De tunneldiode (deel 2), door ON4AW, Willy Acke.

De foto toont het meten van de ruis in diode-schakelingen.
Overwegingen inzake TD-ruis.
De negatieve weerstand van een tunneldiode vertoont ‘shot’- ruis.
Een tunnel diode heeft een parasitaire serieweerstand R s (uit het hoger bekeken equivalent
schema) die een thermische ruis veroorzaakt.
Op zeer lage frequenties (in het LF-bereik) van de tunnel diode vertoont deze ook een 1/fruis, alhoewel TD’s praktisch weinig of niet toegepast worden als LF oscillator of versterker.

1/f ruis, wordt in tegenstelling tot ‘witte ruis’, een ‘gekleurde ruis’ genoemd, namelijk een
‘roze ruis’.
Hij is gekenmerkt door een frequentiespectrum, waarvoor de gemiddelde amplitude voor
iedere octaaf, decade (of ander interval) gelijk is. Deze soort ruis nemen wij waar met een
vermogens-dichtheidsspectrum, dat evenredig is met f-1 of 1/f.
Componenten van een versterker of een oscillator genereren ruis over het ganse
frequentiespectrum.
Thermische ruis (soms resistieve ruis, Johnson-ruis, of Nyquist-ruis genoemd) komt voort van
willekeurige, temperatuur-afhankelijke bewegingen van ladings-dragers in een component die
warmer is dan het absolute nulpunt.
Witte ruis komt onder andere voor als thermische ruis in weerstanden. Deze willekeurige of
"witte" ruis ontstaat uit onvoorspelbare schommelingen in spanning of stroom. Voor witte ruis
geldt, dat in het frequentiespectrum, de gemiddelde amplitude voor iedere frequentie gelijk is.
Een goed voorbeeld daarvan was te zien op de beeldschermen van de vroegere zwart-wit
televisieontvangers, wanneer er ‘s morgens vroeg nog geen uitzending was.
Men zag toen witte vlokken over het zwarte beeldscherm dwarrelen als gevolg van een
willekeurige variatie van het signaal.
Met deze vorm wordt ook de statistische verdeling van de ruis bedoeld.
Zo spreekt men over Gaussiaanse ruis als de amplitude als functie van de tijd ‘normaal' (zoals
dat heet in de statistiek en de waarschijnlijkheidsrekening) verdeeld is.
Dat is vaak het geval, als de ruis uit de superpositie bestaat van een groot aantal onderling
onafhankelijke storingsbronnen.

Ondanks de opwekking van ruis, kunnen tunneldiode-versterkers vervaardigd worden met een
ruisgetal lager dan 3 dB. Enkele voorwaarden moeten voldaan worden om een laag ruisniveau
in een tunneldiode schakeling te verkrijgen.
Daarbij spelen de diode parameters, het instelpunt, en de werkfrequentie een rol.
Indien de diode toegepast wordt als versterker, kan men stellen dat het ruisgetal van de
ganse versterkerschakeling teruggebracht kan worden tot het asymptotisch naderen, tot het
ruisgetal van de T-diode.
Omdat de ruis-overwegingen vooral betrekking hebben op versterkers, bekijken we hieronder
een voorbeeld van een TD-versterker, en wat verder in de tekst, een methode om de ruis in
TD-versterkers (en antennes...) te meten, namelijk met een zogenaamde ‘ruisbrug’ die bestaat
uit een ‘ruisgenerator’, gecombineerd met een meetbrug.
Bekijken we een voorbeeld van een TD-karakteristiek waar ruis op zit:

I= f(V) karakteristieke kromme van een germanium tunneldiode, opgenomen en bekeken met
een Tektronix 571 curve tracer. Hier zit inderdaad wat ruis op.
Om een dergelijke ruis zichtbaar of meetbaar te maken, kan men ofwel een ruisgenerator
inschakelen, of een geijkte signaalgenerator, waarvan de (bv. sinus-) uitgangsspanning Vs
toegepast wordt op de ingang van een versterker, teneinde eerst de grootte van de
versterking (bv. 20 dB) van deze trap te bepalen (door de spanning over Z o te meten met de
V-meter):

Door over te schakelen naar een ruisbron met inwendige weerstand R s kan men de ruis van de
versterker meten en berekenen. Het ruisvermogen van de weerstand Rs is afhankelijk van de
temperatuur, de ohmse waarde van de weerstand, en een opgegeven of gewenste bandbreedte. Vervolgens kan men gebruik maken van de algemene vorm van de gekende
uitdrukking om de ruisspanning te berekenen: e = √(4kTRB)
waarin R= Rs de weerstand in ohms is, T de absolute temperatuur in graden Kelvin, B de
bandbreedte in Hertz, en k de constante van Boltzmann= 1,38 x 10-23 joules/°K. (°K = °C +
273,16). De kamertemperatuur bedraagt ongeveer 290 °K.

In een zelf gebouwde ruisgenerator kunnen drie componenten aan bod komen: de
ruisgenerator zelf, een verzwakker, en ijk-gegevens op elke frequentie. Het is belangrijk dat
de ruisbron een zeer lage staande golf verhouding VSWR vertoont aan de versterker, en dat
deze VSWR niet verandert, wanneer de ruisbron wordt in- of uitgeschakeld, waarbij deze
verandering een fout veroorzaakt in de meting.
Voorbeeld van een TD versterker voor 445 kHz, bijvoorbeeld een MF versterker voor
een superhet-ontvanger; (kan ook een 455,465 of 470 kHz versterker zijn).

Indien we last hebben met de staande golf verhouding in onze installatie, of met versterkers
die transmissielijnen en andere hoogfrequente kringen aansturen, kunnen we overwegen de
volgende meetschakeling te bouwen.
Het meten van de staande golf verhouding SGV=SWR.
Hier volgt een klassieke Wheatstone brug waarin R1, R2, R3 en de impedantie van de
antenne, samen de vier armen vormen.
De detectie-dioden D1 en D2 zijn germanium types, uitgezocht uit een aantal dioden op zoek
naar identieke elektrische eigenschappen, en in de doorlaatzin en sperzin even grote
weerstandswaarden, gemeten met een Ohmmeter.
In tegenstelling tot een ruisbrug, en zoals voor een brug van Wheatstone, is voor het
toepassen van deze schakeling, een generator van HF-spanning nodig, of een dipper in de
stand ‘oscillator’, of een kwarts-oscillator, ofwel de uitgangsspanning van onze zender op de
stand ‘gereduceerd uitgangsvermogen’.
Indien men een te groot HF vermogen toepast op de brug, zal ze beschadigd worden door het
verbranden van de componenten, waarvan de dissipatie overschreden wordt.

Potentiometer RV2 dient om het evenwicht van de schakeling in te stellen, of anders
uitgedrukt, om de waardeverschillen tussen R4 enR5 te compenseren.
De potentiometer RV1 dient om de meter M1 te regelen op een volledige schaaluitslag (bijv.
100 μA), wanneer de schakelaar S1 in de stand ‘lopende golf’ staat [= "Forward" (FWD)].
Legt men de schakelaar S1 om naar de andere stand, deze van de weerkaatste golf
["Reflected" (REF), ook wel "REV" Reverse], dan zal de kennis van de gemeten waarde van de
weerkaatste stroom uiteindelijk toelaten de staande golf verhouding te berekenen.
Dit kan ook uit de gemeten heengaande (Vf) en gereflecteerde (Vr) spanningswaarden:
SWR= (V f - V r ) / ( Vf + Vr).
Met een SGV-meter, het op de juiste manier voeden van een antenne die op een
bepaalde frequentie resonant moet zijn.
Een dipool wordt het best gevoed met een 75 ohm lintlijn, zoals links voorgesteld. De SGVmeter is hier wel zeer dicht bij de antenne opgesteld, hetgeen in de praktijk moeilijk te
verwezenlijken zal zijn. In de rechtse opstelling wordt de antenne gevoed vanop afstand met
een lengte die best een geheel aantal halve golven is (op de frequentieband waarop men het
meest uitzendt) van het voedingspunt van de antenne tot aan de Tx/Rx in de shack gemeten.

De overdracht van informatie, algemeen bekeken:
Grondschema (Shannon).

Αan de hand van dit schema, heeft Shannon de communicatietheorie behandeld. Een bericht,
afkomstig van een afzender A, wordt in Ζ gecodeerd en getransformeerd tot een over te sturen
signaal, dat op een overzendingskanaal gezet wordt en na daar eventueel met een (ruis-)
storing gemengd te zijn, een ontvanger bereikt, die er voor ingericht is, om dergelijke
informatie te ontvangen en te decoderen.
De gestoorde boodschap bereikt vervolgens de bestemmeling B.
In een dergelijk systeem zullen er altijd wel verliezen optreden, die men kan uitdrukken in
Joules, en als daarbij sprake is van een omzetting van een elektrisch vermogen in warmte, zal
deze aanleiding geven tot een entropievermeerdering, waarbij 'entropie' een begrip is uit de
thermodynamica.
In een dergelijk stelsel is de som van de entropie en van de overgestuurde informatie inhoud,
constant, zoals bewezen door Shannon.
Entropie is de hoeveelheid vrije energie in een systeem, maar wel het gedeelte van de in het organisme
aanwezige energie, dat uitsluitend beschikbaar is voor intern gebruik, en niet voor het verrichten van
arbeid in het systeem. De afname van de bruikbare energie kan leiden tot wanorde, en zelfs het
uiteenvallen van het fysisch systeem. Een toename van de entropie betekent de afname van de
bruikbare energie, tot de entropie toegenomen is tot een maximum. Onder entropie wordt dus het
streven verstaan van alle systemen naar de grootst mogelijke vrijheid, die ook wanorde of onzekerheid
genoemd wordt. Voor moleculen betekent dit dat zij zich van nature willen verspreiden over de
beschikbare ruimte. Macroscopisch gezien is de entropie een maat die bepaalt in hoeverre de aan een
systeem toegevoerde warmte. bijvoorbeeld in een stoommachine, in arbeid kan worden omgezet.
Microscopisch is het een maat voor de wanorde van het systeem., zoals het wanordelijk smelten van ijs,
waarbij de entropie toeneemt., met afname van de bruikbare energie in ijs, doordat dit (fysische)
systeem uiteenvalt, en ontbonden wordt tot water.

Ruis meten:
Voorbeeld: meten van de ruis die een antenne voortbrengt voor sterrenkundige waarnemingen, en van de ruis die de voorversterker voortbrengt, die daarachter volgt (+eventueel
de mengtrap):
Men zou een dergelijke meting ook kunnen uitvoeren met een spectrum analyzer

Ruis wordt op de ingang van de voorversterker toegepast via een richtingskoppelaar, waarover
we het nog zullen hebben.
De zogenaamde (antenne-) ruistemperatuur bepaalt het gedrag op het gebied van de ruis van
de volledige ontvanger.
Dit in functie van een ruisbron die als referentie dient, op de ingangsklemmen van de
voorversterker aangesloten.
Hier zit dus ook antenneruis bij, waar het ontvangen signaal moet trachten bovenuit te komen
in de zogenaamde sein/ruis verhouding.
Binnenin de rest van de ontvanger wordt ook nog ruis gegenereerd door de elektronische
componenten van de schakeling, maar die is niet zo belangrijk als de binnengekomen ruis.
De ruistemperatuur van een antenne.
De opvatting over de ruistemperatuur is afgeleid van de formule va n Nyquist,
waarover we het hierboven ook al hadden. Wanneer een weerstand R in een
schakeling opgewarmd is tot een temperatuur T, uitgedrukt in graden Kelvin, wordt
binnen de weerstand een thermische, dus van de temperatuur afhankelijke
ruisspanning voortgebracht, die gelijk is aan de vierkantwortel uit 4kTBR . (reeds
vermeld: k = is de constante van Boltzmann; T is de temperatuur in graden Kelvin, B
is de bandbreedte in Hz, en R is de weerstand in Ω).
Het beschikbaar vermogen (dat een deel is van het totaa l vermogen),en afkomstig is
van een HF-generator, kan dienen voor de meting van een ruisgetal, indien het
beschikbaar is aan de uitgangsklemmen van een systeem , waarvan de belastingsimpedantie, gelijk is aan de eigen weerstand van de generator.
We weten uit de theorema’s die toelaten netwerken te onderzoeken en te bereken en,
dat dit een toestand is, waarbij een maximum vermogen-overdracht mogelijk is,
wanneer de overgestuurde spanning e= v= √(4kTBR). In een dergelijk geval noemt
men de T uit de formule, de ruistemperatuur van het systeem.
Voorbeeld uit de transmissielijntheorie, waarin de grootste vermogen-overdracht
mogelijk is, indien de karakteristieke impedantie van de lijn, gelijk is aan de
inwendige weerstand van de generator en gelijk is aan de belastings - of
afsluitweerstand op het einde. Dan zullen er ook geen weerkaatste golven optreden,
enkel heenlopende die volledig opgeslorpt worden door de belasting, bv. een antenne.

Uit de elektriciteitsleer, in het bijzonder uit de sterkstroomtechniek, weten we dat het
vermogen evenredig is met het kwadraat van de spanning die op het systeem of op de
belasting toegepast wordt, zodat het beschikbaar vermogen gelijk is aan P= v 2 /4R.
De ‘4’ in de noemer komt van de omzetting van een effectieve waarde van de
spanning in een top tot top waarde, en dit in het kwadraat.
Vervangen we de waarde van v, gekwadrateerd (v 2 =4kTBR) in deze formule. dan
vinden we, dat het beschikbaar vermogen gelijk is aan P= kTB.
We stellen vast dat de R uit de formule verdwenen is, hetgeen goed nieuws is voor
ons, want dan geldt deze redenering ook voor het geval dat zowel de bronweerstand
als de belastingsweerstand complexe impedanties mogen zijn , van de vorm Z= R ± jX.
Indien bij een dergelijke overdracht het ruisvermogen een constante amplitude heeft
over de ganse doorlaatband van frequenties, spreekt men over witte ruis, hogerstaand
ook reeds gedefinieerd.
Een dergelijke ruis wordt ons ook geleverd door elke antenne, en daarbij komt nog de ruis uit
de eerste versterkertrap van elke ontvanger, die praktisch altijd van thermische oorsprong is,
dus door opwarming van de componenten.
De elektronici, en de sterrenkundigen gaan er van uit, dat men deze beide soorten ruis mag
samenvatten onder de term ‘thermische’ ruis, en dat de ruistemperatuur (T ruis) daarvan, en
deze van een antenne, gelijk is aan de grootte van het ruisvermogen (P ruis) per eenheid
bandbreedte (Bruis), te meten tussen de twee voedings-klemmen van elke antenne: Truis =
Pruis/k*Bruis.
De antenne-temperatuur hangt af van de ruis-temperaturen van verschillende uitstralende
bronnen binnen het ontvangende antenne-patroon zoals andere metalen voorwerpen in de
omgeving.
De antenne- temperatuur hangt ook af van de -3 dB bundelbreedte van de antenne.
De ruis- temperatuur hangt bij een beam ook af van de zijlobben en de achterlog in het
stralingsdiagram van de antenne en van haar elevatiehoek.
Enkele van deze kenmerken en verbanden zijn samengebracht in de volgende grafiek:

Ruistemperatuur van een geïdealiseerde antenne (verliesvrij, geen naar de aarde gerichte
zijlobben), gericht in onze Melkweg, naar het Heelal, de Cosmos.
De volle lijnen vertegenwoordigen het meetkundig gemiddelde van de galactische
temperatuur, waarin de ruis van de Zon normaal 10 maal groter is in haar actieve, dan in haar
rustige (koele troposfeer-) toestand, met daar nog 2,7 graden Kelvin ‘zwart lichaam’cosmische straling aan toe te voegen is, zoals we bekeken hebben in de begrippen over
sterrenkunde.
De bovenste gestippelde kromme vertegenwoordigt de maximale galactische ruis (centrum van
de melkweg, met een daarop gerichte smalle bundel- antenne), waar de zonneruis 100 keer
het niveau van de rustige zon bedraagt, gemeten met een nul elevatiehoek van de antenne, en
de andere factoren dezelfde zijn als voor de volle lijnen.
De onderste streeplijn stelt de minimale galactische ruis voor, met in dat geval een zonneruis,
gemeten bij een antenne-elevatiehoek van 90°.
De maxima bij 22,2 GHz en 60 GHz zijn te wijten aan de absorptie van waterdamp- en
zuurstof- absorptie, zichtbaar gemaakt door hun resonantie-strepen.
[bovenstaande grafiek komt uit "Radar Handbook", geschreven door Μ. I.
Skolnik,1970].
De volgende grafiek is samengesteld door G8FEK , en stelt de kromme voor van de
ruistemperatuur van een verliesvrije antenne, zonder naar de aarde gerichte
zijlobben, omgezet in een ruisgetal.
De metingen werden uitgevoerd van 500 MHz tot 60 GHz.

Industriële ruis, veroorzaakt door de mensen en hun activiteiten, is veel groter dan de
ruis die we uit de ruimte opvangen met onze antennes. De hoofdopdracht van elke
antenne, bestaat er in, zo goed mogelijke ontvangstvoorwaarden te scheppen, door
een voldoende grote antennespanning af te leveren met de nuttige informatie inhoud,
die ons door de zender van de correspondent toegezonden wordt. Als men deze
vereiste uitdrukt in functie van vermogens, weten we dat men een zogenaamde
signaal (S) tot ruis (N)-verhouding gedefinieerd heeft, vooral bepaald door de
antenneruis, en die zo weinig mogelijk moet bepaald zijn door de eigen ruis van onze
ontvanger:
S/N = Pontvangen/Pruis.
Pontvangen is het kleinste vermogen dat door de antenne opgevangen is, en Pruis is het
ruisvermogen van onze ontvanger. Wat het ‘kleinste ontvangen vermogen’ is ,
definieert men als: Pontvangen= (S/N)*kTB, met T (°K)= de ruistemperatuur van het
systeem.
Toepassingsvoorbeeld over het antenne-ruisvermogen en de ruistemperatuur.
Een antenne heeft een stralingsweerstand van 500 ohm, en genereert een 1 mV ruisspanning,
opgepikt uit de ruimte, met een bandbreedte van 40 GHz.
Bereken:
a) het antenne- ruisvermogen,
b) de antenne- temperatuur.
Oplossing:
a) Pruis =(v2/4*R)=[(10-3)2]/(4*500)= 5*10-10 W.
b) De ruis-temperatuur van de antenne is:
Truis = Pruis/(k*B)= (5*10-10)/[(1,38*10-23)*(40*109)]=
906 °K of 633 °C.
Meer over ruis.
Wanneer men de gevoeligheid tracht te meten van een ontvanger of van een voorzetapparaat
(converter),in het bijzonder éen dat werkt in het VHF-gebied, is het best vooral rekening te
houden met het ruisgetal, als maat van geschiktheid. Meestal worden de vernoemde toestellen
zodanig afgeregeld dat ze maximaal versterken. Men kan dit gerust doen voor frequenties
beneden de 20 MHz, omdat daar atmosferische ruis, en storingen die veroorzaakt zijn door de
mensen zelf, de voornaamste factoren zijn die de gevoeligheid begrenzen.

Boven de 20 MHz spelen deze ruisbronnen een geringere rol, en de gevoeligheid van een
ontvanger wordt dan vooral afhankelijk van de inwendige ruis die voortgebracht wordt door
dioden, transistoren, andere componenten van de schakeling, en eventueel nog buizen.
Door het ruisgetal van een ontvanger te meten, en aan de hand daarvan, bij een zo klein
mogelijke ruis en toch nog een zo groot mogelijke versterking, het toestel af te regelen,
bekomt men de beste gevoeligheid. De twee belangrijkste oorzaken van ruis in een VHFontvanger, zijn de thermische of Johnson ruis, in grote mate afkomstig van de antenne, en se
‘shot-‘ ruis die veroorzaakt wordt door de beweging van de ladingsdragers in de transistoren
en de dioden in de ontvanger.
Thermische ruis ontstaat door de willekeurige beweging van elektronen in weerstanden. Dus
ook in een antenne die een stralingsweerstand met een bepaalde grootte bezit, waardoor ze
een bron van ruis wordt.
Binnenin transistoren ontstaat de ruis daarentegen wanneer elektronen zich doorheen de
sperlaag van de junctie tussen de emitter en de collector bewegen.
Een zogenaamd ‘ruisgetal’ geeft de verhouding aan tussen de ruis, beschikbaar aan de
uitgang, tot deze die beschikbaar zou zijn bij een gelijkaardig toestel, dat volmaakt
verondersteld wordt, zonder ruis. Indien men de ruis aan de uitgang van een ontvanger zou
meten, met de antenneklemmen verbonden over een weerstand met een waarde die gelijk is
aan de ingangsimpedantie van de ontvanger, en vervolgens een bekende hoeveel ruis
toevoegen aan de ingang, tot de uitgangsspanning verdubbeld is, zou men een goed idee
kunnen verkrijgen over wat men het ruisgetal noemt.
Omdat ruis in de meeste gevallen kan beschouwd worden als een storing, kan men zich
afvragen welk verschil er dan bestaat tussen ruis en
harmonische vervorming, of
intermodulatie (IM-vervorming) die we al eerder bekeken hebben.
Het antwoord volgt uit hetgeen we toen gezien hebben, en grafisch voorgesteld, namelijk dat
IM bestaat uit discrete identificeerbare frequenties waar men nauwkeurig kan naar verwijzen,
terwijl ruis variërende hoeveelheden spanningen bevat met willekeurige frequenties.
Het is algemeen aanvaard dat de ruis die optreedt binnen het geluidsspectrum (20000 Hz tot
en onder 20 Hz), voor radioamateur toepassingen weinig belang heeft, en kan gemeten
worden met opstellingen waarin laagdoorlaat, banddoorlaat en hoogdoorlaat filters zitten, geen
al te moeilijke metingen met cut-off punten die de grenzen van het audiospectrum vastleggen.
We kunnen daar echter weinig mee aanvangen, daar het er in de ontvangst- en zendtechniek
eerder op aankomt op hoogfrequent gebied de ruisfactor van een ontvanger te bepalen en de
signaal-ruis verhouding, die eerder een vermogens-ratio is van de ideale ontvanger (zonder
ruis), gedeeld door de signaal-tot-ruis vermogens-ratio van de feitelijke ontvanger.
De mogelijkheid om zwakke signalen te kunnen ontvangen, kan slechts onderzocht worden
door de ruisfactor te kennen.
Bekijken we als samenvatting, enkele definities, om meer duidelijkheid te scheppen in deze
materie :
1. Ruisgetal.
'ruis-factor' F= (signaal-ruis verhouding ingang)/(signaal-ruis verhouding uitgang), of
(Sin/Nin)/(Suit/Nuit)= (Sin/kTB)/(Suit/Nuit) waari n : S= ' si gn aal - v e rm o gen " en Ν =
' ru i s- v e r m og en ".
F m o et g r ot e r dan 1 z i j n v o o r e en b eh o o rl i j ke o n tv an g st .
T eg en wo o r di g w o rdt h et ru i sg et al (N o i s e- Fi gu r e NF) g ed e f i ni ee r d al s :
NF = 10.log F...(dB) met NF > 0.
2 . Ru i s-t e mp e r at uu r ( bi j st ati sti s ch v e rd e el de ru i s) .
PN = kTB (reeds hierboven bekeken).
waa ri n : P N = ru i sv e r mo g en . . .(W )
k= B ol tz ma n n - co n st an t e: 1, 38 .10 - 2 3 (J/ K );
Τ= t em p e ratu u r (° K ) ;Β = ban db r e e dt e (Hz ) .
V oo rb e e ld e n:
a) In e en w e e r st an d op k am e rt em p er at u u r ( 290 °K ) ,w o rdt bi j e e n ban d b r e edt e
van 2 ,4 k Hz : 1 ,3 8* 10 - 2 3 * 290 *24 00 ( W ) = 0 .96 .10 - 1 7 W= 0,0 096 fW ( = f emt o watt) g e g en e re e r d, onafhankelijk van de grootte van R.

b) E en v e r st e rk e r i s g epl aat st tu s s en e en 5 0 Ω - w e e rs tan d bi j 29 0 °K , en e e n
ru i s vri j e on tv an g e r m e t ee n i n gan g s - i mpeda n ti e van 5 0 Ω. D e ru i s aan d e
u i tgan g v an d e v e rs te r k e r b e sta at u i t t w ee c o mp on en t en : de v e r st e rkt e ru i s u i t
de w e e r st an d , en d e ru i s u i t d e v e rs t er k e r z el f.
Al s w e e en ruisvrije v e r st e rk e r z ou d en h ebb en m et e en do o r d e o mg e vi n gs te mp e ratu u r opg e w ar m d e 50 Ω - we e r st a n d (29 0 °K + T e ) a a n d e i n gan g , di e n et
z o v e el ru i st e al s d e e e r st b e sch ou wd e v e rst e r k e r , dan i s: T e = d e equ i val en t e
ru i st em p e ratu u r van d e v e r st e rk e r .
W e ku n n en d e ru i s - fa ct o r o f h et ru i s g et al bi j ge v ol g o ok s ch ri j v en al s: F = 1 +
Te/T0
waa ri n : T e = d e equ i val en t e ru i st e mp e r atu u r. T 0 = d e k am e rt em p e ratu u r = 29 0
°K , of NF = 10*.log(1 +Te/T0 ) dB.
Uit hetgeen voorafgaat zou men kunnen besluiten dat de versterking willekeurig kan
opgedreven worden, maar dit is niet waars vermits het min of meer nog te versterken niveau,
bepaald wordt door de ruis Een signaal met een amplitude van dezelfde grootteorde als de
ruissignalen, kan niet meer op een bevredigende wijze versterkt worden.
Een versterker zal des te beter zijn, naarmate de ruisfactor F kleiner is. Ook zien we dat om
nog zeer kleine signalen te kunnen versterken, we de bandbreedte Β zo klein mogelijk moeten
maken, dit om de thermische ruisspanning zo klein mogelijk te kunnen houden [vermits
T=Pn/(k*B)].
Ruisgeneratoren.
We hebben hierboven reeds (met een blokschema) een voorbeeld gezien van het meten van
antenneruis, en van de eigen ruis die een ontvanger voortbrengt
Daar kwam een ruisbron aan te pas als referentie-generator.
Als ruisbron kan men dioden toepassen, zowel halfgeleider-dioden als buis-dioden, voor zover
deze laatsten nog verkrijgbaar zijn.
In een luchtledige diode met een gloeidraad (in het bijzonder: tungsteen), is de sterkte van de
ruis ongeveer evenredig met de grootte van de stroom die door de diode vloeit.
Deze eigenschap blijft behouden tot ongeveer 300 GHz.
Daarboven beginnen de componenten in de ruisgenerator, zelf verliezen te vertonen, zodat
metingen onbetrouwbaar worden.
De volgende figuur stelt een eenvoudige ruisgenerator voor met een 1N23 UHF-mengdiode.

Om deze schakeling binnenshuis toe te passen, begint men eerst de uitgangsspanning van de
ontvanger te meten met bv. een transistor voltmeter. Men stelt de potentiometer van de
generator zodanig in, dat de voltmeter een juiste schaalaflezing geeft. Vervolgens regelt men
de hoogfrequente en middenfrequente trappen van de ontvanger zodanig af, dat men de
geringste aflezing (dus kleinste ruis) op de voltmeter bekomt.

Het spreekt vanzelf dat men de kringen daarna nog eens trimt om zeker te zijn dat er geen
ernstige verstemming opgetreden is, waaronder de gevoeligheid van de ontvanger zou te
lijden hebben.
De volgende figuur toont een andere ruisgenerator, maar deze keer ontworpen met
symmetrische uitgangen voor het testen van een ontvanger die eventueel nog een
symmetrische 75 Ω of 300 Ω antenne-ingang heeft.

R/2 = de helft van de ingangsweerstand van de ontvanger, bv. 37,5 of 150 Ω.
Teneinde de beste resultaten met beide generatoren te bekomen, moeten alle geleiders zo kort
mogelijk gehouden worden en in asymmetrische gevallen wordt de generator met een kort
coaxiaal kabeltje met de gepaste karakteristieke impedantie verbonden met de (50 Ω) ingang
van de ontvanger.
Een ruisgenerator met een tunneldiode.
Alhoewel een tunneldiode zelf slechts een geringe ruis voortbrengt als men er een versterker
mee bouwt, kan men er wel een ruisgenerator mee vervaardigen.
Deze kan dan dienen om ruis voort te brengen, geschikt voor het testen van de
frequentieweergave van versterkers, het meten van het ruisgetal, en het testen van andere
parameters van elektronische schakelingen, vooral versterkers.
Drie componenten en een stroombron zijn voldoende om er een nuttig test instrument mee te
bouwen, in dit geval voor de volgende frequentiebanden: (25,5-27), (27-28,2), (29-29,8)
MHz. De schakeling heeft zo weinig voedingsstroom nodig, dat ze kan gevoed worden door een
zonnecel, in de veronderstelling dat daarop voldoende licht valt.
Bij daglicht is dat geen probleem. ‘s Avonds is er wel een lamp voor de bestraling nodig, en de
afstand tussen de lamp en de cel verandert het aantal mV dat de cel afgeeft.

Fotocel S-1A van Hoffman of gelijkwaardig.

Band (MHz)
25,5 tot 27
27 tot 28,2
29 tot 29,8

uitgangsspanning v.d. fotocel in mV :
180
200
240

De diode moet in de doorlaatzin voorgespannen worden.
De spoel is gewikkeld met geëmailleerde draad nr.318,dicht gewikkeld.
De uitgangsspanning van de zonnecel is zo gering, dat ze de tunneldiode niet kan
beschadigen.
Maar die zelfde zonnecel bezit een eigenschap, die precies geschikt is om een TD als oscillator,
van voedingsspanning te voorzien, en dat is haar lage inwendige weerstand.
Uitvoering met geringe afmetingen van deze ruisgenerator met weinig componenten.

Andere uitvoering van een ruisgenerator met de Japanse ruisdiode NC302L:
C1= 1 pF ; C2= 8,2 pF; C3= 1000 pF.
R1= 51Ω; R2 wordt best uitgevoerd als potentiometer (1kΩ), bepaalt de grootte van de
stroom door de diode; R3 tot R7 120 Ω, 1/4 W.

Eenvoudige ruisgenerator met pnp-transistor.
Een CK722 pnp transistor of een gelijkwaardig type, kan toegepast worden als een
breedbandige ruisgenerator.

De schakeling is een tickler oscillator, d.w.z. een collector-teruggekoppelde oscillator, met een
basisweerstand met grote ohmse waarde (470 kΩ), overbrugd door een condensator met
kleine capaciteitswaarde.
Het systeem ‘super-regenereert’, en verwekt daardoor zijbanden aan weerszijden van de
draaggolf. De frequentie van deze draaggolf wordt bepaald door de zelfinductie van de spoelen
(met hun eigen capaciteit), waarvoor hier een middenfrequent transformator gekozen werd,
afgestemd op 900 kHz.
Binnenin de isolerende spoelvorm waarop de spoelen gewikkeld zijn, zit er een ijzerpoederkern
die kan verdraaid worden om de frequentie wat te wijzigen.
Dit is ook mogelijk door een condensator met kleine capaciteit parallel met elke spoel te
solderen, zodat de frequentie dan daalt tot bv. 455 kHz.
Aan weerszijden van de opgewekte 900 kHz (als centrale frequentie),kunnen talrijke zijbandsignalen gehoord worden over een bandbreedte van minstens 10 kHz, en uitgebreider tot
ongeveer 200 of 250 kHz aan weerszijden van de drager.
Er worden ook fluittonen gehoord op harmonische frequenties van 900 kHz, zoals 1800 kHz,
2700 kHz, enz. met daarrond veel ruis.
Bevredigende ruis-resultaten worden reeds verkregen met slechts 3 volt voedingsspanning.
De emitter wordt toegevoerd naar de antenne-ingang van een ontvanger, waarop men al de
geproduceerde spanningen met de harmonische frequenties kan beluisteren.
Spanningsgecontroleerde ruisgenerator (voor
gevonden in CQ-DL nr.4 1977 door DB3RC.

VHF),

door

LA8AK/G5BFV,ook

De volgende ruisgenerator met transistoren levert een ruisspanning af met constante
amplitude over een breed frequentiegebied, namelijk van 90 MHz tot meer dan 500 MHz.
Deze ruisspanning vindt men niet op één enkel afstembaar frequentiekanaal zoals bij een HF
signaalgenerator of als uitgezonden signaal door onze zender, maar op alle frequenties tussen
deze punten tegelijkertijd.
Verschillende soorten transistor werden uitgeprobeerd voor TR2,maar het type MPS918
leverde de beste prestaties, met het produceren van ruis vanaf een voedingsingangsspanning
van 6V.
Bij de BC547 lukte dit slechts vanaf 9V.
Indien een 12V voeding beschikbaar is, kan men toch een BC547 toepassen, maar de MPS918
voldoet beter.

Spanningsgecontroleerde ruisgenerator.
TR1: BC308, BC558, MPS3702;
TR : MPS918,2N918, BC547.
Als de generator verbonden is met de antenne-ingang van een ontvanger via een kort stuk 50
Ω coaxkabel en de ontvanger afgestemd is op bijvoorbeeld 145 MHz, kan zijn S-meter aflezing
genoteerd worden, en vergeleken met de aflezing verkregen op bv.144,5ΜΗz.
Omdat de generator een constante ruis-uitgangsspanning aflevert tussen 90 en 500 MHz, zal
elke wijziging van de S-meter uitslag, veroorzaakt worden door de ontvanger zelf.
Dit geeft een nuttige controle van de ontvanger-prestaties over de band.
Een gelijkaardige test kan uitgevoerd worden om 144 en 432 MHz converters met elkaar te
vergelijken op het gebied van goede HF prestaties.
De ruisgenerator kan op dezelfde manier dienen, om de HF en MF afstemkringen bij te regelen
en te trimmen, voor een grootste S-meter uitslag tijdens de ontvangst op de verschillende
frequentiebereiken of banden die via de band-omschakelaar bestreken worden.
De regeling gebeurt zodanig dat de S-meter op elke voorkeurfrequentie piekt.
De volgende ruisgenerator met transistoren levert een redelijke uitgangsspanning af
tot 500 MHz.

De schakeling maakt gebruik van de basis-emitter junctie van een siliciumtransistor, voorgespannen in de sperzin, en daardoor werkend als ruisbron. De ruisspanning wordt versterkt
door een FET (TR1) en via C1 toegevoerd naar het punt X.
Dit punt kan dienen als uitgangsklem van de schakeling, ofwel kan er een 3 dB verzwakker op
aangesloten worden indien slechts een lager uitgangsvermogen vereist is. De 3 dB verzwakker
wordt gevormd door R3, R4, R5, en alhoewel men in het punt X slechts 2 μV meet, kan deze
geringe uitgangsspanning nog verminderd worden tot 1 μV, gemeten aan de uitgang van de
verzwakker. De ganse schakeling kan ondergebracht worden in een gegoten aluminum doosje
na de componenten gemonteerd te hebben op veroboard en voorzien van een kleine
schakelaar om de 9 V in en uit te schakelen.
Een HF connector wordt in een opening van het deksel gemonteerd, om de uitgangsspanning
te leiden naar de antenne-ingang van een ontvanger.
De ruisbron, hoe maak je er eentje?(“Ruisbron” uit CQ-PA november 2001).
Alles ruist. Als alles ruist in de elektronica, zelfs een eindje draad, dan hoeven we niet veel
moeite te doen om een ruisbron te maken. In principe is dit waar, maar we willen natuurlijk
wel flink wat reproduceerbare ruis opwekken. Ook dat blijkt niet zo moeilijk te zijn.
Dat is een kwestie van het uitzoeken van die onderdelen die meer ruisen dan andere.
De beste controleerbare ruisbronnen zijn "ruisbuizen" maar daar hoef je tegenwoordig niet
meer mee af te komen.
De verkrijgbaarheid is slecht, de voeding niet zo eenvoudig en de werking valt voor UHF knap
tegen.
Zenerdiodes.
Een halfgeleider kan ook ruis produceren, maar gewoonlijk in geringe mate, tenzij we van het
"lawine-effect" gebruik maken dat in zenerdiodes optreedt.
Bij het overschrijden van een bepaalde spanning, de zenerspanning, gaat de in de sperzin
gepolariseerde diode plots enorm geleiden. Een lawine van elektronen komt los, en door de vrij
grote stroom die dan vloeit, daalt de spanning en stopt de stroom, als er tenminste een
weerstand in serie met de zenerdiode geschakeld is, die de stroom door de diode tot een.
veilige waarde beperkt, zelfs tijdens het opwekken van een constante lawine.
Iedere zenerdiode heeft een stroom waarbij een maximaal ruisniveau wordt verkregen en dan
moet men denken aan 5 tot 8 mA.
Zeners met een zenerspanning groter dan 8 eV geven meer ruis dan die met een lagere
zenerspanning. Bij het testen van een flink aantal zeners, bleek de ruisopbrengst enorm te
varieren, waardoor een betrouwbare nabouw van een ruisbron, problematisch wordt.

Zenerende transistor.
De basis-emitter overgang van een transistor is een diode, en iedere diode kan men laten
zeneren, dus ook een b-e overgang. Tot onze verrassing bleken de gewone laagfrequente
siliciumtransistoren uit de serie BC107...BC547 goed te ruisen, en een reproduceerbare
opbrengst te geven.
Zoals bij iedere ruisbron is de ruis op lage frequenties veel sterker dan die op hoge
frequenties. Men zou verwachten dat een VHF- of UHF-transistor meer ruis produceert dan zo'n
goedkoop LF-transistortje, maar dat is duidelijk niet het geval, integendeel, een UHF-tor
produceert bedroevend weinig ruis.
B i j h e t b o u w e n v a n d e v o l g e n d e s c h a k e l i n g v e r d i e n t h e t aanbeveling wat te
experimenteren met de emitterweerstand in de stroombron. Met het verkleinen van deze
weerstand neemt de geleverde stroom toe en in sommige gevallen ook de ruis.

Links in het schema ziet men de stroombron waarvan de rode LED dient voor het constant
houden van de basisspanning op ca 1,6V Waardoor over de weerstand van l,5 k een-spanning
staat van 1,6 - 0,6 = 1,0 volt. Dat geeft een stroom van 2/3 mA en flink wat ruis in de BC307
in het middelste gedeelte van de schakeling. De BC307 is een PNP waarvan de b/e-overgang in
de sperzin staat. Met een NPN gaat het net zo goed, maar deze moet wel andersom 'warden
aangesloten, dus met de emitter aan de stroombron, en de basis aan de 56 Ω. weerstand.
Constructie.
Omdat de ruis bij toenemende frequentie afneemt, is gepoogd om de capacitieve invloeden ten
gevolge. van de bouwwijze minimaal te houden, en daarom is geen printje gebruikt.
De constructie hangt in de lucht in een metalen doosje.

Bovendien zijn alle verbindingen zo kort mogelijk gehouden om ook de gevolgen van
parasitaire zelfinductie zo klein mogelijk te houden.
De ruisbron is gemakkelijk in een weekend te realiseren.
De weinige onderdelen zullen zelfs in een bijna lege junk-box nog wel te vinden zijn.
De twee condensatoren van 4,7 nF zijn niet kritisch. 10 nF mag ook.

Hoeveel herrie?
Met een ontvanger FRG 7700 waarvan de S-meter geijkt was met een S-meter van een
meetzender, is de volgende, grafiek voor HF tot stand gekomen (met de FRG7700 als
spanningsmeter):

Op een verenigingsavond was een professionele spectrum-analyser beschikbaar, en daarop
was het volgende beeld te zien (op de 10 m band bij een bandbreedte van 600 kHz).

Dit is een dynamisch bewegend beeld met springende toppen en dalen. Tussen de toppen en
dalen zit een verschil dat groter is dan 30 dB. De dB's kan men in combinatie met de FRG7700
omrekenen naar microvolt.
Ruisgeneratoren met buizen.
De volgende schakeling is ontworpen rondom een diode, waarvan de gloeidraadtemperatuur
kan geregeld en beperkt worden. De door die gloeidraad uitgezonden elektronen, worden allen
(=verzadiging) aangetrokken door de anode die een voldoende grote plaatspanning krijgt om
de electronen onder gecontroleerde omstandigheden op te slorpen. Door deze opstelling
produceert de diode een breedbandige HF ruis met een amplitude, die recht evenredig is met
de grootte van de anodestroom.

De plaatstroom en de amplitude van de HF uitgangsspanning (die via condensator C toegepast
wordt op de antenne-ingang van een ontvanger) worden geregeld door het met de
potentiometer RV variëren van de gloeispanning.
De ruisspanning ontstaat over RL, dit is een niet-inductieve weerstand met een waarde gelijk
aan de impedantie van de antenne ingang van de ontvanger.
Werkwijze:
Regel de ontvanger op zijn maximale (HF) gevoeligheid met de ruisgenerator uitgeschakeld,
en plaats de LF- volumeregeling op een stand die de voltmeter op de helft van zijn ingesteld
spanningsbereik doet uitslaan.
Schakel de ruisgenerator in, en verhoog de gloeidraadspanning tot de meteruitslag stijgt met 3
dB (= een verdubbeling).
Het ruisgetal (F) van de ontvanger: is dan gelijk aan 20*I*R L waarin I de grootte is van de
diode-plaatstroom in ampère.
In decibels uitgedrukt, is F is 10 keer de logaritme van deze uitdrukking.
De fysische bouw van de buis bepaalt in grote mate de grootte van de voortgebrachte ruis.
Trouwens vindt men in de handel dioden die speciaal als ruisdiode geproduceerd zijn.
Een triode versterker wekt minder ruis op dan een diode.
Triode ruisgenerator.
De volgende generator laat toe de eigen ruis van een ontvanger nauwkeurig te bepalen.
In deze schakeling wordt de stroom doorheen een als diode verbonden triode gemeten, en
gebruikt om het ruisgetal te bepalen.

Om deze generator toe te passen, zet men de ontvanger aan, en met de uitgangsklemmen van
de (niet onder spanning staande generator) regelt men de ontvanger zodanig dat men een
zekere aflezing bekomt op de transistorvoltmeter die over de laagfrequente (luidspreker-)
uitgangsklemmen van de ontvanger verbonden is.
Vervolgens schakelt men de generator in de ‘aan’-toestand. Men regelt nu de 100 Ω
gloeidraad-potentiometer tot de voltmeter een 40% grotere uitgangsspanning aanduidt (dit is
ongeveer 3 dB meer).
Hierbij raakt men geen enkele sterkte- of andere regelaar of afstemming van de ontvanger
aan. Men leest de diodestroom nu af op de 0 tot 10 mA-meter.
Eens dat deze aflezing heeft plaatsgevonden, vervangt men ze in de gelijkheid F= 20*I*R om
het ruisgetal rechtstreeks te bekomen, of indien dit in decibels gewenst is, in FdB=
10*log10(20*I*R).In de beide gevallen is I de diodestroom in Ampere, en R de waarde van de
weerstand (in ohms) die staat in de uitgangskring (zie fig.) van de generator.
Dit kan ook de ingangsweerstand van de ontvanger zijn.
Algemeen kan men stellen dat door afregeling met een ruisgenerator, men de gevoeligheid
van een ontvanger sterk kan verbeteren door de betere afregeling, waardoor men seinen die
anders zouden verloren gaan in de ruis, weer zeer duidelijk kan horen en ontvangen zodat ze
niet meer verdrinken in gesis en fluctuaties.
Over het meten aan antennen met eenvoudige meetinstrumenten. (uit “HF-special
2”,door Joseph Carr.)
We weten dat de ideale minimale impedantie van 73 Ω (voor een dipool in de vrije ruimte)
varieert. Dicht bij de grond neemt de minimale impedantie af, en op grote hoogte neemt zij
toe tot ca. 120 Ω.
Het doel van antenne-meetinstrumenten.
Er zijn drie verschillende doelen die allemaal tot hetzelfde leiden bij het gebruik van
meetinstrumenten voor het afregelen van een antenne:
I) Een eerste doel is het vinden van de resonantiefrequentie van de antenne, onafhankelijk van
haar impedantie.
Bepalen van de resonantiefrequentie van een antenne met een griddip of transistordip-meter,
en twee mogelijke manieren om daarmee te koppelen:

Voorbeeld van het koppelen van een dip-meter aan een vertikale antenne, en aan een antenne
via een voedingskabel.
II) Ten tweede kunnen we de impedantie meten op een frequentie, in het midden van de
gekozen band.
Wanneer we deze impedantie kennen, kunnen we een voedingslijn kiezen met een impedantie
die hiermee overeenstemt. Zo kunnen we bijvoorbeeld de impedantie meten op de gewenste
frequentie en vervolgens de dimensie aanpassen om zo dicht mogelijk bij 73 Ω te komen.
III) Ten derde kan men uitgaan van de SWR of Standing Wave Ratio= SGV of Staande Golf
Verhouding.
Het afregelen van een antenne bestaat uit twee delen.
Allereerst moet de lengte van de antenne zodanig worden aangepast dat deze in resonantie is,
in het midden van de gewenste frequentieband. Wanneer men bijvoorbeeld geïnteresseerd is
in de 25-meter-band, dan kan men de lengte van de antenne afregelen op 11,750 MHz.
Resonantie kan gevonden worden door de frequentie op te sporen waar de SGV minimaal is.
Bij het afregelen van de antenne moet de juiste frequentie gekozen of opgespoord en
toegepast worden, waarna de lengte van de antenne wordt ingekort totdat de SGV minimaal
is.
Vervolgens wordt de impedantie gemeten, of op z'n minst de reeele component van de
impedantie, met de bedoeling een passende impedantie, eventueel met behulp van een
antenne-afstemmer te verkrijgen.
Enkele bruggen, meestal gesteund op de brug van Wheatstone, voor ruismetingen
(en impedantie-metingen). De brugschakeling als meettoestel.
De hoogfrequente meetbrug is een bijzonder veelzijdig en zeer eenvoudig te vervaardigen
gereedschap voor het verwezenlijken van correcte antenne-aanpassingen.
Sommige benamingen zijn daaraan toegekend geweest, zoals "Antennescope" of "Matchmaker
",en dergelijke, wanneer dit meettoestel werkt volgens het principe van een brug van
Wheatstone, zoals:

Deze schakeling vergelijkt in feite de uitgangsspanningen van twee spanningsdelers, namelijk
R1 en R2 in de linkse takken en R3 en R4 in de rechts voorgestelde takken.
Indien de brug wordt gevoed door een uitwendige spanningsbron met hoge frequentie,
moeten de weerstanden zuiver resistief zijn d.w.z. geen eigen zelfinductie of geen eigen
capaciteit vertonen, dus zeker niet draadgewikkeld zijn. R1 en R2 zijn onderling volkomen
gelijk (de weerstandswaarde zelf is van ondergeschikt belang).
Men verwacht van een dergelijke (gelijkspannings- of even goed: HF-) meetbrug een
nauwkeurigheid van 1% of beter.
Onder de volgende omstandigheden en voorwaarden, is de brug in evenwicht (= nul weergave
op het meetinstrument, meestal een μA-meter, dus geen stroom door de meter): R1= R2; en
R1 x R4= R2 x R3.
Als R3 wordt meestal een geijkte (niet inductieve) potentiometer gekozen, waarvan de
bedoeling is, dat bij brugevenwicht zijn weerstandswaarde zal gelijk zijn aan de waarde van de
te onderzoeken onbekende weerstand of impedantie.
Deze laatste wordt dan geplaatst tussen de twee klemmen, waar op dit ogenblik, op de
schets, R4 zit.
De antennescoop.
Dit toestelletje meet de stralingsweerstand van een antenne, laat toe de juiste aanpassing
van een transmissielijn te verwezenlijken en talrijke tests uit te voeren op eenvoudige en
ingewikkelde antennesystemen om er de prestaties van te verbeteren.
In de hieronder volgende antennescoop volgens W2AEF, zijn C1 en C2 gelijk gekozen aan
elkaar= 500 pF.
R1= R2= 150 tot 500 ohm. Filmweerstanden zijn hiervoor geschikt, en wel in een brug
waarmee men foutloze metingen kan uitvoeren tot 150 MHz.

De figuur toont het schema van een HF brug die geschikt is voor het meten van de impedantie
van kabels en antennes. De ingangsspanning die afkomstig is van een HF generator wordt
gedetecteerd door een germanium diode. Een microampèremeter van 500 μA dient als nulindicator. De absolute waarde van de twee R weerstanden moet strikt gelijk zijn. De
potentiometer is een type met koolstofbedekking, geen draadgewikkelde. De potentiometer is
uitgerust met een draaiknop, waaronder een weerstandsschaal aangebracht is, die geijkt is in
ohm. Door de as ervan te verdraaien zoekt men de minimale uitslag van de 500 μA -meter. Zo
vindt men de waarde van de onbekende impedantie Z. De in het schema met streeplijntjes
voorgestelde afschermingen zijn er absoluut nodig en moet op de aangeduide plaatsen
aangebracht worden.
Indien men op de ingang Z=Rx een transmissielijn aansluit of een weerstand waarvan de
Ohmse waarde gelijk is aan de karakteristieke impedantie van de lijn (P= Rx), dan zal de brug
in evenwicht geraken, en de meetinrichting wordt niet doorvloeid door een stroom. De staande
golf verhouding (SGV=SWR) is dan gelijk aan 1, een ideale toestand. Maar de brug kan ook
dienen om zeer verschillende waarden van impedanties te meten. Dus niet alleen de
impedantie die in het midden van een gekozen frequentieband zich zuiver resistief gedraagt bij
de antenne in resonantie, en waarbij de micro-of milli-ampèremeter 0 zal aangeven, hetgeen
overeenkomt met een VSWR van 1 indien P gelijk is aan de impedantie van de antenne. Als
generator om de brug te sturen, kan men de uitgangsspanning van een laag vermogen zender
aanwenden, of van een kwartskristal oscillator, of VFO, of de uitgangsspanning van een dipmeter op de stand ‘oscillator’. Er zijn dus heel wat mogelijkheden.
De meetfrequentie van de generator moet zodanig kunnen gekozen worden, dat men daar elke
antenne mee in resonantie kan afstemmen, vooral in het bereik van 1 MHz tot 30 MHz.
Hiermee kan men ook de karakteristieke impedantie voedingslijnen bepalen, rekening
houdende met hun verkortingsfactor.
In de voorgestelde brug werd een potentiometer van 500 ohm gekozen om zowat alle in de
praktijk voorkomende voedingspunt- weerstanden van antennes te kunnen meten, en alle
courante golfweerstanden van voedingslijnen en kabels.

Heeft men te maken met een coaxiale kabel van 50 ohm, dan kan men de
meetnauwkeurigheid van de brug verbeteren door de 500 ohm potentiometer te vervangen
door een 100 ohm potentiometer. Rv is een serieweerstand van het meetinstrument, die
toelaat de μA-meter op de meeste bereiken een volledige schaaluitslag te laten vertonen, die
door het in evenwicht regelen van de brug tot nul zal dalen. W2AEF gebruikte een instrument
met 0,2 mA volle schaaluitslag.
Nochtans is het gebruik van een gevoeliger instrument (bv 0,05 mA of 0,1 mA volledige schaal
of 500 μA) aan te raden. Aan de germanium diode gelijkrichter worden geen bijzondere eisen
gesteld; Bijna alle (HF) dioden die men liggen heeft, zijn bruikbaar.
De bedrading van de brug moet wel gebeuren met de kortst mogelijke draadverbindingen om
in de brugtakken ongewenste inductie en capaciteit te vermijden.
Bij de bouw moet ook gestreefd worden naar mechanische symmetrie. Het gehele toestelletje
is ondergebracht in een afgeschermde behuizing.
De brug kan aan éen zijde geaard worden, dus met een niet-symmetrische aarde, dit vooral
met de bedoeling coaxiale kabels te kunnen uitmeten met hun afscherming aan deze aarding.
Toch
kan men met deze uitvoering ook symmetrische lijnen en antennes nog voldoende
nauwkeurig blijven meten.
Het is aan te raden om het apparaat tijdens metingen te plaatsen op een isolerende ondergrond na het kastje ingestreken te hebben met een isolerende beschermende laklaag.
Als behuizing is ook een houten kastje mogelijk, dat aan de binnenzijde rondom bekleefd is
met goed geleidend zilverpapier (als afscherming), dat dan geaard wordt.
Metingen kunnen niet alleen op de gewone korte golfbanden worden uitgevoerd, maar tot ver
in de FM-zeer hoge frequenties (ZHF= VHF).
Variante 1 van de antennescoop.
De afbeelding toont een eenvoudige, maar toch goed werkende uitvoering van een
antennescoop volgens W2AEF :

Als hoogfrequente generator voor het leveren van een HF spanning aan de brug, kan zowel
een dip-oscillator dienen als elke andere HF-generator met veranderlijke frequentie en
voldoende uitgangsvermogen.
Nochtans is het best het daardoor geleverde HF uitgangsvermogen te beperken tot rond de 1
W, om de diode en het meetinstrument niet in gevaar te brengen door oververhitting en
verbranding. Meestal is 0,2 W hoogfrequent al voldoende voor het sturen van een dergelijke
brugschakeling.
De figuur toont links aan de ingang een HF transfo met 1 tot 3 windingen, afhankelijk van de
frequentie waarop men meet, met de bedoeling daarmee sterk te koppelen naar de
uitgangsketen van de gekozen sturende generator.
Een overdreven sterke koppeling is ook niet aan de orde, omdat deze bijvoorbeeld met een dip
meter zou leiden tot een frequentieverschuiving van de uitgangsspanning van dit toestel.

Om onjuiste metingen te voorkomen, moet de frequentie ook juist gecentreerd zijn, en
aangepast aan de soort impedantie die men wenst te meten, en dient de geschikte ontvanger
(als monitor en frequentieaanduider na afstemming) daar ook nog op ingesteld kunnen worden
met de nodige nauwkeurigheid.
Variante 2 volgens DF8ZR:

Om de brug te kunnen ijken, sluit men enkele niet-inductieve weerstanden aan op de Zx
ingang, waarmee men de knop en schaal van de potentiometer R2 in de brug zal kunnen ijken,
door telkens de brug op nul te regelen bij elke nieuwe gekende weerstandswaarde.
Dit proces kan herhaald worden op verschillende frequenties met een reeks vaste
weerstanden.
Op korte golf frequenties zullen er altijd wel impedanties van complexe aard optreden die ook
een inductieve of capacitieve reactantiecomponent bevatten, en waarbij het dikwijls moeilijk
zal zijn de brug volledig in evenwicht te regelen.
Dit zal ook het geval zijn bij stukken transmissielijn, waarvan men de lengte dan beter aanpast
tot een kwart golf of een halve golf op de meetfrequentie.
Een dergelijke antennescoop levert tot in de 2-m band nog steeds aanvaardbare resultaten.
Op de 70 cm band wordt dit echter problematisch.
Variante 3, volgens ‘Antennen-Impedanzmeter’. uit FUNK- TECHNIK nr.7/1961.
Kenmerken van de impedantie-meter:
Frequentiebereik: 0 tot 150 MHz.
Impedantie: 0 tot 600 ohm.
De stralingsweerstand van een afgestemde antenne kan met deze hoogfrequente brug bepaald
worden.
De in de brugschakeling gebruikte weerstanden worden zo zuiver ohms mogelijk gekozen,
d.w.z. met zo weinig mogelijk eigen capaciteit en eigen zelfinductie.
De werkfrequentie waarop de antennemeting uitgevoerd wordt, moet ook zorgvuldig gekozen
worden in overeenstemming met de gewenste resonantiefrequentie van de antenne, want
enkel in dat geval kan een antenne zich als een zuiver ohmse weerstand gedragen.

In de schakeling zijn de weerstanden R1 en R2 gelijk. P is een geijkte, instelbare arm. Rx is de
te onderzoeken weerstand waarvan men de waarde wenst te bepalen. De brug wordt
aangestuurd met een hoogfrequente spanning. Men zou hiervoor, indien men niet over een
geschikte HF generator beschikt, eventueel (de HF uitgangsspanning van) een dipmeter
kunnen gebruiken in de stand ‘oscillator’.

Indien de weerstandswaarde van Ρ gelijk geregeld is aan de te meten en onbekende
weerstandswaarde Rx van de antenne, dan heft de stroom door R1, de stroom door R2 op.
Hetzelfde gebeurt in de tak met de benen P1 en Rx.

Daardoor vloeit er geen stroom meer door het meetinstrument (micro-amperemeter A).
Het is slechts wanneer de brug uit deze evenwichts-of balans-toestand geraakt, dat er een
stroom door A zal vloeien.
Wat de bouw en het uitzicht van de impedantiemeter betreft, is in de figuur hierboven een
mogelijke voorstelling getoond. Op de twee lange zijden van het kastje kunnen aansluitingen
voor de weerstand Rx en in het geval van een dipmeter als HF spanningsleverancier, ook voor
de koppelspoel, aangebracht worden, bijvoorbeeld met stekkerbusjes of indien gewenst met
andere soorten connectoren die men liggen heeft.
De koppelspoel kan 2 tot 5 windingen tellen. De inwendige structuur van de impedantiemeter
is gewoon de vertaling van de componenten in het schema en hun omzetting in een praktische
uitvoering.
Men let daarbij ook een beetje op de mechanische sterkte van de uitvoering. Gezien de kleine
stromen doorheen de onderdelen, zijn hier geen warmte-afvoerende koelvinnen nodig.
Tegenwoordig bestaat er een ganse reeks dip meters, oorspronkelijk met een buis, daarna met
een transistor, vandaag werkend met een tunneldiode, of FET of MOSFET, de zogenaamde
‘gate-dippers’,gebruikt om de waarde van L en C, en de resonantiefrequentie van afgestemde
ketens te detecteren, of als signaalbron, en soms toegepast als golfmeter.
Men kan er ook transmissielijnen zoals lintlijnen en coaxiale kabels mee onderzoeken, het
beste nog met de impedantiebruggen die we nu aan het bekijken zijn, of met de ruisbruggen
die aan bod komen in hetgeen volgt.

De spoel L1 is uitwendig gemonteerd, en vervult de functie van een "probe", hetgeen er in dit
geval op neerkomt dat de spoel energie overdraagt van de HF oscillator binnen het toestel
(op de stand ‘oscillator’ geplaatst) naar de te testen afgestemde kring of (op een gekozen
frequentie) naar een kabel of een antenne, ter bekrachtiging.
Tijdens de overdracht van energie, doet zich een snelle daling van de stroom voor doorheen
het meettoestel in het kastje, een zogenaamde dip, wanneer men de frequentieschaal van de
dipper verdraait.
Op deze eigenschap steunt onder meer het vaststellen van de resonantiefrequentie van een
L//C afgestemde keten.
Daarvoor moet de dipper natuurlijk nauwkeurig geijkt zijn, zoniet levert deze (niet-)
kalibratie verkeerde resultaten op.
Een dipper in de stand ‘oscillator’ kan dienen om een meetbrug van Wheatstone te voorzien
van de nodige hoogfrequente ingangsspanning.

Variante 4 : De Heathkit antenne- impedantie-meter Model AM-1.

Het is duidelijk dat een aantal OM’s hier hun inspiratie in gevonden hebben, om niet te zeggen
het schema volledig afgekeken en nagebouwd hebben.
Het algemene patroon is dit van een Wheatstone brug die werkt op HF.
Twee vaste weerstanden van 200 ohm vormen het vaste ohmse deel van de brug, terwijl een
600 ohm (niet inductieve) potentiometer (waarvan de as geïsoleerd opgesteld wordt om HFverliezen te voorkomen) de balans of het evenwicht van de brug moet kunnen instellen in een
tak die grenst aan de andere tak, waarop de onbekende weerstand Rx of de onbekende
impedantie tussen de twee klemmen wordt aangesloten.
De werking is eenvoudig.
Eens dat tussen de twee linkse klemmen de uitgangsspanning van een HF generator toegepast
wordt, met een gekozen frequentie, kan het meten aanvangen, waarbij de detector tussen de
klemmen A en B zal zorgen voor een visuele monitoring op de daaronder, vanuit punt X naar
beneden lopende meetkring.
Het komt er daarbij op aan het potentiaalverschil tussen de punten A en B op nul te regelen
zodat de microampèremeter ook nul zal aanduiden op het ogenblik dat de brug in evenwicht is,
en dat is het ogenblik dat R3 op dezelfde waarde geregeld is als Rx.

Indien Rx een zuivere weerstand is, dan wijst de meter effectief een nul aan, maar indien Rx
een reactantie bevat, inductief of capacitief, zal de naald van de meter niet volledig tot nul
dalen.
Deze werking is gesteund op de gelijkrichting door de diode, en de oplading daardoor van de
condensator C1, wanneer er een potentiaalverschil bestaat tussen A en B omdat de brug niet
in evenwicht is.
De spanning over C1,zal over de weerstanden (via punt X) R4 en R2 de condensator C2
opladen, dus de uitwijking van de meter veroorzaken.
De knop van de potentiometer (-as) beweegt zich voor een wijzerplaat die geijkt is in ohms.
De weerstand R5, zorgt voor de lineariteit van de detectie.
Ijking.
De brug kan geijkt worden door enkele ohmse standaard waarden van precisieweerstanden
(1% tolerantie, niet inductief) aan te brengen tussen de twee Rx klemmen (gemerkt rood en
zwart) en voor elke waarde de brug op nul te regelen met de potentiometer.
Bij elke nul ijkt men de schaal onder de weerstandsknop dan met de waarde van de
uitwendige weerstand.
Uiteraard zijn voor metingen op antennen en transmissielijnen, de waarden 51 ohm, 75 ohm,
300 ohm en 600 ohm belangrijk.
Tot slot is op te merken dat de impedantiemeter ook gebruikt kan worden als veldsterktemeter
voor het meten van de straling van een antennes.
Een draagbare dipool antenne (bv. voor de 2 m band) wordt dan tussen de klemmen Rx, de
brug op nul geregeld, en deze hulpantenne dan evenwijdig gericht naar de antenne waarvan
men de straling wil meten.
Deze laatste wordt vanuit de shack met een verminderd vermogen op de gewenste HF band
bekrachtigd, en de meting met de veldsterktemeter kan dan aanvangen.
In dit beschreven geval, is men met 2 personen, de operator-OM in de shack, en de metende
OM met de brugopstelling, enkele tientallen meter verwijderd van de uit te meten antenne,
waarvan men de prestaties wenst te weten te komen.

Variante 5: Een gemakkelijk te verwezenlijken HF-impedantiemeter, door Alain
CAUPENE (F5RUJ), en Gilbert Benot F5AUZ in Megahertz Magazine nr 218, mei 2001.
Als men zelf antennes (of/en balun’s) bouwt, is het handig te beschikken over antenne
analyzer. Een voorbeeld hiervan is de hieronder afgebeeld, die alle HF en VHF-banden
bestrijkt, in het bijzonder 3 tot 30 MHz.

De schakeling van dit toestelletje, is gebaseerd op een brug van Wheatstone, waarin een
stroom vloeit doorheen vier weerstanden R1 tot R4 en ook door de ampèremeter G.
Door het variëren van de waarde van de weerstanden, is het mogelijk er voor te zorgen, dat er
geen stroom meer vloeit door G.
Men zegt dat de brug in evenwicht of balans is.
Dit vereist dat de spanning (of beter de potentiaal) in punt A gelijk is aan deze in B.
Met een potentiaalverschil, gelijk aan nul, kan er geen stroom meer vloeien door G.
Men bewijst gemakkelijk dat deze toestand of voorwaarde vervuld is, indien R2 x R3= R1 x R4.
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Als we 3 van 4 weerstanden kennen, zal het gemakkelijk zijn om de onbekende vierde
weerstand te berekenen.
De brug werkt evengoed op wisselspanningsgebied, zodat dezelfde redenering geldt voor 4
impedanties, of drie weerstanden en een impedantie met ongekende waarde.
Daardoor wordt het mogelijk om complexere systemen zoals antennes te meten, die
kunnen samengesteld zijn uit resistieve, capacitieve en/of inductieve componenten.
Men kan ook impedantie-aanpassers (baluns) testen, en hun transformatie- verhouding
berekenen.

Schema van het toestel:

Door dit schema te vergelijken met het vorige, stelt men vast dat de twee weerstanden van
47 Ohm overeenkomen met R1 en R3 van de Wheatstone brug. R2 is vervangen door een
potentiometer 100 tot 470 ohm(RV).
In plaats van de R4 komt het systeem of de impedantie die men wenst te meten, en in plaats
van een gelijkspannings-voedingsbron, een HF generator.
Deze hoeft niet meer dan 2 of 3 Watt HF uitgangsvermogen te leveren.
De milliampèremeter is vervangen door een samengesteld geheel dat bestaat uit een
condensator, een diode en een galvanometer, in serie met een variabele weerstand of
potentiometer, om de stroom aan te passen aan de gevoeligheid van de galvanometer (100
μΑ).
Bij een brug die in evenwicht geregeld is (=>meetinstrument duidt nul aan), geldt:47 x RV=
47 * ZAntanne.
Met een vereenvoudiging, door aan beide zijden 47 te schrappen, bekomt men: waarde van
de potentiometer RV= impedantie van de antenne.
De wijzerplaat van RV wordt rechtstreeks in ohms geijkt met de impedantie-waarde van de
onbekende tussen de klemmen X X '.

De verschillende samenstellende delen:
Weerstanden: Twee niet inductieve (kool-)weerstanden 47 Ohm 3 Watt.
De potentiometer: 470 ohm (3 W) of 100 ohm (deze laatste waarde als men veel werkt met
50 tot 75 ohm antennes en kabels)=> pot’s met schakelaar te kiezen.
Diode: Normaal wordt een germanium diode (OA95 bijvoorbeeld) of een silicium diode
(1M4148) met lage drempelwaarde, zodat ze voor een even geringe spanning begint te
geleiden als een germanium diode (0,2 tot 0,4 V i.p.v. 0,7 V).
Condensator: Vaste 1 nF condensator. In sommige uitvoeringen van deze brug zit een
variabele condensator van 500 pF, waarmee men kan bepalen of een antenne zich niet zuiver
resistief, maar ook capacitief of inductief. gedraagt.
De condensator wordt parallel met de 470 ohm potentiometer (of 100 Ω) gesoldeerd tussen de
klemmen Y en Y’.
Een van de condensatorplaten wordt geaard, bijvoorbeeld de stator, de andere (de rotor) naar
het centrale punt van een aan-uit-aan schakelaar.
Als deze in de middenpositie staat, is de andere in contact, dan zal de rotor verbonden worden
met de klem X of Υ ter compensatie van capacitieve en inductieve reactanties van het
meetsysteem.
De verbinding met de aarde/massa, wordt gemaakt met een zware stijve elektrische draad of
een lint uit gevlochten metalen geleiders.
Het kastje
Het lijkt niet noodzakelijk om de schakeling in een metalen behuizing onder te brengen. Hier
werd gekozen voor een kastje uit aan elkaar gesoldeerde printplaten:

De bedrading.
Het is niet echt nodig om een gedrukte schakeling te tekenen en te etsen.
Hier werd de bedrading gewoon los opgevat, met de componenten die aan steuntjes met
soldeerlippen zijn vastgemaakt.
Verschil met een antenne-analyzer, zoals die van MFJ.
Eén van de verschillen van dit toestel met een antenne- analyzer is, dat er geen HF-generator
in zit.
Maar die hebben we toch al in huis in de vorm van onze decametrische zender.
Men kan deze instellen zodat hij een vermogen van 2 tot maximaal 3 watt aflevert, om de
impedantiemeter te bekrachtigen via de klemmen TX die bovenaan links in het schema zijn
voorgesteld.

.
Voor een eerste test, en de daaropvolgende meting:
1.Plaats een 50 ohm kunstantenne (dummy load) over de XX’-klemmen.
2.Regel de 47 k potentiometer op zijn maximale waarde.

3.Verdraai de 500 ohm potentiometer tot het begin of tot het einde van zijn bereik (470 of 0
ohm).
4.Stuur een CW signaal van 2 watt binnen via de TX-klemmen.
5.Regel de 47 k potentiometer zodanig dat het meettoestel uitslaat tot het einde van de
schaal.
6.Ga na of die volle uitslag blijft bestaan, door de frequentie van de zender te wijzigen van 3
MHz tot 30 MHz.
7.Indien bij de definitieve meting, bij vervanging van de dummy door een te beproeven
antenne, de meteruitslag teveel zou dalen rond de vermoedelijke resonantiefrequentie van de
antenne, verhoog dan lichtjes het op de schakeling toegepast vermogen van 2 W tot bv. 3 W.
8. Verdraai de 470 ohm potentiometer tot een stand waarbij de meteruitslag tot nul daalt, en
lees de waarde van de antenneweerstand af op de geijkte schaal van deze potentiometer (RV).
Die schaal is vooraf geijkt geweest met precisieweerstanden van 25 ohm, opeenvolgend in
serie geplaatst tot een waarde van 500 ohm.
9) Indien de naald niet volledig tot de nulstand terug te brengen is, gedraagt de antenne zich
ook inductief of capacitief, dus niet zuiver ohms op de resonantiefrequentie.
Schakel dan de regelbare condensator (CV) in, parallel met RV tussen de klemmen Y en Y’.
Door de as van de condensator te verdraaien, zal het mogelijk zijn de meter wel een nul te
laten aanduiden.
De capaciteit die daarmee overeenstemt van de antenne, leest men af op de geijkte schaal van
de condensator.
Indien de antenne te lang is, zal de afgelezen waarde in feite een zelfinductie moeten
voorstellen, en deze kan men berekenen uit: L= 1/(4*π2*f2*C).

Een poging om dit toestel ook tot VHF (144 MHz) toe te passen, zal mislukken, maar daarvoor
kunnen wel hieronder besproken uitvoeringen van een impedantiebrug dienen, die iets minder
eenvoudig zijn.
Enkele uitgevoerde metingen in het station van F5RUJ met dit toestel, zijn samengevat in de
volgende tabel
(links in vergelijking met twee andere meetmethoden):

Variante 6: Het meten van H.F. impedanties (beschreven in een oud nummer van
Electron van de VERON of van CQ-PA: tijdschrift en auteur niet meer
teruggevonden).
HET hier beschreven apparaatje is in staat H.F.- impedanties te meten tussen 20 en 500 ohm;
in dit bereik vallen de meest gangbare waarden van antenne-impedanties, kabel-impedanties
enz.

De theorie is eenvoudig. De figuur stelt het bekende geval voor van de meting van een
'gewone' weerstand Z. Door R1 te variëren kan de spanning tussen de punten A en Β tot nul
gereduceerd worden. Als R2= R3, dan geldt in deze toestand: Ζ= R1 en kan men dus de
waarde van Ζ aflezen op de schaal van R1, aangenomen dat deze in ohms geijkt is.
H.F. impedanties kunnen op dezelfde manier gemeten worden; de voltmeter moet dan een HF
voltmeter zijn en de spanningsbron moet een HF spanning leveren. Het schema van deze HF
versie van de brug van Wheatstone is hieronder gegeven.
De voltmeter moet, zoals in de vorige figuur, de spanning meten tussen de punten A en B.
In dit geval is dat een HF spanning en daarom wordt deze gelijkgericht, gefilterd en gemeten
in de stand 2 van de schakelaar S; in stand 1 van deze schakelaar wordt de spanning aan de
ingang gemeten.

Bouw:

De montage van de onderdelen moet kort bedraad worden.
De potentiometer kan bij voorkeur best een logarithmische karakteristiek hebben, teneinde
een mooie schaal te verkrijgen (na 'ijken'). Het is noodzakelijk dat de potentiometer geïsoleerd
wordt gemonteerd; daartoe wordt de as kort afgezaagd en de bediening geschiedt via een
geïsoleerd koppelstukje met plastiek verlengas.
Deze voorzorgen zijn nodig teneinde de potentiometer ook voor hoge frequenties als een min
of meer zuivere weerstand te kunnen beschouwen.
De voltmeter kan ingebouwd worden maar men kan ook een afzonderlijke universeel meter
gebruiken.
Een voltmeter met een meetbereik van 10 V en een gevoeligheid van minstens 2000 ohm/volt
is geschikt.
De ingangsspanning en de te meten HF impedantie worden via coax-plugs aangesloten.
Ijken
Een mA-meter wordt verbonden tussen de punten A en B en aan de ingang wordt een batterij
aangesloten van 1,5 V. Op de plug 'Z' wordt een weerstand van bijv. 100 ohm (nauwkeurigheid beter dan 5 pct.) aangesloten, en de uitslag van de mA-meter op nul gebracht door de
potentiometeras te verdraaien. Deze stand van de potentiometer wordt gemerkt met 100 ohm. We herhalen
dit met verschillende andere weerstandwaarden tussen 20 en 500 ohm en ijken op die manier
de schaal van de potentiometer. De schaal in ohm moet oplopen bij rechtsom draaien; indien
dit niet het geval is dan moeten de aansluitdraden van de potentiometer omgewisseld worden.
Gebruiksaanwijzing.
De HF -ingangsspanning kan betrokken worden van een meetzender die een voldoende
uitgangsspanning aflevert, of van een diposcillator via een link met een spoel. De zender uit
een Tx/Rx kan ook, maar dan moet men voorzichtig zijn deze geen groot HF-vermogen te
laten afleveren, teneinde de kristaldiode in de brugtak AB te beschermen; 10 V is genoeg, te
meten in de stand 1 van de schakelaar S. De onbekende impedantie Ζ wordt nu gemeten door,
met de schakelaar S in stand 2, de uitslag van de voltmeter minimaal te maken door het
verdraaien van de potentiometer-as. Op de schaal van de potentiometer wordt nu de
impedantie in ohm afgelezen. De nauwkeurigheid van de meting wordt beïnvloed door de
faseverschuiving die de te meten impedantie introduceert; een zuiver ohmse weerstand moet
een goed minimum geven. Als het minimum niet diep is, dan is ook de nauwkeurigheid van de
meting kleiner.
Het meten van de karakteristieke impedantie van een coaxiale kabel vereist enige toelichting.
Als we een lang stuk kabel hebben dan gebruiken we een ingangsspanning met een golflengte
die klein is (of een frequentie die hoog is) t.o.v. de lengte van de kabel. De kabel wordt
aangesloten op de coax-plug, 'Z' en aan het andere eind afgesloten met een koolweerstand.
Bij draaien aan de potentiometer ontstaat de kleinste uitslag van de voltmeter voor die waarde
van de afsluitweerstand die overeenstemt met de karakteristieke impedantie van de kabel.

Een betere meting is mogelijk met een kort stukje kabel (bijv. met een lengte tussen 2 en 15
m) dat afgesloten wordt met een koolweerstand van bijv. 68 ohm . De frequentie van de
ingangsspanning wordt zo gekozen dat de golflengte er van overeenkomt met ca. 5 maal de
lengte van de kabel. In de buurt van de frequentie die overeenkomt met deze golflengte,
zoeken we de frequentie die het beste minimum oplevert.
Als de aflezing op de schaal van de potentiometer nu R ohm is, dan is de karakteristieke
impedantie van de kabel: Zk= √(68 X R) ohm.
Bij het afregelen van. een antenne die gevoed wordt met een kabel, kan het beschreven
apparaatje gebruikt worden om de staande-golf-verhouding (SGV=SWR) zo klein mogelijk te
maken. De potentiometer wordt ingesteld op de waarde van de karakteristieke impedantie van
de kabel en, bij een constante ingangsspanning, is de minimum-uitslag van de voltmeter nu
een maat voor de SGV; hoe kleiner de uitslag, des te kleiner de SGV.
De verhouding van de spanningen in de standen 1 en 2 van schakelaar S kan geijkt worden in
SGV; het is evenwel niet eenvoudig hiervoor waarden op te geven, omdat de spanning-stroom
karakteristiek van de kristaldioden de ijking sterk beïnvloedt.
Andere impedantiebrug.
Via een dip-meter krijgen we alleen een indruk over de resonantiefrequentie van de antenne.
Voor het meten van de impedantie moeten we een ander instrument gebruiken.
Sommige impedantie-bruggen maken gebruik van losse verwisselbare spoelen, en hebben dus
een verschillende spoel voor elke band. De reden om geen gebruik meer te maken van
dergelijke "losse" spoelen is, dat de strooicapaciteiten en inducties die gepaard gaan met het
verwisselen van de spoelen het moeilijk maken om een brug in balans te krijgen.
Het zou best kunnen zijn dat deze bezwaren niet meer relevant zijn in moderne toepassingen
gebaseerd op PIN-dioden. Een ander probleem met bepaalde schakelingen, is dat deze een vrij
hoog signaalniveau uit de HF-generator nodig hebben om een behoorlijke uitslag van de meter
te krijgen. De oplossing is hetzij een HF-versterker voor de brug om het lage niveau van de
signaal-generator op te peppen, of een gelijkspanningsversterker achter de detector te
plaatsen.
De volgende figuur toont een voorbeeld van een brug voor het frequentiegebied tot 32 MHz.
De schakeling is voorzien van een breedband-HF-versterker om het mogelijk te maken een HFsignaalgenerator met een relatief laag signaalniveau te gebruiken (bijv. een dipmeter).

De impedantiebrug werd ontworpen voor een coax-toevoerlijn.
Tot de brug behoren ook het gedeelte rond de differentiële condensatoren C 1 a en C l b , de
onbekende antenne-impedantie, en een vaste weerstand van 68 Ω.
Een transformator (Trl), stuurt de brugschakeling.

Deze transformator is trifilair gewonden met 1 0 windingen 0,5 mm CuL-draad om een T37ringkern. Om eenvoudig een trifilaire spoel te wikkelen, is er, mits men voorzichtig te werk
gaat, een kleine truc.
Neem drie stukken draad van ca. 75 cm lang en leg ze naast elkaar.
Draai de drie uiteinden in elkaar en zet ze vast in de kop van een handboor.
Klem het andere einde in een bankschroef.
Draai langzaam met de boor totdat er ongeveer zes windingen per centimeter ontstaan (niet
erg kritisch).
De detector kan elk instrument zijn dat in staat is om het HF-signaal te detecteren.
Een mogelijkheid is zowel een oscilloscoop (met een bandbreedte van 50 MHz => -3 dB), als
een SGV-meter (met een signaalsterkte-meter) als detectoren.
Bij gebrek aan beter, kan men zelfs een analoge meter gebruiken.
Het brug-gedeelte moet afgeschermd worden, en ingebouwd om interferentie tussen de
externe omgeving en de componenten waaruit de brug is samengesteld, te voorkomen.
De breedband-versterker bestaat uit een paar VHF/UHF npn-transistor-trappen in cascade.
De exemplaren kwamen uit een oude tv vandaar de onbekende typenummers.
Exemplaren met een ft van ca 800 MHz, een hfe van 60, een Pd van 200 mW en een Ic van 50
mA voldoen uitstekend. Het ijken van de brug is mogelijk met een klein aantal weerstanden
met een waarde tussen 1 0 tot 1000 Ω.
Bij de differentiële condensator die men in een dergelijke schakeling nodig heeft (bestaat uit
twee regelbare condensatoren, waarvan de assen met een koppelstukje verbonden zijn), was
de brug bruikbaar tot 600 Ω.
Daar boven kwamen de streepjes van de afstemschaal zo dicht bij elkaar te liggen, dat deze
niet meer bruikbaar was.
H et t oe p a s se n v a n d e im p ed a nt i e - br ug .
Eén van de problemen waarmee men regelmatig geconfronteerd wordt bij het gebruiken van
een impedantie-brug in de praktijk, is het feit dat deze alleen lijkt te werken onder de juiste
omstandigheden.
Wanneer de antenne direct wordt aangesloten op de brug, dan wordt de werkelijke impedantie
van de antenne gemeten.
Het kan echter ook, dat de antenne wordt aangesloten via een coaxkabel met willekeurige
lengte.
In dat geval zal de gereflecteerde impedantie, gezien vanuit het oogpunt van de kabel,
gerelateerd worden aan de antenne-impedantie als functie van draadlengte.
Dit probleem is te voorkomen door een voedingslijn te gebruiken die elektrisch gezien, een
halve golflengte is voor de gewenste frequentieband
Een scherp spanningsminimum doet zich voor op die punten die op juist een halve golflengte
van elkaar liggen over de totale lengte van de kabel.
Bedenk hierbij dat de mechanische lengte van de kabel korter is dan de elektrische lengte.
Hoe groot het verschil is, hangt af van de verkortingsfactor die voor elk type kabel anders is.
Wanneer de antenne afgeregeld is, of wanneer de metingen voltooid zijn, kan de voedingslijn
vervangen worden door een stuk coaxkabel met willekeurige lengte, maar wel van dezelfde
soort.
De lengte van de kabel heeft geen invloed op het afregelen van de antenne maar wel op de
metingen.

Tunneldiode dipper.
De Heathkit TUNNEL DIPPER ,MODEL HM-10A.

Kenmerken en gegevens.
Frequentiebereik 3 tot 260 MHz (met behulp van de zes bijgeleverde spoelen).
Afmetingen: 15 cm lang, 7 cm breed, 10,5 cm hoog.
Netto gewicht: 680 gram. De Heathkit Tunnel Dipper werkt met de volgende halfgeleider componenten: drie transistoren, een kristal diode, en een "tunneldiode." Het gebruik van een
tunneldiode, die een negatieve weerstand heeft is vrij uniek in testapparatuur.
De tunneldiode (STD 633) werkt als oscillator, de kristaldiode als gelijkrichter, en er is nog een
silicium diode als spanningsstabilisator. Verder, een 2N407 transistor als gelijkspanningsversterker en twee TI363 transistoren eveneens als gelijkspanningsversterkers.
De voedingsspanning wordt geleverd door een 1,5 V batterij, die slechts 5 mA stroom hoeft te
leveren aan het geheel van de schakeling.
Op het kastje staat een schakelaar met drie standen: uit-diode-oscillator, en een regelknop
‘gevoeligheid’ (sensitivity).
Tenslotte nog een regelknop die een frequentieschaal bedient die voor een doorzichtig
venstertje verdraaibaar is.
In de eerste plaats kan het toestelletje gebruikt worden om dezelfde functies uit te oefenen als
elke vroegere rooster-dip-meter, om onder andere de resonantiefrequentie van een
afgestemde kring te bepalen. Andere functies zijn het gebruik als gevoelige golfmeter voor het
controleren van harmonischen en parasietaire frequenties.

Als een variabele bron HF spanning, kan het worden toegepast om bv. een ontvanger te
testen, of om aan elektronische brugschakelingen de nodige sturende spanning te leveren.
Elk van de zes frequentie- bereiken kan door de juiste insteekbare spoel gekozen worden.
De zes plug-in spoelen worden ondergebracht in het deksel van het kastje.
Dankzij het compacte formaat is de Tunnel Dipper volledig draagbaar.
Een printplaat zit in de kit voor een eenvoudige montage.
Het schema :

De tunnel-dipper past een tunneldiode (TD) toe als een oscillator, een kristal diode als een
gelijkrichter, en drie transistoren in een versterkingsschakeling voor de meter versterkerschakeling.
De tunnel diode vertoont een negatieve weerstand, maar slechts over een klein bereik van de
toegepaste spanningen.(hier geleverd door 1 enkele 1,5 V cel).
Het oscillatorgedeelte staat bovenaan links van het schema afgebeeld. De daarbij behorende
schakelaar verbindt de tunneldiode enkel in de oscillator-posities. Hierdoor is de TD beschermd
tegen HF overbelasting, en wordt het verlagen van de impedantie van de afgestemde kring in
golfmeter (diode stand) door demping, vermeden tijdens toepassingen.
De oscillatorschakeling omvat de ‘tank’-schakeling en de tunneldiode. Met ‘tank’ wordt in alle
elektronische schakelingen een op een bepaalde frequentie afgestemde resonerende parallel
L//C-kring bedoeld. In dit geval bestaat deze uit een regelbare condensator C2A. of C2A en
C2B, parallel met de ingeplugde spoel. Voor het afstemmen over een breed frequentiegebied
wordt de condensator C2B parallel geschakeld met C2A, door een truc te gebruiken, waarmee
men een schakelaar uitspaart, namelijk door de langere pennen op elke spoelplug voor de vier
lagere frequenties. Deze langere pinnen maken contact met een veer (contact) op de
printplaat. De capaciteit van C2B wordt parallel over de tankschakeling toegevoegd om de
juiste L//C verhouding te bekomen die noodzakelijk is om de sinusoscillatie over het gehele
frequentiegebied uit te breiden.
Wanneer de voedingsgelijkspanning voor het eerst wordt toegepast op de tankschakeling,
begint de tunneldiode (gedempt) te oscilleren. De negatieve weerstand van de tunneldiode
zorgt er voor dat een stroom met impulsvorm naar de tankschakeling gestuurd wordt.
De amplitude van deze pulsen is voldoende om L//C - kringverliezen te overwinnen.
Tijdens elke trilling van de oscillatiecyclus wordt een kleine stroomstoot toegepast op de
tankschakeling, die daardoor blijft trillen met een vrijwel constante amplitude, zolang de
voedingsspanning op de gehele schakeling toegepast wordt. tijdens elke oscillatie.
Wanneer de spanning over de tankschakeling maximaal is, is de spanning over de tunneldiode
is minimaal, zodat een grotere stroom door de batterij kan geleverd worden aan de
tankschakeling.

Wanneer de spanning over de tankschakeling daalt, en de spanning over de tunneldiode
maximaal wordt, vloeit er slechts een kleine stroom van de batterij naar de tankschakeling.
Aldus wordt de stroom naar de tankschakeling aangevuld door een stroom uit de batterij,
tijdens elke oscillatie. Wanneer een afgestemde te onderzoeken kring buitenaf, wordt geplaatst
in de buurt van de plug-in spoel van de dipper, zal door de inductieve koppeling tussen beiden,
energie geabsorbeerd worden uit de tankkring van de Tunnel- Dipper.
Deze absorptie, die maximaal is op de resonantiefrequentie van de te onderzoeken afgestemde
kring, zorgt ervoor dat de HF spanning in de tankschakeling van de Tunnel-Dipper zal
afnemen.
Deze spanningsafname verkleint de gelijkgerichte spanning die toegevoerd wordt naar de
versterker, waardoor een "dip" of terugslag in de meterstand van de dipper zichtbaar wordt,
wanneer de dipper afgestemd is op de resonantiefrequentie van de te onderzoeken afgestemde
keten.

Versterker en meter-kring.
De spanning die ontwikkeld wordt over de afgestemde kring binnen de dipper, wordt
gelijkgericht door de diode D2, versterkt door de gelijkspanningsversterker en vervolgens
gemeten. Een geringe wisselspanning wordt afgetakt over de tankschakeling, en via
condensator C1, gelijkgericht door diode D2, en dan toegepast op de basis van transistor Q1.
De gelijkrichter D2 staat tussen de basis en de emitter van transistor die opgesteld is als een
emitter volger.
De gelijkgerichte spanning op zijn basis, wordt via de emitter van Q1 gekoppeld naar de basis
van transistor Q2. De transistoren Q2 en Q3 vormen rechtstreeks (gelijkstroom-) gekoppelde
trappen met samen een hoge versterking. Kleine spanningsveranderingen op de basis van Q2
resulteren in grote stroomveranderingen op de collector van Q3. De collectorstroom van
transistor Q3 wordt gemeten met een mA- meter, en vermits in serie met deze een weerstand
is opgenomen, komt men zo ook de grootte van de collectorspanning te weten.
De gevoeligheidsregeling R4 zorgt voor de juiste voorspanning op de basis van transistor Q1
en maakt dat de uitwijking van de meter niet buiten de ijking van de meterschaal valt.
De onderaan het schema, links voorgestelde schakelaar, laat toe te kiezen tussen de
inschakeling van batterijspanning, zowel als van de diode en de oscillator. Het bovenste deel
van de schakelaar verbindt de tunneldiode in de schakeling, enkel in de oscillator -stand.
Weerstand R9, tussen de basis en emitter van Q2, stabiliseert de belasting van transistor Q1.
Silicium diode D3 in de emitterkring van transistor Q3, werkt als een constante spanningsbron
voor transistor Q2. Weerstand R5 zorgt voor een minimale stroom door diode D3.
De weerstanden R7 en R8 vormen een spanningsdeler die een lage impedantiebron met
geringe spanning aanbiedt voor de tunneldiode.
De tunnel diode werkt inderdaad reeds vanaf 100 millivolt.

Golfmeter -werking.
Wanneer de onderste schakelaar tn de diode-positie geplaatst wordt, kan de tunneldiode en
haar omringende componenten, dienen als golfmeter. De meter geeft dan aan dat de
schakeling (vooral op de frequentie van de tankkring op dat ogenblik) een hoogfrequente
energie oppikt van een uitwendige bron.
De tunneldiode is op een dergelijk ogenblik in deze toepassing, losgekoppeld van alles, omdat
haar lage impedantie, de afgestemde tankschakeling veel te sterk zou dempen, en een zodanig
lage Q zou bezorgen, dat er vrijwel geen enkele weergave als golfmeter door de meter zou
kunnen geregistreerd worden.
Componentenlijst:
Weerstanden.
47 ohm 1/2 watt (geel-violet-zwart) (1 stuk)
560 ohm 1/2 watt (groen-blauw-bruin) (2)
1000 ohm 1/2 watt (bruin-zwart-rood) (1)
6800 ohm 1/2 watt (blauw-grijs-rood) (2)
100 kΩ 1/2 Watt (bruin-zwart-geel) (2)
100 kΩ potentiometer.
Condensatoren.
3,3 pF schijfcondensator.
0,05 μF schijfcondensator.
Dubbele sectie regelbare condensator.
Schuifschakelaar.
Spoelen.
Rode band [3-7 MHz); Paarse band [5 tot 13 MHz); Blauwe band (12-32 MHz); Groene band
(30 tot 90 MHz); Gele band (80-160 MHz); Witte band (150-260 MHz)

Verscheidene :
Kristal diode (1N5626)
Siliciumdiode (TIG247)
Tunneldiode: GE STD 633
Een lengte kabel met 4 geleiders.
Printplaat, verbindingsstrip, spoelhouder, batterij + plaatsingsring.
Verdraaibare trommel voor een plastiek venstertje, in frequentie geijkt.
TI 363 transistor

Toepassing van de impedantiemeter voor metingen aan antennes, door F. Huré in
een oud nummer van CQ-UBA (klein formaat uitgave).
Door tegelijkertijd een impedantiemeter en een golfmeter volgens het absorptie-principe te
gebruiken, kunnen we de impedantie op de resonantiefrequentie van alle soorten antennen
bepalen, en ook deze van alle soorten transmissielijnen.
Zo kan men bv. nazien of een coaxiale kabel of transmissielijn voor een bepaalde toepassing
geschikt is, en de impedantie -karakteristiek vertoont die overeenkomt met bv. 50, 75 of 300
ohm.
Het komt inderdaad in de praktijk voor dat de vernoemde voedingslijnen in werkelijkheid een
impedantie hebben van 60, 90 of 200 Ω, met energieverlies en misaanpassing in een
hoogfrequente toepassing ervan, tot gevolg.
Deze opmerking geldt voor alle toepassingen van impedantiemeters als hulp bij de
ontwikkeling van antennes, van televisie, frequentiemodulatie en op het gebied van de
afstandsbediening om maar enkele HF-toepassingen te noemen. Hieronder volgen enkele
voorbeelden:
a) Dipoolantenne.

De figuur toont hoe men de impedantie van een dipool kan meten met een dipmeter in de
stand ‘oscillator’, dus als generator ingesteld op de resonantiefrequentie van deze antenne.
Indien de voedingsklemmen van de antenne niet van dichtbij (bv. vanop een dak, op een
ladder,..) bereikbaar zijn, is het mogelijk een juiste meting uit te voeren indien de lengte van
de voedingslijn tussen de antenne en de impedantiemeter een aantal halve golflengten
bedraagt.

Beide instrumenten worden zo ver mogelijk verwijderd gehouden van metalen voorwerpen
zoals zinken dakgoten, stalen spankabels voor de antennemast, enz., anders kunnen er
meetfouten optreden.
De knop op de impedantiemeter kan ingesteld worden op bv. 50 ohm, en vervolgens kan men
de frequentie van de HF spanning, geleverd door de dipper, variëren totdat de laagst mogelijke
aflezing van de microampèremeter verschijnt. Een nul-aflezing zal moeilijk te verkrijgen zijn,
omdat een antenne zich bijna nooit als zuiver resistieve impedantie zal gedragen.
De impedantie kan nu op de schaal van het toestel afgelezen worden, en de frequentie op de
schaal van de dipmeter. Bij een dipool kan men zich verwachten aan 10 tot 100 ohm, ook
afhankelijk van de hoogte van de antenne boven de grond.
Als de afgelezen waarde teveel afwijkt van 73 ohm op de resonantiefrequentie van de antenne,
kan men de twee benen ervan verlengen (indien capacitief) of verkorten (indien inductief).
De lengte van de voedingslijn kan, zoals reeds opgemerkt, ook een rol spelen, indien van op
afstand= in de shack, gemeten wordt.
b) De gevouwen dipool:

De meetmethode is dezelfde als bij de dipool, en het resultaat van de impedantiemeting zal
liggen tussen de 150 Ω en 350 Ω.
Het is mogelijk dat in sommige gevallen een tweede minimum dichtbij 500 ohm wordt
waargenomen op een iets andere frequentie.
Dit komt door de kwart-golf resonantie van de arm Β en/of C van de dipool:

Wanneer deze dubbele aanduiding zeer uitgesproken voorkomt, en bovendien blijkt de
bandbreedte van de gevouwen dipool te verminderen, dan kan men dit nadeel ondervangen
door behalve de kortsluiting op de uiteinden, ook nog een kortsluiting aan beide kanten aan te
brengen op 86% van het midden zoals is aangegeven in de figuur:

De som van de twee 86% lengten moet nog altijd gelijk blijven aan 0,95 x λ/2 opdat de
antenne in resonantie nog steeds goed zal blijven werken als straler en als ontvangstantenne
op haar centerfrequentie.
c)Dipool of gevouwen dipool met een director en een reflector.
Het meten van de impedantie van een dergelijke antenne wordt bemoeilijkt door de
aanwezigheid van de parasitaire elementen D en R, waarvan de afstand tot de straler dikwijls
kritisch is, zoals de lengte van de staven.
In elk geval zal de gemeten waarde van de impedantie, door het kortsluitend effect door een
wederzijdse inductiekoppeling tussen alle elementen, lager liggen dan de hierboven vermelde
respectievelijk 10 tot 100 ohm en 150 tot 350 ohm. In elk geval moet de director (D) 5%
korter zijn dan de straler, en de reflector (R) 5% langer.
d) Antennen die (3/2)λ of (5/2)λ of (5/8)λ lang zijn, of met een nog andere lengte.
De bedoeling van dergelijke lengten, is dat men met een zelfde antenne op meer dan 1 band
wil werken, of op harmonischen van een gekozen grondfrequentie.
De meter zal dan impedantiewaarden op verschillende resonantie-frequenties aangeven t.o.v.
de grondfrequentie.
Dit komt omdat de impedantiemeter, de bestudeerde antenne beschouwt als onderverdeeld in
een aantal halve golf antennen, die dan afzonderlijk of gecombineerd met elkaar stralen en
ontvangen.
Zo wordt een straling op bv. 3/2λ van de grondfrequentie mogelijk.
e)Vertikale antennes met of zonder grondvlak ("Ground-Plane," enz.)

De impedantiemeter wordt hier tussen de punten XX’ rechtstreeks of door middel van de halve
golflijn aangesloten, d.w.z. tussen de onderkant van de antennestaaf en de massa, of met het
punt waar de radialen van het grondvlak samenkomen.
Men zal dikwijls waarden meten tussen de 32 en 52 ohm. In het specifieke geval van een
grondvlak antenne, zal veel afhangen van de hoek waaronder de radialen gebogen zijn t.o.v.
een horizontaal vlak dat men zich voorstelt doorheen de onderkant van de vertikale (0,95 x
λ/4) staaf.
Door die hoek experimenteel te wijzigen tussen 90° en bv. 120°,en telkens de impedantie te
meten, kan men resultaten tussen 50 ohm en 70 ohm bekomen, zodat men een dergelijke GP
dan zonder tussenkomst van een balun of van een gamma-aanpassing rechtstreeks kan
voeden met RG-8 of RG58 voor 50 ohm, en RG-11 of RG-59 voor 73 ohm.
De ruisbrug.
Behalve hetgeen we tot nu toe in hetgeen voorafgaat bekeken hebben over metingen aan
antennes, bestaat daarvoor nog een ander handig apparaat, en dat is de ruisbrug, die men
voor dergelijke toepassingen ook een ‘antenne-ruisbrug’ kan noemen.
Behalve het onder meer meten van de impedantie die een antenne vertegenwoordigt, kan men
er ook transmissielijnen en antennes mee op een specifieke lengte snijden op een bepaalde en
gewenste frequentie. De brug bestaat uit een breedband ruisgenerator en een HF
impedantiebrug.
Meestal wordt als nuldetector, die we kennen uit bruggen zoals deze van Wheatstone, in dit
geval vertegenwoordigt door een korte golf ontvanger. Deze dient als frequentie selectieve
detector.
Voor een aantal toepassingen kan een ruisbrug, als volgt opgevat worden:

Ene van verschillende mogelijkheden van opstelling, is hieronder afgebeeld.
Twee gebalanceerde benen van een brug vormen
transformator, die gewikkeld is op een ringkern.
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De breedband ruis wordt als de uitgangsspanning van een transistorversterker, toegepast over
de primaire van de transformator. Een in ohms geijkte potentiometer, maakt deel uit van de
brug. De wijzerplaat is bv. gekalibreerd van 0 tot 100 ohm.
De antenne of een te testen transmissielijn is aangesloten op de vierde tak van de brug.
De ontvanger zit tussen de knooppunten die we uit het voorafgaande kennen als A en B.
Wanneer de brug in evenwicht gebracht is, bestaat er bijna geen potentiaalverschil tussen A en
B, en bijbevolg levert de ontvanger een minimale ruis af.
Een dergelijke toestand bestaat, wanneer de antenne-weerstand dezelfde waarde als de
potentiometer RV. Voor een aantal antennes zal dit tussen de 50 en de 300 ohm liggen.
Indien de antenne of de impedantie ook reactieve componenten bevat, zal de brug niet in
balans zijn.
Uit hetgeen verder volgt, zal blijken dat men dan deze capacitieve of inductieve reactantie kan
meten, door parallel met RV een regelbare condensator te schakelen van bv. 500 pF.

Een andere, hieronder voorgestelde oplossing, kan op dat gebied ook helpen:

Van zodra men de minimale ruis gevonden heeft (minimale audio-uitgang van de luidspreker
en minimale S-meter lezing), leest men tegelijkertijd op de ontvanger deze frequentie ook af
als de resonantiefrequentie waarop de geteste antenne gesneden is.
Hieruit zal dan direct blijken of dit inderdaad de gewenste en gekozen frequentie is voor deze
toepassing, anders moet de antenne verlengd (te capacitief) of verkort (te inductief) worden.
Ruisbrug door Harold Melton, KV5R, gepubliceerd 06/11/2005.
KV5R stelt een ruisbrug voor die volgens hem geweldig goed werkt, en onder meer kan
dienen om er een antenne-tuner mee af te stemmen vooraleer men begint te zenden.

De ruisbrug brengt een breedband ruis voort, en met deze ruisspanning wordt een
brugschakeling gevoed, waarin de ingangskring (antenne t.o.v. aarde- ingang) van een
ontvanger opgenomen is.

De brug wordt geijkt om vooral met gewenste standaardwaarden van antenne-en kabelweerstanden (zoals 50,75 of 300 ohm) te kunnen werken.
De bedoeling is met de hulp daarvan, weerstands-of impedantie-waarden van een
"onbekende" belasting te meten, aangesloten op daartoe voorziene klemmen op de brug.
Door het afstemmen van een ontvanger als detector van het brug-evenwicht, en te luisteren
naar een in dat geval optredende nul (zoals steeds plaatsvindt in de dwarstak van een
Wheatstone-brug waar een galvanometer staat of een geluidsversterker of een koptelefoon),
kan men de resonantiefrequentie van verschillende afgestemde kringen, zoals filters,
antennes,’traps’ of afgestemde sper- en verlengingskringen van antennen, of zelfs antenneafstemmers mee bepalen, zonder met onze Tx te zenden.
Zo kan men een antenne-tuner afstemmen zonder tijdens het regelen daarvan, QRM rond te
strooien die de radio-en televisieontvangers van buren kan storen.
Indien de ruisbrug daarop voorzien is, kan tijdens een dergelijke handeling, een zogenaamde
’bypass’-schakelaar (die tijdelijk de zender vervangt door de brug) dan steeds op "Bypass"
staan vooraleer men begint te zenden.

De ‘bypass’ moet gedimensioneerd zijn voor minstens een paar honderd watt, afhankelijk van
de door de PTT/RTT toegekende zendvergunning. En om straling te vermijden, moeten de
chassis van alle toestellen in de shack, goed geaard zijn, bv. met een dikke koperkabel die
loopt naar een in de grond ingegraven koperen plaat.
Wat de afwerking van de ruisbrug betreft, kan een laag witte verf, en computeretiketten er
voor zorgen dat het afgewerkte toestelletje er aantrekkelijk uitziet.
Eerst wordt de brug geijkt om er op aangesloten coax-kabels of antennen mee te kunnen
meten

Om een 50 ohm weerstand te maken (want de handelswaarde bestaat enkel als 51 ohm), kan
men twee 100 ohm precisie-weerstanden parallel solderen en ze eventueel installeren in een
PL-259 plug, die men bv. ook kan plaatsen op de antenne-aansluiting van een antenne-tuner
om in dat geval als kunstantenne of dummy te werken.
De Q van een brug is niet erg hoog. Dat betekent dat men de brug vrij gemakkelijk zal kunnen
ijken, maar niet om een zeer scherpe nul op te leveren. De brug werkt het best op de 20
meter band en op frequentiebanden die hoger zijn dan de 14 MHz, dus beter op de 21 MHz en
28 MHz banden. Op 80 meter, kan men de minder scherpe aanduiding verbeteren door bv. een
onderzochte antenne-afstemmer, fijn bij te regelen op de gewenste frequentie. De brug werkt
in elk geval praktisch even goed als dure antenne-analyzers.
Meer over het meten van de resonantiefrequentie en de weerstand van een antenne
met een ruisbrug.
De ruisbrug bevat zelf een ruisgenerator, zodat het niet nodig is op uitwendige hoogfrequente
generatoren beroep te doen, zoals het geval is bij impedantie-bruggen.
De brug kan, indien mogelijk, dicht bij het voedingspunt van een te onderzoeken antenne
geplaatst worden, maar indien dit niet lukt, dan best op een aantal elektrische halve
golflengten van de antenne-aansluitingsklemmen verwijderd.

Met ‘elektrische lengte’ wordt hier bedoeld, dat er wel degelijk rekening moet gehouden
worden met de verkortingsfactor vf (= ’velociteits-coëfficient) van de lijn of kabel tussen de
shack en de antenne bij de berekening van lengten, uitgedrukt in een aantal halve golven.

Zoeken van vf.
Soms is de vf -informatie niet beschikbaar bij de fabrikant van kabels en lintlijnen, of achten
we het nodig om de verkortingsfactor zeer precies te meten. De volgende opstelling is
daarvoor mogelijk:

Het ene uiteinde van het te testen stuk kabel, of andere soort transmissielijn is aangesloten op
de antenneaansluiting van de ruisbrug. De andere kant van de lijn wordt kortgesloten.
Een eigenschap van een halve golf lijn, is dat ze hetgeen gebeurt aan éen van haar uiteinden
precies met dezelfde weerstand weergeeft aan het ander uiteinde, zij het dan met 180 graden
fasedraaiing, maar dit laatste is hier niet belangrijk.
Op een bepaalde frequentie zal de ontvanger als nul-detector van de ruisbrug dus nul ruis
aangeven omdat de antenne-ingang van de brug kortgesloten wordt door de kabel.
Dit op voorwaarde dat men de controlepotentiometer van de brug ook op zijn geijkte schaal
vooraf op de stand nul gezet had. Met de afgelezen frequentie kan men de golflengte
berekenen uit λ = c/f =300/f in meters als f staat in MHz.
Men deelt die golflengte λ door 2,en bekomt een lengte L.
Nu meet men de lengte die men aan de kabel gegeven had, zij L1 met L1<L.
Indien men het quotient uitrekent L1/L heeft men de waarde van de verkortingsfactor, tussen
0,66 en 0,88 meestal.
In sommige gevallen, kan een spectrum analyzer ons diensten bewijzen bij deze metingen:

Eenvoudige ruisgenerator, door ON7AMI (zowel op het internet te vinden onder
‘Simple noise-generator’, als gepubliceerd in CQ-QSO 5/6 2008).
Dit project werd verwezenlijkt in het kader van de UBA wedstrijd ' Home-Brew Challence',
uitgeschreven voor de Belgische amateurs, om uit te pakken met een zelfbouw project.
In het kader van de lokale club TLS (Tussen Leie en Schelde) werd dit verwezenlijkt:

De schakeling wordt gevoed door een 9V batterij die via een geplooid beugeltje
dekseltje van de behuizing gemonteerd is.

op het

We kozen voor een modulaire opzet van een 50 MHz tranciever, zoiets als een blokkendoos.
Ondergetekende had de Front-End voor zijn rekening genomen.
Al vlug ontstond de noodzaak om een klein-signaal generator te bouwen om de
ingangskringen, bandbreedte enz., in te stellen en af te regelen.
Een sweepgenerator was er niet voorhanden, dus op zoek naar een andere oplossing.
Een spectrumanalyser had ik wel (trouwens iedereen met een moderne tranciever of
ontvanger met een verbinding met de PC beschikt hierover, maar hij realiseert zich dit meestal
niet.)
Als signaalbron dacht ik aan ruis omdat daar alle frequenties in aanwezig zijn.
Dus op zoek naar een goede ruisbron. Na wat zoekwerk op het internet, besloot ik te kiezen
voor een oplossing waarbij een zener diode als ruisbron gebruikt wordt, gevolgd door enkele
versterker trappen met HF transistoren.

Zeners van 5,5 V tot 6,8 V blijken het meest te ruisen, dus alles wat je liggen hebt is
bruikbaar.
Als transistoren waren in het originele schema 2N2222's gebruikt en zou de bron werken tot
250 MHz.
Ik gebruikte echter BF199 en het ding blijkt zelfs nog een bruikbaar signaal te geven op 23 cm
en is voor het afregelen van filters zeker bruikbaar op 70 cm. Voor de 50 MHz waarvoor de
ruisgenerator oorspronkelijk moest dienen, is het toestel dus meer dan voldoende.

Het geheel is zoals hierboven te zien in een D/Cast box van 115 x 65 x 55 mm. De schakeling
zelf is op een Veroboard gemonteerd en dan rechtstreeks op de BNC connector op het deksel
vastgemaakt.
Enkele metingen:

Hierboven het totale spectrum van 0 tot 1 GHz. Dit lijkt te sterk dalend, doch meestal moet
men enkel een klein stukje van de band gebruiken, en de helling over een klein bereik van 0.1
a 0.2 dB zal meestal niet hinderlijk zijn.

Op bovenstaande meting ziet u de doorlaat-karakteristiek van een keramisch filter op 10,7
MHz voor de FM band.
De pieken in de grondruis zijn van rechtstreeks ontvangen (opgepikte) signalen.

Hierboven ziet u de doorlaatkromme van een eenvoudig kristal op 9,6 MHz, let hierbij op de
totale frequentie-span van slechts 0,8 MHz.
U ziet dus dat de ruisgenerator zeker en vast een goed hulpmiddel kan zijn in onze hobby en
dat zeker tot het UHF gebied dit toestel ons op eenvoudige wijze toelaat om filters en/of
trilkringen af te regelen.

Een andere toepassing is het opmeten van de impedantie van een antenne over een heel stuk
van de band. Hiervoor gaan we bijvoorbeeld een brug van Wheatstone voeden door de
ruisgenerator.

Als gekende weerstand nemen we bijvoorbeeld 50 Ohm en als onbekende weerstand, onze
antenne. Op die manier kunnen we heel makkelijk het werkpunt van onze antenne bepalen
(daar waar het signaal minimaal is) en zie je ook direct de bandbreedte.
Deze meettechniek is zeker vatbaar voor verdere experimenten waarbij dan een
gasontladingslampje gebruikt wordt als ruisbron (deze gaat heel wat hoger in frequentie) en
breedbandversterkertjes om het signaal tot een bruikbare grootte op te voeren.
Ter afronding, nog meer over ruisbruggen:
In hetgeen volgt, zullen we ruisbruggen ontmoeten, waarvan het IC 555 deel uitmaakt, met
een schema ter toelichting.
Een andere categorie die we nog kunnen bekijken, zijn de ruisbruggen, waarbij men, net zoals
ON7AMI, uitgegaan is van een zenerdiode als ruisbron.
Deze keuze werd trouwens hogerstaand ook reeds toegelicht door PA3FFZ met zijn
ruisgenerator.
Wordt vervolgd.
Vormgeving: ON7XM, Jules Verheyde

