Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 8.

Meten met een gesleufde lijn, en met Hewlett Packard meettoestellen op de X-band (voor
onder meer: SGV-metingen).
Waar zijn we als radioamateurs mee bezig ?
De 1,8 MHz tot 2 MHz band, en:
HF: de hoge frequenties
VHF = ZHF: de zeer hoge frequenties
UHF: de ultra hoge frequenties
SHF: de super hoge frequenties
EHF: de extreem of uiterst hoge frequenties

3 tot 30 MHz
30 tot 300 MHz
3000 tot 3000 MHz
3 tot 30 GHz
30 tot 300 GHz

100 tot 10 meters
10 meters tot 1 m
1 m tot 0,1 m
10 cm tot 1 cm
1 cm tot 0,1 cm

De millimeter banden:
Benaming
Q-band
U-band
V-band
E-band
W-band
D-band
G-band
Y-band

Frequentie in GHz
33 tot 50
40 tot 60
50 tot 75
60 tot 90
75 tot 100
110 tot 170
140 tot 220
220 tot 325

Links: Centaurus A: een Melkweg met millimeter straling, uitgezonden door ‘radio-lobben’.
Rechts: het typisch veldsterkte stralingspatroon, uitgezonden door de planeet Jupiter.
Beide opnamen gemaakt door National Radio Astronomy Observatory
Met de eindejaarsfeesten in december 2016 in het vooruitzicht, en het bekijken van deze
indrukwekkende beelden, kunnen we, ons bezinnend, de vraag stellen:
Moeder, waarom leven wij? => Vraag gesteld in (te schenken) boeken door Cyriel Verschaeve,
Felix Timmermans, Ernest Claes, en Guido Gezelle.
De Bi-quad antenne.
De Bi-quad antenne vertoont enige gelijkenis met de zojuist bekeken ruitantenne of rhombic,
qua vorm, maar ze werkt volgens andere principes.
Ze is eenvoudig te bouwen en biedt een goede gerichtheid/directiviteit, voor zichtlijn
communicatie.
Ze bestaat uit een twee vierkanten met dezelfde grootte als actief stralend element, en een
metalen plaat of rooster (zoals evenwijdige staafjes of bv. Kippengaas
Ze kan toegepast worden als afzonderlijk werkende antenne, ofwel als belichter van een
parabolische reflector.
De polarisatie hangt af van de manier van opstellen, zoals zal blijken uit hetgeen volgt.

Voorbeeld van een ‘sardinedoos bi-quad voor UHF/SHF.
We bouwen zelf een bi-quad antenne (Bi-quad antenna construction, door Trevor
Marshall, september 2002).
De bi-quad antenne is eenvoudig te bouwen, met een vrij grote bandbreedte, en zorgt voor
een betrouwbare dBi winst.
We kunnen met een bi-quad antenne als een ‘belichter’ van een parabool of een andere
reflector, een antenne bouwen met 24 dBi winst.
Onderdelen. Voorbeeld van een 2,4 GHz antenne. We zullen dadelijk bekijken hoe ze te
wijzigen voor andere, lagere frequenties.
123 x 123 mm vierkante printplaat als reflector.
5 cm lange koperen pijp met 1,25 cm diameter.
Korte (30 cm) coaxiale kabel met geringe verliezen, zoals CNT-400 of LMR-400.
25 cm koperdraad met 1,5 mm diameter, hetgeen neerkomt op een doorsnede van 2,5 mm2.
Een N-connector. Deze op de reflector geaarde connector "N" is vrouwelijk.
De bedoeling is de printplaat te laten werken als reflector voor microgolven.
Elk ander goed elektrisch geleidend materiaal kan daar ook voor dienen, op voorwaarde dat
men met tinsoldeer de afscherming van de coax als vlecht daarop kan vastsolderen, en de
plaat microgolven goed zal weerspiegelen.
Men kan eventueel proberen met een cd-rom als reflector, aangezien de glanzende metaalfolie
waarschijnlijk de microgolven zal weerspiegelen.
Een metalen vierkant van 110 mm x 110 mm zal reeds goed weerkaatsen, en is soms beter
dan 123 x 123 mm, omdat het stralingsdiagram van de achteraf voltooide antenne, dan
minder of kleinere achterwaartse ongewenste lobben zal vertonen, zoals de praktische ervaring
leert.

Reflector. Snij een vierkant stuk van 123 x123 mm. uit een blanco printplaat,
Boor een gat in het midden van de print, zodat de koperen buis spannend past in de nauwe,
vastklemmende opening.
Plaats de koperen buis in het gat, met het uiteinde van het koper naar boven gericht, en de
buis ongeveer 16 mm uitstekend door het gat, gemeten vanaf de koperlaag op de print.
Schuur de twee uiteinden van koperen buis glad, zodat ze rondom kan gesoldeerd worden
rond de opening in de koperbedekking v.d. print. Gebruik schuurpapier of staalwol, inclusief
voor de binnenzijde van de koperen pijp, om een goede elektrische verbinding met de metalen
vlecht van de buitenmantel van de coax tot stand te kunnen brengen, al solderend.
Nogal wat warmte is nodig voor het maken van de verschillende soldeerverbindingen, vanwege
de dikte van de koperen buis, en indien een elektrische soldeerbout (met een te kleine
soldeerpunt) onvoldoende opwarmt, kan men meer toereikende warmte ter beschikking
krijgen met een kleine (camping-) gasbrander.

Vooraleer de koperen buis door de opening te steken, en ze vast te solderen, vereist ze enige
voorbereiding om achteraf de dubbele quad antenne beter te kunnen opstellen. Breng door
wegsnijden of wegvijlen of zagen, een inkeping aan op het einde van de koperen buis, met
verwijdering van ongeveer 2 mm van de halve omtrek, zoals op de bovenstaande afbeelding
zichtbaar is.
Het maken van de antenne-straler: Dit element is vervaardigd uit een stuk koperdraad,
gebogen in de geschikte vorm.

De 30,5 mm zijn een kwart golflengte op 2,4 GHz, vermenigvuldigd met een verkortingsfactor
van 0,97.

Wenst men de antenne uit te voeren voor 10 GHz, 1296 MHz, 432 MHz, enz., dan volstaat het
de afmetingen aan te passen met kwart golf afmetingen, te vinden uit λ/4= (c/f)/4 (nog te
vermenigvuldigen met vf= 0,97).
Voorbeeld, voor 1296 MHz: λ/4= [300/1296]/4 meter= 0,2314/4 m= 0,05787 m,
vermenigvuldigd met 0,97 is 0,05613 m of 56,13 mm of afgerond 5,6 cm als zijden van het
vierkant van een quad. Men kan daarvoor bv. koperdraad toepassen met 1,6 mm diameter of
dikker. Plooi de lengte draad zorgvuldig met de hoeken gelijk aan 90 graden, scherp en
afgetekend voor elke helft, tot de afgebeelde bi-quad vorm bekomen en goed gelukt is in een
plat vlak.
Dit element kan nu boven de reflector bevestigd worden. Merk op hoe de twee einden van de
koperdraad worden bevestigd aan de koperen leiding, de coaxiaal die binnenin de koperen buis
zit. Op voedingsgebied klopt dit, want men gaat hier een symmetrische antenne voeden met
een asymmetrische coaxiaal, alhoewel de oplossing in dit geval simpel is met een bazooka met
de juiste lengte, en dat misschien ook de bedoeling was met het boven de reflector
uitstekende stukje koperen buis. Ter herinnering, het principe van de bazooka:

De lengte van de groene cilinder (links) rond de coaxiale kabel is een kwart golf op de gekozen
centerfrequentie.
Verklaring bij de “common mode stroom “ van de middelste figuur:
Common-mode en differential mode betekend vrij vertaald in het nederlands, gelijkfasig en
respectievelijk niet-gelijkfasig.
Als men spreekt over common-mode stromen, dan bedoelt men dat door verschillende
geleiders gelijkfasige stromen vloeien. Tussen deze geleiders bestaat er ten opzichte van
elkaar dan geen potentiaalverschil voor de common-mode stromen, terwijl dit wel het geval is,
indien er tussen deze geleiders stromen met een verschillende fase zouden lopen.
Commom-mode stromen zijn altijd het gevolg van een capacitieve koppeling, zoals bij twee
metalen concentrisch in elkaar passende buizen.
De belangrijkste problemen die common-mode stromen kunnen veroorzaken, zijn ongewenste
afstraling van kabels, met interferentie-storing van de omgeving tot gevolg, en het induceren
van ongewenste e.m.k’s in nabijgelegen stroomkringen.
Keren we terug naar onze bi-quad. Het midden van de koperdraad mag de koperen buis niet
aanraken, vandaar de inkeping die in het uiteinde van de koperen buis werd uitgesneden.
Het koperdraad element ligt op ongeveer 15 mm afstand van de reflector, omdat deze afstand
de laagste staande golf verhouding opleverde.
Het is vanzelfsprekend dat voor andere frequenties de beste afstand van deze zal verschillen,
en door meten en experimenteren opnieuw zal moeten gezocht worden.
Voor lagere frequenties dan 2,4 GHz, zal deze afstand groter zijn.

Manier waarop de dubbele quad met de voedingspunten gesoldeerd wordt aan de
binnengeleider van de voedende coaxiale kabel en aan de buitenkant van de koperen buis, die
zelf elektrisch geleidend verbonden is met de afschermende buitenmantel van de coax.

Vouw de vlecht van de afscherming van de coaxiale kabel over een drietal centimeter terug
over de buitenmantel, en verwijder met een afstrip tang 4 mm van de isolatie over de
binnengeleider, zodat die 4 mm blank koper naar buiten uitsteekt.
Duw de coax met de vlecht in de koperen buis, zodat het uiteinde van de centrale geleider
uitgelijnd is met het uiteinde van de koperen pijp, en soldeer het midden van het bi-quad
element vast aan de centergeleider van de coax en de twee open uiteinden van het element
aan de buitenkant van de koperen buis, zoals in de afbeeldingen.
Met een zogenaamde coaxiale tang kan het einde van de koperen buis goed aansluitend
geknepen worden (vergelijk met de krimpkous-techniek) over de coaxiale kabel.
Dit zorgt ervoor dat de coax niet meer kan bewegen, of in de langszin verschuiven binnenin de
koperen buis, zorgend voor de mechanische en elektrische stabiliteit van deze constructie.
De voltooide biquad kan nu afgesloten worden met een N-connector aan het andere uiteinde
van de coaxiaal.
Desgewenst kan men afstands-isolatoren toevoegen aan elk uiteinde van het antenneelement, om zeker te zijn dat het niet beweegt (bv. buiten tijdens een windvlaag) t.o.v. de
reflector.
De Russische OM Karchenko heeft dit toegepast in de volgende uitvoering: (ref.:
Kharchenko (zigzag) bi-quad: gecreërd: 13.12.2012, bijgewerkt: 2016/08).
De antennedraad heeft in deze uitvoering 2,5 mm diameter, hetgeen overeenkomt met 5 mm 2
van een standaard elektrische bedrading. De voorgestelde afmetingen van het kader in
ruitvorm, en de rest van de antenne-opstelling, zijn gekozen om de maximaal mogelijke winst
te verwezenlijken. We weten ondertussen dat de belangrijkste afmeting elke zijde van elk
vierkant is, namelijk 0,97 x λ/4 op de gekozen centerfrequentie. (in dit geval L1 en L2).

De antenne is verbonden met een 50 ohm of 75 ohm coaxiale kabel (VSWR <1,12) die naar de
Tx/Rx loopt. Geschatte winst:10 dBi met een volle metalen reflector, maar het kan ook een
staven-reflector zijn zoals op de afbeelding of een weerkaatser uit metaalgaas.
Als het de bedoeling is de bi-quad buiten, en bv. niet op een zolder te installeren, is het aan
te raden de antenne onder te brengen in een weerbestendige plastieken behuizing om corrosie
te voorkomen, en om het binnendringen van water in de coax te verhinderen.
Dit kan bereikt worden door een gat te boren in één zijde van het kunststof kastje, en de
coaxiale kabel door de opening te trekken, met de bi-quad binnenin de beschermende doos.
Verzegel het gat met de coax, met wat silicone, en de bi-quad zal beschermd zijn tegen de
weer-elementen. Indien buiten opgesteld, kunnen enkele onderdelen overschilderd worden
met waterbestendige scheepsvernis, en de gesoldeerde kontakten bedekt met een dikke laag
isolerend en beschuttend silicone vet van Dow Chemical.
Een andere oplossing bestaat er in, de bi-quad antenne als volgt te monteren op een
oorspronkelijke voedingshoorn van een parabolische reflector, hetgeen achteraf ook de
opstelling op een daartoe voorziene arm die vastzit aan een parabolische reflector zal
vergemakkelijken. Voorbeeld:
De volgende ‘belichter ‘ werd opengemaakt en gedemonteerd. Dan blijft een open stuk over
als nuttig onderdeel (rechts)

Vervolgens wordt de antenne er, compleet met reflector op vastgeschroefd (achter- en
voorzicht hieronder)),voorzien van de connector en de coaxiale kabel:

Tenslotte wordt met de daartoe voorziene draagstaaf de antenne geplaatst voor de
reflectorschijf, en in het geval van de volgende gekozen montage is dit gebeurd volgens een
zogenaamde ‘uit het centrum’ opstelling, onder een hoek van 45 graden, als men veronderstelt
dat de reflectorschijf staat op nul graden.

Uitvoering, vergelijkbaar met de bovenstaande, met roosterachtige reflector met
metalen staven: Een dubbele (1296 MHz) quad antenne, door DL5NEG (A Double
Quad Antenna for 1296 MHz, in Dubus, 05.03.2004).
DL9NEG bouwde deze antenne voor het ATV relais station DB0SCS te Schwabach.

Hij steunde zich daarvoor op een vroeger gelijkaardig ontwerp van een 432 MHz dubbele quad,
die een winst van 10 dBd vertoonde, dus 10 dB sterker dan een dipool. De afmetingen op de
afbeelding zijn gegeven in mm:

De antenne is gemaakt van koperdraad met 1,5 mm diameter (of dikker).
Hoe de reflector er uitziet wordt overgelaten aan de keuze van de bouwer van deze antenne.
De reflectorstaven mogen achteraf (of vooraf) wel overgoten worden met vloeibare plastiek als
beschutting tegen corrosie.
Ze kunnen samen geschroefd of gesoldeerd of gebraseerd worden met koperen smeltstaven,
voor een stevige en stabiele constructie.
Een optimale SGV kan bereikt worden door het variëren van de afstand van de antenne tot de
reflector, met een hier niet voorgestelde bazooka/balun.
Deze antenne bestrijkt een groter frequentiebereik dan een gemiddelde yagi.
In dit geval gaat het over een ontwerp van een 2,4 GHz antenne, die ideaal is voor amateur satellietcommunicatie.
Deze antenne is eenvoudig te monteren en de volgende tekening toont nog eens de bouw van
het antenne-element, deze keer horizontaal voorgesteld.

Als isolerende afstandshouders kan men bruingele lijmstick-staafjes (op de beste maat
gezaagd voor de kleinste SGV) toepassen tussen de antenne en de reflector.
Voor deze antenne bleek deze afstand of isolatorhoogte 3,1 cm als gunstigste voor de kleinste
VSWR uit te vallen. De manier van monteren hangt af van de vindingrijkheid van de antennebouwer. De auteur van deze uitvoering maakte een zaagsnede bovenaan elk staafje, waarin de
antennedraad juist paste, daarna dichtgesmolten door opwarming.
Over de montage van elk lijmstaafje tegen de reflectorplaat wordt niets gezegd, maar er tegen
smelten lijkt te elementair en niet sterk genoeg.
Misschien kunnen kleine aluminium L- vormpjes helpen, of tegen de metalen plaat gesoldeerde
korte koperen buisjes met een inwendige diameter waarin de lijmstaafjes precies passen.
Mogelijke montage met een ronde reflector. De zwarte cirkel (hieronder) rond de bazooka
heeft op elektrisch gebied niets te betekenen. Het is een schijfje plastiek, dat pletsende regen
wat moet tegenhouden t.o.v. de opening er onder, in de weerkaatser. Het principe van de
bazooka is hier nog eens herhaald.

Samengevat:
- we hebben te maken met een vrij compacte antenne met een gain tussen 11 en 12 dBi.
T e r h e ri n n e ri n g: d e dBi s ch aal i s l o ga ri th mi sch , h etg e en b et e k en t dat 3 d Bi e en
v e rdu bb el i n g b et e k e n t van d e v e r st e rki n g.
Op d ez el fd e wi j z e r ed en e r en d b e t ek en t e en wi n st v an 2 d Bi e en a an g r o ei v a n
60 %.

- antenne met grote bandbreedte:=> omvat het gehele 802.11 spectrum, dat we kennen uit de PC-en
internet technieken.
- kan gemaakt worden met een afgedankte paraboolantenne voor satelliet televisie.
- vereist wel een zeer goede kwaliteit coaxiale voedingskabel.
- uitstekend geschikt voor breedband amateur televisie ATV, in dit geval van 600 MHz tot 6
GHz.
Stralingsdiagram:

De - 3 d B bu n d el br e edt e van d ez e an te n n e bli j kt tu ss en d e 40 en d e 50 g r ad e n
te ligg e n .
Bi j g eb ru i k van e en bi - qu ad om e en d ra adl oz e ve r bi n di n g m et e en an d e r stati on
te ma k en , i s h et n odi g e rv o o r t e z o r gen dat d e p ol a ri s ati e van d e bi - qu a d
dez el fd e i s al s d ez e van d e an t en n e van de c or r e sp on d en t.
O o k bi j t es to ps t el l i ngen m e t tw e e bi - qu ad’ s , i s h et n odi g z e i n e en z i ch tl i j n op
te st el l en m et d ez el fd e p ol ari s ati e .
M e est al bl i j kt e en h o ri z on t al e p ol ari s ati e d e b es t e pr e st ati e s o p t e l e v e r en .

V oo rb e e ld v an ee n d u bb e l e q u ad vo o r 2 ,4 5 GH z .

Men kan de antennedraad best in vorm plooien met behulp van twee platte bektangen:

Opvatting van de bazooka/balun
transmisielijn-uitdrukking:
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Men kan de buizen aan de binnen- en buitenzijde verzilveren voor een betere geleidbaarheid.
Indien het geheel buiten opgesteld wordt, dan best vertikaal hangen, met de nodige
afdichtingsvoorzieningen met waterafstotend silicone-vet, vooral op het bovenste deel van de
bazooka.
In plaats van een ruitvormige of vierkante uitvoering, ronde lus-uitvoering voor 2,4
GHz. [Progetto de una parabola per i 2,4 GHz, door IK1HGI, Antonio].

Dit ontwerp door IK1HGI is een eenvoudige antenne voor 2,4 Ghz, opgesteld voor een
schotel, en met 10 dB gain.
De door de auteur gekozen frequentie is 2,445 GHz, de diameter van de cirkelvormige lus is
37 mm, de draad 2 mm dik en 12,3 cm (=λ=300/2445 in meters) lang.
Het is dus een antenne van de categorie ‘13 cm’.
Hoe komt de auteur aan die 37 mm?
De omtrek van een cirkel is 2*π*R, dus in dit geval 6,28*(37/2)= 116 mm. Delen we 116 door
de golflengte 123, dan vinden we 116/123= 0,95.

Dat is de verkortingsfactor die algemeen toegepast wordt op de actieve straler van antennes,
dus de door de auteur gevolgde redenering inzake afmetingen is juist, maar hij voegt er aan
toe: ”het is best om de draad iets langer te maken, om de uiteinden beter te kunnen solderen,
en dan mag men met de diameter van de lus gaan tot 40 mm I.p.v. 37 mm. (Piero= IW2BC
koos 40 mm).

Enkele opmerkingen over de bouw van deze antenne.
Achter deze antenne staat een niet al te grote aluminium weerkaatsende cirkelvormige plaat,
0,1 mm dik en met 10,5 tot 12,5 cm diameter.
Aan de achterzijde van deze reflector, werd een teflon blok bevestigd met afmetingen 20 x 25
mm met in het midden een gat van 10 mm diameter geboord om de voedingskabel, of
koperen buis waardoorheen deze kabel getrokken is, door te laten.
Het teflon blok zit aan de reflector vastgeschroefd met 4 bouten.
De antenne wordt, alweer met een hier niet goed voorgestelde bazooka constructie in het
midden voor de reflector opgesteld, rustend op isolerende afstandshouders met een lengte van
12 mm tot 15 mm.
De auteur van dit ontwerp stelt een afregeling van deze antenne voor, met het volgende
instrumentarium:
een Spectrum Analyser, 3 GHz, IFR 2399B.
een terugkeer verlies brug, >40dB 3 GHz, Eagle RLB150N5A.
test kabels en aanpasstuk, 0 tot 18 GHz, Rosenberger.

Alhoewel moeilijk zichtbaar op deze foto, is de centerfrequentie van de meting met deze
spectrum analyzer, 2,4 GHz.
Men heeft geen dure netwerk analyzer nodig om deze antennemetingen uit te voeren. Goede
resultaten bereikt men reeds met een gewone spectrum analyzer met trackinggenerator optie. Alles wat men nog nodig heeft, zijn wat testkabels en aanpassingsstukken (adapters).
Om op 2,4 GHz te kunnen meten, moet de apparatuur minstens tot 3 GHz kunnen werking met
verliesvrije kabels en adapters en een goede SGV.
Men kan de meting van een eventueel weerkaatsingsverlies (voorbeeld -20 dB) omzetten in
een SGV-waarde. Bijvoorbeeld -20 dB betekent dat 1% van een naar binnen gestuurde
energie, bv. voor het testen van de straling die zo’n antenne uitstuurt als zendantenne,
teruggekaatst wordt.
Dit komt overeen met een SGV= 1,22: 1,dus zeer goed.
Hierbij wordt verondersteld dat in een dergelijk systeem coaxiale kabel gebruikt wordt met
goede kwaliteit zoals RG213.
Op 2,4 GHz zou de antennedraad 488 mm lang zijn ([30,5 x 4 x 4]/2).
Indien men een winst wenst van 13 tot 14 dBi, dan kan de bi-quad dubbel uitgevoerd
worden, zoals in het hieronder volgende.
(Double Biquad Antenna, door Henry - G8OTA, September, 2007).

Men kan hieraan nog enkele isolerende afstandsstukken als ondersteunende dragers
toevoegen, bijvoorbeeld 15 mm lang, afhankelijk van de gekozen
werkfrequentie. Zoals reeds eerder opgemerkt, is de nauwkeurigheid waarmee de lengte van
de zijden van elke quad uitgevoerd wordt, belangrijk. Slechts 1 mm verschil kan een afwijking
van 50 MHz opleveren op meer dan 2 GHz.
Voorbeeld van een uitvoering, die kan werken in de band van 1700 MHz tot 2100
MHz, door Mikka Raninen OH3GPJ (Double biquad antenna construction, juni 2006).

Ee n m ee to p st el l i n g, a a nb ev o le n do o r H e w l ett -P a ck a rd :
Meting van het stralingsdiagram van een antenne (Antenna pattern measurements,
uit technical manual van H.P.).
Een interessante toepassing van de spectrum analysator, is het gebruik als ontvanger voor een
CW frequentie, waarop men het stralingsdiagram van een antenne wenst te meten.
De algemene vereisten, gesteld aan een dergelijke ontvanger, zijn een hoge gevoeligheid met
weinig ruis, een goede frequentie- stabiliteit, een breed dynamisch bereik en een goede
afscherming. Elke analysator wordt verondersteld goed te voldoen aan deze eisen, en wordt
best gekozen bij aankoop of zelfbouw, met een aantal extra functies zoals kiesbare vertikale
display’s voor lineaire, logaritmische (dB), of kwadratische (vermogen) afbeeldingsmogelijkheden, plus uitgangsklemmen met uitgangssignalen voor een X-Y recorder of plotter.

De logaritmische weergave is veruit de bruikbaarste in deze reeks, aangezien ze toelaat
tegelijkertijd de hoofdlob van het stralingsdiagram van de antenne op een gekozen schaal te
bekijken, samen met de zijlobben die normaal, bij een goede antenne, 60 dB kleiner zijn.
Om niet logaritmische, maar rechtlijnige afdrukken te kunnen maken, worden de twee
uitgangsklemmen van de antenne verbonden met de ingang van de spectrum ontleder, en de
X-Y-recorder uitgang van de analysator, stuurt dan de X-Y recorder ingang.

De afbeelding toont de onderzochte of geteste antenne of een schaalmodel daarvan,
gemonteerd op een traag ronddraaiend platform, een techniek die bewezen heeft juiste
resultaten af te leveren bij een dergelijke meting aan antenne- installaties.
Deze opstelling maakt het mogelijk de antenne over 360 graden in azimuth te verdraaien door
middel van, een coaxiale koppeling met cilindrisch in elkaar passende en mee-roterende
koperen buizen, zoals men die kent uit de transmissielijn-(radar-) techniek of op nog hogere
frequenties dan VHF en UHF, met in elkaar draaiende SHF ronde golfgeleiders, waarvan de
uitgang aangesloten wordt op de analysator-ingang.
Werkt men met een verkleind schaalmodel van een sterk directionele zendantenne, dan kan
men ter plaatse de afmetingen wijzigen om het beste stralingsdiagram te bekomen, en dat
geldt niet alleen voor de afmetingen van de antenne, maar ook van de eventuele directoren of
meerdere stralende onderdelen van de geteste antenne en hun onderlinge afstanden, en de
manier om ze bv. collineair in een broadside of endfire uitvoering met elkaar te koppelen voor
een grotere winst.
Door met kleinere afmetingen te werken op schaalmodel, kan men ook de onderlinge afstand
tussen de zend- en ontvangstantenne in deze opstelling binnen redelijke grenzen houden,
want het gaat er om een verre veld meting uit te voeren (vandaar de afstand 2*D 2/λ) zodat
de sferische vorm van de E.M.-golven, uitgestraald door de zendantenne, reeds overgegaan is
in een vlakke golf, nodig voor een betrouwbare meting met een juist afgebeeld polair
stralingsdiagram.
William Orr, W6SAI, voegt nog de volgende aanbeveling toe aan de antenne-metingen, in het
bijzonder voor de 2 meter band:

Manier om (volgens W6SAI) op 3 m hoogte, de beste plaats te bepalen van (over de drager
verschuifbare) directoren en reflector van een 2 m yagi.
De meetantenne, waarvan aan de 2 uitgangsklemmen een veldsterktemeter gekoppeld is,
staat hoger opgesteld om weerkaatsingen op de grond geen invloed te laten uitoefenen op de
juistheid van de metingen.
Als minimum onderlinge afstand tussen de twee antennen voor de kleinste fout in het door de
ontvangstantenne ontvangen HF vermogen, hanteert men de uitdrukking R ≥ (2*D 2)/λ [in het
voorgestelde geval met de 2 m antenne, is R=12 m], waarin R= de afstand tussen de twee
antennes, D= de grootste (apertuur-) dimensie van de antenne, λ= de vrije ruimte golflengte
van de meetfrequentie, en daarbij staan al deze afmetingen in dezelfde eenheden.
Indien de twee antennen te dicht bij elkaar staan, krijgt men ook een foute meting door
wederzijdse inductie, hetgeen betekent dat de twee antennen zich gaan gedragen als twee
windingen van een transformator, inductief met elkaar gekoppeld.
De twee antennes worden best opgesteld op een open veld of op een terrein zonder
hindernissen, vooral geen metalen silo’s en dergelijke in de buurt, om meervoudige ontvangstmeldingen te vermijden als gevolg van de weerkaatsingen op gebouwen, bomen, enz.
Een nog betere minimalisering van dergelijke mogelijke foute metingen, verkrijgt men met een
opstelling op een hoog plat dak, dan worden ook grondweerkaatsingen vermeden.
Wat is het verschil tussen een LNA en een LNB: (gedeeltelijk uit Amateur Radio
Astronomy Jean Marie Polard [F5VLB - 2016], uit Wikipedia, enz….

Links: LNB met coaxiale ingang.
aansluiting op hoorn.

Rechts: andere LNB met golfpijp -

Enkele kenmerken van de links voorgestelde LNB voor de 2,3 tot 2,7 GHz band:
- plaatselijke oscillator -frequentie: 3650, 3750, 3850, 3950 MHz.
- daarmee stemmen de volgende mogelijke ingangsfrequenties overeen, opgevangen door de
bijbehorende parabool reflector: 2,3 tot 2,7 GHz, 2,2 tot 2,7 GHz, 2,3 tot 2,9 GHz, 2,5 tot 2,9
GHz.
-uitgangs-middenfrequentie(s): 950 tot 1350 MHz, 1050 tot 1550 MHz, 1050 tot 1650 MHz.
-stabiliteit van de plaatselijke oscillator: 1,5 MHz bij -40°C tot +70 °C.
Normale werkingstemperatuur: +25 °C.
-ruisfactor: 0,4 dB.
-versterking: 55 dB.

Links: In de schoolklas gebouwde eenvoudige radiotelescoop: (we komen hier verder op
terug):
1= LNB;
2= M.F. versterker en diode detector;
3 =voedingsspanning module;
4= recorder, grafische schrijver.
Midden: schotelantenne van een W6-station voor de 23 cm band.
Rechts: 1296 MHz parabool van G4CCH.

We bekijken nu uitgebreider de verschillen tussen LNA, LNB, LNBF.
De ruisarme voorversterker: LNA (Low Noise Amplifier)

Voorbeeld van een LNA voor 10 GHz (links) en voor 2,3 tot 2,7 GHz (rechts).
De geringe ruis versterker (LNA) is een speciaal type elektronische versterker, toegepast in
telecommunicatiesystemen om zeer zwakke signalen, opgevangen door een antenne, te
versterken. Vaak wordt de LNA zeer dicht bij (in het brandpunt van een parabool) de antenne
opgesteld met de bedoeling de verliezen in de transmissielijn naar de rest van de ontvanger
klein te houden. In een dergelijke uitvoering, is aangetoond dat het ruisgetal (en de ontvangst
van ongewenste parasieten) wordt bepaald door deze kop van het systeem. Door een goed
ontworpen LNA, wordt de ruis verminderd en door de daarop volgende versterking met
tegenkoppeling, eveneens de vervorming, hetgeen belangrijk is voor de verdere verwerking in
de daaropvolgende trappen in het systeem. Deze "actieve antenne" opstelling wordt vaak
gebruikt in microgolfsystemen, zoals in GPS.
Vergelijking tussen LNA’s voor millimeter-golven:
Technologie
mHEMT
pHEMT
Frequentie (GHz)
60 tot 90
50 tot 65
Vermogen (mW DC)
45
15,2
Ruisgetal (dB)
2
1

CMOS
58 tot 80
10
4,8

GFET
60 tot 80
12
0,6

Voorbeeld van een LNA in een opstelling voor radio-astronomie:

Ku -band LNA met de BFU730F.
Ruisarme versterkers (LNA) voor hoogfrequente toepassingen zijn gebaseerd op de GaAs
metaal-epitaxiale halfgeleider veldeffect-transistor (MESFET) en de verarmings-modus
pseudomorfe hoog elektron-mobiliteit-transistor (pHEMT) technologie.
Halfgeleider technologieën zoals GaAs-heterojunctie bipolaire transistoren (HBT), en de
nieuwere verrijkings-modus pHEMT (E-pHEMT) technologieën, worden vooral toegepast in
vermogenversterkers.

Maar de vele uitstekende eigenschappen van E-pHEMT maakt hen ook geschikt voor gebruik in
hoogfrequente LNA’s met een breed frequentiebereik.

Rechts: HBT-versterker.
De BFU730F is geschikt om te dienen als tweede trap van een drietraps LNA, waar in feite niet
veel componenten voor nodig zijn.
Er is gezorgd voor een goede impedantie-aanpassing, zowel aan de in-als aan de uitgang van
deze schakeling, voor de daarop aan te sluiten andere kringen.
De aanpassing aan de ingang optimaliseert het ruisgetal, en beperkt de terugkeerverliezen.
Twee SMA-connectoren dienen als in- en uitgangsaansluitingen, voor onder meer ook
UHF/SHF-testapparatuur.

Links: de BFU730F opstelling.
Rechts: ontwerp van een HBT geïntegreerde 24 GHz spanningsgecontroleerde oscillator (VCO),
die monolithisch werd uitgevoerd met een IBM BICMOS5HP. De gemeten prestaties van deze
schakeling, onthullen een afstembereik van 1 GHz, van 24,6 tot 23,6 GHz, met minder dan 1
dB variatie over dat ganse bereik. De VCO vertoont ook een gemeten fase-ruis van -105 dBc /
Hz op 1 MHz van de draaggolf-frequentie. De chip is ontworpen door K.W. Hamed, A.P.
Freundorfer, Y.M.M. Antar, en beschreven in "An integrated 24-GHz differential VCO using
SiGe HBT technology’

Zelf gemaakte LNA (door 4all and LNA4HF), februari 2014.
Deze LNA die kan dienen als VHF/UHF/SHF voorversterker, vindt eigenlijk zijn oorsprong in een
ontwerp van een HF versterker die de amateurbanden (en lager in frequentie) bestrijkt van
150 kHz tot 30 MHz.
Een beperking in de hoogte van het frequentiebereik, werd toen verzekerd door een 5-polig
laagdoorlaat-filter, maar door dat filter weg te laten is deze voorversterker dus toepasbaar tot
2 GHz.

Enkele mogelijke waarden van de componenten: R= 2,7 Ω, L= 20 μH, C= 0,81 nF.
De auteur van dit ontwerp bouwde deze LNA thuis met een minimum aan (goedkope)
materialen (een MMIC-chip en SMA-connectoren werden gekocht op eBay). Tenslotte werd
gebruik gemaakt van een era-3SM + een MMIC die 17 tot 23 dB versterking, en een ruisfactor
van 2,6 tot 2,8 dB bleek te hebben.
Vollediger schakeling:

Links: de vollediger schakeling. Rechts: de componentenzijde van de printplaat van deze
schakeling.
Andere LNA in MMIC uitvoering.
Hieronder volgt een afbeelding van een tweetraps LNA van een MMIC fabrikant. Wat men
hierin aantreft, is een serie en parallel tegenkoppeling ter verbetering van de versterkte
golfvorm, en zelfopwekking van de voorspanningen voor de actieve elementen, zodat daarvoor
geen afzonderlijke batterijen nodig zijn. De serie tegenkoppeling over de source van de FET's
maakt de goede impedantieaanpassing aan de ingang samenvalt met de beste versterking en
het laagste ruisgetal.

Maar we weten dat hoe meer negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling men toepast, des te
lager de versterking wordt, en bijgevolg hebben we te doen met een tweesnijdend zwaard.
De ontwerper paste serie tegenkoppeling toe over twee trappen, terwijl dit gewoonlijk niet
vereist is bij de tweede trap, of ten minste niet in dezelfde mate als bij de eerste trap.
Daarbij treedt er 180 graden faseverschuiving op tussen de wisselspanning op de gateaansluiting, en de hoogfrequente spanning op de uitgangsklem.
Parallel tegenkoppeling wordt nooit gebruikt op de ingangskring van een goede LNA, want
daardoor degradeert het ruisgetal van die trap.

De actieve elementen zijn FETs of PHEMTs. Deze tweetraps schakeling is een X-band
versterker. Hoe weten we dat? De lengte van de serie tegenkoppel- lijnen op de FET zijn
duidelijk bemeten voor de X-band, en de blokjes tussen de banen of aan het einde ervan,
meten slechts 75 x 75 micron.
Er blijken ook mogelijkheden voorzien voor een goede impedantie-aanpassing aan de in- en
uitgang. De metalen lagen zijn er met licht goud gesputterd, want indien het koperen banen
zouden zijn die verguld zijn, dan zou het oppervlak er ruwer uitzien.
Nergens op de chip is duidelijk een 50 ohm lijn (te zien aan een bepaalde roosterafstand),
waar te nemen, en men kan er in dit geval van uitgaan, dat de impedantie van de lijnen of
banen veeleer 70 of 80 ohm is, omdat dergelijke netwerkjes tijdens de fabricage gemakkelijker
aan te brengen zijn dan in een 50 Ω ontwerp.
De capaciteit van de condensatoren wordt ingesteld door de dikte van hun diëlektrische laag
tussen de platen.
De meest voor de hand liggende zijn tantaalnitride metalen weerstanden en deze verschijnen
meestal als grijze rechthoeken, die zijn aangesloten tussen de blokjes die betrekking hebben
op het voorzien van polarisatie-spanningen voor de source en de drain van FET’s. De source en
drain weerstanden zijn neergeslagen met een proces van 10 tot 50 ohm per gekozen
vierkante oppervlakte.
Het andere type is een mesa weerstand waarmee men veel hogere weerstandswaarden kan
bereiken. Er zit slechts één mesa weerstand is in de parallelle tegenkoppelweg van de tweede
transistor.
De donkere vierkanten op de print zijn verzilverd metaal, gebruikt als contactvlakken,
vooral om de condensatoren op aan te sluiten. De voorspanning voor de FET’s moet lichtjes
negatief zijn van de gate t.o.v. de source, en voor een PHEMT LNA is dit - 0,6 volt.
Dit wordt verwezenlijkt door een automatische polarisatiespanning, ontwikkeld over door
stroom doorvloeide weerstanden.
Indien een FET 15 mA drain gelijkstroom trekt, moet de weerstand die tussen de source en de
massa zit, 20 Ω groot zijn.

Hieronder is (links) nog een LNA afgebeeld, die zowel geschikt is voor de 2 m band, als voor de
70 cm band.

Rechts:144 MHz LNA door RA3WDK `s [behalve deze144 MHz LNA, ontwierp en bouwde
RA3WDK ook een 432 MHz en 1296 MHz LNA].
1296 MHZ LNA door DJ1EE.

DJ1EE 1296 MHz LNA-ontwerp.
Het is mogelijk dat een soort filter, duplexer en / of beschermende inrichting (2 dioden rug aan
rug of iets dergelijks) bestaat tussen een LNA en de antenne, maar niets anders.
Het voornaamste kenmerk van een LNA is het ruisgetal als een maat van hoeveel de LNA de
signaal-ruisverhouding van het door de antenne ontvangen signaal verslechtert.
Andere belangrijke kenmerken van en LNA zijn de lineariteit (gemeten in P1 dB of het derde
orde intercept, en zijn vermogenversterking, alsook de dissipatie (met name van belang in
draadloze apparaten, en satellietsystemen die hun eigen batterijvoeding meehebben).

Links: Testen van een LNA (25 MHz tot 2500 MHz).
Rechts: LNA voor 2,3 tot 2,5 GHz met BFP640 SHF transistor.

LNB [ low noise block (converter)].
LNB= lage ruis blok, (ook soms LNC genoemd= lage ruis converter), dient onder meer voor
de ontvangst van satelliet-tv.
Deze satellieten gebruiken relatief hoge radiofrequenties (Gigahertz), en daarom zijn in elke
installatie goede kwaliteit (dure) kabels nodig om de verliezen te minimaliseren.

De taak van de LNB is volgens de superheterodyne principe van ontvangst, de GHz
frequentie(s) om te zetten in een lagere, gemakkelijker te verwerken middenfrequentie, die
door een (goedkope) kabel kan geleid worden met veel minder verzwakking van het signaal.
De LNB pikt een brede band zeer hoge frequenties op, versterkt ze en zet ze om naar
soortgelijke signalen op een veel lagere middenfrequentie.
Deze lagere frequenties ondergaan tijdens hun transport door kabels een veel kleinere
verzwakking, zodat er veel meer signaal overblijft voor bijvoorbeeld een satellietontvanger op
het uiteinde van de coaxiale verbindingskabel.
Het is ook eenvoudiger en goedkoper om elektronische schakelingen te ontwerpen om te
werken op deze lagere frequenties.
Voor sommige satelliet-internet signalen, is een universele LNB (Ku-band) aan te bevelen.
De LNB is bijgevolg een combinatie van een lage-ruis versterker, een mengtrap, een
plaatselijke oscillator, en een middenfrequent (MF) versterker.
De frequentieverlaging gebeurt in een zogenaamde ‘down-converter’ die deze omzetting tot
stand brengt, dikwijls ook van de C-band of de Ku-band naar de L-band.
Wat de rechts voorgestelde schotelantenne betreft, is de winst, bijvoorbeeld 37,5 dB op 11,75
GHz bij een reflector diameter van 60 cm.
Voor de ontvangst van satelliet kleuren televisie thuis, vindt men meestal schotelantennes met
een reflectordiameter tussen de 43 en de 80 cm.

Wat zit er binnen in een LNB/LNC ?

De LNB is opgesteld in het brandpunt van een paraboolantenne, waar vroeger een
dipool stond, of een helicoïdale antenne, en daarna een LNA.
De bron is de kleine pin in een golfgeleider die het signaal, ontvangen door de parabool,
oppikt. Het door de bron ontvangen signaal wordt versterkt door de HF versterker, alvorens
doorgestuurd te worden naar een banddoorlaatfilter (BPF), dat nog steeds een bereik van
super hoge frequenties (in GHz) doorlaat in dit ontvanger gedeelte.
Deze frequenties worden verlaagd in een mengtrap door er de frequentie van af te trekken,
van een spanning die gegenereerd wordt door een LO (lokale of plaatselijke) zodat de
resulterende frequentie lager is.
Voorbeeld: als de lokale oscillator 9,75 GHz genereert, en de signaalfrequentie 10,7 GHz is,
dan zal de verschilfrequentie na de mengtrap gelijk zijn 10,7- 9,75= 0,95 GHz of 950 MHz.
Dit is natuurlijk nog altijd zeer hoog, en daarom zullen we in hetgeen volgt, vaststellen dat de
daarvoor geschikte middenfrequent versterkers ook nog zullen uitgerust zijn met Lecherlijnen
of caviteiten/trilholten.
Het gemengd signaal zal gefilterd worden, door het te leiden door een laagdoorlaatfilter (LPF)
dat alleen de middenfrequente spanningen doorlaat.

De LNB is meestal een kleine doos opgehangen aan éen of meerdere korte armen, recht
tegenover de schotelreflector in het brandpunt of focus.
Het microgolfsignaal van de schotel wordt opgevangen door een hoorn op de LNB, en wordt
toegevoerd aan een golfgeleider.
Eén of meer metalen pinnen of sondes, steken er binnenin de golfgeleider uit, loodrecht op de
as v.d. golfpijp, en werken als antennes.
Ze leiden het signaal naar een printplaat schakeling binnen de afgeschermde doos van de LNB
ter verwerking.
De lagere middenfrequente spanning kan via een connector afgenomen worden op de
behuizing van de LNB, door er een coaxiale kabel op aan te sluiten.
De meeste LNB’s hebben een grote versterking van dikwijls 65 dB, een getal dat praktisch kan
beschouwd worden als een standaard voor heel wat LNB’s voor microgolf ontvangst, en in het
bijzonder voor satelliet ontvangers. In alle LNB toepassingen
is de zogenaamde ruistemperatuur belangrijk, die aangeeft hoeveel ruis er bijkomt in een
ontvangstsysteem, door het er aan toevoegen van een LNB.
Hoe lager de ruistemperatuur, hoe beter. Dus 100 graden Kelvin is beter dan 200 graden.
In de ‘down-conversie, of de omzetting naar een lagere frequentie, die beter geschikt is om
een analoge informatie om te zetten in een digitale, vindt in een mengtrap een omzetting
plaats die aanleiding geeft tot twee middenfrequente uitgangs-spanningen met namelijk een
som- en een verschilfrequentie.
Dit proces is gesteund op een formule uit de driehoeksmeetkunde, die betrekking heeft op een
multiplicatieve of vermenigvuldigende werking in de menger:

Dubbele LNB:
In het volgende geval van een dubbele polarisatie, bevat de ingangsgolfpijp die gekoppeld is
met de antenne, een polariserend systeem, die een dubbele circulaire polarisatie omzet in
twee lineaire polarisaties, die afgescheiden worden door twee pinnen die onder rechte hoeken
binnen de golfpijp opgesteld zijn, en gevolgd worden door twee LNA’s.
Voorbeeld:
1) ingangssein fi= 12200 tot 12700 MHz rechtsdraaiend; fo= L.O.= 950 tot 1450 MHz;
2) ingangssein fi= 12200 tot
12700 MHz linksdraaiend; fo= L.O.= 1650 tot 2150 MHz.
De middenfrequentie MF is telkens gelijk aan fm= fi -fo.
We hebben in het voorafgaande reeds gezien wat DRO’s waren.
Wel, dergelijke oscillatoren treft men ook in LNB’s aan als plaatselijke oscillator L.O.

LNB met dubbele polarisatie, 500 MHz voor elke polarisatie.
Voor elk van de twee kanalen in deze dubbele LNB geldt:
Het schema toont de ingangsgolfgeleider (links) die is verbonden is met het verzamelen van
informatie uit de niet voorgestelde hoornantenne.
Er steekt een vertikale pen door de brede zijde van de golfgeleider, die de vertikaal
gepolariseerde, op de hoorn invallende elektromagnetische golven omzet in een elektrische
stroom.
De signalen doorlopen eerst een banddoorlaat filter, dat alleen de beoogde band van
microgolffrequenties laat passeren.
De signalen worden vervolgens versterkt door een LNA, en vandaar naar de mengtrap geleid.
Op menger wordt alles toegepast, wat het banddoorlaatfilter heeft laten passeren en de door
de LNA versterkte spanningen worden nu gemengd met de uitgangsspanning van de
plaatselijke oscillator.
Daardoor ontstaan heel wat uiteenlopende mengproducten, die sommen, verschillen en
veelvouden bevatten van de frequenties van de gewenste ingangssignalen en van de lokale
oscillatorfrequentie. Daaruit worden de verschilfrequenties gekozen tussen de frequentie van
het gewenste signaal, en de frequentie van de plaatselijke oscillator. Een tweede banddoorlaat
pass filter selecteert deze, en voert hen naar de L-band uitgangsversterker en in de
daaropvolgende kabel.
Typisch is de uitgangsfrequentie= de ingangsfrequentie - de plaatselijke oscillator frequentie.
In sommige gevallen is het andersom, zodat de uitgangsfrequentie= de lokale oscillatorfrequentie - de ingangsfrequentie.
In dit geval is het uitgangsfrequentiespectrum geïnverteerd.
Voorbeeld van een S-band of X-band ontvanger:

Een frequentie-neerwaartse omzetting (down-conversie) vindt in het links voorgestelde blok
plaats, zodat de middenfrequente spanning van daaruit naar een controleschakeling kan
verstuurd worden via een kabel. De ‘channelizer’ vervult een analoge functie.
Hieraan voorafgaand staat de ‘digitizer’ om de analoge informatie om te zetten in een digitale.
De ‘channelizatie’ of kanalisering, zet deze laatste info om naar een bepaald gewenst kanaal
met een basisband- converter (rechts), waarin een enkele zijband (EZB) mengtrap zit, en een
programmeerbaar filter.
De LNBF.
De
LNB alleen op zichzelf, is niet zinvol zonder de hoorn, in dit geval ook soms
‘voedingshoorn’ genoemd, die de ontvangen signalen richt op de kleine pin binnen de golfpijp
van de hoorn (zie’probe-pin’ op de volgende figuur, rechts).
Een LNB uitgerust met zijn kleine voedingshoorn, wordt een LNBF genoemd.

De antenne hoorn rechts bovenaan, is ontworpen door RA3WDK voor een frequentie van 8784
MHz.
Meer over dubbele band LNB’s.
Ku- band LNBs beschikken typisch over twee plaatselijke oscillatorfrequenties, bv. 9,75 GHz en
10.6 GHz, die gekozen worden, de ene of de andere, door op een verbindings- of
voedingskabel een 22 kHz toon te injecteren. Een dergelijke LNB kan dienen om 10,7 tot 11.7
GHz te ontvangen door gebruik te maken van de laagste 9,75 GHz L.O. frequentie, ofwel de
hoge band 11,7 tot 12.75 GHz voor ontvangst te kiezen, met de hoge 10,6 GHz L.O.
frequentie.
Voorbeeld: C-band en Ku-band LNB.
Super hoge winst= 70 dB. Zeer laag ruisniveau (13 K).
3,4 tot 4,2 GHz, en Ku- band universele LNB 10,7 tot 12,75 GHz.
Plaatselijke oscillator- frequentie 5150 MHz, L.O. stabiliteit + of - 1,5 MHz.
Faseruis = - 85 dB.
Deze LNB beschikt over twee uitgangen, éen voor de C Band, en éen voor de Ku-band.
Over deze uitgangen:
1.
Zij kunnen worden behandeld als twee afzonderlijke uitgangen. Ze kunnen ook gekozen
worden met een 12 volt keuzeschakelaar, of ze kunnen naar beneden geleid worden met twee
afzonderlijke kabels en gescheiden gehouden worden, geleid naar twee ontvangers.
2. Met een lus verbinding, kan de uitgangsspanning van éen van de twee uitgangen,
teruggeleid worden naar de LNB.

De bedoeling hiervan is met een schakelaar die zich binnen de LNB bevindt, een soepele
ontvangst van zowel de C-band als de Ku-band mogelijk te maken. Dit heet: “Diseqc
schakelen”.
Er zijn twee antennehoorns voorzien voor de LNB, éen voor de plaatsing van de LNB in de
zogenaamde primaire focus, dat is het normale brandpunt voor de parabolische reflector, en
één voor een offset opstelling, waarbij de LNB lager geplaatst wordt, en slechts het bovenste
deel van de parabool belicht voor ontvangen en eventueel zenden. Lineaire en circulaire
polarisatie zijn beiden mogelijk.
De radio-uitrusting van een satelliet.

Benevens een parabolische reflector, en de ontvangende en zendende hoornantenne die zich in
het brandpunt ervan bevindt, bevat hoog boven de Aarde in een baan draaiende satelliet, een
zender en een LNB-ontvanger. Beiden vereisen als koppeling met andere onderdelen, een hoge
kwaliteit coaxiale kabel of een golfpijp. De zender komt voor met vermogens in verschillende
wattages. Veel satellieten zenden uit met een SHF vermogen van slechts 1 watt, omdat het
toestel anders te zwaar wordt. Het grondcontrole systeem dat dan in verbinding staat met de
satelliet voor zenden en ontvangen, werkt dan ook al goed met een laag SHF vermogen, bv. 6
W. Satellietcommunicatie heeft plaats met radio-uitzendingen in de Ku-band van het
elektromagnetisch spectrum. De Ku-band is dezelfde band die de politie gebruikt voor radar
detectoren. Ku-Band schotelantennes zenden uit op een frequentie tussen 14000 en 14500
MHz. Zij ontvangen een (ander) frequentiebereik tussen 11700 en 12750 MHz.
Andere veel voorkomende satelliet banden zijn de L-band (satelliet telefoons en draagbare
terminals), de C-band (met grote schotelantenne), en de Ka-band (kleine schotelantenne).
Een eenvoudige veldsterktemeter voor het uitlijnen en afregelen van schotelantennes, door Swagatam Mjumdar, sep. 2014 (Simple Satellite Signal Strength
Meter Circuit for Aligning Dish Antennas).
De volgende schakeling bestaat uit een goedkoop te vervaardigen signaalsterkte meter die kan
gebruikt worden voor het uitlijnen van schotelantennes die bedoeld zijn om lokale satellieten
mee te ontvangen, door ze juist te positioneren en te richten, zodat ze maximale ontvangen
signaalsterkte afleveren.

De LNB's die worden toegepast voor het ontvangen van satellietsignalen (digitale of analoge),
zijn ontworpen om de gehele groep van beschikbare transponders van een gekozen satelliet
te ontvangen, in plaats van slechts enkele specifieke kanalen. Dankzij de hoge winst van de
moderne LNB’s wordt daardoor bij ontvangst een vrij grote hoogfrequente energie opgewekt in
de aangesloten ontvanger, en zeker wanneer de schotelantenne optimaal is afgestemd.
Dit heeft plaats over een uitgebreid frequentiebereik, met het gemiddelde van de totale
energie ontvangen van alle transponders, in éen keer.
Beschrijving

van

de

schakeling:

Het IC 78L10 zet de LNB gelijkspanning om in een gestabiliseerde uitgangsspanning van +10 V
voor het voeden van de opamp versterker die dient voor het meten van de SHF-signaalsterkte.
L1 zorgt ervoor dat het HF van de LNB niet in de toevoerleidingen van de schakeling wordt
gelekt, met signaalverlies en ongewenste storingen tot gevolg.
De 39 pF condensator onder L1 laat het HF van de LNB wel toe tot de rest van de schakeling,
maar houdt de gelijkstroomcomponent tegen naar de ingang van de sensor-trap.
Een snel reagerend silicium diodenetwerk, gevormd door twee 1SS99 Schottky diodes
detecteert en verbetert de vorm van de ontvangen HF-signalen in een herkenbare spanning die
gesuperponeerd zit op een gelijkspanningscomponent. Een verdere filtering heeft plaats door
de volgende 39 pF condensator, gevolgd door. L2 en de 1nF condensator.
Uiteindelijk wordt een spanning die het vermogen in het ontvangen HF signaal vertegenwoordigt, toegevoerd aan de niet-fasedraaiende ingang van de opamp TLC271, een hoge gain
versterker met een tegenkoppeling die zodanig ingesteld is, dat het kleinst mogelijke
uitgangssignaal van de LNB nog gedetecteerd wordt met een maximale gevoeligheid.
Vervolgens wordt deze gedetecteerde en versterkte hoogfrequente spanning toegevoerd aan
een zeer gevoelige microampèremeter, voor een omzetting van het signaalvermogen in een
leesbaar visuele uitvoer door de naalduitslag van de meter.
Antenne-versterkers (eenvoudiger dan de bekeken LNA’s en LNB’s uit de handel),
toegepast aan de ingang van een superheterodyne radio-ontvanger:
De hoogfrequent voorversterker.
Het is zonder meer mogelijk, in het decimeter-golfgebied voortrappen met een hoge
versterking te bouwen. Het mag echter niet onvermeld blijven, dat de constructie hiervan vrij
hoge eisen stelt aan de instrumentmakersvaardigheid van de bouwer. Een beslissende factor is
de ingangsgevoeligheid. Geheel in tegenstelling tot de techniek van de metergolven, wordt
bv. in 70 cm schakelingen niet noodzakelijk gevraagd dat een voorversterker de ingangsgevoeligheid van een converter zoveel zou verhogen, dat de mengtrap zo gunstig mogelijk
(dus met de geringste ruis) zou werken.

Het is namelijk op die zeer hoge frequenties niet steeds mogelijk een voortrap te bouwen die
in staat is in dit opzicht een verbetering te brengen. Bij de bouw van converters/omzetters
voor de 70 cm, heeft men als meetapparatuur op zijn minst een dipmeter en een ruisgenerator
nodig om te beoordelen of een voorversterker een verbetering van de gevoeligheid kan
opleveren, dus een verlaging van de ruis. We zullen dit nagaan door in hetgeen volgt enkele
mogelijke voorversterkers, en enkele mogelijke mengtrappen, afhankelijk van de te verwerken
frequenties, te bekijken.
Voorversterkers met Lecher afstemkringen.
Men kan berekenen, en ook zonder meer inzien, dat, indien men nog buizen zou wensen toe te
passen, of zelfs transistoren, door de grote elektrodencapaciteiten een neutrodynisatie zal
vereist zijn, tegen parasitair oscilleren van een ZHF/UHF versterker, een complicatie die men,
waar mogelijk, best kan vermijden. Een hoogfrequente trap van een 435 MHz convertor werkt
best volgens het geaarde basisprincipe.
De relatief grote ingangscapaciteit maakt elektrisch zeer kleine trillingskringen nodig.
Het heeft ook niet veel zin, de lengte van een Lechersysteem precies te proberen te
berekenen.
Praktisch kan men veel bereiken inzake de beste werking, door over de lijn verschuifbare
kortsluitbruggen en verschuifbare regelbare condensatoren aan te brengen.
Men kan best ook dikke verzilverde montagedraad toepassen, of verzilverde koperen buis met
een kleine doorsnede, ofwel een verzilverde koperen striplijn.
De laatst genoemde mogelijkheid is elektrisch de gunstigste. Ze resulteert in tamelijk
laagohmige golfweerstanden, zodat de aanpassing aan een antennekabel eenvoudig wordt.
De resonantie- lengte van een Lechersysteem dat eindigt op een een kortsluiting, kan bepaald
worden met behulp van een dip-oscillator. Door de lijn voorzichtig opeenvolgend cm per cm af
te knippen of te zagen, verkrijgt men de gewenste waarde.
De bandbreedte van een in het midden van een band afgeregeld Lechersysteem is zo groot,
dat het de afstemming binnen een 10 MHz brede 70 cm band overbodig maakt.
Het juiste aanpassingspunt van de antennekoppeling is, slechts met behulp van een
ruisgenerator, waarvan we er reeds een aantal bekeken hebben, goed vast te stellen.
Wordt de antenne door een lintlijn gevoed, dan kan de koppeling van de antenne ook
eventueel met tussenschakeling van condensatoren met een kleine capaciteit, plaats vinden.
Dit geldt ook, wanneer men van het Lecher-systeem afstapt, en tot een uitvoering met
allemaal coaxiale kringen overgaat.
Men zal dan even van balansschakelingen moeten afzien, want dergelijke symmetrische
opstellingen zijn praktisch niet te verwezenlijken met coaxiale kringen, zodat men dan
bijvoorbeeld nog slechts met enkelvoudige ingangskringen met alle daarmee verbonden, op
decimeter-golven belangrijke eigenschappen te maken heeft.
In het volgende eenvoudig voorbeeld, waar de ingangsweerstand van een geaarde basis
versterker slechts enkele honderden ohms bedraagt, heeft men er van afgezien een trilholte
tussen de emitter en de basis aan te brengen.

Aanduidingen op de constructie-tekening rechts: 1 = coaxiale plug; 2= trolituul-plaatje; 3=
ingang naar de luskoppeling; 4= transistor; 5= binnengeleider van de Lecher (6 mm
diameter); 6= afschermplaatje waarachter de niet voorgestelde 100 pF en het smoorspoeltje
zitten. Ook de λ/4 smoorspoel is niet voorgesteld op deze uitvoeringstekening.

De antennespanning komt over een condensator met een kleine capaciteit onmiddellijk op de
emitter terecht. De mechanische moeilijkheden van deze coaxiale trap zijn derhalve op een
elegante manier te omzeilen. Wanneer men de buitengeleider een vierkante doorsnede geeft,
en wanneer men een zijwand afneembaar maakt, zijn alle onderdelen gemakkelijk
toegankelijk. Bij de λ/2 kring, wordt de voedingsspanning in een spanningsknoop toegepast
via het λ/4 smoorspoeltje.
Men zoekt de spanningsknoop op, door eerst de collectorvoedingsspanning provisorisch in het
midden van de binnengeleider aan te brengen, en met een kleine schroevendraaier over de
binnengeleider te strijken. Men zoekt waar deze handeling de minste invloed op de
signaalsterkte heeft, => daar is de spanningsknoop. Op die plaats wordt de smoorspoel
tenslotte gesoldeerd.
In dergelijke schakelingen vindt men smoorspoelen, die verhinderen, dat VHF zou afvloeien.
Ruisarme UHF antenneversterker.
De verhouding tussen de nuttige spanning, gemeten over de klemmen van een antenne, tot de
ruisspanning, opgewekt in de HF ingangsversterker van een ontvanger, wordt de "ruisafstand"
genoemd. Deze is maatgevend voor de klank- en beeldkwaliteit, d.w.z. of er "sneeuw" of ruis
merkbaar is op het beeldscherm als de voorversterker bedoeld is voor ATV.
Dit wordt uitgedrukt d.m.v. een kwaliteitscijfer in dB, telkens in sprongen van 10 db
omhooggaand: 20 db= onbruikbaar, 30 db= bruikbaar, 40 db= goed, 50 db= zeer goed.
De ruis, gegenereerd in de eerste versterker in een VHF/UHF ontvanger, wordt uitgedrukt door
het ruisgetal F0 (in kT0) of de ruismaat in dB d.w.z.= 10*log(F0). Beiden zijn onafhankelijk
van de bandbreedte, en van de ingangsweerstand.
De ruisfactor ligt soms bij F= 20 (≈ 13 db), bij 8 MHz bandbreedte en een 240 ohm
ingangsweerstand waarover 12 μV ruisspanning staat.
Deze toestand kan men slechts verbeteren, wanneer men een ruisvrije antenneversterker voor
de ontvanger schakelt, waarvan de eigen ruismaat merkelijk onder deze van de ontvanger ligt.
Hoe meer beiden verschillend zijn, des te geringer wordt de gezamelijke ruisspanning.
De ruisfactor van de tweede ingangstrap van een ATV ontvanger, telt op bij deze van de eerste
trap, met een aandeel, dat te geringer is, naarmate de versterking van de eerste trap groter
is.
Tegelijkertijd vergroot de versterking van de eerste trap ook de nuttige antennespanning.
Daardoor vergroot de ruisafstand nog meer, en verbetert het contrast van geluid en beeld.
Een bijkomende, dus tweede antenneversterker kan de nuttige antennespanning nog meer
versterken. Nemen we als voorbeeld een versterker met een AF139. Deze heeft een gunstig
ruisgetal F= 5 tot 7 dB.
De ruis-afstand zelf verbetert ook merkelijk als men de UHF versterker vlakbij de antenne
opstelt. In totaal, verbetert de beeldkwaliteit met 10 tot 20 dB.
Een dergelijke verbetering kan niet verwezenlijkt worden met een omvangrijke antenne, zelfs
met meerdere vlakken in fase boven elkaar.
Bij een antenneversterker moet verhinderd worden, dat spanningen, geïnduceerd door het
vallen van een bliksem, of door ongewenste oversturende kruismodulatie- en stoorspanningen, de transistor bereiken.
Past men breedbandkringen toe, dan kan moeilijk aan deze eisen voldaan worden.
Bekijken we de volgende, eenvoudige, maar goede voorsterker:

De λ/4 kring wordt d.m.v. de topcapaciteit C1 afgestemd. De kring transformeert tegelijkertijd
de ingangsweerstand. Hierbij is op te merken, dat het onderste gedeelte van de lijnkring (15
mm lang) gedempt wordt door de ingangsadmittantie van de transistor.
Het 15 mm lange onderste stuk lijn, is ook een uitstekende, kortsluiting voor alle seinen met
lage (ZHF-) frequenties.
Een gelijkaardige lijnkring staat in collektorketen.
De collector is daarmee bovenaan galvanisch verbonden, wegens de hoge uitgangsweerstand
van de transistor. De lijnkring moet nog bijkomstig gedempt worden, om een voldoende grote
bandbreedte te bereiken. De basis van de AF139 is d.m.v.C3 op HF gebied geaard.
Met de spanningsdeler R1, R2, en een voorschakelweerstand R3 in de emitterketen, wordt het
werkpunt zodanig ingesteld, dat er 1,5 mA emitterstroom vloeit. De transistor werkt dan met
minimum ruis.
De spanningsdelers zijn laagohmig, voor een goede stabilisatie.
De versterker werkt goed tussen -60°C en + 95°C.
Alleen de resonantiekringen verschuiven bij sterke temperatuur-wisselingen een weinig in
frequentie (door de mechanisch-thermische vormverandering) maar bij deze grote
bandbreedte heeft dit geen invloed.

Variante1:
AF139.

Nog een

zelfgebouwde

UHF

antenneversterker

m et

de

We gaan met dit schema uit van een antenneversterkertje, dat door de Bosch-groep op de
markt gebracht werd. De AF 139 werkt in geaarde basis schakeling.
Men gebruikt een laagohmige spanningsdeler in de basis, en een betrekkelijk grote
emitterweerstand, om het werkpunt op een stabiele wijze vast te leggen.
De emitter wordt capacitief met de ingangskring gekoppeld.
Omdat de ingangsweerstand van de GB zo gering is, takt men hier laag af op de
binnengeleider van de kring, alhoewel dit capacitief (met C3) verbinden niet erg gebruikelijk is,
vermits een capacitieve koppeling het best werkt in een spannings-maximum, dat op het
kortgesloten uiteinde van de kring natuurlijk niet aanwezig is.
De λ/4 kring, wordt bovenaan met een trimmer capacitief afgestemd.
Variante 2:

De antenne-energie, wordt inductief via de koppellus K1 naar binnen gekoppeld, zodat een
symmetrische voedingslijn van 240 tot 300 ohm op de ingang kan aangesloten worden.
De optimale koppeling wordt tussen K1 en de binnengeleider ingesteld door de beste
onderlinge afstand tussen beiden te zoeken. Op dezelfde wijze, wordt het versterkte sein ook
d.m.v. K2 weer uit-gekoppeld. De collector van de mesa-transistor AF 139, wordt galvanisch,
dus rechtstreeks in de spanningsbuik van de uitgangskring aangesloten. Teneinde de neiging
tot zelfoscilleren, veroorzaakt door de inwendige collector-emittercapaciteit (ongeveer 1 pF) te
onderdrukken, is een dempingsweerstand aangebracht.
Het voordeel van de afgestemde ingangskring in de emiterketen, is, dat men een veel groter
rendement bekomt, en een veel grotere kruis-modulatiebestandheid, dan met een
breedbandige ingangskring.

Opbouw en kablering:

Antenneversterker voor 70 centimeter, door PA0.. uit een oud nummer van Electron
v.d. Veron op klein formaat. Datum en auteur niet meer terug te vinden.
Het is verbazingwekkend wat de volgende, direct onder het antenne-element (in de antennemast) gemonteerde, versterker presteert.
Een voorbeeld: stations die met een sterkte van S2 tot S3 binnenkomen, zijn met de
versterker zonder moeite te ontvangen. Het is mogelijk om de afstanden die wij gewoonlijk
overbruggen aanzienlijk te vergroten, als wij onze tegenstations kunnen overreden ook
antenneversterkers in gebruik te nemen. Als een 2 m signaal de antenne bereikt zal het, voor
het bij de ontvanger is, in de antennekabel een verzwakking ondergaan van bijvoorbeeld 5 dB
(afhankelijk van de lengte, de kwaliteit van de kabel, en de SGV). Bij een zwak signaal zal de
signaal/ ruisverhouding aan de ingang van de ontvanger hierdoor te wensen overlaten.
Met de moderne transistoren (en Mosfet’s) is het mogelijk om een goede ruisarme versterker
voor VHF en UHF te bouwen. Met zo'n versterker direct voor de ontvanger geplaatst, zal de
signaal/ruis-verhouding verbeteren.

Het versterkte antennesignaal zal tussen de 5 dB en 22 dB sterker zijn

De basissen van de transistoren zijn ontkoppeld door 1 nF doorvoercondensatoren.
In de versterker worden twee transistoren AF 239 in geaarde-basis schakeling toegepast. Het
signaal komt op de antenne-ingang (75 ohm) en wordt met een zo kort mogelijke verbinding
gebracht naar een aftakking van de eerste kring A, die afstembaar is met C1 en 3 pF. Via C2
van 47 pF gaat het signaal naar de emitter van de eerste transistor en komt versterkt op de
collectorkring B, die afgestemd wordt met C4 ( 3 pF). De basisspanning wordt ingesteld d.m.v.
R1 en R3, en ontkoppeld met doorvoercondensator C3 van 1000 pF. De tweede AF 239 is
ongeveer net zo geschakeld als de eerste, alleen is de collector aangesloten op een aftakking
van kring C, die met een 3 pF trimmer (C5) wordt afgestemd. De uitgang van de versterker is
eveneens af getakt op deze kring.
Nog meer ZHF/UHF versterkers met afgestemde ketens met transmissielijnen.
De lengte van de 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,
of 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 in dat
punt, werkt de condensator over (en tegelijk als) een elektrische kortsluiting.
Wanneer men nochtans de hoofdcondensator 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.
Met dit systeem, wordt de afstemming van de lijn veel eenvoudiger.
De as van de hoofdafstemcondensator, wordt aangedreven 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.
Voorbeeld uit een Duitse Siemens publicatie:

Alle onderdelen zijn in het voorgestelde kastje ondergebracht met afmetingen, bepaald door
de gekozen centerfrequentie. De Lecherlijn is gemonteerd op trolituul isolerende dragers.
De spoeltjes L1 tot L3 en hun grootte, wijzen er op dat we hier te doen hebben met een
ontvangstgedeelte waarin niet alleen een voorversterker zit, maar ook een mengtrap (de
middenfrequente transformator zit onder de buisjes van de Lecherlijn), met een ZHF of UHF
oscillator. A en A1 zijn de geïsoleerde antenne-ingangen, met bijbehorende trimmers Tr en
Tr1, die het spoeltje L1 (2 tot 5 windingen) afstemmen op de centerfrequentie van de antenne.
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, 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
afgestemde coaxiale kring, die bovendien minder verliezen door straling zal hebben.

λ/4 lijnstukken worden sinds lang als tankkring gebruikt. Ze bezitten een 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.

Een 70 cm voorversterker, door PA0DKO, D. Kooijstra, uit een oud nummer van
Electron v.d. Veron (datum niet meer op te sporen).
Hieronder volgt een korte beschrijving van een voorversterker voor de 70 centimeter band,
uitgerust met een BFT66 en een BFY90.
Het schema toont dat de BFT66 werkt in geaarde basis schakeling. De stroomvoorziening van
de twee transistoren is grotendeels buiten de behuizing uitgevoerd, waarin het geheel
ondergebracht is. Alles wat boven de horizontale 'aarde-lijn' met de doorvoer-C's is getekend,
bevindt zich binnen de behuizing. De rest hangt aan de doorvoercondensatoren, en aan de
condensatoren van 1 nF die rechtstreeks op het bakje zijn gesoldeerd.

Schema van de 70 cm voorversterker.
Het bakje is gemaakt van messing, maar stevig blik kan ook gebruikt worden.
De hoogte bedraagt 25 mm; de trimmers en de doorvoercondensatoren zijn 12,5 mm, uit de
bodem gesoldeerd.
De tussenschotjes zijn gemaakt van blik. Dit vergemakkelijkt het solderen van de transistoren,
die behalve met hun draadaansluitingen met de behuizing zelf aan het blik zijn gesoldeerd.
In het blikken tussenschot is een sleuf gemaakt waar de transistor precies in past.

Montage van de voorversterker in een bakje van stevig blik of messing. De maten zijn
aangegeven in mm.
De versterking bedraagt 25 tot 30 dB. De 22 kΩ potentiometer wordt voor minimum ruis
afgeregeld.
Resultaten.
De versterker werd vergeleken met een uitvoering met een BFR91 als eerste transistor.
De resultaten waren vrijwel gelijk; dat werd experimenteel vastgesteld met zowel ATVontvangst, als de ontvangst van 70 cm SSB. Voor de ontvangst van amateur-TV werd in
combinatie met een op 70 cm afgeregelde tuner een grote winst geboekt.
Wanneer men een convertor heeft die reeds een goede ingangsgevoeligheid bezit, kan de
BFY90 worden weggelaten. De 70 cm uitgangsspanning wordt afgenomen via een 1 nF
condensator die gesoldeerd is op een aftakking van de uitgangscollektor-Lecherlijn van de
BFY90 Deze versterker kan in een waterdichte plastieken doos eventueel buiten op de mast
gemonteerd worden, direct onder de antenne. De BFT66 zorgt voor de gunstige signaal/ruis
verhouding en de BFY90 heft de kabelverliezen op. De versterker kan ook gebruikt worden als
UHF voorversterker in een 70 cm convertor.

Na deze versterker volgt er normaal een mengtrap met bijbehorende plaatselijke oscillator.
144 MHz en 432 MHz voorversterkers met GaAs-FET's. (uit Radio Communication).
Met gallium-arsenide-veldeffecttransistoren kunnen voorversterkers met een heel laag
ruisgetal worden gebouwd. In Radio Communication van april 1984 beschrijft John Regnault,
G4SWX, twee dergelijke voorversterkers voor de twee meter- en de zeventig centimeter-band
("Gallium arsenide Pets for 144 and 432 MHz"). De schakelingen zijn identiek en gebaseerd op
een Eimac EME-informatieblad van de hand van W6PO.
Bij het volgende schema ligt het ruisgetal beneden 1 dB. De versterking bedraagt 26 dB voor
de 144 MHz-uitvoering en 23 dB voor het 432 MHz-mode. Indien een dergelijke versterker
enige onstabiliteit vertoont, dan. kan dit verholpen worden door over de drain-aansluiting een
ferrietkraal te schuiven tot vlak bij de transistor. Dat reduceert de versterking op 432 MHz tot
20 dB; op 144 MHz is het verschil verwaarloosbaar. Het kan nuttig blijken om tussen de
voorversterker en de er achter geschakelde ontvanger een verzwakker te plaatsen.
Bij een ontvanger met een ruisgetal van 6 dB, is 13 dB een geschikte waarde voor de
verzwakking.
Overigens heeft een ruisarme voorversterker op 144 MHz soms weinig zin, omdat de
atmosferische ruis meestal toch sterker is dan de eigenruis van de ontvanger.
Een voorversterker beperkt het dynamisch werkgebied en heeft daarom vooral zin als voorzetapparaat bij een slechte ontvanger.

Voorversterker met GaAS-FET voor 144 of 432 MHz.
C1, C2= 6 of 10 pF glasbuistrimmer.
C3, C4= chip C van 1 nF. C6= 1 nF keramisch schrijftype. C7= 1 nF doorvoercondensator.
L1= voor 144 MHz: 6 wdg 2 mm draad, 6 mm binnendiam., 13 mm lang.
Voor 432 MHz bestaat L1 uit een koperen lamel, 15 mm breed, 57 mm lang, op 4 mm afstand
van de bodem.
T1 voor 144 MHz= 12 wdg getwist dradenpaar van 0,45 mm dik; voor 432 MHz twee maal 5
wdg in serie geschakeld als 4:1 trafo op Amidon t20-12 ringkern. Over de aansluitdraden van
R1 en D1 is een ferrietkraal geschoven.
De versterker zit in een gegoten aluminium kastje van 89 x 38 x 32 mm (fabrikaat RS, type
509-923).

Bouw van de voorversterkers, links voor 144 MHz, rechts voor 432 MHz. In de 432 MHzuitvoering zijn terwille van de duidelijkheid, de weerstanden weggelaten. De weerstand tussen
C4 en de afscherming in de 144 MHz-versterker is R3 en niet R1, zoals aangegeven. R4 ziet
men niet, want die zit buiten het doosje.
Een universele 1,3 GHz voorversterker (door H. Krauss,WA2GFP, in QST van juni
1982).
WA2GFP beschrijft hoe hij een groot aantal transistoren heeft onderzocht op hun
eigenschappen in 23 cm voorversterkers. Zowel FETs als bipolaire transistoren kunnen in zijn
universele montage, hieronder getekend, worden toegepast, al zal bij bipolaire transistoren
een condensator parallel met C2 en/of C3 moeten geschakeld worden. Deze soort versterkers
is ook geschikt voor radio-astronomie-toepassingen.

Links staat de schakeling of het elektrisch schema voor een bipolaire transistor.
Rechts staat een voedingsgedeelte dat toepasselijk is, wanneer een GaAs-FET wordt gebruikt.
C1, C6= chipcondensator; C2 tot en met C5= 0,8 tot 10 pF trimmer;
FT= doorvoercondensator 220 tot 1000 pF.
FB= ferriet kraal; RFC= 8 wind., diam. 3 mm, 0,3 mm emailledraad;
D1= universeeldiode (beveiliging tegen onoplettend ompolen van de voedingsspanning).
C2 tot en met C5 zijn staaftrimmers met goede kwaliteit.
Vooral voor C2 en C3 is het beste niet goed genoeg (best zijn 10 pF glastrimmers).
Philips 6 pF staaftrimmers (met vergulde rotor) geven ook goede resultaten.
De volgende tabel geeft een overzicht van de meetresultaten van enkele transistoren.
Type
Ruisfactor (dB) Verst. (dB) M (dB) Soort: FET of bipolair.
MGF1400

0,82

16,2

0,84

FET

MGF1200

1,03

13,6

1,07

FET

NE645,

1,40

12,0

1,48

BIP

MRF 901

2,3

10

2,5

BIP

BFR 91

2,49

7,6

2,87

BIP

MRF 911

2,67

7,8

3,05

BIP

BFR 90

2,75

7,3

3,19

BIP

BFR 96

2,93

6.0

3,6

BIP

De in de tabel opgegeven versterking geldt bij een minimum ruis, en M is de ruisfactor van de
cascade van twee identieke versterkers; het is een maat voor de combinatie van de ruisfactor
en de versterking.
Bouw:

De mechanische constructie (zijzicht). Koperplaat, messingplaat of dubbelzijdige printplaat is
bruikbaar. In het laatste geval mag men niet vergeten na het boren van gaten, beide
koperfoliezijden onderling elektrisch met elkaar te verbinden.

Afbeelding van L1, L2 en de verbinding (via de chipcondensator) met de middenpen van de
coaxiale kontakten (N of BNC).
In de praktijk bestaat een goed uitgangspunt er in, zoveel versterking voor een mengtrap in
een superhet te plaatsen, dat bij het inschakelen van de voorversterker, de ruis 10 tot 12 dB
(twee echte S-punten) toeneemt.
432 MHz radio-ontvanger door William Orr, W6SAI.
Merk op dat verbindingsdraden vervangen zijn door brede koperen stroken met de bedoeling
de eigen zelfinductie van die verbindingen zo klein mogelijk te houden.
Een bijzonder ontwerp en geminiaturiseerde componenten zijn de bestanddelen die een ZHF
ontwerp tot een sukses maken.
Links hieronder komt dit onder meer tot uiting door de tussenschotten die de schakeling
onderverdelen in afgescermde compartimenten, en ook door het feit dat verbindingsdraden,
bijvoorbeeld op 432 MHz, vervangen zijn door brede koperen lamellen of stroken met weinig
zelfinductie.

Rechts: een meter-afscherming kan eenvoudigweg gemaakt worden van een in twee gezaagd
rond soepblik. Op die manier kan de elektromagnetische staling die uitgezonden wordt door
sommige componenten binnen een kastje of behuizing, geen storende e,m.k. induceren in de
draaispoel van het meetinstrument.
Combinatie van een filter en een versterker voor 2 m band.
Wanneer men een versterker met meerdere secties laat volgen door nog een filter, dat er mee in
cascade staat, worden de -3 dB bandbreedte punten in twee gesneden. M.a.w. wordt een 5 MHz
breed filter slechts 2,5 MHz breed, wanneer men er een analoog filter mee in serie plaatst op dezelfde
centerfrequentie, bv. op 144 MHz, die door een capacitieve afstemming tussen 120 en 175 MHz
gevarieerd kan worden.

Inter-digitaal filter/voorversterker, afstembaar in frequentie tussen 120 en 175 MHz.
Nochtans kan de bandbreedte veranderen met de frequentie. Zo kan ze bv.10 MHz zijn op 120 MHz, en
slechts 500 kHz op 175 MHz.
De filters zijn gemaakt van capacitief belaste coaxiale lijnen met drie secties aan de ingang van de
versterker, en drie secties aan de uitgang.

De derde lijn, waarop de ingang van de FET zit, is met het koude einde aangesloten naar massa, over
een kleine weerstand R1 (100 tot 470 Ω) waarmee men de stroom door de FET (typisch 5 mA) instelt.
De vierde lijn, is door een ontkoppelcondensator C9 t.o.v. de massa geïsoleerd, zodat de
collectorspanning via de 100 Ω weerstand R2 kan aangevoerd worden.

Mechanische opbouw.
Ruisarme voorversterker voor de 4 GHz-band.
Hieronder volgt een voorbeeld van een tweetraps ruisarme versterker voor de 3,7 tot 4,2 GHz
band, met de NE21889 of NE72089. De schakeling is uitgevoerd met een microstrip op een
0,8 mm dik teflon glasvezel-substraat, en met korte transistor aansluitingen om de schadelijke
zelfinductie daarvan te vermijden.

Componentenlijst.
NE72089 FET (2 maal) 10 pF chip condensatoren C1, en de andere (tot C12): АТС 1100A100JP-X-50 of gelijk-waardige.
1000 pF chip condensatoren (4 stuks) Johanson # 50RllW102KP of gelijkwaardige.
1500 pF doorvoercondensatoren (4 stuks) Erie 2425-003 \ V5U0l52AA of gelijkwaardige.
4 stuks ferrietkralen.

Print:

Printplaat componentenzijde van de 2-traps voorversterker (= in feite een LNA) voor de 3,7
GHz tot 4.2 GHz-band.
Teledistributieversterker.
Dit is in feite dezelfde schakeling, als de tweede hier boven aan voorafgaande, behalve dat
deze versterker goed kan dienen als teledistributie-versterker voor 50 μV spanningen, met een
hoge rejectie tegen storende nabuurkanaaldragers met een grootte van 100000 μV.
100000: 50 is 2000, en 20*log(2000)= 66 dB op gebied van spanningsversterking, en niet
van vermogenversterking, terwijl de gewone TV afstemmers gewoonlijk slechts 20 dB rejectie
hebben. De 66 dB rejectie bekomt men ruimschoots met deze transistor filterversterker.

Componentenlijstje.
1) 50 tot 100 MHz uitvoering:
C1,C10
30 pF keramisch (75 ohm) of 35 tot 40 pF (50 ohm).
C2,C3,C4,C5 100 pF regelbare condensator met lucht-isolatie.
C5.C6.C7 (Calectro A1-226).
C8.C9 Centralab FT-1000 doorvoer condensatoren.
C11
0,1 μF keramisch, 50 volt werkspanning.
L1,L2,L5.L6:8 stroken (2 per striplijn), gemaakt van enkelzijdige epoxy printplaat. Elke strook
of lamel is 38 cm lang en 3,75 cm breed.
L3,L4
koperen buis met 1,5 cm buiten diameter, en 35,6 cm lang.
R1
100 tot 470 ohm.
R2
100 ohm, 1/4 watt.
2) 100 tot 200 MHz uitvoering:
C1,C10 6,8 pF keramisch (75 ohm) of 10 pF keramisch (50 ohm).
C2,C3,C4 2,9 tot 30 pF regelbare condensator met lucht isolatie.
C6.C7 Calectro AL-225.
C8.C9 Centralab FT-1000 doorvoer condensatoren.
C11
0,1 μF keramisch, 50 volt werkspanning.
L1,L2,L5,L6 8 stroken (2 per striplijn).gemaakt van enkelzijdige epoxy printplaat. Elke strook
of lamel is 22 cm lang en 3,75 cm breed.
L3,L4 koperen buis met 1,5 cm buitendiameter, en 21 cm lang.
R1
100 tot 470 ohm.
R2
100 ohm, 1/4 watt
De koppeling van de ingang naar striplijn 1, en van striplijn 6 naar de uitgang is verwezenlijkt
d.m.v. keramische condensatoren, en wel zodanig, dat men 50 Ω of 75 Ω impedantie bekomt.
De lijnen 3 en 4 steunen op doorvoercondensatoren. Bij de praktische verwezenlijking moeten
alle verbindingen zo kort mogelijk gehouden worden. De lijnen kunnen tot 40 cm lang gemaakt
worden en tot 3 cm breed. De met koper bedekte stroken moeten goed evenwijdig opgesteld
worden. De constructie moet stevig zijn, anders daalt de versterking met 2 tot 3 dB.
Gaatjes in de wanden van de afschermende behuizing kunnen de werking erg verstoren.

Afregeling.
Pas de voedingsspanning toe op de versterker. Meet de collector-stroom van de transistor.
Is deze groter dan 5 mA, dan moet men de waarde van R1 vergroten. Pas een 100 μV, 144
MHz spanning toe op de ingang. Regel C3 af op lijn 2, alsook C5. Regel daarna C2 en C7 af,
en vervolgens C6 en C4 om de grootste uitgangsspanning te bekomen, afgelezen op een
transistorvoltmeter of op een digitale multimeter. Herbegin de regeling, in dezelfde volgorde.
Men kan ook regelen, afgaande op de S-meteruitslag van de ontvanger die achter deze
versterker- staat. Stel de uitgangsspanning van de ZHF generator zodanig in, dat de S-meter
S9 afleest. Verwijder dan de ZHF versterker, en verbindt de uitgang van de ZHF generator
rechtstreeks met de ingang van de ontvanger. Wanneer alle impedanties dezelfde zijn, bv. 50
Ω, moet de S-meter nu 10 tot 14 db minder versterking aangeven.
450 MHz geaarde gate versterker. (Simple 450Mhz Common Gate Amplifier, uit
Dubus= http://www.agder.net/la8ak/c.htm).

Deze geaarde gate versterker is gekenmerkt door een geringe ruis met een typisch 3 dB
ruisgetal, terwijl de versterker zelf 10 dB winst meet in het frequentiebereik van 450 tot 470
MHz.
С1,С2,С3 = 0,8 tot 12 pF Johanson type 2950 regelbare condensator.
С4,C5,C6,С7= 1000 pF doorvoercondensator.
HF Sm 1 en 2= 0,15 μH hoogfrequente smoorspoel.
L1= 3,75 cm lange spoel, gewikkeld met #16 koperdraad.
L2= 1,25 cm lange spoel, gewikkeld met #16 koperdraad.
L3= 5 cm lange spoel, gewikkeld met #22 geëmailleerde koperdraad, los gekoppeld met L2.
VDG= 10 V; lD = 10 mA; ruisgetal= 3,2 dB; versterking= 10 dB.

Een stabiele (kleine uitgangsspanning-) signaalbron voor 144 en 432 MHz, door
James Brannin, K6JC [A stable small signal-source for 144 and 432 MHz] in Ham
Radio maart 1970.
Kenmerken: Deze eenvoudige schakeling heeft een variabele frequentie- en amplitudecontrole, en voorziet in een referentiespanning voor ZHF= VHF converters.
Wie ooit wijzigingen aanbracht in een144 of 432 MHz omzetter, en probeerde te bepalen of de
veranderingen daadwerkelijk leidden tot een verbetering van de werking, kon daaromtrent in
het ongewisse gelaten worden als hij/zij niet beschikte over een stabiele signaalbron.
De hieronder bekeken kristal -gecontroleerde generator, laat een onmiddellijke evaluatie toe
van bijvoorbeeld converter-aanpassingen en wijzigingen.
De ZHF-uitgangsspanning is veranderlijk in amplitude op twee banden, van verschillende
microvolt tot onder het ruisniveau. Deze ZHF/UHF generator kan eventueel geijkt worden met
een commerciële signaalgenerator, indien deze beschikbaar is, hoewel dit niet absoluut
noodzakelijk is.
Het schema is:

LI= 11 windingen nr.#26, 14 mm lang, dicht gewikkeld op 5 mm diameter spoelhouder, met
binnenin verdraaibare magnetische kern. Deze spoel is afgetakt op 2 windingen vanaf de
onderkant gemeten.
L2= 7 windingen nr.#26, 1 cm lang, dicht gewikkeld op 5 mm diameter spoelhouder, met
binnenin verdraaibare magnetische kern. Deze spoel is afgetakt op 3 windingen vanaf de
onderkant gemeten.
L3= 2,5 windingen nr. #26, 8 mm lang, dicht gewikkeld op 5 mm diameter spoelhouder, met
binnenin verdraaibare magnetische kern.
Een kristal oscillator, trillend op de frequentie van een 48 MHz kristal, dat opgesteld staat
tussen de emitter en de basis van Q1,verdrievoudigd tot 144 MHz in de collectorkring.
Een tweede trap met de transistor Q2, verdrievoudigd tot 432 MHz. De kristalhouder moet best
geaard zijn, om het grootste afstembereik als overtoon, van het kristal te verkrijgen.

Als men het kristal laat trillen op de vijfde overtoon, bekomt men 48 x 5= 240 MHz, voor
sommige toepassingen bruikbaar, maar dan moet men de transistor vervangen door een beter
UHF exemplaar, en in dat geval kan men ook het kristal vervangen door een 96 MHz type dat
men zelfs kan laten trillen op de 25-igste overtoon, of 2,4 GHz. De frequentie is instelbaar over
6 kHz op 432 MHz, door regeling van de positie van de magnetische kern die binnen de
spoelhouder van L1 zit.
Bouw.
Een Minibox kan gebruikt worden als behuizing om de printplaat met de componenten in onder
te brengen. De batterij wordt op haar plaats gehouden met een 1,25 cm brede aluminium
band, binnen de metalen doos.
De verzwakker.
De verzwakker is gemaakt van twee stukken koperen (zachte messing) buis. Een BNC
connector kan geschroefd worden op het einde van de buis met de kleinste diameter.

Deze verzwakker wordt opgesteld op een gelijke afstand tussen de spoelen L2 en L3.
Hij ligt ook op dezelfde afstand van de 144- en 432-MHz afgestemde kringen. SM is een zilvermica condensator. De 51 Ω weerstand binnen de kleinste buis, is van het niet inductieve type.
De auteur van dit artikel geeft geen uitleg over de werking van deze verzwakker.
Waarschijnlijk is het een zogenaamde “piston’ of zuiger-uitvoering en kan de binnenste buis
met isolerende ringen er rond, verschoven worden t.o.v. de buitenste buis om de grootte van
de verzwakking in te stellen. Waarschijnlijk vormt het stel van de twee buizen een
condensator, waarvan de min of meer grote capaciteit door de stand van de binnenste t.o.v.
de buitenste, de zeer hoge frequenties kortsluit door 1/ω*C. Er wordt ook niet vermeld op
welke plaats in de schakeling de BNC connector moet aangesloten worden. Die zal dus moeten
bepaald worden door zoeken en experimenteren.
Afregelen en aanpassen.
Een transistor voltmeter met een hoogfrequente sonde kan dienen om de drie afgestemde
kringen te pieken. Daarvoor kan eventueel ook een dip oscillator gebruikt worden, als hij
ontworpen is voor ZHF/UHF frequenties. Na de afregeling, kan de frequentie eventueel 6 kHz
op 432 MHz gewijzigd worden, door verdraaiing van de magnetische kern in L1.
Een ontvanger met S-meter kan behulpzaam zijn om de afgestemde kringen te pieken,
wanneer de generator dicht genoeg geplaatst wordt bij de ontvanger, of bij de converter die
eraan voorafgaat. Nadat de afregeling en aanpassing voltooid is, wordt het kastje met de
schakeling zorgvuldig afgedicht, met een deksel met zelftappende schroeven.
Dan zal vrijwel geen frequentie-afwijking of drift opgemerkt worden.
Een harmonische generator voor 1296 MHz, door Ted Swift W6CMO (uit Ham Radio HR,
oktober 1970).
Deze schakeling zal 50 μV grote harmonischen voortbrengen tot 1296 MHz, met een
ingangsspanning van 0,15 tot 1 V, geleverd door een 100- of 1000 kHz kristal oscillator.

Met een germanium diode, in plaats van een tunnel diode, kunnen dan harmonischen gehoord
worden tot 147 MHz.

De volledige generator schakeling.
Een 2- tot 5-ohm voorspanningsweerstand kan worden ingevoegd tussen de emitter en de
massa/aarding, om een eventuele oververhitting, en verschuiving van de frequentie te
voorkomen op het ogenblik dat de collektorstroom toeneemt. Wat de mechanische opbouw
betreft, kunnen Isolerende moeren en rondellen gemaakt worden uit een dikke plastieken
plaat. Boor er de gaten in met de geschikte, gekozen diameter. Trek daar draad in, en pons
vervolgens met een ronde pons, de gepaste diameter van de moer of sluitring uit.
Hieronder volgt nog een andere harmonische generator met de in hetgeen voorafgaat
besproken tunnel-diode:

Een goedkope 2,4 GHz generator, door David Bowman, G0MRF (A low cost-signal
source for 2,4 GHz).
Met Oscar 40 veilig in een baan, en met de S-band nog steeds een betrouwbare downlink voor
meerdere satellieten, zijn er genoeg redenen om zich te gooien op het bouwen van microgolfapparatuur, waarbij het hier in de eerste plaats gaat over de S-band. De hieronder bekeken
harmonische generator, die een hoge uitgangsspanning voortbrengt in het elektromagnetische spectrum van ZHF= VHF tot 10 GHz, kan dienen om ontvangers en omzetters
mee af te regelen, en om het stralingsdiagram van antennes te meten en te plotten.

Componenten:
De ingangsklem van het I.C. MAR3 SM (of MSA0386) is aangeduid met een stip die op het
lichaam van dit I.C. gedrukt is, ofwel door een klem, die onder een rechte hoek gebogen is.
Q1= oppervlakte monteerbare (SM) transistor, waarvan het type dat op het schema staat
gewijzigd werd in een BFS17.
D1= oppervlakte gemonteerde (SM) diode, soms aangeduid door F2 of F2P.
De schakeling werkt met een kristal dat oscilleert op 96,015 MHz. De uitgangsspanning wordt
versterkt, en dit signaal wordt toegevoerd aan twee pin-dioden, die een uitstekende
uitgangsspanningsvorm afleveren op de 25-igste harmonische, in de S-band.
X1 is een overtoon kristal dat trilt op zijn derde harmonische, hetgeen betrouwbaarder is dan
op de vijfde boventoon. Q1 is de actieve component van de oscillator, terwijl de spoel L1 en
de condensatoren C3 en C4 de resonerende kring vormen. C3 en C4 werken tevens als een
capacitieve deler, die een kleine uitgangsspanning mogelijk maakt, met een lage impedantie,
te voeden naar de U1, een “Mini Circuits MAR3”. Deze versterker heeft een winst van 10 dB,
vanaf het gelijkspanningsgebied tot meer dan 1 GHz. Met 50 Ω in- en uitgangs- impedanties,
is voor MMIC's een aanzienlijk vereenvoudigde microgolf-opbouw mogelijk geworden.
De versterkte uitgangsspanning van U1 is op wisselspanningsgebied gekoppeld met D1, een
paar antiparallel PIN- dioden die de harmonischen voortbrengen. De geproduceerde
harmonischen lopen doorheen een korte striplijn door tot aan de rand van de printplaat.

Bouw.
De schakeling telt slechts 21 componenten, en kan gebouwd worden in 30 minuten, eens dat
men zelf de dubbelzijdige printplaat getekend en geëtst heeft. De printplaat heeft koperen of
vertinde sporen aan beide zijden, en is voorzien van vergulde gaten, hetgeen de beste
oplossing om signalen op deze hoge 2,4 GHz zonder verzwakking door te laten. Als de bedrade
uitvoering klaar is, kan ze in een afgeschermde behuizing gemonteerd worden.

De striplijn aan de uitgang van de schakeling kan rechtstreeks naar de middenpin van de BNC
gesoldeerd worden. De 'antenne' is gewoon een kort stuk draad dat gesoldeerd wordt in een
BNC-stekker, die past in de vrouwelijke op de printplaat.
Het lichaam van de metalen behuizing fungeert als een grondvlak. De resultaten zijn goed te
noemen. De schakeling oscilleert op 96,015 MHz, en levert een S9 + signaal af, net onder de
bakenfrequentie van een AO-40 S1 transponder. Het was ook mogelijk de 108-e harmonische
op 10 GHz op een daarvoor geschikte ontvanger te horen. In geen geval mag men deze
generator rechtstreeks aansluiten op de antenne-ingang van een ontvanger, of op de twee
klemmen van een hoge winst antenne. De ontvanger zal beschadigd worden, en wat de
antenne betreft, zal deze de ontvangst in de ganse omgeving storen door het brede
frequentiespectrum dat kilometers ver uitgestraald wordt.
In februari 2011 werd deze schakeling als frequentie-merkteken generator gebruikt, om de
juiste frequentie te bepalen van een SDR (“Software Defined Radio”, reeds in het
voorafgaande bekeken) ‘dongle’, van 64 MHz tot 1700 MHz. Dit is mogelijk omdat deze
generator op 96 MHz en al haar veelvouden een uitgangsspanning voortbrengt tot in het
microgolf gebied. Daardoor kan men er ook het stralingsdiagram van heel wat antennes mee
bepalen en meten.
Een UHF VCO, en de hoogfrequente ontkoppeling, en het HF filteren daarin, uit Radio
Elektronics and Radio Astronomy, december 2015. [RF Bypass and Filtration in a
UHF VCO].
Een goed werkende VCO op VHF/UHF bouwen, is een uitdaging, net zoals het doorgronden van
de werking en het bouwen van een PLL. Ontkoppel-condensatoren en spoelen of de
Lecherlijnen die deze vervangen, spelen daarin een rol. Een JFET VCO-topologie treffen we aan
in Kenwood en Icom transceivers, die er naar streven ook VHF/ UHF banden aan de gebruiker
aan te bieden, om te zenden en te ontvangen.
Deze radio's gebruiken een PLL chip (zoals de LMX2306), met een uitwendig PLL
laagdoorlaatfilter, en een VCO. Streefdoelen bij zo’n ontwerp zijn de VCO faseruis te verlagen,
en de faseruis van de synthesizer te optimaliseren.
Voor de beste ruisonderdrukking, houden ontwerpers de VCO versterking laag, en proberen
zo een fatsoenlijk afstembereik van de spanningsgecontroleerde oscillator te bekomen, met
varactoren of de geschikte capaciteitsdioden, waarvan de capaciteit ingesteld wordt met een
regelbare gelijkspanning. In het volgende VCO schema, is het duidelijk dat de gelijkspanning
die stroom voorziet voor de drain van de JFET, moet ontkoppeld en gefilterd worden.
Daarvoor zorgen een 470 nH hoogfrequente smoorspoel en een 1 kΩ weerstand, beiden
ontkoppeld door twee condensatoren met een verschillende capaciteitswaarde.

Deze VCO kan dienen als het hart van een signaalgenerator.

Het is mogelijk de VCO af te stemmen over een 30 MHz bandbreedte (dat is niet zo breed als
een volle octaaf, die nodig is voor sommige microgolf toepassingen), door de capaciteitsdioden, links op het schema te sturen met 5 tot 10 volt gelijkspanning, die eventueel kan
geleverd worden door de uitgangsspanning van een PLL. De VCO werd gebouwd op een
dubbelzijdige print.
De hoogfrequente afscherming van deze laatste, nadat hij bestukt is met componenten, en
mechanisch stabiel verwezenlijkt, zijn belangrijk. Op de volgende foto toont de blauwe
weergave de uitgangsspanning van de VCO, en daaronder staat het laagdoorlaatfilter waardoor
deze spanning eerst nog geleid werd.

De gele weergave is het resultaat van een digitalisering in een ECL pre-scaler chip, een tweede
harmonische van 808 MHz (op -43,7 dBc), bekeken op het scherm van een spectrum analyzer.
Harmonische menger, voor het genereren van ZHF uitgangsspanningen. (Harmonic
mixer for VHF signal generation) uit Ham Radio (HR), maart 1985.
Hoewel de beschrijver van de volgende schakeling geruime tijd beschikte over een TS-150
generator, om metingen uit te voeren op schakelingen van 10 tot 400 MHz, was hij nooit
volledig tevreden over de prestaties van dat toestel.
Deze oudere apparaten zijn uitgerust met goede precisie-verzwakkers, en leveren een groot
ZHF-vermogen af tot 480 MHz.
Maar de meeste modellen worden gekenmerkt door een slechte stabiliteit, buitennissig
weglekken van de gegenereerde uitgangsspanning, en een groot stroomverbruik.
Deze nadelen zijn te ondervangen, door als hart van een dergelijke generator, een diode-ring
mengtrap te kiezen (waarover we het ook al gehad hebben in het voorafgaande).

De voorbije jaren zijn diode-ring mengtrappen steeds populairder geworden bij het ontwerpen
en bouwen van korte golf ontvangers.
Ondanks hun vele voordelen, leveren deze toch enkele problemen op. Diode-ring mengers
worden door een plaatselijke oscillator (L.O.) gestuurd met een hoog signaalniveau doorgaans 7 dBm minimum.
Deze mengers zijn breedband-schakelingen, met behulp van breedbandige transformatoren,
en snel werkende hot carrier dioden.
Een voorbeeld daarvan is de Mini-Circuits SBL-1 DBM (dubbel gebalanceerde menger) die
geschikt is voor toepassingen van 500 kHz tot 500 MHz.
Op het ogenblik dat de uitgangsspanning van een L.O. wordt toegepast op een dergelijke DBM,
worden de dioden in de geleiding gestuurd door de hoogfrequente L.O. spanning en zelfs door
de harmonischen daarvan tot ver in het ZHF bereik.
Deze laatste toestand veroorzaakt ongewenste uitgangsspanningen van de menger, die als
harmonischen verschijnen aan de middenfrequente ingangs- en (dus ook, na versterking aan
de M.F.-) uitgangspoort.
Dit vereist dus duidelijk, op de juiste plaats aangebrachte stopbandfilters tot in het VHF
gebied. Bekijken we nu het schema, waarover dit alles gaat:

Deze harmonische mengtrap, levert een uitgangsspanning af met een frequentie tot 500 MHz.
Onderdelen:
Voeding: 9 batterij; J1,J2: BNC connector; Q1: 2N918 transistor; R1,R3; 220 ohm 1/4 W
weerstand; R2: 22 ohm 1/4 W weerstand; S1: enkelpolige dek miniatuur schakelaar; T1:
primaire 12 windingen nr.#26 koperdraad, secundaire 2 windingen nr.#26 koperdraad;
Y1: derde overtoon 50 MHz kristal; Menger: Mini-Circuits Labs model SBL-1 1/2 tot 500 MHz;
+ 7 dBm plaatselijke oscillator (L.O.).
De L.O. poort van de mengtrap wordt gestuurd door de uitgangsspanning van de links
voorgestelde 50 MHz overtoon-oscillator.
De oscillator is ontworpen om minimum een + 10 dBm uitgangsspanning te produceren met
een 9-volt batterij voeding. DBM's verwachten breedband resistieve afsluitingen per poort te
zien. waardoor de tussenschakelverliezen. de bandbreedte en andere parameters voorspelbaar
blijven.
De hoogfrequente ingangspoort (onderaan de menger op het schema) kan rechtstreeks
verbonden worden met de uitgang van een antenneversterker of met de uitgang van een
externe ZHF generator, alweer met een 50 Ω uitgang.
Wat de uitgangspoort van de mengtrap betreft (rechts op de figuur) levert deze ziin
middenfrequente uitgangsspanning af via een 4 dB vaste pi-verzwakker.
De 50 MHz L.O. brengt harmonischen voort op 100 MHz, 150 MHz, 200 MHz, enz.
Dit gehele spectrum van frequenties wordt toegepast op de links voorgestelde ingangsklem
van het mengend I.C. Men kan natuurlijk ook echt mengen met deze schakeling, met als
voorbeeld, indien men met een uitwendige HF generator. een 10 MHz spanning toepast op de
poort J2, dan ontstaat aan de uitgang J1 van de mengtrap een spanning met een
middenfrequentie die zowel de som als het verschil van de twee geïnjecteerde frequenties
omvat, namelijk (50 + 10= 60 MHz, en 50-10= 40 MHz), alsook de som- en verschil
frequenties met vooral de harmonischen van de L.O.

Hieruit volgt, dat men de uitwendige HF signaalgenerator enkel een spanning met een
frequentie van 25 MHz hoeft te laten afleveren, om het gehele bereik (tot ten minste 500
MHz) met behulp van de som of het verschil van de harmonischen te kunnen produceren als
middenfrequente uitgangsspanning.
De omzettingsverliezen (bv. 20 dB tot 120 dB) in de mengtrap zullen nochtans toenemen
naarmate de verlangde ZHF frequentie hoger wordt, en dat feit zal beperkingen stellen aan de
frequentiebovengrens tot dewelke men wenst te gaan. Men kan de VHF-ontvangers waarbij
deze middenfrequente uitgangsspanning op de ingang wordt toegepast, best voorzien aan die
ingang met een verzwakker van 6 dB of meer. De bouw van deze schakeling op een zelf
geëtste printplaat, ingesloten in een gegoten aluminium kastje, is eenvoudig.
Het komt er enkel op aan, op deze zeer hoge frequenties de verbindingen tussen de
componenten zo kort mogelijk te houden, en waar nodig geacht, een afscherming aan te
brengen.
Microgolf voorversterker, door J.R.Fisk,W1HR (Microwave Associates Preamplifier,
W1HR, "Low-Noise 30-MHz Preamplifier," Ham Radio, October, 1978).
Een lage ruisniveau 30 MHz Gunnplexer voorversterker, ontworpen door Microwave Associates
engineers, werd gebouwd door W1HR.
De titel is enigszins verwarrend, omdat het hier gaat over een voorversterker van het
middenfrequent gedeelte van de Gunnplexer, dus 30 MHz en geen 30 GHz.
De schakeling is gebaseerd op twee Microwave Associates NPN silicium transistoren met een
extreem lage ruis, en een groot dynamisch bereik.
De schakeling biedt 19 dB versterking, met een ruisgetal van 1,1 dB, of aan de uitgang van -7
dBm. De 3 dB bandbreedte van de voorversterker bedraagt 10 MHz, en de ingang is
ontworpen om de 200 ohm bronimpedantie van mengdiode van een Gunnplexer.
Het ruisgetal van de Schottky mengdiode in de Gunnplexer bedraagt maximaal 12 dB.
Met een zorgvuldig ontwerp, goede impedantie-aanpassingen, en het gebruik van een op de
mengdiode volgende middenfrequente 30 MHz voorversterker met een 1 tot 1,5 dB ruisgetal,
hebben gebruikers een aanzienlijke verhoging de betrouwbaarheid der communicatie
vastgesteld.

Ruisarme voorversterker heeft een ruisgetal van 1,1 dB voor een 3 dB bandbreedte.
De versterking bedraagt 19 dB bij 10 V voedingsgelijkspanning.
L1= 0,77 μH of 17 windingen nr. #28 (0,3 mm dia.), gewikkeld op Micrometals spoelhouder
met poeder-ijzerkern.
L2= 1 μH of 20 windingen nr. #28,gewikkeld op de ringkern MA 42001-509 van Microwave
Associates.
Het ontwerp van de aanpassingskring aan de ingang, is belangrijk, zowel voor het bekomen
van een goede versterking, als van een geringe ruis. Voor de Microwave Associates 42001-509
transistor, is de ingangsimpedantie gelijk aan 100 + j37 ohm op 30 MHz voor een optimaal
ruisgetal. Het ingangs- pi-netwerk (C1, L1, C2) transformeert deze impedantie naar de 200
ohm ingangsweerstand van de Gunnplexer mengdiode. De uitgang van de eerste trap is
gekoppeld met de 50-ohm ingang van Q2 met C3, C4, C5 en L2.

De printplaat ziet er als volgt uit, met daarnaast de componentenzijde van de print:

Merk op dat de hoogfrequente smoorspoel (RFC1) in de basiskring van Q1 gemonteerd is op de
folie kant van de print,om ongewenste koppeling voorkomen met de RFC2 in de buurt.
Bij het wikkelen van de ringkernspoelen zoals L1, is het nodig de wikkelingen gelijkmatig over
de omtrek van de ring te verspreiden. Indien buiten opgesteld, laat men deze voorversterker
keurig passen binnen een weerbestendige behuizing

Bestukking met de componenten.
Om deze schakeling te testen, kan de uitgang ervan aangesloten worden op de ingang van
een 28 MHz tot 30 MHz telecommunicatieontvanger.
Een tweetraps transistor voorversterker voor 1296 MHz, door Dolph Vilardi.
WA7VTR.
Transistor voorversterkers zoals beschreven door K2UYH (Katz). "A 1296 Mc pre-amplifier that
worksl" (in QST) hebben bewezen, een betrouwbare uitbreiding en aanvulling te zijn, voor
verscheidene 1296 MHz stations, ook deze waarvan de superhet ontvanger uitgerust is met
slechts een kristaldiode als menger (= minder ruis). Dit, en de beschikbaarheid van verbeterde
UHF transistors leidde WA7VTR tot het bouwen van de volgende tweetraps UHF versterker.
De totale versterking van de twee achtereenvolgende trappen in cascade, bedraagt 19 dB,
hetgeen voldoende is om met het (gewenste) versterkte signaal, boven de ruis uit te komen.
Met het lage ruisniveaugetal van de nieuwe transistoren, (ook v.d. van de menger), en van de
eerste MF versterker, zijn deze niet langer kritische factoren bij de bouw van een 1296 MHz
ontvangstsysteem.

Rechts: De vorm van een dunne messing afschermplaat, gebruikt om de transistor in de eerste
middenfrequent trap te ondersteunen, hangt af van de grootte van de afstemcondensatoren.
De emitterdraden worden gesoldeerd aan het horizontaal geplooid gedeelte van de
afschermplaat.
De twee versterkertrappen worden afzonderlijk gebouwd als op zichzelf staande systemen.
Een scheiding tussen beiden, met een afschermende plaat, is mogelijk, en heeft het voordeel,
aan de bouwer de mogelijkheid te geven, te beginnen met éen trap, en vervolgens verder te
doen met de tweede, indien extra versterking nodig is. De transistoren kunnen ofwel de 5200
of 5500 types zijn. Laatstgenoemde heeft meer winst en is waarschijnlijk beter geschikt als
tweede trap.
Bouw.
Transistoren voor 1296 MHz versterkers hadden vroeger allen draadaansluitingen, maar
tegenwoordig brede lintleidingen met veel minder zelfinductie. De accordeon-vormige
afschermplaat (rechts boven), laat de transistor steunen op zijn emitter aansluiting, terwijl de
basisleiding enerzijds, en de collektor leiding anderzijds, dan vrijhangend beschikbaar komen
zodat ze kunnen vastgesoldeerd worden aan hun respectieve strooklijnen L1 en L2, met de
kleinst mogelijke bedradingslengten.
De in- en uitgangs koppelcondensatoren zijn schijftypes zonder draad-aansluitingen, alhoewel
conventionele keramische schijfcondensatoren ook kunnen toegepast worden, als men er maar
voor zorgt dat hun verbindingsdraden zo kort mogelijk zijn.
De afstemcondensatoren C1 tot en met C6 moeten hoogwaardige korte zuiger-type
condensatoren zijn. C2 en C3 worden met de kortst mogelijke verbindingen naar de transistor,
als laatsten aan de schakeling toegevoegd.

De doosjes waarin de twee achter elkaar volgende versterkers zitten, zijn handgemaakt van
dunne messingplaat of van standaard aluminium Messing of koper vergemakkelijkt het
solderen van de wanden van de behuizing aan elkaar, en ook inwendig, van de componenten
en de bedrading naar de binnenwanden van elk doosje. De afscherming achter de eerste trap
is op maat gesneden tot de inwendige volle breedte en hoogte van de doos.
Voor de tweede trap is een nauwkeurige afwerking niet zo belangrijk, als voor de eerste,
omdat de tweede versterker slechts 1 enkele afgestemde kring bevat, alleen aan de
uitgangszijde, waar de emitter van de tweede transistor met een zo kort mogelijke verbinding
gesoldeerd is naar de horizontaal gebogen messing montageplaat, teneinde te verzekeren dat
deze korte verbinding een zo klein mogelijke zelfinductie heeft.
De verbinding van de linkerkant van L1 naar de ingang van de eerste versterker, is breder
dan die van de uitvoer L2. De transistor heeft een hogere ingangs- dan uitgangscapaciteit, en
een kleinere inductie aan de ingangskring. Alle spoelen zijn gemaakt uit messing-lamellen, 2
cm lang Ze zijn rechtstreeks gesoldeerd aan de toppen van de afstemcondensatoren.
De afgestemde kringen zijn allen van het pi-type netwerk.

Onderdelenlijst:
C1 tot C6: 1 tot 8 pF hoge kwaliteit zuiger- of coaxiale trimmer.
C7 tot C10: 500 pF mica of keramische doorvoercondensator.
CR1: beschermende diode (10 mA of meer)
J1 tot J4: BNC connector.
L1: messing of koperen strook 1,5 cm x 1,8 cm.
L2: messing of koperen strook 6 mm x 1,8 cm.
L3: idem als L1 en L2,maar 1 cm x 1,8 cm.
R1,R2: 25 kΩ potentiometer.
Afregeling.
Een hoogfrequente generator, of een andere UHF signaalbron is nodig voor het afstemmen van
de voorversterker.
De meeste kleine twee meter zenders hebben genoeg uitgangsvermogen, om ook de 9e
harmonische van de 144 tot de 146 MHz band uit te stralen, die dan duidelijk hoorbaar wordt
op 1296 MHz. 'Bakens' kunnen daar ook voor dienen.
Als men luistert naar een harmonische, moet men er wel op letten, dat het de juiste is, anders
regelt men de resonantiekringen van de versterker(s) af op de verkeerde frequentie.
Als men een 50 ohm antenne aansluit op de uitgang van de 2 m zender, zal men de
afgestemde kringen van de versterker dicht bij een optimale instelling kunnen pieken, en deze
opmerking geldt ook voor elke signaal generator met een 1296 MHz uitgangsspanning over
een 50 ohm uitgangsimpedantie. Tijdens de afregeling, stel met de potentiometers R1 en R2
vijf tot zes volt in op de basissen van de transistoren als voorspanning, en stem de
uitgangskringen van de transistoren zodanig af, dat ze 1 tot 2 mA trekken in hun
collektorkring.

Deze instelling kan ook bijgewerkt worden door de voorspanning van elke transistor bij te
regelen met R1 en R2, na toepassing van 5 tot 6 volt voedingsspanning.
Hamtronics voorversterker

Componentenlijst.
D1
1 N4148 diode.
J1,J2
RCA jack (HF type).
Q1
Philips BF-998 MESFET.
R1
620 Ω chip weerstand.
R2, R3
68 kΩ chip weerstand.
R4
47 Ω chip weerstand.
U1
78L08ACD spanningsstabilisator.
Z1
ferrietkraal (over de netspanningsdraad geschoven, niet aangeduid op het schema of
print).
Na het uitvoeren van metingen op de afgewerkte schakeling, moet men nul volt meten als
source spanning, de gate2 spanning bedraagt normaal 3,5 tot 4 volt gelijkspanning en de drain
8 volt. De totale gelijkstroom die door de voeding toegevoerd wordt naar de schakeling, mag
nooit de 20 mA overschrijden en is typisch 10 mA.
GaAsFET voorversterker voor de 144 MHz, door Domenico Marini. I8CVS
(Preamplificatore a GaAsFet per 144 MHz), in Radio Rivista nr. 9 1994.
Dit is een stabiele voorversterker met een klein ruisgetal. Met de MGF-.1302 bedraagt deze
ruisfactor: NF= 0,35 dB bij een intermodulatieprodukt IP= -11 dBm.
In plaats daarvan kan men ook de GaAsFET MGF-1801 toepassen of de MGF-2116.
De ruisfactor bedraagt dan NF= 0,25 dB bij een versterking van de schakeling op 144 MHz,
van G= 28 dB.
Het bedradingsschema met de GaAsFET MGF-1302, ziet er als volgt uit:

Voorversterker met trilholte of coaxiale caviteit voor 144 MHz, met de MGF-2116. De derde
orde intermodulatieprodukten zijn 50 dB verzwakt, wanneer ingangssignalen binnenkomen op
-30 dBm. IP3 = - 5dBm.
Aan de ingang J1 is er geëxperimenteerd met aanpassingstransformatoren voor het aansluiten
van antennen (in dit geval een gevouwen dipool), en die aanpassingen zijn blijkbaar ook
uitgeprobeerd te zijn tussen de drain van de transistor en C4. Als men de 1:4 aanpasser
toepast, wordt 50 Ω omgezet in 50/4= 12,5 Ω. De zenerdiode D1 is een 5,6 V type, 10 W,en
omdat die voedingskring nogal wat stroom blijkt te trekken is R3 samengesteld uit twee
weerstanden van 150 Ω in serie met nog een toegevoegde weerstand van 81 Ω daarmee in
serie tot een totale waarde van 381 Ω. Met de potentiometer R2 regelt men de grootte van de
drainspanning van de transistor,en daarmee in feite de grootte van de versterking.
BF981 MOSFET 2 meter voorversterker, door Gordon McDonald, VK2ZAB (2 Metre
Preamp, in juni 1984, Amateur Radio magazine).
Er bestaat geen twijfel over, dat de Philips BF981 dual gate MOSFET een uitstekende keuze is
voor twee meter voorversterkers.
De Philips blaadjes met de kenmerkende gegevens, vermelden als typische ruisgetallen voor
de BF981: 0,7 dB op 200 MHz en 0,6 dB op 100 MHz. Voor schakelingen die opgebouwd zijn
met een standaard spoel en parallel condensator combinatie, met de ingang afgetakt beneden
op de spoel, blijken de vermelde gegevens te liggen rond 1,2 tot 1,5 dB.
Elke component die geplaatst wordt tussen de bron van het signaal, en de stuurelektrode van
de eerste versterker, kan een verkleining van het ruisgetal veroorzaken. Dit geldt voor elk type
van de versterker met FET of bipolaire transistor. Dit feit moet worden afgewogen tegen de
noodzaak om een goede impedantie-aanpassing te verwezenlijken, geëist door de versterker
om het beste ruisgetal te bekomen, en de beste onderdrukking van sterke aangrenzende
kanaal-interferenties, door het beperken van de ingangsbandbreedte.

De afmetingen van L1 en C2 zijn berekend, om G1 in staat te stellen, de bron admittantie
zodanig te zien, dat daardoor het optimale ruisgetal op 144 MHz zal bereikt worden, of zelfs
tussen 100 MHz en 200 MHz.
Onderdelenlijst:
TR1 BF981 Philips.
S1,S2 koaxiale aansluitingen.
C1 220 pF keramische of loodvrije mica condensator.
C2 0 tot 3 pF trimmer.
C3,C4, C5,C6, C8,C9 keramische schijfcondensatoren. Parallel combinatie om 500 tot 1000 pF
te verwezenlijken, bijvoorbeeld met 330 pF en 470 pF.
C7 1000 pF keramische condensator.
C10 1 tot 10 pF trimmer.
C11 220 pF keramische condensator.
L1
0,331 μH= 6,25 windingen nr.# 26 koperdraad, gewikkeld op een NEOSID spoelvorm
voorzien van een verplaatsbare magnetische kern.
L2
4 windingen nr.#22 op lucht gewikkeld, 1 cm lang op 8 mm diameter.
RFC 0,47 μH hoogfrequente smoorspoel.
R1 33 ohm.
R2 2,7 kΩ.
R3
5 kΩ potentiometer.
R4
4,7 kΩ.
R5
100 Ω.
R6
8,2 kΩ.
BF981 type SOT-103 transistor.
Beschrijving van de schakeling.
C1 moet een lage inductie condensator zijn met geringe verliezen, zoals een loodvrije mica
condensator, rechtstreeks gesoldeerd opde middenpen van de ingangsconnector.
De smoorspoel RFC moet eveneens beperkte verliezen vertonen, en bij voorkeur een
zelfresonantie hebben,net boven de twee meter band, hetgeen er op neerkomt, dat ze een
hoge impedantie vertoont. L1 is de belangrijkste spoel, bij voorkeur een spoel, gewikkeld op
lucht, voor de beste ruisgetal. C2 is een hoge Q trimmer. Het beste ruisgetal wordt verkregen
met 1,3 pF, en dit zicht dicht bij de minimum capaciteit van elke trimmer.
De source en de gate en de twee ontkoppelcondensatoren moeten een impedantie vertonen
die in alle opzichten nul is op 144 MHz. Dit wordt het best bereikt met keramische
schijfcondensatoren. Alle leidingen moeten zo kort mogelijk gehouden worden, en zo dicht
mogelijk gesoldeerd bij G2 en S. Hetzelfde geldt voor de ontkoppelkondensator aan het koude
einde van de drain -spoel L2, alhoewel deze niet zo kritisch is. De versterking van deze
schakelking bedraagt 23,5 dB, hetgeen voldoende werd geacht. Pogingen om een grotere
versterking te verkrijgen, kunnen leiden tot onstabiliteit.
De waarden van de weerstanden R2, R3 en R4 zijn niet kritisch. De vereiste die aan deze
weerstanden gesteld wordt, is dat ze de spanning op G2 kunnen aanpassen tot tussen 4 en 7
volt.

Afregeling:
Stel eerst de spanning op G2 in, zodat de BF981 10 mA trekt, zoals aangegeven door 1 volt
spanningsverval over R5. Als een ruisgetal meter beschikbaar is, regel L1 en C2 bij voor de
beste ruisgetal. Pas C10 aan voor een maximale versterking. Merk op dat deze niet zo
belangrijk is als het ruisgetal. Regel de grootte van de stroom bij met R3, daarmee kan men
de spanning op G2 wijzigen, alweer met de bedoeling het beste ruisgetal te bekomen.
Als de transistor dan 13 to 14 milliampère drainstroom trekt, is dit niet onredelijk.
Regel achteraf nog eens L1 en C2 bij. Indien geen ruisgenerator beschikbaar is, stel de stroom
in op 10 mA,door de magnetische kern binnen de spoel L1 bij te regelen, en daarna ook nog
wat C2 te verdraaien.
Enkele resultaten.
De auteur verkreeg een ruisgetal van 0,61 dB, bij een versterking van 23,5 dB op 144 MHz,g
emeten met een HP 8970A automatische ruisgetal meter. Door C2 bij te regelen was op dat
ogenblik de stroom gelijk aan 11,87 mA. De metingen werden ook uitgevoerd met een 50
ohm generator om de VSWR laag te houden.
Voorversterker voor 144 of 435 MHz, door Volker Martin (uit ‘Dubus Schaltungen’).
Zowel op 144 MHz als op 435 MHz bepaalt de ingang van de ontvanger de gevoeligheid.
Wij moeten er voor zorgen, dat de ruisfactor van de gehele ontvanger zo laag mogelijk komt te
liggen. Een MF-versterker met een cascode-ingang, welke aangepast is aan een kristaldiode
als mengdiode, heeft een ruisfactor van 10 dB. De mengdiode heeft een conversie(vermogen-) versterking van 0,25 en een uitgangsimpedantie van 375 ohm. Bij de toepassing
van HF-versterkers, wordt de selectiviteit vergroot, en wordt bovendien de ruisfactor
verbeterd. De geaarde emitter en geaarde basisschakelingen leveren dezelfde ruisfactor op.
Een tweede HF-versterker zal voor een kleine verbetering van het ruisgetal zorgen.

Voorversterker met een BFR34a en een BFR91. Met R3 wordt niet alleen de voorspanning van
de tweede transistor ingesteld, maar ook een tegenkoppeling ingevoerd. (dit is een schakeling
uit het voormalige Oost-Duitsland, toen het nog niet herenigd was met west-DL).
Een bandfilter met topkringen, i.p.v. een UHF versterker.
Een praktische omgang met concentrische lijnen in het 470 MHz tot 790 MHz
bereik,maakt het mogelijk een UHF voorversterker, te vervangen door een topkring bandfilter. Dit heeft tot doel, de afstemmer aan te passen aan de antennestralingsweerstand, en tevens de antenne stoorstraling, zoveel mogelijk te verkleinen,
samen met het ruisgetal. Hieronder is een UHF zelfoscillerende mengtrap voorgesteld
(schema en praktische uitvoering).

De straling wordt onderdrukt door het topkringbandfilter aan d e ingang, en door de
goed afgeschermde constructie.

Uitvoering met Lecher-kringen.
De antennespanning wordt over een koppelkring K1 naar de eerste topkring gelegd.
Een tweede koppelkring K2 koppelt deze spanning verder naar de tweede topkring.
De beide topkringen vormen een bandfilter L1, C1, L2 , C2. De koppelgraad is ook
bepaald door de vorm van de koppelsleuf tussen de kamertjes, waarmee men zowel
een overkritische, als een onderkritische koppeling kan instellen.
De antennekoppeling is weinig kritisch, en in dit geval voorzien voor een 240 ohm
antenne zoals een gevouwen dipool. Via een balun kan men ook een 50 of 60 ohm
asymmetrische aansluiting voorzien. Vanuit het bandfilter, wordt de UHF spanning
over een koppelkring K3 toegevoerd naar de emitter van de mengtransistor.
De oscillator-schakeling werkt in geaarde basis opstelling, met L3 en C3.
Teneinde de terugkoppeling te verbeteren om het zelf starten van de oscillator te
vergemakkelijken, legt men het afschermhulsje van de transistor niet naar de massa,
en men schakelt een condensator C6 met kleine capaciteit tussen de collektor en de
emitter van de transistor. De als oscillatorkring geschakelde derde topkring, is
capacitief aan de collektor aangesloten. Over een kwart golf smoorspoel Dr volgt er
dan een MF kring.
De hulpwikkeling K4 dient om de MF spanning naar buiten te koppelen. Deze MF
spanning wordt dan over een zo kort mogelijke 240 ohm lijn toegevoerd naar de
ingang van de ontvanger.
Keuze van de transistoren.
Mesa transistoren, zoals de AF139 en de AF106 zijn goed geschikt. De emitterstroom
wordt op ongeveer 2 mA ingesteld. Hierbij treden dan optimale trillingsvoorwaarden
op. De dimensionering van de basis-spanningsdeler R2, R2 en de emitterweerstand
R1,stelt het werkpunt van de transistor in.
De basiscondensator C8 is een doorvoercondensator, waarvan de capaciteitswaarde
niet kritisch is. De lengte van de emitter koppelsleuf K 3 mag niet te kort gemaakt
worden, omdat anders de oscillator niet trilt. De zelfinductiewaarde van de smoorspoel
in de collektorkring is eveneens niet kritisch. V c bedraagt maximaal 12 V.
Opbouw van de schakeling.
De draaduiteinden van de transistoren mogen 10 tot 15 mm lang blijven.
De terugkoppelcapaciteit C6 tussen de emitter en de collector, alsook de collector
oscillator trimmer C5, worden met de kortst mogelijke verbindingen vast gesoldeerd.
De lengte van de andere geleiders is niet kritisch. De afmetingen van de topkringen
zijn 20 mm x 20 mm met een lengte van 60 mm (niet kritisch).

Het kastje met de tussenschotten, wordt samengesteld uit enkelzijdig, met een koperlaag
bedekte printplaat. De koperlaag bevindt zich aan de binnenzijde van de kamertjes, zodat de
gesoldeerde tin+lood-naden om de plaatjes van de kamers bijeen te houden, zich aan de
binnenzijde van de kamerwanden bevinden.
Voordat alles samengesoldeerd wordt, worden eerst de nodige gaatjes geboord.
Op de zijwanden van elke topkring, worden er dunne, U-vormige koperclad-lamelletjes
vastgesoldeerd.

Achteraf, wanneer de schakeling helemaal afgewerkt is, zal men bovenop de kamertjes een
deksel kunnen vastsolderen, met de koperzijde naar beneden. De wanden van de topkringen,
waarop de koperen lamelletjes (met een maximum koperdikte van 0,5 mm) geplaatst en
vastgesoldeerd zijn, sluiten aan op de zijwanden van de topkring, waarop koperblik plaatjes
vastgesoldeerd worden. De plaatjes waarop het deksel vastgesoldeerd wordt, maakt men 0,5
tot 1 mm lager, zodat het deksel goed vastgedrukt zit tegen de koperen lamellen op de
scheidingswanden. Met het openlaten of het sluiten van het deksel, bovenaan de
kamertjes, verandert er niet veel aan de frequentie of aan de Q -factor van de
afgestemde kringen. Er zijn drie topkringkamertjes, en een vierde voor de MF kring.
Men kan het inwendige van het gebouwde kastje, indien gewenst, verzilveren, indien men een
stabielere werking wenst te bekomen. Wenst men dit niet, dan kan men de koperlagen met
alcohol reinigen en ze daarna bedekken met scheepslak om corrosie en groene koperoxideuitslag te voorkomen. Na de volledige droging van de lak, kunnen alle componenten zoals
trimmers, binnengeleiders, weerstanden en condensatoren vastgesoldeerd worden.
De topkringen zijn op het einde kortgesloten kwart golf kringen. Indien men op slechts 1
frequentie wenst te ontvangen, kan men de kringen vast afstemmen, in het ander geval
vervangt men de condensatoren C1,C2,C3 door varicap’s, waarvan de capaciteit geregeld
wordt met een gepaste regelspanning-opstelling.
Deze schakeling kan zowel gebruikt worden voor UHF (TV) ontvangst met een ZHF (TV)
ontvanger.als voor de ontvangst van de (TV) klank met een FM ontvanger.
De UHF leidingen moeten zo kort mogelijk gehouden worden.
Dit geldt vooral voor de verbindingen over C 3 met de emitter, voor de
topkringtrimmer C2 als voor de verbindingen basis-C4 en de massa.

C3 en C4 moeten inductievrije keramische condensatoren zijn. C1 en C2
zijn keramische buistrimmers met maximum 5 pF capaciteit.
D e w e e r s t a n d j e s z i j n e r v a n 1/4 w a t t .
Het metalen omhulsel van de transistoren, wordt met de wanden van het
afschermend kastje verbonden. De binnengeleiders van de top -kringen (3
mm dik, 25 tot 30 mm lang) worden door nun eigen sterkte vrij in de
lucht opgehangen. Mikrofonisch effect treedt bij schokken niet op.
De ingangskring is mechanisch breder uitgevoerd dan de uitgangs -kring,
om er de bedrading van alle nodige elementen in te kunnen onder brengen. Heeft men geen blik voor het kastje, dan kan men kastjes
maken uit gewone met koper -bedekte isolerende plaat voor het maken
van gedrukte schakelingen, die men in pláatjes met de juist e afmetingen
zaagt. Deze plaatjes worden dan aan de randen vastgesoldéerd.
De koperlaag zit aan de binnenzijde van het kastje, en kan met verdund
salpeterzuur blankgeëtst worden, en na afspoelen met veel water, en
drogen, met colofoniumlak tegen corrosie en oxidatie beschermd worden.
De scheidingwand wordt gemaakt uit twee tegen elkaar geplakte plaatjes,
met koperfolie aan de buitenzijde. Achteraf kan men op het kastje nog
een deksel vastschroeven.

Li nks: ” Niet te verwonderen dat ik de stati ons ni et goed kan ontvangen
met slechts een sterkte S1 op de S -meter.”
Rechts: “Mijn laatste zelfbouw ontwerp is een lineaire versterker die nogal veel stroom trekt.”

