staande golf verhouding te meten
op een transmissielijn (of antenne) en na te gaan of ze op het einde juist afgesloten en
aangepast is.
In het voorbeeld hieronder bestaat de belasting uit een 100 Ω weerstand, en wordt deze met
een enkelvoudige stub aangepast aan de Zo van de lijn. De amplitude van de met de
probe+indicator gemeten spanning is in feite onafhankelijk van de plaats van de sonde op de
langwerpige lijn.
Indien men aan deze positie een halve golflengte toevoegt of aftrekt, meet men het zelfde
resultaat.

Als detector kan ook een bolometer-element toegepast worden zoals een Narda type N821, of
een PRD type 610-A. samen met een 10 milliampèremeter. Bolometers vereisen minder
aandacht dan kwadratische wet dioden, maar ze zijn minder gevoelig dan een diode detector.
Voor impedantiemetingen met gesleufde lijnen, zijn deze uitgerust met type-N connectoren,
een mannelijke aan het ene einde van de lijn, en een vrouwelijke aan het andere.
Het Hewlett-Packard Model 805A en 805C heeft een frequentiebereik tussen 500 en 4000 MHz,
bij GenRad Type 874-LBB is dat 300 tot 8500 MHz. Hoewel een SHF vermogen van 1 milliwatt
over 50 ohm wordt aanbevolen voor het meten van hoge staande golf verhoudingen, zal een
vermogen van 0,2 milliwatt (100 millivolt over 50 ohm) in het algemeen reeds voldoende zijn.
De generator moet een constante uitgangsspanning kunnen leveren met een minimale
harmonische vervorming, en een bijna onmeetbare ongewenste frequentiemodulatie.
Een laagdoorlaatfilter is verbonden met de uitgang van de signaalgenerator.

Mogelijke opstelling om het uitgangsvermogen te meten van een zender,de impedantie-grootte
van de belasting of antenne,en de SGV van het systeem.
Een ernstige harmonische vervorming in de signaal-generator uitgangsspanning kan meetfouten veroorzaken, maar deze zijn minder belangrijk voor amateur gebruik.
Een verliespad, dus een verzwakker van ten minste 6 dB kan soms nodig zijn tussen de
uitgang van de generator en een testopstelling, om de verstemming van deze laatste op de
signaalgeneratoruitgang te minimaliseren.

Alle verbindingen met de gesleufde lijn worden gemaakt met coaxiale kabels van 50 Ω om
foute aflezingen van de detector te voorkomen.
Voorbeelden van hoe men moet meten met een sleuflijn:

Werkwijze1.
1. Sluit de te onderzoeken transmissielijn of antenne, of belasting, aan op de sleuflijn volgens
de hierboven vermelde principes.
2. Op de SGV-meter, stel de versterkingscontrole helemaal naar links, en de bereik schakelaar
op 50.
3. Pas de sonde-diepte en –afstemming aan voor een bepaalde aflezing op de SWR indicator,
en verander daartoe de instelling van de bereikschakelaar (met de klok mee), indien nodig.
4. Sluit de belasting aan op de sleuflijn, en verplaats de wagen langs de lijn tot een
spanningsminimum gevonden is.
5. Herregel de afstemming van de sonde-schakeling voor een maximale meterstand en
verminder dan de probe-diepte totdat een stabiele waarde wordt afgelezen op de SGVindicator met de bereikschakelaar ingesteld op 50.
Het kan ook noodzakelijk zijn om de signaal-generator uitgangsspanning bij te regelen.
Het hoofddoel is een stabiele SGV-meteraanwijzing te bekomen in overeenstemming met de
kleinste ingebrachte diepte van de sonde.
6. Verplaats de wagen langs de lijn om een maximale spanning te vinden, en pas de SGVmeter versterkingscontrole aan, door de bereikschakelaar in een zodanige stand te plaatsen,
dat een goed afleesbare aanduiding van de SGV zichtbaar wordt op de meterschaal, liefst
tussen 1 en 2 voor een goede aanpassing. Als de SWR groter is dan 3, schakel de
bereikschakelaar naar de volgende lagere (tegen de klok in) positie.
7. Indien de SGV kleiner is dan 1,3, kan een nauwkeuriger aanduiding verkregen worden door
de SWR meterschaal uit te breiden.

Staande golf meting met een gesleufde lijn, indien men beschikt over een gepaste SGV-meter.

Werkwijze 2.
Indien een SGV meter niet beschikbaar is, of als de signaalgenerator ongemoduleerd is, voer
de volgende opstelling uit, en ga als volgt te werk:
Stel de meter potentiometer op de middenstand van de loper, en regel de variabele
verzwakker om ten minste 6 dB demping te verschaffen.
Pas de sondediepte aan, en regel haar afstemming bij voor een behoorlijke lezing op de meter,
met bijstelling van de meter- potentiometer, indien nodig.
3. Pas de sledewagenpositie aan voor een maximale meterstand en stem ook de sondeschakeling opnieuw af voor een grootste meteruitslag.
4. Sluit de belasting aan op de gesleufde lijn.
5. Verplaats opnieuw de wagen langs de lijn, teneinde weer een maximale stroomaanduiding
te verkrijgen.
6. Regel de sonde- diepte en afstemming bij, zodat met de meter potentiometer ingesteld voor
een maximale gevoeligheid, de meter niet meer dan 50 microamperes aanduidt.
7. Verplaats de wagen om een minimale stroomaanduiding te verkrijgen, en noteer de
meterstand.

Voor deze soort meting met een mico-ampèremeter als aanduider, hoeft de generator niet
gemoduleerd te zijn.

De impedantie van de belasting of van een transmissielijn als belasting, afgesloten op haar Zo,
kan berekend uit de kennis van de SGV op de lijn en de vastgestelde minimum stroom of
spanning.
Een UHF + SGV meetbrug, door Paul Wade N1BWT (A UHF+ VSWR Bridge, uit QEX
feb.1995)
In staat zijn om de SGV te meten op UHF en microgolf frequenties, is bij zelfbouw vooral belangrijk als
er een antenne met onbekende impedantie aan te pas komt, vooral indien deze qua voeding met een
kabel of een lintlijn, ook nog voorzien is van wat koppelstukken, die weerkaatsingen op de voedingslijn
kunnen invoeren.
Met de eenvoudige UHF - SGV-meetbrug, die in hetgeen volgt voorgesteld wordt, kan men al heel wat
bereiken, wat leidt tot een verbetering van onze zelfbouw, en ze levert al goede resultaten vanaf slechts
enkele milliwatt UHF vermogen die er op toegepast worden over een breed frequentiebereik van 2 GHz
tot 12 GHz. Ze werkt ook nog goed op lagere frequenties tot 450 MHz, en is goed geschikt voor alle
frequenties die men kiest voor terugkaatsing op de Maan, met alle daarbij toepasbare soorten antennen.

Schema van de SGV brug.
D1 is een microgolf diode. Alle weerstanden en condensatoren zijn chip-types, behalve R8. R1 is even
groot als R3, en R2 is een vergelijkingsweerstand (aangesloten op klem J2) voor de onbekende te
onderzoeken antenneweerstand R4= Rx die aangesloten wordt op de klem J3.
Indien deze twee weerstanden gelijk zijn (R2= R4), dan is de potentiaal aan de beide uiteinden van R5
even groot, zodat er geen gedetecteerde uitgangsspanning bestaat, en de SGV=1.
Deze toestand bestaat als de brug in evenwicht verkeert. Elk verschil tussen R3 en R4 brengt de brug
uit balans en maakt dat de detector een uitgangsspanning aflevert die des te groter is, naarmate de
vastgestelde SGV op Rx of op de over J3 aangesloten voedingslijn groter is. R6 en R7 zijn 10 kΩ tot 15
kΩ.
Op deze hoge frequenties, hebben alle componenten een zelfinductie L en een capaciteit C.
Omdat we de brug op een zo hoog mogelijke frequentie willen laten werken, is het belangrijk om de L en
C te minimaliseren door de brug zo klein als praktisch mogelijk uit te voeren, en vervolgens de te
bereiken balans te behouden door de componenten zo symmetrisch mogelijk op te stellen.

Links: de brug van wheatstone is de basis-schakeling van deze brug.
Rechts: dit bedradingspatroon is geëtst op de koperfolie zijde van een teflon printplaat die nog geen mm
dik is.
De kleinste robuuste doos die ik kon bedenken om de print in onder te brengen, was een stukje van een
X-band golfgeleider,maar
een WR-90 golfgeleider leek te krap en werd daarom vervangen door de iets grotere WR-112 met
inwendige afmetingen van 1,25 cm x 2,5 cm. De onderdelen werden gesoldeerd op een kleine Teflon
printplaat waarvan het etspatroon afgebeeld is op de rechtse figuur hier boven.
Doordat de schakeling symmetrisch opgebouwd is, zijn J2 en J3 onderling verwisselbaar.

Links: Bestukking der onderdelen op de componenten-zijde van de print.
Rechts: de vervolledigde, afgebouwde schakeling in haar behuizing.

D1 is een microgolf mengdiode. R6 en R7 zijn 10 tot 15 kΩ en behoren tot de meetschakeling van de
detectie-diode.
Indien men voor de waarde van R2 50 Ω kiest,dan daarvoor een standaard weerstand van 52 Ω dienen.
op een 75 Ω kabel, kan men voor R2 een 68 Ω weerstand in serie solderen met een 6,8 Ω weerstand.
Met R2= 52 Ω aangesloten op een goede 50-R SMA connector J2,werd met een HP415 SGV-meter, een
terugkeerverlies gemeten dat groter was dan 30 dB. Bij een zo gering mogelijke waarde van de SGV,zo
dicht mogelijk bij ‘1’, hoort een grote waarde in dB van het terugkeerverlies, waarmee men wenst aan te
duiden dat er maar weinig weerkaatst vermogen aanwezig is, of probeert terug te keren naar de plaats
van de generator. Dit verlies bedroeg 30 dB van 10 MHz tot 2304 MHz, en 22 dB (met een SGV= 1,9)
op 3456 MHz. Vanaf 5760 MHz en hoger was deze brug bijna niet meer bruikbaar, misschien nog wel
met nog kleinere (en duurdere) microgolf chip condensatoren en weerstanden.
Werken met deze brug.
Een gemoduleerde UHF spanning wordt toegevoerd aan J1, en de gedetecteerde modulatie,
met een amplitude die recht evenredig is met de SGV, verschijnt op een beeldscherm of op de
meter. Gewoonlijk moduleert men met 1 kHz. Wie geen SGV-meter heeft, kan zich behelpen
door te luisteren naar de sterkte van het gedetecteerde signaal via een luidspreker,
aangesloten op de uitgang van een laagfrequent versterker. Hoe luider, hoe slechter de SGV.
Hoe moeilijk is het om een cirkelvormig voedingssysteem te maken, voor een
voeding met hoorns ?

Links: geen al te logische koppeling tussen een conische hoorn en een rechthoekige
golfgeleider WR-90.
Men zou in dit geval veeleer een ronde TE 11 golfgeleider verwachten.
Rechts: exponentële hoorn met zijn veldverdeling.
Het nadeel van een circulaire polarisatie via een hoorn met een rond profiel, is dat het
moeilijker is om een dergelijke cirkelvormige antenne lineair te laten stralen, dus de
bolvormige straling om te zetten in een vlakke golf. Een circulaire polarisatie valt inderdaad
uiteen in een vertikale en horizontale veldcomponent die loodrecht op elkaar staan, en dan
met elkaar combineren, een beetje zoals we dat kennen bij het trekken van Lissajous figuren
op het scherm van een KSO. De schroefvormige polarisatie (zoals we die kennen bij helix
antennes), rechts of links draaiend veroorzaakt nogal wat terugkeer verliezen.
Daarnaast is het meten van de axiale component erg gevoelig voor reflecties, en ook de grond
weerkaatsing is hinderlijk. Een oplossing bestaat er in de hoogte van de antenne groot te
maken, waarbij uiteraard aan het verre veld criterium moet voldaan zijn. Men kan op 10 GHz,
met de zender-ontvanger opgesteld op een statief van bv. 1,5 m hoog, microgolf
absorberende matten op de grond plaatsen. Of men kan experimenteren met een reflecterende
plaat op de vloer, met een zijden-afmeting van bv. een halve golflengte, en dan het resultaat
daarvan controleren tijdens een QSO-overzending: beter of slechter?

Circulaire polarisatie wordt wel gebruikt voor satelliet-tv, en we hebben daarover in hetgeen
voorafgaat reeds een voorbeeld bekeken met helicoidale antennes in een satelliet boven de
Aarde. De meeste van hen zijn gemaakt voor de band rond 12 GHz, waarbij het
terugkeerverlies slechter uitvalt dan bv. op 10,4 GHz. Een grote antenne- inst wordt wel
verwezenlijkt met parabolische reflectoren, die we in hetgeen volgt, nader zullen bekijken.

De 3,2 m diameter EME 1296 Hz schotelantenne van Bertrand Zauhar, VE2ZAZ => foto
genomen in november 2011.
Dit project steunde op de ervaring, opgedaan met een andere (grote) parabool voor EME
(moonbounce) waarmee twee jaar gewerkt werd op 432 MHz, eerst met een QRP vermogens,
maar daarna tot het besef komend dat wat meer uitgangsvermogen de kans op QSO’s toch
sterk vergrootte. Vooraleer over te schakelen naar parabolen, werd eerst gewerkt met 4 yagi’s
in fase, maar een grote parabool is om verschillende praktische redenen beter. Een andere
overweging is dat er veel meer stations op 1,2 GHz EME te vinden zijn, dan op 432 MHz.
De 3,2 m parabool levert een betere prestatie op 1296 MHz (10 dB meer versterking), in
vergelijking met de 6 dB met de 432 antenne, en nog betere prestaties op 2304 MHz.

Op 1296 MHz kan Sam Harris, W1FZJ,werknemer bij Microwave Associates, met deze schotelantenne, echo's luid en duidelijk ontvangen na weerkaatsing op de Maan, en QSO’s AardeMaan-Aarde vormen geen probleem met deze parabool antenne. Er moet wel aan toegevoegd
worden, dat Sam’s Maan-contacten vandaag tot stand komen met een krachtige 1-kilowatt
zender. Deze bestaat uit een hoge stabiliteit 9 MHz kristaloscillator gevolgd door een
frequentie-vermenigvuldiger met een Eimac 4X150A ( x 48) tot 432 MHz, waarvan de uitgang
een Eimac 2C39A verdrievoudiger stuurt tot 1296 MHz met 30 dB gain. De antenne draait op
een draaibare voet van een surplus (W.O.II-) radar zender/ontvanger, en de 1296 MHz
ontvanger is uitgerust met een Microwave Associates MA-2-1000 parametrische versterker met
een ruisgetal dat kleiner is dan 2 dB, bij een ontvangstbandbreedte van 100 Hz voor CWQSO’s via weerkaatsingen op de Maan.
Een parabolische reflector concentreert alle EM-energie die uit een bepaalde richting komt,in
een enkel brandpunt waarin de antenne zelf opgesteld is. Omgekeerd wordt alle energie
uitgestraald door dat ene brandpunt, weerkaatst door de parabolische reflector tot een zeer
sterk gerichte bundel, een beetje zoals de reflector werkt in een zaklamp. De mogelijkheid om
een dergelijke hoge winst antennes te creëren, maakt SHF zeer geschikt voor communicatie
over lange afstand in één richting en zin, maar niet door de atmosfeer van de Aarde waarin
SHF wordt geabsorbeerd, vooral door regen. Dit beperkt de maankontakten tot QSO’s bij
droog weer, en de afstand door de atmosfeer tot enkele tientallen kilometers in een
kijkrichting waarin de zend- en ontvangst antenne elkaar ‘zien’.
We bouwen zelf een sleuflijn voor 1215 tot 1300 MHz.uit 73 Magazine april 1966.(A
slotted line for 1250 mc, door Silos Smith, WA8CHD).
We bouwen dit instrument voor het meten van de frequentie, de SGV en de impedantie van
een lijn, kabel of antenne op vooral 1250 tot 1296 MHz. Vanaf slechts twee of drie watt
vermogen, kan men de SGV meten, met de bedoeling deze te verbeteren,dus te verkleinen

dichter bij de ideale waarde 1:1. Het zou een stuk makkelijker zijn met andere radio-amateurs
een QSO te maken op deze 23 cm band, indien deze OM’s over wat geschikte meetapparatuur
voor 1296 MHz en andere UHF en SHF frequenties zouden beschikken. De kostprijs van de te
bouwen sleuflijn is op weinig na, niets, en ze is gemakkelijk te bouwen, en werkt bovendien
goed. Het meetlijn is opgebouwd rond een 2,5 cm diameter dunne koperen buis die 30 cm lang
is.

De figuur is in twee gesplitst, een bovenste en een onderste deel.
In deze buis is een 20 cm lange, en 3 mm brede langwerpige opening gefreesd, hetgeen
ongeveer overeenstemt met een ¾ golflengte sleuf op 1250 MHz. Dit is lang genoeg om een
betrouwbare bemonstering te kunnen maken van een aantal nulpunten op een staande golf op
de lijn. Drie andere stukken van 2,5 cm diameter koperen pijp zijn nodig. Twee daarvan zijn
0,8 cm lang en het derde is 4,12 cm lang. In de twee 0,8 cm lange stukken is een 0,6 mm
zaagsnede gemaakt, en ze zijn wat dichtgeknepen om ze te laten passen in de 2,5 cm
diameter hoofdbuis. Deze twee stukken werden volgens de volgende figuur in de rechter
onderhoek elk gesoldeerd aan 1,5 mm dikke ronde koperen platen zoals in de detailtekening,
om te komen tot twee structuren die passen in de twee uiteinden van de 30 cm lange
hoofdpijp.

Boor negen gaten rondom in elke kop en vier gaten in de ronde 1,5 mm dikke plaat, in het
midden voorzien van een voldoende grote ronde opening om een BNC connector door te
laten en hem met vier schroeven en moeren vast te zetten op elke montageplaat.

De 9 voorgeboorde gaten dienen om de twee afgewerkte eindstukken beter vast te kunnen
solderen in de twee uiteinden van de hoofdbuis.
Het 4,12 cm lang stukje pijp dient voor het monteren van de sonde-drager.
We kijken nu naar het detail in de linker benedenhoek van de figuur. De 4,12 cm lange
buis wordt aan 1 kant voorzien van een zaagsnede over de gehele lengte, en aan de
andere kant daar recht tegenover in het midden wordt een 3 mm diameter gat geboord.
Dit stuk buis wordt nu voldoende opengetrokken om het te kunnen schuiven over de
hoofdbuis, en wel zo dat het zojuist geboorde gat juist boven de in de hoofdbuis gefreesde
sleuf komt te liggen zoals op de hoofdfiguur links bovenaan zichtbaar is.
De sonde zelf is opgebouwd uit twee met klemming in elkaar schuivende buisjes, waarvan
het dunste 1,5 mm diameter heeft, met daarrond een krimpkous op het gedeelte dat door
de 3 mm opening van de probe-drager gestoken wordt, of een ander type van isolator, bv.
uit een gedemonteerde BNC-connector in messing.
Het dikkere buisje dat er met een goed elektrisch contact overschuift, kan bv. 3 mm
diameter hebben, en wordt er aan gesoldeerd (zie onderste deel van ‘detail A’-figuur rechts
boven) met een kort stukje #22 koperdraad. Het dikste buisje is dan elektrisch verbonden
met een 1N21 diode als UHF-detector.
Het bovenste deel van detail A toont een mogelijk voorstel om de detectie-diode op te
stellen op het uiteinde van het links daarvan getekend verschuifbaar afstemgedeelte.
De daarbij voorgestelde mA-meter moet gevoelig genoeg zijn om een volledige schaaluitslag te vertonen bij het meten van de maxima van een staande golf.
Enkele mogelijke metingen met de zelf gemaakte sleuflijn.
1) Het meten van de frequentie.
De frequentie kan op twee manieren gemeten worden met de sleuflijn, namelijk: de
afstand tussen twee opeenvolgende nullen in het staande golf verdeling patroon, of de
afstand tussen twee opeenvolgende maxima, in beide gevallen gelijk aan een halve
golflengte. Daaruit: de waarde van λ en f= c/λ. Meten tussen twee nullen verdient de
voorkeur, omdat deze smaller, dus meer gepiekt, dus nauwkeuriger te vinden zijn dan de
brede maxima. Wanneer de lijn vlak is, dus praktisch afgesloten op haar karakteristieke
impedantie, kunnen de maxima en minima zeer klein zijn, en de gemakkelijkste manier
om toch te kunnen meten, bestaat er dan in een misaanpassing in te voeren in de te
onderzoeken lijn of belasting door ze ergens kort te sluiten. Bevestig een meetlat, geijkt in
centimeters langs de 30 cm lange lijn. Veronderstel dat de afstand tussen twee
opeenvolgende minima 12 cm was, dit is een halve golflengte, dan is λ= 24 cm, en f=
30000/24= 1250 MHz.
2) Het meten van de staande golf verhouding SGV = SWR.
De probe wordt via haar slede verschoven langs de lijn, en men meet Emax= Ei + Er, en
Emln= Ei – Er (Ei= invallende of heengaande golf op de lijn, en Er= teruggekaatste of
gereflecteerde golf op de lijn),waaruit: SGV= Emax / Emln .
Het kan nodig zijn de metergevoeligheid bij te regelen met de potentiometer R om Emax te
laten overeenstemmen met de grootste schaaluitslag voor een duidelijke aflezing.
Veronderstel dat we op de schaal geijkt met 100 %, een heengaande golf aflezen van 80
en een weerkaatste van 20, dan is Emax= Ei + Er= 80+20= 100 en Emln= Ei – Er = 80-20
= 60 , en is de SGV= 100/60= 1,66.

3) Impedantiemetingen.
In de eerste plaats dient men rekening te houden met de hoge impedantie op de lijn wanneer de
antennekring open is, en met nul impedantie indien hij kortgesloten is. Met de afmetingen van de
zelfgemaakte sleuflijn, heeft deze een karakteristieke impedantie van 50 Ω. Indien we daar dan een
impedantie met een andere waarde op aansluiten, zullen we het diagram van Smith nodig hebben om
deze onbekende waarde te zoeken. We komen hier later op terug, na een grondig doorlichten van het
diagram van Smith.

Links: de W7LHL 3 m diameter schotelantenne, die goed werkt op zowel 1296 MHz als 10 GHz.
Rechts: detail van de voeding van deze antenne, met een opengemaakte behuizing van de
‘belichter’. Men ziet een door DB6NT ontworpen.
Transverter, een MKU-101B SHF voorversterker (met een slechts 0,8 dB ruisgetal) die een
tweede voorversterker stuurt, en deze laatste bekrachtigt een eindversterker MKU-102XL,
vervaardigd door de firma Kuhne Electronics.
Een golfpijp TR-schakelaar voedt het uitgangsvermogen van deze laatste versterker naar een
hoornantenne, waarvan de opening in het brandpunt van de parabolische reflector staat. Een
hoge kwaliteit coaxiale kabel verbindt deze kop met de apparatuur in de shack.

Nog enkele radio amateur frequenties.
De 3 cm band is zeer breed (0,5 GHz), zodat hij kan dienen voor brede band experimenten.
Geen commercieel vervaardigde amateur-apparatuur is beschikbaar voor gelijk dewelke van
deze banden (behalve 1 soort 10 GHz Gunn-plexer’s), zodat de radioamateurs
hun
schakelingen of toestellen zelf moeten bouwen, of eventueel bestaande microgolf apparatuur,
die ontworpen werd voor andere doeleinden, ombouwen of zo mogelijk hergebruiken.
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De ontvangers.
In vrijwel alle situaties wordt het door amateurs in de UHF banden volgende concept
toegepast: een ingangsversterker met een oscillatormengtrap, en een midden frequentie in (of nabij) éen der amateurbanden 28 tot 435 MHz.
Dit betekend dat alle aandacht kan besteed worden aan het echte microgolfdeel.
Tot en met de 24 GHz band worden vrijwel uitsluitend ruis-arme voorversterkers
gebuikt met GaAs (MES)FETS en HEMT's. Deze componenten zijn de laatste 10 jaar
tegen amateurprijzen op de markt gekomen, en alleen op 24 GHz zijn de bereikbare
ruisgetallen nog slechter dan 1 tot 2 dB. Voor de mengtrap wordt tot en met 10 GHz
een GaAs-FET toegepast, alhoewel ook diode-mengers populair zijn. De mengverliezen
hiervan zijn weliswaar vrij hoog, maar het is eenvoudiger daarmee op 10 GHz
voldoende oscillatorvermogen op te wekken dan op 24 GHz. Het gebruik van
parametrische mengtrappen met varactorelementen is mogelijk, maar wordt niet vaak
toegepast. Wanneer men op de hogere frequenties wenst te zenden en te ontvangen,
zal een behoorlijke spiegelfrequentie-onderdrukking in elke ontvanger nodig zijn met
filters om de spiegelruis zo'n 20 dB te onderdrukken.
Het oscillatorsignaal wordt vrijwel uitsluitend opgewekt door uit te gaan van een
zorgvuldig geconstrueerde kristaloscillator in de buurt van 100 MHz, gevolgd door een
aantal vermenigvuldigtrappen, met boven de 1 GHz, GaAs transistoren als niet-lineaire
versterkers. Qua ontvangertechniek worden op de microgolven geen speciale
concepten, anders dan die op de lagere frequenties gebruikt, tenzij dal de uiteindelijke
ontvanger bestaat uit een ingangsdeel boven op een mast bij de antenne, met de rest
(inclusief de gestabiliseerde kristaloscillator) beneden in de shack. Boven de 47 GHz
wordt tot nu toe met breedband FM gewerkt waardoor aan de oscillatorstabiliteit
minder zware eisen gesteld worden, en de oscillator bestaat dan uit e en Gunn-diode,
zowel voor de ontvanger als voor de zender.
EME- activiteiten op ZHF en UHF:
Eėn van de interessante zijden van de amateur Aarde- Maan-Aarde (EME) communicatie is de
fysica die ermee gepaard gaat, ook bij de EME-echo testen, en de verschijnselen van Doppler
verschuiving, frequentie-spreiding, en polarisatie van EME signalen met behulp van amateurapparatuur, vooral tijdens een uitgebreide reeks van de Maan echo metingen op 144 en 432
MHz.
Continue veranderingen in de lijn van de zicht afstand tussen de Maan en een zender op de
Aarde, de weerkaatsende of verstrooiende vlekken op het maanoppervlak, bemoeilijken een
stabiele ontvangst. Daarbij speelt de aardrotatie ook nog een rol, die bv. aan de evenaar
neerkomt op 460 m/s en op andere plaatsen op de Aarde een andere waarde heeft.
Dientengevolge kunnen bidirectionele Doppler verschuivingen (op de evenaar) zo groot zijn als
± 440 Hz op 144 MHz, ± 4 kHz op 1296 MHz en ± 30 kHz op 10 GHz.
Verschillende weerkaatsingspunten op het maanoppervlak produceren iets andere Doppler
verschuivingen, zodat bv. de echo van een monochroom signaal wordt verspreid over een klein
en voorspelbaar (frequentie-) bereik.
De volledige scala van spreiding kan zo groot zijn als 4 Hz op 144 MHz, en 300 Hz op 10 GHz.
De meerderheid van het ZHF= VHF en UHF gereflecteerd vermogen, wordt weerkaatst van
een gebied dichtbij het centrum van de maanschijf, zodat de waargenomen half vermogen
Doppler spreiding, gemiddeld aanzienlijk lager is dan op andere plaatsen (dan het midden) op
de Maan.

Daarbij komt nog de bemoeilijking van de ontvangst, door de onvermijdelijke cosmische ruis.
Deze werd bijvoorbeeld gemeten te Venetië zaterdag 16 mei 2016 05:00 UTC met een ruis,
afkomstig van de Maan van 5,5 dB met 1 kHz bandbreedte, en echo’s van 23,5 dB met 1
kHz bandbreedte. De meting werd uitgevoerd op de dag dat bv. TM8PB zijn eerste QSO
verwezenlijkte met CW op 10368,088 MHz. Tegelijkertijd werd gemeten op 24,048 GHz met
een door DB6NT gebouwde omzetter van 432 MHz naar 24048 MHz, na het sturen van CW met
12 W SHF vermogen.
Met een LNA werd een 1,5 dB ruisfactor vastgesteld. Op 10 januari 2016 werd de 70-igste
verjaardag van de eerste ‘moonbounce’ gevierd onder de leiding van N2MO, met bijzondere
aandacht voor 10 GHz of 3 cm EME QSO's. In april 2016 had de tweede EUCARA (Europese
Conferentie over Amateur Radio Astronomie) plaats, die een groot succes was met veel volk en
belangstellint. In mei 2016 werden samen met de ESA in Italië, tijdens een CubeSatbijeenkomst sterke door de Maan weerkaatste signalen gemeten.
We laten hierover PA3FXB aan het woord: “Na een aantal tests en enkele mislukkingen, waren
onze eerste QSO’s reeds in mei 2013 geslaagd We maakten ons eerste QSO in CW, maar we
zijn er achteraf in geslaagd, SSB QSO’s te maken en we gebruikten ook een aantal digitale
modes. Andreas DJ5AR, en PA3FXB maakten een aantal QSO's op 23 cm met behulp van het
ISS als een passieve reflector, en een 3 m schotelantenne. Ze waren verrast door de sterke
signalen die ze kregen van ISS weerkaatsingen, en probeerden om kleine satellieten (in plaats
van de Maan) te gebruiken als een passieve reflector.

Het kruisje geeft de plaats aan waarop het internationaal ruimtestation ISS zich bevindt op 24
november 2016.
Apollo 17 schoof over de maanschijf voorbij (Apollo 17 passed over the lunar disc):
De waarnemers ontvingen de signalen op de S-band (= 2 tot 4 GHz, of 15 cm tot 7,5 cm).
De sterkste ontvangen draaggolf lag 45 dB boven de ruis, en de gemoduleerde stem van de
piloot, of afkomstig van een bandopname, kwam 25 dB boven de ruis uit.
Het ruimtetuig passeerde over de maanschijf tussen 17u22 en 18u19 plaatselijke tijd (22u22
tot 23u19 UT), en tijdens deze 57 minuten werd een totale Doppler frequentie verschuiving
gemeten van 43 kHz op de R-380 ontvanger van Collins. Het signaal ging verloren op het
ogenblik dat het ruimteschip achter de Maan verdween.
Installatie waarmee deze waarneming tot stand kwam:

Voortplantingswijzen.
Op de hoger vermelde UHF/SHF golflengten, kan men een weerkaatsing op de ionosfeer, zoals
bij de decametrische golflengten tussen 10 m en 80 m vergeten, omdat de ionosfeer
doorzichtig is voor elektromagnetische straling door microgolven, en deze er dus gewoon
verder doorvliegen tot ze door verzwakking zeer hoog uitsterven, ofwel botsen tegen
hemellichamen, waarvan we er reeds een aantal bekeken hebben in hetgeen voorafgaat over
sterrenkunde. Dat is de reden waarom de sterrenkundigen waarnemingen verrichten met
microgolven (via radiotelescopen) in de oneindigheid van de Cosmos, en in de eerste plaats in
onze eigen Melkweg, zoals er blijkbaar nog miljoenen andere (Melkwegen, en dus leven op
planeten zoals de onze) zijn met elk 200 tot 400 miljard sterren. Afhankelijk van de gekozen
golflengte heeft men te maken met verschillende propagatie-modi: soms toch met
terugkaatsing, zoals op de troposfeerlaag, of op de zogenaamde inversie-of omkeerlagen, zelfs
op dikke waterdruppels of op ijskristallen, weerkaatsing op de Maan of op volumineuze
vliegtuigen of op de transponders in satellieten.
We ontmoeten deze verschillende mogelijkheden, wanneer we zelf een radio-telescoop zullen
bouwen voor de Zon, voor Jupiter, ….
Ter vergelijking: de Zonne-energie die veel groter is dan de elektromagnetische
straling die uitgaat van de Maan, van Jupiter, enz.
Volgens gevestigde metingen bedraagt de gemiddelde vermogensdichtheid van zonnestraling,
net buiten de atmosfeer van de Aarde 1366 W/m2, algemeen bekend als de zonne-constante.

De gemiddelde zonne-energie die invalt op de Aarde is 1366 W/m 2.
Als men luistert naar nieuwsberichten uit Amerika, wordt men vandaag, in 2016, nog steeds
verveeld met maten en afstanden in mijlen, voeten en duimen. Ze houden daar nog steeds
vast aan deze door hun Engelse kolonisatoren ingevoerde niet-I.S.-eenheden. Nochtans is de
definitie van de meter reeds eeuwen gekend, en gelijk aan 1/10.000.000 van de meridiaan van
de Aarde, van de Noordpool tot de Evenaar. Onder Lodewijk XVI werd in Frankrijk de meter
ingevoerd. De omtrek van de Aarde werd zo nauwkeurig mogelijk gemeten via een meridiaan.
Definitie van een meridiaan (uit 1858)= een halve cirkel op het aardoppervlak tussen de
noordpool en de zuidpool. De meter werd vastgelegd als het 40.000.000-e deel van de lengte
van een meridiaan.
Deze definitie is nog steeds vrij nauwkeurig volgens de moderne metingen. De straal van de
Aarde is afgerond R= 6370 km of (2/π) x 10 7 m. Het totale vermogen van de zonnestraling dat
de Aarde bereikt met een boloppervlakte= π x R 2 is dan als zonne-energie= 1366 [W/m2] ×
((4/π) × 1014 [m2])= 1,74 × 1017 W. Elke dag telt 86400 seconden, en gemiddeld telt een
jaar 365,2422 dagen.
De totale zonnestraling-energie die jaarlijks de Aarde bereikt, is dus= 1,74 × 1017 × 86400 ×
365,2422= 5,46 × 1024 J.
Om ons een idee te vormen over hoeveel energie dat wel is, vergelijken we dit bedrag met de
jaarlijkse wereld-energiemarkt-consumptie die in de jaren 2010 tot 2015, als jaarlijks energieverbruik van de hele wereld slechts 0,01% van deze jaarlijkse zonne-energie bedroeg.
EME= Terugkaatsing op de Maan, ‘voor de rest van ons’, door Paul Bock, K4MSG (EME
Moonbounce for the Rest of Us).
Het maken van QSO’s via een weerkaatsing op de Maan,is gestimuleerd geweest door:
De ontwikkeling van de gallium-arsenide veldeffecttransistor (GAsFet) en andere halfgeleiders
met een aanzienlijk laag ruisgetal, die VHF/UHF/SHF voorversterkers praktisch mogelijk
maakte.
De ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige betaalbare coaxiale kabels met een gering
verlies op VHF en UHF.
De publicatie van praktische ontwerpen over VHF en UHF kilowatt versterkers, (ook met
goedkope Russische buizen), die elke Ham kan bouwen.
Terwijl deze EME technologische verbeteringen betaalbaarder werden, en zwakke signaal VHF/UHF-communicatie mogelijk werd door meteoor-scatter, en EME-ontwikkelingen,
begonnen digitale protocollen een betere ontvangst, en nauwkeurige decodering van signalen
mogelijk te maken, ver onder het tot dan toe gekende ruisniveau, zo laag als -24 dB, en soms
nog beter. Terwijl VHF meteoor-verstrooiing altijd mogelijk was tijdens de grote meteoor
stortbuien, met name voor CW– ers met een goede yagi- antenne, en 100 watt HF vermogen,
dan vervullen nu de JT6M en FSK441A -protocollen de droom van het maken van QSO’s op 50
MHz en 144 MHz met behulp van de duizenden "zandkorrel" micrometeoroïden die elke dag in
de aardse atmosfeer terecht komen, en bruikbare geïoniseerde paden van 100 milliseconden
of korter creëren.

De gelijktijdige ontwikkeling van de WSJT, JT44, en JT65 (a, b en c) -protocollen deed
hetzelfde voor EME, als hetgeen JT6M en FSK441A deed voor meteoor-verstrooiing. Het is nu
mogelijk voor een amateur met 100 watt en een yagi met ten minste 12 dB winst, één van de
werkelijk sterke EME stations, en ook bescheidener stations te werken.

Links: Het 432 Mhz EME station van ON6JY met een foto van zijn 4 maal 21 elementen Yagi
voor 432 MHz.
Midden: het streven naar betere EME –verbindingen, zetten ons er toe aan, grotere antennes
te bouwen zoals met KLM-types
met 44 elementen (kruis-yagi’s) in fase op 1296 MHz, of 4 yagi’s, gemonteerd, met 32
elementen, zoals ten huize van K1FO.
Rechts: 144 MHz kruis-yagi, speciaal ontworpen voor EME, indien de voortplantingscondities
goed zijn.
Een station met 1 enkele yagi-antenne, kan met succes een contact maken met een station
met 4 yagi’s in fase, alhoewel dit nog steeds uitstekende voortplantingsomstandigheden
vereist, een bekwame bediening, en een beetje geluk, maar het is wel bewezen mogelijk te
zijn op 144 MHz. Als gevolg van de toenemende populariteit van EME, kan elke Ham met een
bescheiden station en met wat doorzettingsvermogen, het EME- DXCC-diploma of EME- WAS
verwerven.
Met weinig woorden: principe van de kruis-yagi’s of ‘Turnstile’ –antennes:

In de rechtse figuur is de golflengte λ= c/f= 300/137= 2,19 m.
Een halve golf is afgerond 110 cm, dat is de lengte die gegeven is aan de reflectoren. Voor de
twee stralers met men vermenigvuldigen met de verkortingsfactor, en die hier blijkbaar gelijk
genomen aan 0,95, dan komt men uit op 104 cm voor een halve golf. De 34 cm is een kwart
golf voor de faserende (balun-) aanpassingsstukken, en hiervoor heeft de auteur van deze
antenne blijkbaar een verkortingsfactor van 0,72 toegepast in plaats van de gebruikelijke 0,66
voor coaxiale kabels. Waarom hij de rechtse straler korter gemaakt heeft (2 maal 50,75 cm)
dan de linkse (104 cm) is ook niet duidelijk.

Wat de linkse figuur betreft door SV1BSX is het principe wel goed toegepast, maar we gaan
niet akkoord met het voeden van dipolen met coaxiale kabels, waardoor het stralingsdiagram
veel te klein wordt, en scheefgetrokken staat. De opvatting van de derde figuur van links
geteld, is de juiste, met het voeden van een symmetrische dipool door een symmetrische
lintlijn. Als in het voedingspunt een kant daarvan wel met een coaxiale kabel gevoed worden,
maar zonder baluns is de linkse voorstelling misleidend.
Het basis-principe van EME.
De basis het Aarde-Maan-Aarde terugkaatsen is het gebruik van de Maan als passieve
reflector. Gezien de groter afstand tussen Maan en Aarde, en het feit dat het maanoppervlak
geen ideale reflector is, ondervindt het heen- en terugkeer pad grote verliezen, maar blijkt er
toch nog een vorm van communicatie mogelijk, gebruikt door veel radio- amateurs die van
deze soort QSO’s als uitdaging houden. De Maan is ongeveer 385000 kilometers van de Aarde
verwijderd. Het oppervlak van de Maan weerspiegelt ook slechts ongeveer 6% van het
radiosignaal–vermogen, die het bereikt. Het totale wegverlies bedraagt ongeveer 251 dB op
144 MHz, en 270 dB op 1296 MHz. Het niveau van het verlies verschilt ook, omdat de afstand
tussen de Maan en de Aarde niet constant is.
Er bestaat een "perigeum" wanneer de Maan het dichtst bij de Aarde staat, en een "apogeum"
wanneer de Maan zich elke maand bevindt op het verste punt van de Aarde, deze toestand
omdat de beschreven maanbaan rond de Aarde geen cirkel is, maar een ellips.
De afstandsvariatie resulteert in een verschil in het padverlies van ongeveer 2 dB tussen de
apogeum- en perigeum-posities. Voor zwakke radiostations waar het leggen van kontakten
met EME marginaal is, kan de keuze van het tijdstip waarop men in de maand uitzendt en
ontvangt, dus een verschil maken.
17e internationale EME conferentie te Venetië in 2016 over het nauwkeurig
voorspellen en meten van echo’s op de Maan, door
K1JT, Joe Taylor. (XVII
International EME Conference Venice 2016 Conference Proceedings High Accuracy
Prediction and Measurement of Lunar Echoes )

Maandag 14 november 2016 was de grootste supermaan sinds 1948 te zien. Een supermaan,
een volle Maan die dichter bij de Aarde staat dan anders, lijkt heel groot en verlicht. De
volgende keer dat de Maan deze stand bereikt, zal pas plaats vinden op 25 november 2034.
In de tekening (links) is:
A de spiegelende component, die de polarisatie niet verandert.
B de gepolariseerde Brewster component, die de omgeving van de Aarde verlaat.
C de verstrooide component, die gedepolariseerd is.
D de Brewster hoek. Deze hoek staat ook bekend als de ‘polarisatie-hoek’ en is de hoek
waarmee licht of electromagnetische straling met een bepaalde vorm van polarisatie invalt op
een oppervlak, zonder een weerkaatsing op te leveren. De Schotse natuurkundige David
Brewser (1781-1868) deed deze vaststelling, experimenterend met een doorzichtige
diëlektrische plaat.

Wanneer niet-gepolariseerd licht onder deze hoek invalt, wordt de straling wel weerkaatst, en
is vanaf dat ogenblik wel gepolariseerd.
Enkele technische details over EME-communicatie.
Het albedo of de weerkaatsingscoëfficient van een voorwerp, is het weerkaatsingsvermogen
dat gedefinieerd wordt als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde
(elektromagnetische) straling.
Deze verhouding hangt in de eerste plaats af van het materiaal van het voorwerp, maar is ook
afhankelijk van de golflengte van de straling.
De Aarde heeft een gemiddeld albedo van 37% tot 39%, de Maan is door haar oppervlak van
vulkanisch gesteente veel donkerder met een gemiddeld weerkaatsingsvermogen van 7%
(maximaal 12%).
Het verlies over de 770000 kilometer heen en terugkeer afstand is zeer groot, ongeveer 250
dB tot 310 dB, afhankelijk van de vraag of de VHF= ZHF of UHF-band gebruikt wordt, ook
afhankelijk van het modulatie formaat, en van het Doppler verschuivings-effect.
Teneinde deze verliezen te kunnen overwinnen, kan men grotere vermogens (meer dan 100
watt) en hoge winst antennes (meer dan 20 dB) overwegen. In de praktijk beperkt deze
techniek zich vooral tot het VHF en UHF spectrum.

Rechts:PA3DZL op 1296 MHz.
De Maan moet boven de horizon staan, zodat EME communicatie mogelijk is. Om het
padverlies van de heen en terugkerende golf te kunnen
Inschatten, is het nodig enige kennis te hebben over:
* de afstand tot de Maan van zowel het zendende als het ontvangende station;
* het vermogen van het zendende station in watt, uitgedrukt als ERP [= {zendvermogen (min
het voedingskabel-verlies) } x {de winst van de antenne}];
* de ontvangststation winst [=(de werkelijke ontvanger winst, min het voedingslijn verlies) x
(de antenne winst)];
* De werkfrequentie van de zender en ontvanger.

Links: de EME parabool van W4RDI met een focus/diameter verhouding F/D= ½ en 5,5 m
diameter.
Rechts: N2UO met zijn 3 m diameter schotelantenne voor 1296 MHz. Een schotelantenne met
3 tot 3,2 m diameter zal goed presteren op 432,1296,2320 en 3400 MHz.
Een super selectief kristalfilter voor EME. [Super-selective crystal filter for EME door
LA8AK (uit Rob’s web)].
We kennen de ontwerpen van filters met 1 kristal als half rooster of half traliewerk filters, en
met twee kristallen in dezelfde aard, alsook de latere ontwikkeling van band doorlaat- en
ladder filters, vooral geschikt voor 455 kHz MF toepassingen en CW ontvangst.
Op een Scandinavische VHF-bijeenkomst in Denemarken, beschreef SM5BSZ zijn benadering
van EME met behulp van een continu-variabel filter, een variante op het klassieke filter met
1 kristal, maar super-selectief. Met de volgende opstelling bereikt hij een bandbreedte die
variabel is tussen 10 Hz en 2 kHz, afhankelijk van de instelling van de uitgangsimpedantie van
het filter, die wordt beheerst door de instelling van de 1MΩ (log) bandbreedte potentiometer.

Het super-selectief, continu-variabel (10 Hz tot 2 kHz bandbreedte) 100 kHz kristal filter
gebruikt door SM5BSZ voor EME (moonbounce) en gelijkaardige smalle band communicatie.

Cn is een neutraliserende condensator. Cs is een condensator die tot doel heeft te maken dat
twee kristallen zich gelijk gedragen, indien men twee of meer dergelijke filters achter elkaar
schakelt, dus in cascade toepast voor nog meer selectiviteit.
De neutraliserende condensator (Cn) heeft vrijwel dezelfde invloed als de fase-controle van de
klassieke filters door het opheffen van de schadelijke capaciteit van de kristalbehuizing.
SM5BSZ gebruikt twee dergelijke filters achter elkaar met transistor scheidingsversterkers in
zijn ontvanger. Om de selectiviteit over een breed bandbreedtebereik te kunnen instellen, is
een multi-turn (helipot) potentiometer wenselijk, niet gedempt door de er achter volgende te
lage impedantie van een uitgangsschakeling.
Nog enkele opmerkingen in verband met EME en over de beschikbaarheid van de
Maan.
We herhalen dat beide stations de Maan moeten ‘zien’. Dit lijkt misschien een overbodige
verklaring, maar het is een noodzaak voor het tot stand komen van een EME-QSO, dat men
aan beide uiteinden van een verbinding, de Maan duidelijk boven de horizon ziet staan.
Merk op dat de afstand van de Aarde naar de Maan varieert, omdat de baan van de Maan is
niet perfect rond is, maar enigszins elliptisch met een gemiddelde straal van 385000
kilometers. Dit betekent dat er een apogeum (de grootste afstand) en een perigeum (de
kortste afstand) bestaat. Bovendien, is er de vooruitschrijding of precessie in een baanvlak
met een periode van 18,6 jaar. Dit laatste is geen eenvoudige zaak. De rotatie-as van de
Aarde staat scheef t.o.v. het baanvlak van de planeten, de ecliptica. Die hoek bedraagt 23,5
graden. Omdat onze planeet bovendien afgeplat is, oefenen de aantrekkingskrachten van de
Zon en de Maan een koppel uit op de Aarde. Anders gezegd: de Zon en Maan proberen de
Aarde zodanig te kantelen dat de evenaar naar het eclipticavlak wordt getrokken. Maar omdat
de Aarde ondertussen om haar as draait, gaat dat niet zo maar.
De mechanica leert dat een koppel, uitgeoefend op een roterend systeem, ervoor zorgt dat de
rotatie-as gaat draaien in de ruimte, loodrecht op het koppel.
Dit is ook het geval met de Aarde: haar rotatie-as beschrijft een kegel in de ruimte. De hoek
tussen de ecliptica en de evenaar blijft echter 23,5 graden. Doordat het baanvlak van de Maan
een hoek van 5° met de ecliptica maakt, veroorzaakt de aantrekkingskracht van de Zon op de
Maan ook een koppel, dat ervoor zorgt dat de snijlijn tussen zonne- en maanbaan, de
zogeheten knopenlijn, ook gaat draaien. Dit verschijnsel heeft een periode van 18,6 jaar.
Verder veroorzaakt de draaiing van de Maan om de Aarde een onregelmatigheid in de
precessie die we nutatie noemen. De ‘precessie’ kan beschouwd worden als de cirkel die traag
beschreven wordt door de pool van een ronddraaiende gyroscoop of door een tol die we als
kind deden draaien door hem in beweging te houden door er zijdelings op te slaan met het
lederen zweepje, bevestigd aan een houten stokje.
Afhankelijk van de stand van de Maan ten opzichte van de Aarde, kan het apogeum 406700
km bedragen, terwijl het perigeum ‘ slechts’ 356400 km is.
* Dit verschil vertaalt zich in 2,25 dB padverlies van apogeum naar perigeum.
* De gemiddelde afstand van de Aarde naar de Maan wordt wat juister omschreven als 384400
km.
* De Maan is een sferische reflector.
* De positie van de Maan verandert dagelijks, en de opkomst & ondergang- tijden vervroegen
van dag tot dag met ongeveer een half uur tot een uur, afhankelijk van de tijd van de maand.
Dit heeft natuurlijk een invloed op de ‘beschikbaarheid’ van de Maan voor QSO’s via EME, en
de inzetduur van onze Tx/Rx en onze gerichte antennes volgens een persoonlijk op te maken
schema waarin de beschikbaarheid van de Maan beperkt is. Als gevolg van de Maan rotatie,
is de Maan enkel beschikbaar en nuttig voor EME-operaties gedurende 20 dagen per maand.

Links: 23 cm (1296 MHz) EME uitrusting van Mark Mattila VE7CMK/VA7MM.
Rechts: 1296 EME schotelantenne van W1FZJ. Foto’s genomen in oktober 2000.
De parabolische reflector bestaat niet altijd uit een volledig dichte metalen schijn, maar kan
evengoed met een of andere vorm van metaalgaas uitgevoerd zijn. De rechtse foto toont een
gaas-uitvoering, en de linkse foto toont een aluminium reflector, samengesteld uit een aantal
driehoekige profielen die met 3000 klinknagels met elkaar tot een geheel verbonden zijn.
De rechtse maas- reflector heeft een focuslengte/diameter verhouding van F/D= 0,375,
gevoed door een hoorn. De reflector is gemonteerd op een SCR 584 radar voetstuk, voor
weinig geld gekocht in een WOII-surplus zaak, aangedreven door gelijkstroommotoren.
Het Franse station F1EHN doet dit anders en gesofisticeerder met software met positie
codeerders die een resolutie hebben van 0,01 graad nauwkeurigheid. De LNA ruis temperatuur
van dergelijke systemen is 15 ºK, met een winst van 56 dB en interne banddoorlaat filtering.
Ondersteunende software bevat een spectrum analyzer, die een visuele presentatie van de
middenfrequente doorlaatband afbeeldt met een 100 Hz analyse bandbreedte, en goed
presteert bij het ontvangen van informatie over sterren, de Maan, zonneruis en zonnevlekken.
Algemene beschouwingen over versterkers voor de 30 MHz tot 1000 MHz banden.
De afregeling is kritischer voor een stabiele werking met een redelijk rendement, dan bij
gewone versterkers op lagere frequenties, vooral in het bovenste gedeelte van het bereik.
De succesvolle werking van dergelijke versterkers is in grote mate te danken aan de
verfijningen in het ontwerp en de opstelling van de componenten. Verschillende factoren
dienen beschouwd te worden bij het kiezen tussen gewone L' s en C*s, in vergelijking met
stukken transmissielijn. De laatsten hebben een groter elektrisch rendement dan de eersten.
Bij het ontwerp zal daarom een compromis gekozen worden tussen het toelaatbaar gewicht, en
de afmetingen of het rendement. De eerste trappen van een versterker zijn spanningsversterkers, die nodig zijn om de sturende ingangsspanning voldoende hoog op te voeren,
Spanningsversterkers hebben betrekkelijk grote waarden van hun collector-belastingsweerstand. Uitgangstrappen zoals vermogenversterkers hebben gewoonlijk lage collectorbelastingsimpedanties, zodat een grote stroom kan vloeien en een groot uitgangsvermogen
beschikbaar wordt.
Spanningsversterkers werken bijna altijd in klasse A, vermogenversterkers kunnen werken in
klasse A, AB, B of D, en wat telegrafie betreft, in C.

Voorbeeld: ZHF klasse C versterker, door Bill Olson W3HQT (Solid state VHF class-C
amplifier) in QEX, januari 1987.
Het ontwerpproces kan opgedeeld worden in acht stappen:
1) component overwegingen: op ZHF worden de componenten kleiner, de aansluitdraden
verdwijnen en de componenten zijn duurder. De reden voor de eerste twee tendensen
is, dat parasitaire reactanties (inductie en capaciteit) een veel grotere nadelige rol
spelen dan op lagere frequenties en klein moeten zijn om de werking van de schakeling
niet te verstoren, bv. doordat een dergelijke C met een dergelijke L op een parasitaire
resonantiefrequentie gaat trillen. Of de condensator is geen condensator meer, maar
gedraagt zich op een hogere frequentie als een spoel. Weerstanden worden ook spoelen
of gedragen zich als een condensator op een zekere hoge frequentie.
2) de goed overwogen lay-out van de schakeling moet enkele van deze nadelen opvangen
en vermijden.
3) Punt 3 en volgende zijn paradoxaal. Waarom moeten we meer betalen voor iets dat
kleiner is?
4) De eerste reden is dat de miniatuur fabricagetechnieken speciale machines en ervaren
monteurs met uitgekiende technieken vereisen. Ten tweede nemen allerlei verliezen toe
naarmate men hoger stijgt in frequentie, zoals bv. diëlektrische verliezen.
Helaas zijn minder verlies veroorzakende materialen vaak duur.
Enkele voorbeelden zijn Teflon in plaats van bakeliet, keramiek in plaats van plastiek,
goud en zilver beplating in plaats van tin bedekking, Teflon-glasvezel PC printplaten in
plaats van glas-epoxy. Wat de condensatoren betreft, bestaan er gemetalliseerde film
condensatoren als het moderne equivalent van de oude folie / vetvrij papier
condensatoren, en diverse keramische types. We maken gebruik van keramische en
mica condensatoren voor het koppelen en het ontkoppelen, en van keramische chips
voor VHF en UHF toepassingen, plus allerlei soorten kleine chip condensatoren die goed
werken tot in het SHF gigahertz bereik. Als regelbare condensatoren zijn er met lucht
isolatie tussen de stator en rotorplaten, mica compressie trimmers, keramische
trimmers, en tubulaire glas en keramische zuiger trimmers.
Het volgende schema toont een basis VHF versterkerschakeling, en geeft aan op welke
plaatsen in deze opstelling een specifieke condensatorsoort kan toegepast worden.

Typische ZHF klasse C versterker. De smoorspoelen zijn gewikkeld op ferroxcube kernen.
Rechts: variante: R1 verlaagt de versterking van de versterker, en houdt de ingangsimpedantie van de schakeling constant. Ook de grootte van de versterking wordt
gestabiliseerd. R1 moet in klasse C minstens 100 Ω zijn. Weerstanden kunnen ook soms
toegepast worden in dergelijke schakelingen als HF smoorspoelen, en worden vaak geplaatst
tussen de basis en emitter om een versterkertrap te stabiliseren.
Koolstof weerstanden lijken het best te werken als HF weerstanden, omdat ze een geringere
eigen inductie hebben dan metaalfilm types. Op frequenties boven de 500 MHz zijn chip
weerstanden de beste.
Merk op dat in de voorgestelde schakeling, de basis en collector toevoerleidingen van de
voeding ontkoppeld worden met meerdere condensatoren. In het geval van een 30 dB (of
meer) versterker, bestaat er een neiging tot parasitair oscilleren via een ongewenste
terugkoppeling. Om deze reden, is het nodig te zorgen voor een goede hoogfrequente aarding,
waar het best meerdere te aarden aansluitingen in een gemeenschappelijk aardingspunt
verenigd samen komen en in 1 punt gesoldeerd worden naar de massaklem.

Doorvoercondensatoren spelen ook een belangrijke rol in VHF/UHF schakelingen en dienen
onder meer om een gelijkspanning toe te voeren aan een schakeling zonder dat het
hoogfrequent wegvloeit, dit meestal in samenwerking met HF smoorspoelen.
Ze zijn verkrijgbaar in soldeerbare of in met schroefdraad voorziene versies met waarden zoals
470 pF, 1000 pF, enz. EMI filters doen op microgolffrequenties ook mee om de spannings- en
stroomgolfvormen vrij te houden van interferentiepieken.
Veel zelfbouwers hadden ook al af te rekenen sporen van een vervelende parasitaire oscillatie
in het stabiliserende voedings-I.C. met drie klemmen, van een versterkerschakeling.
Terwijl een 0,22 μF keramische condensator aan de ingang van een dergelijk I.C., en een 1 μF
tantaal condensator aan de uitgang meestal wel volstaan, doet men er goed aan bij
onstabiliteit in ZHF versterkers, ook de gestabiliseerde voeding te controleren om na te gaan of
die wel betrouwbaar werkt en niet als stoorder.
Transistoren voor de 70-cm band waren niet beschikbaar gedurende enige tijd, en dit tekort
werd opgevulde via bv. varactor frequentievermenigvuldigers tot 4 en 8 GHz. De BA121
capaciteitsdiode produceerde 5 mW uitgangsvermogen, en de BA149 20 mW op de 23 cm
band, terwijl de BA204 een aanzienlijk groter vermogen kon afleveren op bv. 2304 MHz.
Dergelijke varactoren zijn ook geschikt voor SSB=EZB toepassingen op de 2 m en 70 cm
banden.

432/1296 MHz varactor frequentie-verdrievoudiger met een capaciteitsdiode KA204S.
Bandbreedte: Breedband- versterkers zijn deze waarvan de bandbreedte groter is dan 1 MHz.
TV en radarontvangers vereisen bandbreedten van 4 tot 10 MHz. De bandbreedte wordt
bepaald door de afstand tussen de half-vermogen-punten. Om een vergelijking mogelijk te
maken tussen bandbreedten welke verschillende center-frequenties bezitten, gebruikt men de
term: "percentage bandbreedte ", bijvoorbeeld een versterker die afgestemd op 200 MHz met
een doorlaatband van 8 MHz, heeft 8/200= 4% bandbreedte. De bandbreedte-vereiste is
belangrijk voor de ZHF en UHF toepassingen.
De bandbreedte zal de versterking bepalen op een zodanige manier, dat het product
'versterking x bandbreedte' constant blijft. Wanneer er een versterker nodig is om seinen van
meer complexe aard, zoals facsimile of radar-impulsen te versterken, dan zal de B.B. groot
moeten zijn. De bandbreedte in MHz is bij benadering omgekeerd evenredig met de
impulsbreedte in μsek, m.a.w. B.B.= 1/impulsbreedte. Bijvoorbeeld een B.B. van 1 MHz zal
nodig zijn om een 1 μsek impuls door te geven, en een B.B. van 4 MHz voor een 0,25 μsek
impuls.

Invloed van de B.B, op de ruis:
de ruis die veroorzaakt wordt door ladingsdragers: elektronen of gaten, vergroot met een
stijgende temperatuur, en is eenvormig verdeeld over het ganse frequentiespectrum.
Door deze uniforme frequentieverdeling van de thermische ruis, bestaat er een betrekking
tussen de breedte v.d. doorlaatband v.d. versterker, en de totale ruisspanning aan de uitgang.
Wanneer de bandbreedte van een schakeling vergroot, vergroot tegelijkertijd de totale ruis van
de schakeling, waardoor een slechtere sein/ruis verhouding in een breedband versterker
ontstaat. De bandbreedte wordt daarom bv. In microgolf ontvangers zo klein mogelijk
gehouden, als het er op aan komt om de beste S/N te bekomen.
Voorbeeld van een eenvoudige VHF=ZHF voorversterker.
Korte verbindingen zijn noodzakelijk.
De transistor is in het scheidingsschotje ingewerkt. De emitter wordt met de kortst mogelijke
verbinding naar het afschermend tussenschotje gesoldeerd.

C1, C2, C3, C4 zijn 1 tot 10 pf. glas trimmers.
CR1= een diode gelijkrichter, gelijk welk type vrij te kiezen.
J1,J2= BNC fitting.
L1,L2= dunne koperen lamel, met afmetingen 2,5 cm x 1 cm.
R1= 25 kΩ trim- potentiometer.
RFC1= 5 windingen geëmailleerde koperdraad nr. #24, gespacieerd gewikkeld op het lichaam
van een 10 kΩ, ½ watt weerstand.
Afregeling.
Stel de polarisatiespanning d.m.v. R1 zo in. dat de transistor minder dan 1 mA stroom trekt.
Sluit daarna een HF generator via een verzwakker aan op de ingang. Stel de vier trimmers
zodanig in, dat de versterking maximaal is. Let op voor ongewenste oscillaties, en verkeerde
afstemcombinaties. Bij de gepaste instelling van de trimmers, zal de versterking eenvormig
verlopen over een breed frequentiebereik. Men kan de polarisatiespanning dan instellen voor
een maximale versterking van 9 dB, die zich zal voordoen bij een collectorstroom tussen de 2
en de 4 mA. Zou men toelaten, dat de collectorstroom de 10 mA overschrijdt, dan zal de
transistor beschadigd worden. Gewoonlijk bereikt men het beste ruisgetal, bij instellingen van
de polarisatiespanning, waarvoor de versterking niet maximaal is. Het beste ruisgetal doet zich
voor bij een stroom rond 1 mA. Men heeft dan de beste sein/ruis verhouding voor zwakke
ingangsspanningen. De diode CR1 verhindert dat de transistor zou beschadigd worden,
wanneer men er een voedingsspanning zou op toepassen met de verkeerde polariteit. Deze
voorzorg is er wel nodig, bij een dergelijke dure HF transistor.

Praktische afwerking in een kast met tussenschotje.
UHF versterkers met afgestemde ketens met transmissielijnen.
λ/4 lijnstukken worden sinds lang als tankkring gebruikt. Ze bezitten een zeer goede L/C
verhouding over het ganse afstembereik, alsook een groot overdracht-rendement [(Q-QL)/Q]
waarin Q de kwaliteitsfactor in onbelaste toestand is van de kring, en QL, deze in de belaste
toestand. Q is zeer groot en QL klein.
Daardoor vloeien er slechts kleine stromen door de tankkring.
Nadelig is, dat wanneer men een cilindrische coaxiaal gaat afstemmen d.m.v. een
verplaatsbare zuiger met vertandingen, precies op de plaats van de kortsluiting, waar die
vingers tijdens de glijding met de wand in aanraking komen, dat inbrandingen kunnen
ontstaan door de grote stromen, alsook corrosie, breuk, en vervuiling door de ophoping van
stof.
De frequentiestabiliteit verslecht dan door de niet meer goed wekende kortsluiting. Bovendien
zijn er voor een lineaire afstemming, ingewikkelde mechanismen nodig.
Teneinde de in- en uitgangsimpedantie tijdens het afstemmen niet teveel te beïnvloeden,
neemt men soms zijn toevlucht tot transmissielijnen, die bestaan uit evenwijdige platen, i.p.v.
lijnen. Een dergelijke λ/2 lijn, capacitief belast op het uiteinde, is gemakkelijk afstembaar.

Dit is een kwart-golf kring, d.w.z. dat bij resonantie, op de binnengeleider een staande golf staat van λ/4 met in punt x een stroombuik en in punt y een spanningsbuik. Naarmate men over de binnengeleider van punt x naar y gaat,
neemt de impedantie toe. Treft men in een schakeling een bepaalde impedantie aan, dan kan men door een aftakking te maken op de binnengeleider, deze impedantie aanpassen in grootte op de coax kring. In plaats van een kwart-golf
kring kunnen we ook halve-golf kringen toepassen. De staande golf op de binnengeleider is dan een halve golf.
Rechts: een zogenaamde ‘piston’-of zuiger verzwakker voor VHF/UHF met een afstemming aangedreven door een tandwiel en tandheugel combinatie,
Bediend met de links voorgestelde ronde knop.

Een 432 MHz kilowatt versterker, (door W1QWJ in een 1976 nummer van QST.)
In deze versterker, worden er 4CX250B buizen gebruikt, in de passende voeten, op een
aluminium chassis gemonteerd, om de nodige mechanische stabiliteit, en weerstand tegen
opwarming, te bekomen. Tevens moet men kunnen koelen met een ventilator. In de
onderstaandefoto, zijn hiervoor zowel de toevoerpijp als de met gaas afgedekte ventilatiegaten
zichtbaar in het kastje:
Deze gaten voorkomen, dat er een tegendruk zou ontstaan, die in sommige gevallen kan
leiden tot overdruk. Het chassis, waarop de buisvoeten komen,
heeft als afmetingen: 1 7 5 x 225 x 50 mm.

Een 3 mm dikke, horizontaal op 1 5 cm van de bodem gemonteerde aluminium strook, draagt
de afstemcondensatoren van de roosterkring. De ingangslus L2, wordt gedragen door een
isolator aan zijn rechtereinde, en links door de stator van C1. De kathodepin: van de
buisvoeten, is geaard.
Het onderstaand bovenaanzicht, toont het grootste gedeelte van de roosterkringconstructie.

De anodekringconstructie, bestaat daarentegen uit λ/2 lijnen, gemaakt uit koperen pijpen
met 5 cm uitwendige diameter en 165 mm lang.
De pijpen worden op net uiteinde, weg van deze buizen, ondersteund door isolatoren.
De pijpen worden afgestemd d.m.v. een aluminium lamel van 10 cm x 7,5 cm, steunend op
een glasvezelstaafje van 6 mm diameter, verdraaibaar d.m.v. een 5 : 1 tandwiel overbrenging,
die gemonteerd is op het voorpaneel van het kastje. Het bodemchassis meet 175 x 275 x 75
mm, en het draagt de doorvoercondensatoren C7 en C8, alsook de polarisatievoeding. Een
meterschakelaar laat toe de mA meter over te schakelen van de anode naar de stuurroosterkring. Langs een 8-pin's fitting in de achterwand, worden de gloeidraadspanning en de
schermrooster spanning toegevoerd. Een coaxiaal antennerelais is eveneens voorzien.

Bedrading.
De grote ingangscapaciteit van de buizen, maakt het gebruik van lecher-ijnen moeilijk op 432
MHz. Zelfs een λ/2 lijn zal nog zeer kort zijn. Bijgevolg gebruikt men 3λ/4 -lijnen, bv. voor
L1.De rooster afstemcondensator is een kleine vlindercondensator C2.
Om het elektrisch evenwicht te helpen bewaren, zijn C3 en C4 in parallel met elke helft van C2
geschakeld. Deze drie condensaotren zijn op de aluminium lamel gemonteerd.
De plaatspanning wordt via een kleine HF smoorspoel toegevoerd naar de twee pijpen L4.
Deze buizen zijn 11 cm van het open einde van de lijn afgetakt. De gloeidraden en de
schermroosterleidingen, zijn afzonderlijk ontkoppeld.
Doorvoer ontkoppelcondensatoren C16, C17 en C18 staan dichtbij de bodem van het rooster
compartiment. De roosterspoel L1, is aan het uireinde van de U naar C11 gelegd en daarna
naar de doorvoercondensator C19.

COMPONENTENLIJST:
C1, C3, C4, C5 = 9 PF MINIATUUR REGELBARE CONDENSATOR (JOHNSON 160-104 ORF 9MI1).
C2=8 PF PER SECTIE MINIATUUR REGELBARE VLINDER CONDENSATOR.
C6= ALUMINUM REGEL KLEP 8 X 12 CM.
C7, C8= 500-PF, 20 KV TV-TYPE CONDENSATOR UIT AFBRAAK TELEVISIE-ONTV.
C9, C10=500 PF,6 KV KERAMISCHE SCHIJF CONDENSATOR.
C11, C12, C13, C14, C15= 500 PF MICA KNOP-CONDENSATOR.
C16, C17, C18, C19= 500 PF DOORVOER ONTKOPPELCONDENSATOR.
C20, C21= 0,001 KERAMISCHE SCHIJF CONDENSATOR.
J1,J2= N-TYPE COAXIALE CONNECTOR OM TEGEN EEN CHASSIS TE SCHROEVEN.
J3= UG-58 A/U HOOGSPANNINGS DOORVOER-CONNECTOR.
L1= U-VORMIGE LUS, UIT 6 MM DIAMETER KOPEREN BUIS,10 CM LANG. DE BENEN VAN DE U-VORM ZIJN 2,5
CM LANG. GEBOGEN OVER 90 GRADEN. AFHANKELIJK VAN DE INGESTELDE FREQUENTIE BIJ DE AFREGELING KAN
DE LENGTE OPLOPEN TOT 25 CM.
L2= U-VORMIGE LUS,5 CM BREED EN 5 CM LANG, OVER 90 GRADEN GEBOGEN.
ZELFDE OPMERKING ALS VOOR L1: KAN TOT 30 CM LANG MOETEN GEKOZEN WORDEN.

L3= U-VORMIGE LUS 5 CM LANG EN 2,5 CM BREED. ZELFDE OPMERKING OVER 30 CM ZOALS BIJ L2.
L4= U-VORM UIT KOPEREN PIJP MET 4 CM DIAMETER,17 CM LANG. DE PLAATSPANNINGS-AFTAKKINGEN
BEVINDEN ZICH OP 11,5 CM VAN HET OPEN UITEINDE.
RFC1 TO RFC4=HOOG FREQUENTE SMOORSPOELEN, ZELF GEWIKKELD MET 12 WINDINGEN NR.24, 1 CM LANG,
1/2 CM DIAMETER.
RFC5,RFC6= 6 WINDINGEN NR. 18, 6 MM DIAMETER.
S1= 3 STANDEN SCHAKELAAR MET 3 DEKKEN.
Het testen van de symmetrie van de versterker.
Op 432 MHz is het belangrijk, de buizen met een zo groot mogelijk rendement te laten werken. Het
evenwicht, op gelijkspanningsgebied, wordt nagezien, door de roosterspanningspolarisatie te meten,
alsook de schermrooster- en de plaatspanning. De plaatstroom zal maximaal 250 mA bereiken, en bij
gelijke buizen, moeten de schermroosterstromen gelijk zijn. Symmetrie op HF gebied, wordt ingesteld,
door de gepaste stuurspanning op de trappen C3 en C4 zodanig
De gelijkheid van de schermroosterstromen, is een goede aanduiding voor HF symmetrie.
Om de uitgangskoppeling en de plaatkring te kunnen afregelen, heeft men een vermogenindicator nodig,
opgesteld in de coaxiale lijn naar de antenne, of naar een kunstbelasting.
Men begint met 1000 V plaatspanning toe te passen op de buizen en regelt de polarisatiespanning, tot
per buis 150 mA tot 200 mA plaatstroom wordt getrokken. Men regelt de afstemming van de
anodeleiding, alsook de afstemming van de seriecondensator C5 en de stand van de uitgangskoppellus
L3, voor maximaal uitgangsvermogen.
Wanneer men de versterker enkel in klasse C zou willen laten werken, stelt men de
schermroosterspanning in op 250 V en laat ze op deze waarde staan.
Voor lineaire werking (EZB versterker) kan men de schermroosterspanning verhogen tot 350 V.
144 MHz vermogenversterker met een paar 4CX400 buizen, door W2GN. [144 Mc,
W2GN amplifier using a pair of 4CX400 Tubes in a stripline configuration].
De volgende 2 m versterker, waarvan het schema niet voorgesteld is, heeft slechts 8 watt
ingangsvermogen nodigt om 1 kW uitgangsvermogen af te leveren:

Frequentiegrenzen.
De lengte van een lijn, en de uitgangscapaciteit van de samen met de lijn gebruikte buizen of
transistoren, legt de laagste frequentie Vast waarop men kan afstemmen, omdat de reactantie
van de afstemcondensator een ware kortsluiting wordt als men die capaciteit te groot maakt,
dus als men te laag in frequentie wil gaan. Wenst men het afstembereik van een afgestemde
lijn te vergroten, dan kan men een bijkomende condensator over de lijn plaatsen, in het punt
waar de spanningsknoop ligt, wanneer men afgestemd staat op het hoge frequentie-einde van
de band. Deze condensator oefent dan geen enkele invloed uit op de afstemming aan het hoge
frequentie- einde van de band. Vermits de spanning nul is, en de stroom maximum is op dat
punt, werkt de condensator als een elektrische kortsluiting. Wanneer men nochtans de
hoofdcondensator (zoals in het schema hier boven) gaat afstemmen, dan beweegt de nul zich
naar het uiteinde van de lijn en de bijgevoegde vaste condensator zal dan de lijn belasten.
Deze bijkomende belasting zal de elektrische lengte van de lijn vergroten en maken dat men
met het afstembereik veel lager in frequentie kan gaan, dan de fysische lengte van de lijn zou
laten vermoeden.
Men kan de afstemnauwkeurigheid rond een bepaalde frequentie, bv. 465 MHz verbeteren,
door een kleine, keramische afstemcondensator aan te brengen over het open uiteinde bv. 0,5
tot 1,5 pF. Dat geldt ook voor evenwijdige lijnen die door deze regelbare condensator
afstembaar worden. Hieronder werkt de op het einde kortgesloten lijn als spoel:

De beste manier; om een grote kwaliteitsfactor te behouden, is, de condensator volledig door de
lijngeleiders te laten dragen, zonder isolatiemateriaal tussen de platen. Met dit systeem, wordt de
afstemming van de lijn eenvoudig. De as van de hoofdafstemcondensator, kan aangedreven worden
door een 100: 1 worm en wormwiel-overbrenging.

Een dergelijke opstelling is eenvoudig, en mechanisch stevig. Het belastingspunt kan zich niet ver op de
lijn verplaatsen, omdat het in zijn koers begrensd is door de afstemcondensator enerzijds, en. de
bijgevoegde condensator anderzijds. De luskoppeling voor het uitkoppelen van de energie, mag daarom
vast zijn, en men moet ze niet kunnen verplaatsen. Deze symmetrische open lijn heeft wel als nadeel,
wel een kleine L/C verhouding te bezitten. QL zal groot zijn, waardoor het rendement [(Q-QL)/Q] niet zo
groot zal zijn als bij een gewone afgestemde coaxiale kring, die bovendien minder verliezen door straling
zal hebben.

Voorbeeld van een 420 MHz tot 440 MHz UHF versterker voor ontvangst van een
televisie-band.
De ingang van de versterker is door dioden beveiligd tegen grote ingangsspanningen en sterke
stoorvelden. Germaniumdioden voldoen goed op deze plaats.

De weerstanden zijn 1/4 en 1/2 watt types.
CI, C2= 14-pF trimmer.
C3= 12 pF glas trimmer.
C4= 50 pF knop mica condensator.
C5= 0,001 μF knop mica.
C6= 0,001 μF doorvoer condensator.
VR1, VR2= 1N914.
Q1=TIXM101.
L1= 4 cm lange nummer # 16 koperdraad gewikkeld in een U-vorm.
L2= 4 cm lange nummer # 14 koperdraad

Men kan de gevoeligheid van deze schakeling verbeteren door de koppeling tussen de
mengtrap en de antenne-caviteiten van de afstemmer te vergroten. Men zou dit kunnen, door
het rechts boven in stippellijn voorgesteld Faraday scherm weg te nemen. Q1 is een TIXM101
germanium UHF transistor van Texas Instruments. Het is een versterker met geringe ruis voor
frequenties tot 1200 MHz. Hij wordt opgesteld in een gaatje, dat geboord is in de linker
zijwand van de antenne-caviteit, juist onder de glazen trimmer, die gebruikt wordt om de
antennelijn af te stemmen. Op deze wijze, ontstaat er een natuurlijke afscherming voor de
transistor. Men bekomt een stabiele werking, door de 50 pF basis ontkoppelcondensator zo
dicht mogelijk tegen het lichaam van de transistor te solderen, en de andere zijde van de
condensator naar de wand, dit alles met uiterst korte draden. De collectordraad is te kort om
de glazen trimmer te kunnen bereiken, en hij wordt daarom verlengd met een 3 mm lang
koperen lintje.
Men kan de gevoeligheid van de ontvanger vergroten door de uitgangsspanning van deze HF
versterker met een koppellus van slechts 1 winding met L2, naar de antenne ingang van de
ontvanger te leggen.
70 cm zender met varactor-diode tripler. (door PA0…..: roepteken niet meer
terugvindbaar).
Velen die op 2 meter actief zijn, zouden graag ook in de UHF band willen experimenteren,
maar deinzen daarvoor terug. De eenvoudigste oplossing voor de zender is, na de 2 m TX een
frequentie- vermenigvuldiger met varactor diode toe te passen. Men bekomt aldus een
rendement van rond de 60 %.

Spoelgegevens.
L1: 6 windingen, spoeldiameter: 6 mm, draaddiameter: 1,3 mm. L2: 3 windingen, eveneens 6
mm diam., en draaddikte; 2 mm (dit is de zogenaamde 'idler'-kring op 288 MHz). L3: gebogen
volgens tekening, draad: 1,3 mm diam. L5: volgens tekening, draaddoormeter: 1,3 mm. L4:
koperen buis, 6,35 mm diam., 10,5 cm lang. De topcapaciteit C5 van de 432 MHz kring, is
vervaardigd uit een buistrimmer, waarvan het metalen busje verwijderd werd. Het keramisch
lichaam past nu juist in L4. Indien nodig kan men het binnenste van L4 wat ruimer maken met
een vijl of boor. De overige trimmers: C1, C2 en C3 zijn professionele luchttrimmers van het
toltype. C4 en C6 zijn professionele keramische buistrimmers. Deze "professionele" trimmers
zijn gekozen omdat zij met een moertje kunnen bevestigd worden. Gewone types die
gesoldeerd hoeven te worden, zouden beschadigd worden door de overhitting tijdens het
solderen. Een ander voordeel van dit professionele type is dat de stabiliteit aanmerkelijk beter
is. Het enige duur onderdeel is de diode, namelijk een BAY 96, die 40 Watt kan trekken, en
een cut-off frequentie van 25 GHz heeft.

Mechanische montage en verzilveren.
We beginnen met het vervaardigen van een koperen doosje met tussenschot, met de
afmetingen opgegeven in de tekening.

Het tussenschot wordt van een gaatje van 5 mm diameter voorzien (hier wordt later de
koppellus L3 doorgevoerd), alles wordt degelijk gesoldeerd met een soldeerbout van minstens
100 W, terwijl men tezelfdertijd het bakje op de kachel legt, of op een andere manier
voorverwarmt, en dit om het tin beter te laten vloeien. Daarna wordt dit doosje grondig
gereinigd en ontvet (met bv. "tetra" of trichloride). Vervolgens gaan wij over tot het
elektrolytisch verzilveren van de binnenkant. Men maakt een oplossing van 35 gram
natriumcyanide (NaCN) in een bokaal water, en giet dit in het bakje tot bijna aan de rand,
vervolgens verbindt men de wand van het doosje met de negatieve klem van een
gelijkspanningsbron, 12 Volt, de + klem verbindt men met een zilveren voorwerp (vb. een ring
of lepel) en hangt dit in de oplossing, er zorg voor dragende geen kortsluiting te veroorzaken.
Tijdens dit electrolyse proces vloeit er een stroom van ongeveer 200 mA en na een anderhalf
uur ongeveer is alles netjes verzilverd, en is ons doosje dus klaar. Onze oplossing gieten we in
een bokaal, en op een gelijkaardige manier verzilveren we alle spoelen en de Lecher kring L4.
Opgelet.
Natriumcyanide is een zeer groot vergif, en bijgevolg een uiterst gevaarlijk product om mee te
werken. Neem alle voorzorgen om ongelukken te vermijden. zorg ervoor dat er tijdens het
electrolyse proces, waarbij er blauwzuur (HON) vrijkomt, een goede verluchting in de plaats
bestaat.
Tracht alleen thuis te zijn (zendt iedereen wandelen). Na afloop alles goed uitspoelen.
Afregelen.
Het op punt stellen van de tripler is een tamelijk tijdrovende bezigheid. Onze 2 m Tx verbinden
we rechtstreeks met de ingang van dé tripler (maks. 40 watt), en de uitgang verbinden we via
een SWR brug met een 70 cm antenne. C5, C4, C6 en C3 regelen we voor een maximum
uitwijking. Daarna plaatsen we de SGV meter tussen de 2 m Tx en de ingang van de tripler, en
regelen C1, C2 en C3 voor de beste staande golf verhouding.

Vervolgens met de SWR brug opnieuw bijregelen. Eén en ander wordt zo herhaald totdat men
het "onderste uit de kan" gehaald heeft.
Terug naar EME op 70 cm en andere frequenties.
Door middel van meteoor scatter kan men ook EME werken op 144 MHz en 432 MHz zonder
vergroot HF uitgangsvermogen of het plaatsen van antennes op hogere torens.
Voorbeeld met het station van PE1RDP:

(de aanduidingen bij de blokjes op de twee schema’s waren praktisch onleesbaar).
De laatste jaren is er een revolutie aan de gang in de beschikbaarheid van goedkope VHF en
UHF schakelingen met zeer gering ruisniveau, waaronder 144 MHz PHEMT’s, uitgerust met
LNA voorversterkers. De vroege LNA’s waren uitgerust met bipolaire transistoren.
Deze zijn grotendeels vervangen door GaAs FET halfgeleiders en de MESFET veldeffect
transistor, zoals de populaire Mitsubishi MGF1302.
Recente hoge elektronenmobiliteit-transistoren (HEMT’s), of modulatie gedopeerde FET’s
(MODFET’s) zijn nu als nieuwere technologie beschikbaar voor elke OM. HEMTs ruimen ook
geleidelijk plaats voor een verbeterde HEMT bekend als de Pseudo Morfische HEMT (PHEMT),
toepasbaar als sturing voor een LNA ingang.
Eenvoudige 2 meter voorversterker met MOSFET.
De volgende 2 meter voorversterker met geringe ruis, heeft 18 dB versterking, en een typisch
ruisgetal van 1,7 dB.

L1 en L2 bestaan elk uit 3,5 windingen geëmailleerde koperdraad nr. 18 gewikkeld op een
spoelvorm met 1 cm diameter en 1,25 cm lang, afgetakt op 1 winding van het geaarde koude
einde. MOSFET Q1 is ofwel MEM554C, 3N159, 3N140, of 3N141. Vermijdt statische ladingen
door aanraking tot de MOSFET is aangesloten door soldering.
Een 144 MHz ruisarme voorversterker met BFT66. [A low-noise pre-amplifier (BFT66) for
144MHz, door DJ7VY, met medewerking v. DC7CW ] uit DUBUS VHF-UHF Technik 1 pp.153.
Deze zeer gevoelige versterker is eenvoudig te bouwen, met een microgolf transistor BFT66
(Siemens) met 50 ohm ingangsimpedantie. Een 3N200 MOSFET (met ruisgetal= 3 dB) zou
ook goed werken in deze schakeling.

Wat de grote vermogensversterking (24dB) betreft van de BFT66 betreft, slaagt men er met
deze geaarde emitter schakeling toch in, een parasitaire oscillatie-vrije versterker tot stand te
brengen, met een geschikte waarde van de ingangsimpedantie. Om deze stabiliteit te
bekomen, mag nochtans de lengte van de emiitter aansluitdraad 1 mm niet overtreffen. De
overige delen van de schakeling zijn niet kritisch. De polarisatie voorspanning van de basis van
de transistor, is temperatuur gestabiliseerd door drie 1N914 dioden in serie.
De collector stroom is 12 mA bij een voedingsspanning van + 6V.
Een afscherming tussen de in- en uitgangskringen wordt aanbevolen. De spoelen L1 en L2
bestaan uit 5 windingen met 6,5 mm diameter. De spoelen zijn 8,5 mm lang, en zijn gewikkeld
met koperdraad net 1 mm diameter. L2 wordt afgetakt op 1,5 winding, en L1 op 1 winding
van het koude uiteinde.
Uitgebreider schakeling van een 2 m voorversterker met een BFT66.

De ingang is beschermd tegen overspanningen door de dioden D1 en D2 (BA182 en BA282).
Het draadbruggetje *) wordt alleen gebruikt voor de voedingsspanning die op de RX-coaxiale
kabel zit.
FB= een ferriet kraal.
L1= 3 windingen met 14 mm diameter, 8 mm lang met 2 mm verzilverde Cu draad (op lucht
gewikkeld)
L2, L3= 5 windingen met 6,5 mm diameter, 8,5 mm lang, gewikkeld met 1mm Cu draad (18
SWG), afgetakt op 1 en 1,5 windingen van het koude einde.
In een latere versie verving een BC557 de zenerdiode om het werkpunt van de transistor te
stabiliseren (zie de detailfiguur rechts).
R1= 4,7 kΩ tot 10 kΩ, R2= 470 tot 680 Ω, R3= 910 tot 1000 Ω,
C1= 15 pF, C2= 15 pF, C3= 27 pF, C4= 12 pF trimmer condensator, C5= 22 pF,
C6= C7= C8= 470 tot 2200 pF doorvoercondensator, C9= 12 pF trimmer, C10= 27 pF, C11=
470 pF, C12= 0,1 μF,
C13= 450 tot 1000 pF chip condensator, C14= 1nF schijf keramische condensator,
D1= D2= D3= BA282, D4= 1N4002, D5= 5,1 of 5,6 V zenerdiode.
Nominale collector spanning van de transistor= + 6V.

Mechanische
bouw
van
de
voorversterker
met
afmetingen:
80x100
mm.
L1 maakt deel uit van een gecombineerd hoog doorlaat -en inkepings- filter, dat moet dienen om
televisie signalen uit de TV-band I en II te verzwakken.
Stop filter voor 144 MHz en andere frequenties (door DF9CY uit UKW-Berichte).
Wat moet men doen, als een buurman komt bellen aan de deur, reklamerend over een storing
van zijn TV, net op het ogenblik dat je met die uitzonderlijke DX een QSO maakt. Hier volgt
een oplossing met een filter voor (het niet meer storen van) TV of radio-ontvangst.
Het schema van dit door DF9CY TVI-stop- filter kan aan deze toestand een mouw passen.

Het filter werd oorspronkelijk ontworpen voor TV-frequenties vanaf 175 MHz.
Het is een 5-polig hoogdoorlaat filter, gevoed over een ingangscondensator van 22 pF.
Alle onderdelen zijn SMD (surface mounted device) componenten, zelfs de spoelen.
Dit betekent dat de Q relatief gering is.
Over de doorlaatband kan opgemerkt worden dat het tussenschakelverlies op 175 MHz 2,5 dB
bedraagt, op 220 MHz 1,5 dB, en op de UHF-band tussen 470 en 690 MHz wordt 1,2 dB
gemeten. Het bandstop filter werkt ook uitstekend op verschillende hier boven bekeken korte
golf banden en op 50 MHz.
Zo werd op 28 MHz een verzwakking gemeten van -60 dB en op 50 MHz -55 dB. Op de 2
meter band presteert het filter minder goed vanwege de lage Q van de spoelen, en de demping
bedraagt slechts 18 dB op 144 MHz.
Wat de 70 cm band betreft, is het best op 432 MHz een kwart golf stub toe te voegen op een
poort, en daarbij is het aan te raden om een type Teflon-kabel te gebruiken zoals de RG400 of
RG142.
Deze heeft een hoge Q en is smalbandig.
Op de 23 cm band zal een 70 cm stub op zijn derde harmonische werken, hetzij 3 x 432 MHz=
1296 MHz.
6 watt versterker voor 144 en 432 MHz, door N6GN en WA5VJB. [ 6 Watt Amplifier, N6GN,
Glenn Elmore en WA5VJB , Juni, 2012].

EME met behulp van een ruit-antenne voor 144 MHz, door VK5MC, Chris Skeer [EME
operation using a Rhombic on 144 MHz, VK5MC].
Een 144 MHz EME ruitvormige antenne had als afmeting 102 meter (of 50 golflengten) per
been, met een voedingshoek van tien graden. Het was een antenne die bestond uit vier lagen,
elke laag gestapeld 1 meter van de andere verwijderd. Ze werkte goed om er echo’s van de
Maan mee te ontvangen, na met de morse- sleutel CW uitgezonden te hebben op 145 MHz.
Later werd vastgesteld dat de antenne een berekende versterking van 32,5 dBi had.
VK3AUU berekende als mogelijke lengten per been op 1296 MHz : 3,45λ of 5,96λ of 3,40λ.
Het resultaat voor 1296 MHz was een vrij eenvoudige antenne met niet-kritische afmetingen
en een geclaimde winst van 20 dB over een dipool.

In de punten 1,2,3 en 4: telkens een isolator met een spankabel in nylon naar een steun.

In de linkse oplossing is elk been 14 m lang, en rechts 6 m lang, dus dat is in de beide
gevallen praktisch uitvoerbaar.
Elke ruitantenne kan gevoed worden met een symmetrische 300 Ω lintlijn, of via een 50 ohm
coaxiale kabel, gevolgd door een x 9 balun, dus met 450 ohm symmetrisch.
De balun kan het best in een plastieken waterdichte behuizing ondergebracht worden, en men
kan met deze antenne zelfs UHF televisie ontvangen of ATV zenden.

De afsluitweerstand kan gekozen worden met de waarde 680 Ω/ 2W,of indien men met de
antenne wil zenden, dan een grote dikke koolweerstand met deze waarde tot een maximum
van 800 ohm zoals in de professionele installaties, zoals de ruitantennes in het vroegere
zendstation Ruiselede/Oudenburg. De straling heeft plaats in de richting en zin van de
voedingszijde naar de impedantie-afsluitzijde, en als draad voor elk been kan bv. koperdraad
van 1,25 mm2 aangewend worden, of dikker, of zelfs waskoord, dat is gevlochten staaldraad
onder vinyl isolatie, stevig genoeg om bv. 14 m per been mee te overspannen, zonder dat de
draad teveel doorhangt. Men heeft wel vier bomen of masten of palen of haken aan een
huismuur nodig om de antenne te spannen, en een dergelijke antenne opstellen in een kleine
tuin zal niet voor de hand liggend zijn. Kosten aan materialen zijn er nauwelijks voor deze
draadantenne: de draad, wat isolatoren, de voedingslintlijn of kabel en balun, en de
afsluitweerstand.
Men zou eventueel ook met 70 ohm kabel, gevolgd door een 9 x balun kunnen voeden, en dat
resulteert dus in 9 x 70= 630 ohm symmetrisch, hetgeen een goede waarde is met een
afsluitweerstand van 680 ohm. De balun kan als volgt vervaardigd worden:

De gain van deze antenne is ongeveer even groot als deze van een 10 element yagi.
De hoofdlob straalt onder een betrekkelijk scherpe hoek, dus is het best ze zo nauwkeurig
mogelijk naar het corresponderende station te richten. Als men werkt op 200 tot 600 MHz, ligt
de -3 dB openingshoek tussen de 30 en 40 graden als directiviteit.
Men kan deze antenne echter gemakkelijk gebruiken tot 1000 MHz of bv. op 23 cm, dus 1296
MHz.
Indien men de vier benen in een horizontaal vlak spant, wat bijna altijd het geval is, dan is
deze antenne horizontaal gepolariseerd.

