De tunnel diode (deel 3), door Willy Acke, ON4AW.

De zelfgebouwde ruisbrug als deel van de apparatuur in de shack van de doorsnee-OM.
Laten we eerst aanknopen bij hetgeen voorafgaat, namelijk bij een impedantiebrug, en haar
op een ringkern gewikkelde transformator.
Praktische impedantiebrug door G3YNH.
Een impedantie brug vergelijkt een bekende of referentie-impedantie met een onbekende
impedantie. Dit houdt in dat we een geijkte regelbare weerstand of een potentiometer, en een
geijkte variabele reactantie nodig hebben, die soepel kan overgaan van een inductieve naar
een capacitieve reactantie.
We kunnen proberen dit laatste tot stand te brengen door een regelbare condensator in serie
te plaatsen met een spoel met regelbare zelfinductie, maar deze combinatie zal enorm
variëren met de frequentie en als "referentie" is de keuze van een dergelijk netwerk niet
rationeel.
Gelukkig bestaat het begrip “reactantie-conjugaat“ waarin ‘conjugaat’ staat voor
‘toegevoegde’, hetgeen betekent dat men een inductieve reactantie kan vervangen door
hetgeen gemeten wordt met een regelbare condensator, door dit van teken te veranderen,
dus met complexe getallen uitgedrukt, een gemeten -jX (= capacitief) te vervangen door een
+jX (= inductief).
Beiden zijn numeriek gelijk, alleen wordt aan de gemeten waarde van de referentiecondensator, een tegengesteld teken toegekend. Ideaal is dit niet, want men moet in een
dergelijke opstelling ook nog rekening houden met ongewenste strooi-capaciteiten, vooral op
de hogere frequenties boven de 14 MHz.

In de hieronder voorgestelde impedantiebrug is daarom gekozen voor een andere oplossing:

Een regelbare condensator CRef. is permanent opgenomen in de referentie-arm van de brug, en
een vaste compensatie condensator (Coffset) is toegevoegd aan de schakeling en geplaatst in de
‘onbekende’ arm van de brug, in serie met de uit te meten onbekende impedantie Zx.
De potentiometer RRef. is een koolstof-type en mag geen draadgewikkeld (spiraalvormig) type
zijn, wegens teveel eigen zelfinductie. Een goede keuze is een 1W Cermet (keramische metaalglazuur)-potentiometer.
Weerstandsmetingen boven ongeveer 500 Ω zijn waarschijnlijk onnauwkeurig, en daarom is
een potentiometer van 500 Ω of minder (270 ohm),een verstandige keuze als weerstandswaarde. Mooie en dure potentiometers met een tandwielaandrijving hebben last van speling,
dus niet gebruiken.
Naast de afgebeelde componenten, is soms een afsluitweerstand nodig, verbonden over de
uitgangsklemmen van de generator, zodat deze opstelling kan werken in een omgeving van
een redelijk niet- reactieve belasting. De condensator-wijzerplaat wordt geijkt met een nul in
het midden, met de positieve capaciteit als CREF groter dan Coffset en de negatieve capaciteit als
CREF is dan Coffset, d.w.z. dat de wijzerplaat gemarkeerd is met de waarde van C Ref-Coffset in pF.
Als de brug in evenwicht is, wordt het reactieve deel van de impedantie (Z x = Rx + jXX)
gegeven door: Xx= 1/[2*π*f *(CRef - Coffset)], waarin f de frequentie is waarop de test werd
uitgevoerd.
Rx wordt rechtstreeks afgelezen op de schaal onder de geijkte draaiknop van RRef.
Wikkelen van de transformator.
T1 is trifilair gewikkeld, met drie identieke wikkelingen naast elkaar geplaatst, zoals op de
volgende afbeelding:

De zwarte stippen geven de ‘fasering’ aan, in dit geval telkens het uiteinde van een wikkeling
van de T1-bedrading.

Men bewikkeld op die wijze de ringkern met drie lengten geëmailleerde draad (#18 AWG tot
26 AWG zijn toepasselijk), maar de draden moeten dezelfde lengte hebben. Het is best drie
verschillende isolatiekleuren te kiezen.
Voor een gemakkelijke uitvoering, bindt men allen samen aan één einde en steekt dat uiteinde
in lijn met de as van de kop, in de kop van een handboor.
Zet de andere uiteinden vast in een bankschroef, en trek de draden over hun lengte aan van
tussen de bankschroef en de boormachine, tot een rechte lijn.
Verdraai traag de kop van de boor, en vlecht daardoor de draden samen, bijvoorbeeld drie tot
vijf verdraaiingen per cm (niet kritisch).
Zodra de driedraads-samengestelde draad gevormd is, kan deze gewikkeld worden op de kern,
na de email-isolatie afgeschraapt te hebben aan alle uiteinden.
Terugkerend naar de figuur van de impedantiemeter kan de uitgangsspanning van een
ruisbron nu aangesloten worden op de ‘Generator’-ingang, de antenne van een communicatieontvanger op de klemmen ‘Detector’ en de uit te meten antenne (of de uiteinden van haar
voedingslijn) op de Zx-klemmen.
Daarbij zijn V1 en V2 in tegenfase, en zoals we weten uit de theorie van de transformatoren
bestaat er ook nog een faseverschil van 180 graden tussen de primaire en de secundaire.
De samengestelde uitgangsspanning van T1, d.w.z. de fasegedraaide ruis plus de
antennespanning= het geïnverteerde ruissignaal, wordt toegevoerd aan de ontvanger detector.
Alle componenten van de ruisbrug, waarvan deze transformator deel uitmaakt, worden best
ingebouwd in een afgeschermde doos, en bovendien elk deel (ruisgenerator, versterker van de
ruis, transfo en brug) ook nog elk in afzonderlijke afgeschermde compartimenten.
In de volgende figuur (als voorbeeld), is deze aanbeveling toegepast op een (andere)
transformator-uitvoering:

Transformator T2 is op dezelfde manier gewikkeld zoals T1, maar is bifilair (twee wikkelingen)
in plaats van trifilair.
De ingangsspanningen van twee verschillende antennes worden in dit geval geregeld door
twee 500 ohm potentiometers (koolstofweerstanden of metaalfilm, geen draadgewikkelde).
De verschuifbare loper van beide potentiometers is verbonden met de respectievelijke
antenne-aansluitingen.
Hun onderste twee uiteinden liggen naar massa.

Tussen de wanden zijn rubberen doorvoerringetjes aangebracht voor de verbindingsdraden.
Korte herhaling van de rol die de brug van Wheatstone speelt in ruisbruggen.
Het eenvoudigste voorbeeld van een brug van Wheatstone, is een gelijkspanningsbrug voor
weerstandsmetingen.
Een dergelijke brug bestaat uit vier weerstanden R1, R2, R3 en R4= RL of Rx. Deze laatste is
de belasting of de ‘onbekende’ weerstand Rx

Wheatstone berekende en bewees, dat in het geval dat R1 x RL= R2 x R3, de brug in
evenwicht of in balans is, hetgeen betekent dat doorheen de dwarstak met het
meetinstrument op dat ogenblik geen stroom meer vloeit. Het evenwicht van de brug kan
men verwezenlijken, door de waarde van de potentiometer R3 te wijzigen.

Men kan de gelijkspanning vervangen door een wisselstroom-generator, en de voltmeter in
de dwarstak gelijktijdig vervangen door een eenvoudige schakeling met een gelijkrichterdiode
die een gelijkgerichte stroom stuurt doorheen een micro-amperemeter.
Een weerstand in serie daarmee, maakt er een voltmeter van. De condensator vlakt de
rimpel af van de gelijkgerichte spanning. Ook in dit geval geldt nog steeds, dat R1/R2=
R3/RL.
Dit is een andere schrijfwijze voor de bovenstaande formule van Wheatstone.

In de afgebeelde praktische toepassing van zo’n brug zijn de weerstanden R1, R2 en R3 elk 51
ohm, 2 watt koolstofweerstanden. Een QRP zender dient om de brug met HF te sturen.
De ‘onbekende’ arm van de brug is verbonden met een transmatch/voedingslijn/ antenne.
De meter zal een nul aanduiden als de transmatch goed afgeregeld is om de antenneinstallatie er te laten uitzien als een 51 ohm resistieve belasting. Het fysieke ontwerp van de
brug moet goed symmetrisch uitgevoerd zijn, zodat parasitaire inductie en capaciteit elkaar
ongeveer opheffen. Dit is voor HF gebruik niet moeilijk, maar kan kritisch worden op VHF=
ZHF.

Variante van de HF brug.
Omdat elke zijde van de brug een spanningsdeler is, kunnen reactieve componenten even
goed gebruikt worden om de resistieve benen te vervangen.
De nul treedt op wanneer X1/X2= Z3/ZL, waarin X= reactantie en Ζ= impedantie.
De termen in deze vergelijking zijn complexe getallen, zoals Z3= R3 + j*X3.
Als men spoelen gebruikt voor de linker kant van de brug, is dezelfde vergelijking van
toepassing voor nul-detectie tijdens het evenwicht van de brug.
En de uitvoering met spoelen leidt vanzelf tot een volgende configuratie waarin men X1 en X2
kan beschouwen als de secundaire wikkeling met midden-aftakking van een transformator via
een derde wikkeling.
Met deze opstelling kan een breedband trifilair gewikkelde transformator verwezenlijken, met
de drie wikkelingen, gespreid over een ferriet ringkern.
Omdat de uitgangsspanning even groot is aan de bovenste en onderste helften van de brug,
wordt de nul vergelijking herleid tot Z3= ZL, wat een complexe impedantie is.
De HF bron levert een wisselspanning af aan haar uitgang, waarvan de frequentie kan
ingesteld worden op elke waarde tussen 500 kHz en 30 MHz in de amateurbanden.
Omdat de nuldetector een brede-band weergave bezit, treden er tijdens de detectie geen
veranderingen op, die zouden noodzaken de brug opnieuw op nul te regelen op verschillende
frequenties.

In deze laatste opstelling wordt een ontvanger toegepast als nul-detector. Bij evenwicht, blijft
dezelfde formule gelden: Z3= ZL (complexe impedantie).
We zouden nog steeds gebruik kunnen maken van een sturende HF generator die een
wisselspanning aflevert op 1 frequentie, maar het is voor bepaalde praktische toepassingen
nuttiger een breedband ruisgenerator te voorzien als leveraar van HF-energie, over dus een
groot frequentiebereik.
De nul wordt nu waargenomen door te luisteren naar het geluid uit de luidspreker ontvanger,
of door te kijken naar de diepste uitslag van S-meter, analoog of digitaal.
Een 50 milliwatt ruisniveau, verspreid over 30 MHz zal geen storing veroorzaken bij de buren,
ook niet als onze detector-ontvanger een S9 ruissignaal aangeeft.
Met zo’n laag ruisvermogen, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle antenneaansluitingen goed vast zitten in deze ruisbrug waar we nu eindelijk zijn aangekomen.

Een gevoelige vermogenmeter, gebaseerd op de verhitting van een NTC, dus een
bolometer, uitgevoerd volgens een brug van Wheatstone (door Carsten Vlieland,
DJ4GC).

Dit meetinstrument dat we kunnen nabouwen, telt zeven meetbereiken van 100 μW tot 300
mW, waarvan de bovenste frequentiegrens hoger ligt dan de X-band.
Met een directionele koppeling, die een verzwakking invoert van 40 dB, kan men het
meetbereik uitbreiden tot 3 kW.
De hoge gevoeligheid van de meter, met een resolutie van de grootteorde van 1 μW maakt
het mogelijk om de frequentiekarakteristiek of de verzwakking te meten van sperfilters,
banddoorlaat-filters, richtkoppelingen, frequentie-vermenigvuldigers, mengtrappen, HF laagvermogen versterkers, enz. Het hoge dynamische bereik loopt tot en met de X-band.

De nadelen van onder meer diode-voltmeters om vermogens te meten, wordt vermeden door
toepassing van het bolometer-principe, waarbij er van uitgegaan wordt, dat de belastingsweerstand zich bevindt in het hoogfrequente gedeelte of compartiment van de schakeling.

Principe van een thermo-vermogenmeter volgens het bolometer principe:
De temperatuurstijging wordt gemeten met behulp van een NTC thermistor, hetgeen een
lineaire vermogenschaal zal opleveren.
De opwarming is een lineaire functie van de effectieve waarde van het HF-vermogen, althans
op lage temperaturen.
De ijking, en eventueel andere metingen kunnen met de nodige nauwkeurigheid uitgevoerd
worden met gelijkspanningen.
Ijking van de schaal:
De beschreven meter heeft zeven meetbereiken van 100 μW tot 300 mW.
De weerstandwaarden, en de overeenkomende meetbereiken (voor een volledige meteruitslag)
zijn:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

2,2 ΜΩ
680 kΩ
220 kΩ
68 kΩ
22 kΩ
6,8 kΩ
1,4 kΩ

(0,1 mW)
(0,3 mW)
(1 mW)
(3 mW)
(10 mW)
(30 mW)
(300 mW)

De benamingen van de weerstanden hebben betrekking op de aanduidingen in het volgende
schema:

Een nadeel van het gebruik van nog een analoge mA-meter, is de wat langere tijd die de naald
nodig heeft om uit te slaan (50% van de volledige schaal na 1 sek.).
De 50 Ω belastingsweerstand moet zo klein mogelijk gekozen worden, omdat een geringe
massa resulteert in een korte voorbijgaande opwarmtijd, evenals een hoge temperatuurcoëfficiënt (= betere meter-gevoeligheid), en heeft een positieve invloed op de bovenste
frequentiegrens in de X-band.
De kleinste, goedkoopste, in de handel verkrijgbare 51 Ω - weerstand, treft men aan in de
vorm van een platte geglaasde uitvoering, en wordt soms aangeduid als een micro-miniatuur
weerstand van 62,5 mW.
Hij heeft de vorm van een kraal-type microchip- weerstand die ondergedompeld werd in een
isolerende lak.
Deze keramische chip is 2,2 mm x 1,2 mm x 0,8 mm groot.
Ook de NTC die de rol speelt van temperatuursensor, moet ook een kleine massa bezitten,
waaruit een korte opwarmtijd volgt van zodra er een spanning op toegepast wordt.
De Siemens Thermwid-NTC weerstand van het type K19 bleek geschikt.
Deze component bestaat uit een glasparel van 0,4 mm diameter met vrijwel onzichtbare
aansluitdraden.
Dit element is zo gevoelig dat het zonder vertraging zal reageren op de stralingswarmte van
één hand, ook op een afstand van 1 meter.
Helaas is dit een dure thermistor, als men hem aanschaft bij de oorspronkelijke fabrikant,
maar hij is ook verkrijgbaar bij andere (goedkopere namaak-) fabrikanten.

Vergelijkingen met de thermoprobes SAK 1000 en KTY 11 toonden aan dat ze veel ongevoeliger waren en 10 keren trager reageerden, dus ongeschikt waren voor deze toepassing.
Bouw van het HF gedeelte.
De NTC thermistor wordt rechtstreeks gelijmd tegen de 51 ohm belastingsweerstand (met
zeer weinig tweedelige lijm uit twee tubes). Vanwege de hoge gevoeligheid, moet deze
samenstelling thermisch ontkoppeld worden van de BNC ingangsconnector.
Omdat de mechanische trek van de binnengeleider van de BNC de chipweerstand zou kunnen
vernietigen, wordt afgeraden de belastingsweerstand rechtstreeks vast te solderen aan deze
HF connector.
Een betere oplossing bestaat er in een 50 Ω striplijn in combinatie met een koellichaam te
laten zorgen voor een aansluiting van de belastingsweerstand op de ingangsconnector.
Deze verwezenlijking ziet er als volgt uit:

Voorbeeld

van

een

geschikte

constructie

van

de

bolometer.

In plaats van de striplijn, kan een hogere gevoeligheid van deze apparatuur bereikt worden
met behulp van thermo-elementen uit de dunne film-technologie.
Teneinde een hoge afsnijfrequentie te waarborgen, is het best de striplijn aan te brengen op
een dubbelzijdig PTFE- materiaal. Een striplijn breedte van 2,3 mm zal het gebruik vereisen
van 0,8 mm dik RT/duroid 5870 materiaal, voor een 12 mm lange striplijn.
Als men al deze materialen niet liggen heeft, kan men zonder problemen ook epoxy printplaten
met goed gevolg gebruiken tot op verschillende GHz, vermits de lengte van de stripgeleider
niet resonant is op deze frequenties.
Als voorbeeld geldt een striplijnbreedte van 3,1 mm bij toepassing van een 1,5 mm dikke
epoxy printplaat.
De overgang tussen de coaxiale connector en de striplijn moet met zorg uitgevoerd worden.
Buitensporig soldeersel op de striplijn moet verwijderd worden met een vijl, anders loopt het
warmtetransport een vertraging op.
De NTC thermistor mag slechts op zijn definitieve plaats vastgelijmd worden, na deze
bewerking.

Teneinde een zo kort mogelijke overgangstijd (zoals stijgtijd en daaltijd) voor het bolometer te
bereiken, is een goede warmteafvoer nodig om de schakeling met maximale gevoeligheid en
snelheid te laten werken.
Het is best een warmtegeleidende pasta aan te brengen tussen de epoxyplaat waarop de
striplijn ligt en de koperen koelplaat, eveneens rond de chip-weerstand.
Temperatuurschommelingen waaraan de ingangsconnector onderhevig is, worden gecompenseerd d.m.v. een tweede koperen (of bronzen) plaat. De gehele bolometeropstelling wordt
omgeven door een metalen afscherming om te voorkomen dat de thermische sonde zou
reageren op de warmtestraling die uitgaat van de ruimtelijke omgeving. De verbindingsdraden
naar de thermistor worden doorheen de wanden geleid via doorvoercondensatoren tussen de
HF-kant en de temperatuurcompensatie zijde.

De behuizing is een standaard metalen doos die 110 mm x 75 mm x 50 mm meet. Om de
stabiliteit en gevoeligheid van de schakeling tot een hoog niveau op te drijven, werd in de brug
een tweede thermistor (K19) opgenomen met dezelfde temperatuurcoëfficiënt ter compensatie
van schommelingen in de omgevingstemperatuur.(ter herinnering: we hebben dergelijke
oplossingen reeds vroeger bekeken in hetgeen voorafgaat over NTC-weerstanden).
In het schema van de schakeling zitten twee operationele versterkers (opmerking: de auteur
heeft de rechtse geen naam gegeven en ook geen componenten-lijst voorzien, behalve van de
door S1 bediende weerstanden).
De eerste operationele versterker (links onderaan het schema) levert een constante stroom af
aan de NTC thermistor, waardoor deze met een lineaire karakteristiek van zijn (veranderende)
weerstandswaarde gaat werken.
De nul-toestand van de brug (= brug in evenwicht) wordt ingesteld met een helicoïdale of
schroeflijnvormige potentiometer die men over tien omwentelingen van zijn as kan verdraaien,
dus een vrij nauwkeurige.
Een referentie-of vergelijkingsspanning wordt geleverd door een LED, die geschakeld is als
zenerdiode en dus als dusdanig dienstdoet.
Spanningen hoger dan 1,5 V zullen de gevoeligheid van de meting verbeteren, maar
tegelijkertijd leiden tot een aanzienlijke zelfverwarming van de thermische sonde.

Om het meetbereik te wijzigen, wordt met een keuzeschakelaar S1 de waarde van de
terugkoppeling-weerstand tussen uit- en ingang van de tweede (rechts voorgestelde)
operationele versterker veranderd.
het meettoestel kan niet overbelast of overstuurd worden, omdat in elke operationele
versterker een inwendige stroombeperker ingebouwd zit.
Men kan voor de twee versterkers ook een dubbele operationele versterker kiezen met een
behuizing met 8 pennen, zoals de TL082.
Deze trekt in volle werking 5 mA als de schakeling gevoed wordt met twee 9 V batterijen,
maar het meettoestel zal ook nog werken als de voedingsspanning slechts 5 V bedraagt. (deze
opmerking van ‘dubbele Opamp) kan verklaren waarom de rechtse niet benoemd is.)
Afregeling.
De meter werd geijkt met behulp van gelijkstroom om de juiste volle schaaluitslag op elk
bereik in te stellen. Het is raadzaam om alle daarbij uitgevoerde metingen te controleren met
een digitale meter om zeker te zijn van de nauwkeurigheid der aanduidingen.
De terugkoppelweerstanden R1 tot R6 worden gekozen met de hoogst mogelijke tolerantie,
bijvoorbeeld 1 %. De gevoeligheid van de bolometer is sterk afhankelijk van de stevigheid van
de mechanische constructie.
Vanwege de niet-lineaire betrekking tussen de temperatuur en de weerstandswaarde van de
NTC- thermistor(en), is het nodig het hoogste bereik van 300 mW afzonderlijk te kalibreren.
Op het 30 mW bereik bedraagt de meetfout maximaal 4%, hetgeen nog aanvaardbaar is.
De uiteindelijke uitslag van de meternaald wordt op zo’n bereik, behaald na 3,4 seconden.
De overgangstijd (τ = 63% van de eindwaarde) bedraagt 1,5 seconden.
De ‘tunnel-dipper, ter herinnering.

Het met een dipmeter (of brug) herstellen van antennes met ‘traps’=sperkringen.
(werkwijze door Dick W5TA en Kees Talen, K5BCQ).
Een ‘trap’ of sperkring, is een in resonantie afgestemde parallel L // C-kring met een hoge Qfactor.
Wanneer een trap-yagi of een eenvoudiger trap-antenne die bestaat uit slechts 1 aluminium
staaf (die in de lengte onderbroken is door de opname daarin van 2 of meerdere sperkringen),
niet meer naar behoren werkt, dan liggen aan de basis daarvan verschlllende
oorzaken:

a) Slechte of intermitterende verbinding tussen de L en C componenten van de sperkring,
binnen de beschermende omhullende. (=aluminium of plastieken buis met voldoende
diameter, afgedekt aan beide zijden met een plastieken deksel).
b) Overschreden doorslagspanning van de C door toepassing van een te groot HF vermogen op
de antenne, met slechte SGV door slechte aanpassing tussen Tx/Rx en antenne. => Ruiken
aan de eindafsluiting= plastieken deksel, leert ons onmiddellijk of/dat de inhoud van de
sperkring verbrand is.
c) indien éen of andere vorm van connector toegepast werd om de ‘trap’ binnen de twee
uiteinden van de aluminium buizen van een deel van de antenne te schuiven: doorgeslagen of
verroeste of gecorrodeerde verbinding(en) in deze coaxiale overgangen.
Hoe een ‘trap’-defect, op te lossen? Remedies en herstel.
Bij de naar beneden gehaalde antenne, op grondniveau in de tuin, of op het dak, of de zolder,
of het balkon van het appartement, controleer de aansluitingen bij elke sperkring.
Zitten de schroeven nog goed vast, of zijn ze volledig doorgeroest zodat ze zelfs met een
schroevendraaier, kruiskop of gewoon, niet meer los te krijgen zijn, en met de boormachine
moeten uitgeboord worden, met als resultaat de vergroting van de opening.
Een slechte elektrische verbinding op elk punt, zal leiden tot verstemming van de ‘trap’, die
niet meer op de juiste frequentie zal zitten en een verslechte SWR= SGV in de hand werken op
de band waarvoor de trap in het midden werd afgestemd.
Al deze opmerkingen gelden niet alleen voor horizontale antennes, maar ook voor vertikale,
die in de handel verkocht worden door Cushcraft, High Gain, Mosley, en tegenwoordig ook
Franse, Italiaanse, Duitse, Japanse…antennebouwers, bijvoorbeeld de AV-5 en vele andere
vertikale antennes.
Test elke ‘trap’ om er zeker van te zijn dat elk deksel stevig vastzit. De hoes is meestal een
plastieken dop of hoed.
Elke beweging van deze kap, kan intermitterende VSWR omstandigheden veroorzaken op de
antenne.
Dit feit kan getest worden door het deksel los te maken met een passende hexschroevendraaier.
Het is aan te raden de bestaande schroeven te vervangen door een grotere zelftappende
schroef in het vergrote gat.
Raadpleeg de resonantiefrequentie waarop elke sperkring zou moeten afgestemd zijn, door die
informatie op te vragen bij Cushcraft e.a., zodat met juistheid kan gecontroleerd worden of de
‘trap’ nog wel op deze frequentie werkt.
We raden met deze opmerkingen natuurlijk niemand aan, geld uit te geven aan commercieel
verkochte trap-antennes, waar men meestal overdreven hoge verkoopprijzen voor vraagt,
maar wel als oefening en hobby door alles zelf te maken en te bouwen.
In elk van de gevallen, gekocht of zelf gemaakt, pas een dip oscillator toe met een zo gering
mogelijke koppeling van zijn spoel, om de frequentie van de trap te bepalen zonder dat deze
frequentie door een te sterke koppeling en demping wijzigt en van de juiste afwijkt.
Gebruik daarbij een digitale frequentieteller of ontvanger met digitale frequentie-uitlezing, om
de frequentie van de dip oscillator juist in te stellen.
De manier, waarop men een koppeling maakt tussen een te herstellen ‘trap’ en een dip
oscillator, is belangrijk.
Bijvoorbeeld voor ‘trap’s uit de ‘AV’-reeks antennes (onder andere), daarvoor is een
capacitieve koppeling nodig omdat de spoel van de L//C-sperkring wordt afgeschermd.
Plaats een ‘trap’ op een geïsoleerde ondergrond (bv. een grote kartonnen doos) en stel de diposcillator (GDO) in op de frequentie van de ‘trap’.

Voor deze capacitieve koppeling moet het uiteinde van de GDO-spoel net iets verwijderd
blijven van het onderste uiteinde van de aluminium buis van de sperkring.
Inductieve koppeling:

Een Inductieve koppeling kan toegepast worden, wanneer de spoel zichtbaar en bereikbaar is.
Bij het controleren van dubbele frequentie sperkringen kan het gebeuren dat tijdens het testen
van de kring een valse lezing optreedt, bijvoorbeeld dat de dip meter-frequentie lager is dan
de werkfrequentie van de kring. Dit wordt veroorzaakt doordat de kring, de dip oscillator te
sterk belast, waardoor deze in frequentie verschuift.
De bijkomende invloed van de temperatuur en vochtigheid van de omgeving kan ook een +/100 KHz verschuiving veroorzaken. Zolang als er geen ernstiger gebreken, grotere
verschuivingen veroorzaken, kan dit nog meevallen en kan men er rekening mee houden Eén
of twee megahertz afwijking, is een duidelijke aanduiding dat de sperkring kapot is,
bijvoorbeeld verbrand.

De meeste spoelen in sperkringen zijn afgedicht door er bijvoorbeeld plastiek rond te gieten,
en zijn daardoor moeilijk te herstellen.
Als dit laatste toch lukt, installeer dan na een laatste controle de ‘trap’s ‘ opnieuw in de juiste
volgorde, (zoals ze eerder gemarkeerd werden), en de multiband vertikale of horizontale
antenne zal dan weer voldoening gevend, werken.
Vaak zitten binnen de buizen die een sperkring insluiten, na een lange duur van presteren
binnen de antenne, nesten van spinnen, uitgedroogde karkassen van insecten, en
gecorrodeerde onderdelen, zodat het soms wel eens de moeite loont om een ‘trap’-antenne
grondig na te zien, of de door ouderdom niet meer werkende spoel of condensator te
vervangen.
Let dan op de dikte van de draad, het aantal windingen, de diameter van de spoelvorm, enz.
en bij de condensator op een voldoende hoge doorslagspanning.
Wie zich als OM, een (te) dure Antenne analyzer aanschafte, zoals een MFJ,kan deze
natuurlijk, met gewoonlijk een grotere nauwkeurigheid dan een GDO, toepassen in de zojuist
aangehaalde metingen.

Voorbeelden van antenne-analyzers, zoals de MFJ (links) en de WE (rechts).
Met deze laatste kan men zelfs diagramma’s van Smith op zijn scherm afbeelden, inzake de op
dat ogenblik onderzochte antenne, of van een kabel met een zekere lengte, en op zijn einde
belast met een impedantie.
We kunnen zelf een antenne-analyzer die de MFJ-259 vervangt, bouwen volgens:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12134
De schakeling is ontworpen door Lyle Koehler en WB6VKH, met drie operationele versterkers,
een voedingsstabilisatie-I.C. en enkele dioden.
Het afgewerkt product ziet er als volgt uit:

Eventjes terug naar ruis in de tijd van de radiobuizen.
In de tijd van de schakelingen met radiobuizen, bestonden er ook al ruisgeneratoren en
ruisbruggen. Een voorbeeld van een verwezenlijking uit die tijd is:

Het probleem dat hier opdook, was de te geringe selectiviteit van de R105-A, een mooie
ontvanger, nog met buizen uitgerust, maar nog te goed werkend, om niet meer te gebruiken.
De middenfrequentie bedroeg 450 kHz ,maar was veel te breedbandig en te weinig selectief.
Daarom werd daarvoor een smalbandig MF-versterkertje (+voeding) met transistor ontworpen
en gebouwd, dat (samen met een 9 V voeding en een geschikte 450 kHz MF transfo) tussen
twee MF versterkers met buizen werd ingevoegd, op een printplaat gemonteerd, en
vastgeschroefd op een vrije plaats op het chassis van de 150-A.

Op het beeldscherm kan men het verschil zien van de middenfrequente versterking vóor deze
wijziging (de breed uitlopende kromme) en (smalband weergave) ná het vastsolderen van de
print met de bijgevoegde MF versterker.
De opname werd gemaakt, met de antenne-ingang van de ontvanger, aangestuurd door de
uitgangsspanning van een ruisgenerator, nog met buizen, namelijk de “General Radio 1383
Random Noise Generator”.
Een testpen met ingebouwde FET-versterker werd naar het rooster van de laatste MF
versterker v.d. ontvangergelegd, waaruit de hierboven voorgestelde ‘amplitude in functie van
de frequentie’ - weergave zichtbaar werd op het scherm van een HP8568B spectrum analyzer,
de duidelijke verbetering aantonend tussen de nieuwe smalbandige MF-doorlaatkromme, en de
vroegere te weinig selectieve.
Deze toestellen met vrij grote afmetingen, kan men tegenwoordig vervangen door draagbare
frequentie-analyzers, zoals de hieronder voorgestelde.
Goedkoop zijn die wel niet, dus ook hier zijn we op zelfbouw aangewezen.

Links: AIM spectrum Analyzer, frequentiebereik 1 MHz tot 1300 MHz, kostprijs 500 euro.
Rechts: Rhode&Schwarz 9 kHz tot 3,6 GHz “R&S FSH4/04 Handheld Spectrum Analyzer and
Vector Network Analyzer”, prijs 5000 euro, iets te hoog gegrepen voor de doorsnee OM.
Als men zoekt op het internet over het onderwerp “homebrew”, ”homemade”, ”homebuilt” =>
spectrum analyzers, vindt men wel OM’s die er ene gebouwd hebben, en ze geven ook hun
printplaten met geëtste banen vrij, maar men moet soms tot zes verschillende prints van 1
schakeling bouwen, en deze dan samenvoegend met elkaar verbinden om tot een werkende
spectrum analyzer te komen.
Dit is niet voor elke zelfbouwer weggelegd, en kan de hoge prijzen van de commerciële
toestellen verklaren. Spectrum Analyse kan ook vanuit drie verschillende hoeken of technieken
benaderd worden, waaronder de FFT of de ‘snelle Fourier Transformatie’, hetgeen éen en
ander zeker niet gemakkelijker maakt.
We hebben niettegenstaande dat, toch een “10 dollar spectrum analyzer “ gevonden voor de
OM’s die het willen proberen, met een I.C. 555, dat trouwens ook in de volgende tekst aan bod
komt als component van ruisbruggen:

Ga daarvoor naar http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/index.php,daal af tot hoofdletter H,
klik dan met de muis op “Homebrew Spectrum Analyzer pdf “.
Onder de P op dezelfde site,kan ook ‘Practical Antenna Design’ en ‘Practical Antenna Handbook’
gedownload worden.
Die downloads werken alle twee, zoals ook ‘Printed circuit boards’, ’QRP classics’, ’Quadbeam 2
el’,e n nog vele andere QST-artikels en ARRL-uitgaven. Als dit niet lukt met alle browsers, is
het best op de PC meerdere browsers (6 is niet overdreven) te installeren om het onderste uit
de kan te kunnen halen van dergelijke aanbiedingen die vrij van het net haalbaar zijn.

Volgens de Hewlett-Packard opvatting is een spectrum analyzer een telecommunicatieontvanger die gewobbeld wordt, om de weergave of doorlaatkromme van een onderzocht
filter dan grafisch weer te geven op het scherm van een kathodestraalbuis.(vandaag op een
flat screen).
Nog even ter opfrissing over het verschil tussen een kathodestraal-oscilloscoop en een
spectrum analyzer:
1) een KSO stelt een op zijn Y-afbuigplaten toegepaste wisselspanning voor als een afbeelding
met op de vertikale as of de ordinaat [de amplitude(n) van die spanning], en op de x-as of de
abscis, de tijd, dus x wordt een tijd-as.
2) Een spectrum analyzer doet, wat de y-as of ordinaat betreft, hetzelfde als een KSO, maar
de x-as of de abscis van de afbeelding, is geijkt in frequentie.
Die frequentie kan oplopen van 0 Hz tot verschillende GHz, en dat merkt men bij de
verschillende in de handel aangeboden spectrum analyzers, waarvan er maar weinigen
geschikt zijn voor het spectrum van onze amateurbanden.
Bijvoorbeeld 240 MHz tot 960 MHz, dat is wel goed voor de 70 cm band en ATV, maar voor de
lagere frequenties kunnen we daar niets mee aanvangen.
Voor degenen die zich toch zo’n toestel willen aanschaffen, zonder het zelf te bouwen, is op te
merken dat de prijzen praktisch onbetaalbaar zijn,bv.11000 euro en meer, behalve bij de
Chinezen Shenzen en Ali (onbetaalde reclame) waar men zich in een keuze tussen meer dan
20 soorten spectrum analyzers, er ene kan aanschaffen met een frequentiebereik van 9 kHz
tot 1,5 GHz voor een prijs tussen 90 euro en 1300 euro.

Spectrum analyser, en een zogenaamde “tracking generator”, in dit geval niet een
ingebouwde, maar een afzonderlijke, samenwerkend met de spectrum analyzer om de
resonantie-frequentie van een antenne te meten.
In de basisvorm, kan men met een spectrum analyzer geen metingen verrichten op filters,
netwerken, enz.
Deze soort metingen vereisen dat een wisselspanning met een bepaalde grootte en frequentie
zou toegepast worden op het te testen netwerk of filter, en dat men vervolgens aan de uitgang
daarvan de weergave meet, opneemt of zichtbaar maakt.
Op die manier kan men een frequentieweergave meten, een omzettingsverlies, terugkeerverliezen, een versterking in functie van de (tijd of) frequentie, enz.
Daarvoor heeft men echter een spectrum analyzer met een ingebouwde “tracking generator”
nodig en die is dus duurder dan de gewone “blote” spectrum analyzer.
De ‘tracking generator’ (‘tracking’ in de zin van een bepaalde golfvorm volgen), en liefst een
ingebouwde, in de spectrum analyser, vervangt de zojuist hierboven vermelde afzonderlijke en
uitwendige wisselspanningsgenerator, en levert een sinusoïdale wisselspanning af die
toegepast wordt op de ingang van het te onderzoeken netwerk of filter.
De uitgang daarvan wordt dan naar de ingang van de spectrum analyzer gelegd, die er een
grafische voorstelling van maakt als amplitude in functie van de frequentie.
Dit kan als de sturende generator voorzien is van een soort wobbelsysteem (bv. met een
zaagtandspanning) die met een zekere ‘zwaai’ (of ‘sweep’) het te onderzoeken filter aftast op
dezelfde frequentie als die van de spectrum analyzer.

Als de uitgang van de tracking generator rechtstreeks zou verbonden zijn met de ingang van
de spectrum analyzer, zou men op het beeldscherm van deze laatste slechts een enkele vlakke
lijn zien.
Wanneer een meetobject zoals een filter geplaatst is tussen de uitgang van de tracking
generator en de ingang van de spectrum analyzer, dan zal de reactie van het meetobject, het
niveau van het tracking generatorsignaal wijzigen, zoals aangegeven op het analysescherm
van de spectrum analyzer.
Tenslotte, kan elke OM zijn/haar PC als een spectrum analyzer gebruiken, met de soundcard
die er inzit, door software daarvoor te downloaden, bijvoorbeeld uit:
http://www.sillanumsoft.org/Download/VAsetup.exe
Verdere mogelijkheden daartoe zijn te putten uit:
https://www.trueaudio.com/rta_abt1.htm,
http://www.qsl.net/pa2ohh/04audionl.htm,
http://www.fountainware.com/Products/Spectracizer/index.htm,
http://www.radio.imradioha.org/pc_based_test_gear.htm,
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/winscope.htm,
http://www.abc.chemistry.bsu.by/vi/analyser/

De verwijzing naar de geluidskaart geeft echter reeds aan, dat de weergave op het
beeldscherm vooral laagfrequente toepassingen zal betreffen, bv. het onderzoek van de
doorlaatkromme van LF hoog- en laagdoorlaatfilters, bandfilters, sperkringen, transformatoren,....

‘Zelscope’ is een Windows-software die een PC omzet in een dual-trace storage oscilloscoop en
spectrum analyzer.

Zelscope gebruikt de geluidskaart van de computer als analoog-digitaal omzetter, die een realtime golfvorm, of het spectrum van het signaal (vooral laagfrequent zoals muziek, spraak of de
uitgangs-spanning van een LF elektronische schakeling) zal omzetten in een grafische
weergave.
Zelscope is voorzien van de interface van een traditionele oscilloscoop, met conventionele
gain, offset, tijdbasis en trigger-controles.
Als een real-time spectrum analyzer kan Zelscope de amplitude- en fase- componenten van
het spectrum tonen.
Terug naar de ruisbruggen.
Degene die, sedert de komst van de transistoren, op dit gebied een eerste steen in het water
heeft gegooid, is mijnheer R.T. Hart in de periode tussen 1968 en 1970 met de volgende
octrooi-aanvraag:

Hierover is in 1970 in Ham Radio (HR) een artikel gepubliceerd, echter zonder expliciet dit
oorspronkelijk werk van mijnheer Hart te vermelden, hetgeen onfair is, vermits de hele
schakeling in die vorm afgekeken werd, en daaropvolgend een lawine van bouwers ontstaan is,
die eveneens Hart niet vermeld hebben. In hetgeen volgt, zullen we ze onderverdelen in twee
categorieën:
1) degenen die eveneens uitgaan van een zenerdiode als ruisopwekker, en die we zullen
klasseren met een opeenvolging van hoofdletters A,B,C, enz.,
2) die er het I.C.555 bij betrokken hebben als laagfrequente modulator van de ruisspanning,
en die we zullen indelen in een opeenvolging van kleine letters a,b,c
Zelfs de commerciële producenten hebben zich ontpopt tot afkijkers van Hart, bijvoorbeeld MFJ
hieronder, alles mooi voorgesteld, maar het is plagiaat:

Vele anderen zijn vertrokken van hetzelfde origineel schema, en daardoor zullen we in hetgeen
volgt, veel op elkaar lijkende redeneringen en besprekingen aantreffen, zodat we daar niet
verbaasd hoeven over te zijn want de oorsprong is bij iedereen dezelfde (octrooi Hart)
waardoor we in hetgeen volgt herhalingen zullen aantreffen.

Daarbij is nog een onderscheid te maken tussen uitvoeringen van de ruisbrug met een brug
die gestuurd wordt door een transformator met vier wikkelingen, en een andere uitvoering met
een transfo met drie wikkelingen. We zullen met deze laatste soort beginnen.
I) Ruisbruggen met een transformator met drie wikkelingen.
A)Ruisbrug met trifilaire transformator.
Hieronder volgt een gelijkaardige ruisbrug zoals deze in het principeschema van Hart, maar
met weinig componenten, en een transformator die trifilair (= met drie spoelen) gewikkeld is.
In dit geval werd er voor gekozen een potentiometer en een regelbare condensator in serie te
plaatsen, en niet in parallel zoals in sommige andere ruisbruggen.
We herkennen in grote trekken de oorspronkelijke principeschakeling van de ruisbrug
van mijnheer Hart.
De driehoekige versterker die Hart voorgesteld had in zijn principeschema, is hier
vertegenwoordigd door een LM 703 versterker.
De ruisgenerator is een 6,8V Zener diode, gevolgd door de ruisversterker. De versterker voedt
de primaire wikkeling van een transformator.
De middenaftakking van de secundaire gaat naar de ontvanger, en de andere twee benen van
de brug vertegenwoordigen enerzijds de ‘bekende’ impedantie, en anderzijds de ‘onbekende’
impedantie, namelijk de antenne.
De ‘bekende’ kan bijvoorbeeld een 51 ohm koolweerstand zijn, en de ‘onbekende’ zowel een
antenne als een antenne afstemmer waarop de te onderzoeken antenne aangesloten is.

B) Ruisbrug: ‘Puente de Ruido’, verkocht in Latijns Amerika onder Spaanse
benaming, door Radio-shack.
Deze ruisbrug gelijkt goed wat vorm, uitvoering en componenten, goed op de vorige, en laat
toe om de werking van een antenne te optimaliseren voor het zenden en ontvangen.
Ze is gebouwd voor frequenties tussen 1,8 en 30 MHz.
De op de klemmen’recept’ (ontvanger) met zijn antenne-ingang aangesloten ontvanger, wordt
met de banden-keuzeschakelaar geplaatst op de vermoedelijke resonantiefrequentie van de
antenne (ook berekenbaar door de lengte van de antenne te meten).
Vervolgens worden de 250 ohm potentiometer, en de regelbare condensator van 250 pF,
zodanig geregeld, dat de ruis, gegenereerd door de zenerdiode, minimaal gehoord wordt in de
luidspreker van de ontvanger.

Op dat ogenblik is de antenne via haar voedingslijn wel aangesloten tussen de klemmen van
de ‘onbekende impedantie (Z-UNKNOWN).
Op de analoge of digitale uitlezing van de ontvanger-frequentie, leest men op dat ogenblik van
geringste ruis, de ware resonantiefrequentie af van de onderzochte antenne.
Alsook de waarden van de weerstand en de reactantie die de impedantie van de antenne
samenstellen.
Bouw:

De voeding wordt verzorgd door een 9-volt batterij, uitgeschakeld indien het toestel niet
gebruikt wordt.
De schakeling is ondergebracht in een aluminium kastje van 12 x 7 x 10 cm..
De meeste onderdelen zijn aangebracht op een printplaat, waardoor men sneller kan meten.
Merk op dat de 240 ohm (kool-) potentiometer, moet geïsoleerd worden van de massa of
aardverbinding om meetfouten te vermijden.
Het mag ook geen te kleine regelbare weerstand zijn, maar een soliede, betrouwbare
uitvoering.
Dit geldt ook voor de variabele condensator van 250 pF, maar van deze laatste zijn de
statorplaten wel geaard.
De schakeling.
De geïntegreerde schakeling is een LM703 οf een gelijkwaardig I.C.
T1= is trifilair= driedradig, met 8 windingen gewikkeld op een ringkern FT-37-43 (uitwendige
diameter= 1 cm; inwendige diameter= 0,5 cm; hoogte= 0,5 cm), met No.# 26 draad (0,455
mm diameter). Zonder twijfel voldoen hier ook kernen met grotere afmetingen.
Ijking.
Om de schakeling te ijken, heeft men drie coaxiale insteekplugs nodig, éen met nul ohm
weerstand als kortsluiting naar de massa, een andere met een weerstand van 50 ohm en de
derde met een weerstand van 180 ohm.
Daarmee kan men de potentiometer ijken.
Het mogen koolweerstanden zijn van 1/4 watt. De regelbare condensator kan eventueel geijkt
worden met een stuk coaxiale kabel van 50 ohm, bv. RG-8M.
Stel 10 MHz in als frequentie, laat de potentiometer staan op 0 ohm weerstand.
Verdraai de as van de regelbare condensator tot de ontvanger nul ruis weergeeft.

Daarbij zal het meestal niet nodig zijn de stand van de potentiometeras aan te passen om de
nul te behouden.
Als geen nulpunt gevonden wordt op 10 MHz, dan is de coaxiale kabel te kort.
Men zal dan wel een reactantie vinden op een andere frequentie dan 10 MHz.
C) Ruisbrug, door de New England QRP-Club.(Project, door D. Benson K1SWL, en
Nick SV1DJGC).

Componenten-lijst:
Aantal
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Aanduiding
Beschrijving
C1
8-50 pF trim condensator.
C2-C5
0,01 μF keramische schijf-kond.
C6
27 pF keram.schijf-kond., neg.temp. coëff..
D1
0,5W Zener diode1N5231B
Q1,Q2
2N4401 NPN transistor.
R1
200 ohm 6mm trim potentiometer.
R2
4,7 k,1/4W (geel-paars-rood-goud).
R3
22 k,1/4 W (rood-rood-oranje-goud).
R4
1,5 k,1/4 W (bruin-groen-rood-goud).
R5
680 ohm1/4 W (blauw-grijs-bruin-goud).
R6
10 k, 1/4 W (bruin-zwart-oranje-goud).
T1
FT50-43 ringkern.

Verder 1 stuk van elk van de volgende onderdelen: schroef 5 mm diameter, moer, borgring,
nylon kabelklem, printplaat 4 mm dik,10 cm lange lintkabel met 3 geleiders, kabel RG-174 met
gesoldeerde BNC connector, 9V batterij, (verbindings-) klemmen.
Enkele raadgevingen voor het bouwen van de schakeling:
Met behulp van een scherp mes, strip zorgvuldig 2,5 cm van de buitenmantel af van het einde
van de RG-174 kabel, en ontrafel zorgvuldig de (meestal vertinde) draadjes van de buitenste
afschermingslaag. Trek al het losgekomene naar éen kant, en draai de draadjes van de
afscherming in elkaar tot een bundel.
Verwijder een lengte van de diëlektrische mantel rond de centergeleider van de coaxkabel, en
installeer de getwiste afscherming in het gat met grootste diameter zoals rechtsboven op de
printplaat zichtbaar is:

Pas de geringst mogelijke warmte toe tijdens het solderen, anders zal het polyethyleen
diëlektrisch materiaal van de kabel vervormen door de overdreven warmte.
Plaats een kabelklem over de RG-174 coax, en zet hem vast op de printplaat met een
machine-schroef en moer.
Opmerking.
Alle draden binnen de brugschakeling, en er van weglopend of er naartoe getrokken, moeten
zo kort mogelijk zijn, en liefst stijf en verzilverd of vernikkeld.
Gebruik korte lengten (5 cm) massieve draad, om parasitaire capaciteiten te vermijden. Deze
opmerking geldt ook als men C1 aanpast voor een zo gering mogelijke ruis tijdens het ‘nullen’.
Wat de afgebeelde componenten op de printplaat betreft, zijn C1, D1, Q1, Q2 oriëntatiegevoelig.
Wat het bewikkelen van de ringkern betreft, splits de drie-aderige draad uit elkaar met een
scherp mes.
Trim de lengtes leidingen zodanig dat er vier windingen van de draden rond de kern kunnen
gewikkeld worden en maak de uiteinden van de draden blank om ze te kunnen solderen.
Vier wikkelingen van drie draden met elk twee uiteinden, maakt zes corresponderende gaten,
waardoorheen de uiteinden zullen gestoken worden om ze op de juiste plaats vast te solderen
op de koperen banen van de print.
Installeer de 9 V batterij met een rubberen spanband, of voorzie een aansluiting voor een
uitwendige batterij of een gestabiliseerde voeding van 9 V tot 15 V. Let op de rood/zwarte
draad polariteit.
Toepassing: afregelen van een antenne met sperkring(en) of ‘trap’(s).
In hetgeen voorafgaat, deden we dit met een dip-meter, maar het gaat natuurlijk ook met een
ruisbrug.
Sluit een 100-ohm 1/4W weerstand over de 'onbekende' (‘Unknown’) klemmen van de
schakeling, en een
ontvanger met een korte lengte
coax op de ‘Rcvr’ (ontvanger-)
aansluiting. Pas een (8 tot 15V) voedingsgelijkspanning toe op de ruisbrug, met het gevolg dat
een luide ruis hoorbaar zal worden in de ontvanger.
Regel de potentiometer R1 voor minimale S-meter aanduiding en pas vervolgens C1 aan.
Zodra deze beiden zorgvuldig afgesteld zijn, moet het ruisniveau in de ontvanger gedaald zijn
tot zijn eigen oorspronkelijke ruis, die altijd bestaat tussen twee stations in.
De brug is nu in balans, en in de nul-toestand. De impedantie kan voorgesteld worden door de
100 ohm weerstand (= de helft van de 200 ohm potentiometer R1).
De parasitaire capaciteit van de te meten onbekende impedantie, wordt nu in evenwicht
gehouden door de R1 en C1 instellingen van de brug.
Als men een sperkring of een parallel LC- kring zou toevoegen op zijn resonantiefrequentie,
parallel met de weerstand van 100 ohm, dan zou er geen verstoring van de nul mogen
optreden, vermits de impedantie van een parallel L//C trilkring op de resonantiefrequentie
theoretisch oneindig is.

Weg van de resonantiefrequentie, zal het ruisniveau toenemen wanneer men de ontvanger
verstemt, aan beide zijden van de resonantiefrequentie.
Om de werkelijke resonantiefrequentie van een sperkring te zoeken en te vinden, wijzigt men
langzaam de afstemming van de ontvanger, in stapjes van 1 Mhz, tot zijn ruis op nul valt.
Indien deze nul vrij breed is, kan men fijner afstemmen tot de geringst mogelijke ruis
gevonden is.
Op dat ogenblik kan men de waarden van de zelfinductie en/of de capaciteit van de
componenten van de sperkring vergroten of verkleinen, als het de bedoeling is, dat hij op een
andere frequentie zou resoneren, en deze laatste kan men dan opnieuw op dezelfde manier
zoeken met een wijziging van de frequentie van de ontvanger tot een nieuwe nul van het
ruisen gevonden is op een nieuwe resonantiefrequentie die dan het midden van de band zou
kunnen zijn, deze door de OM het meest gebruikt.
Voorbeeld van een praktische uitvoering door VK3AQZ:

Het met een ruisbrug meten van de impedantie van een coaxiale kabel, door K6NY,
Jack Althouse.
We bekijken een eenvoudige methode om de karakteristieke impedantie van een
transmissielijn te meten.
Deze werkwijze maakt gebruik van het feit dat wanneer een kabel afgesloten is op een
weerstand met een waarde, gelijk aan de karakteristieke impedantie van de kabel, hij aan zijn
ingang gezien wordt als een zuivere weerstand.
Maar indien de kabel zou afgesloten worden op een weerstand met een andere waarde, zal de
kabel reactief worden, en dat zal ook aan zijn ingang zo bekeken worden.
De nul van een weerstandsbrug is zeer gevoelig voor een reactieve component.
Wanneer we een zuivere weerstand als onbekende onderzoeken, geeft de brug een diepe nul
aan, maar indien er een reactantie aanwezig is, is de nul ondiep.
Deze meetmethode en de opmerking, geldt ook voor balun-transformatoren.

De figuur toont de testopstelling. De procedure maakt, zoals steeds, gebruik van een
ontvanger als detector, bijvoorbeeld in dit voorgesteld geval, afstembaar op frequenties tussen
10 MHz en 20 MHz.
Tussen de klemmen ‘Onbekende’ van de ruisbrug wordt om te beginnen een kunstantenne of
dummy aangesloten onder de vorm van een 50 Ω (51Ω) weerstand.
Daarna wordt de knop ‘X’ (= reactantie-opzoeking met de regelbare condensator) verdraaid tot
de ruis in de ontvanger daalt tot een diepe nul.
Verwijder de 50 ohm weerstand van tussen de ‘UNKNOWN’ klemmen, en sluit de te testen
kabel aan tussen die zelfde klemmen.(een hele rol kabel, of een slechts een stuk van
bijvoorbeeld 1 meter).
Stel de weerstandsknop R van de potentiometer-controle van de brug op een weerstandswaarde, die gelijk is aan de grootte die men verwacht te vinden.
Verander de instelling van de R-knop tot de diepste nul van de ruis gevonden is..
Als de kabel-impedantie benaderd wordt, verdiept de nul.
Bij verder doordraaien van de potentiometeras, wordt de nul weer ondiep.
Na het vinden van de diepste nul, lees de R af op de geijkte schaal onder de R-knop.
Het verkregen resultaat is de impedantie van de kabel.
Trap dipool: De ruisbrug zal een nul opleveren, op elke band waarop een dipool met
afgestemde sperkringen resoneert.
Begin met de hoogste frequentieband, en meet de weerstand en reactantie van de antenneimpedantie, zoals bij een normale dipool.
Herhaal deze werkwijze op de volgende lagere band, en ga zo door bij een antenne met
verschillende paren ‘trap’s.
Deze methode kan toegepast worden op zowel horizontale als vertikale antennes met
sperkringen.
Balun’s: Leg de coax ingang van de balun naar de ‘onbekende’ klemmen van de ruisbrug.. Als
het een 1:1 balun is, zal een 50 ohm vergelijkingsweerstand, na verdraaiing van de
potentiometer van de brug, een nul ruis opleveren in de detector van de brug.
In een dergelijk geval moet de reactantieschaal van de veranderlijke condensator van de brug
praktisch nul aanduiden.
D) Ruisbrug door G3ZOM, uit ‘The Radio Communication Handbook’, van de RSGB.
Ruisbruggen hebben niet de reputatie dat ze zeer nauwkeurig zouden zijn, maar ze zijn wel
gemakkelijk te bouwen, klein van afmetingen, en gemakkelijk te gebruiken.
De nauwkeurigheid en de diepte van de nul hangt vooral af van de lay-out van de brugschakeling en van de zorgvuldigheid waarmee de brug in evenwicht of balans geregeld wordt.

Breedbandige HF-ruis dient als een bron, en een ontvanger wordt toegepast als frequentieselectieve nul detector.
Schema van deze ruisbrug:

.

De weerstanden zijn 0,25 W of 0,5 W, 5% tolerantie, tenzij anders vermeld.
Componentenlijst:
R1 = 220 ohm.

ZD1= 5V6 zener, 400 mW.

R2= 100 kOhm
C1, C2= 10 nF
R3= 1,2 k
C3, C4= 10 nF.
R4= 68 k
C5= 82 pF.
R5= 680 ohm.
C6= 10 mF,16 V electrolytisch.
RV1 = 220 ohm koolstofpot.
CV1= 250pF regelbare condensator.
TR1,Tr2= BC182, 2N3903
S1= eenpolige schakelaar.
T1= FT50-43 ijzerpoeder kern.(of: FT50-5).
Men kan met deze schakeling de serieweerstand en reactantie (0 tot 200 Ω) van een
impedantie meten binnen het frequentiebereik van 1 tot 30 MHz.
De grootte van de reactantie is steeds afhankelijk van de frequentie waarop men meet.
En de capaciteitsvariatie van de variabele condensator die staat in de variabele arm van de
brug, speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in de uiteindelijke waardebepaling van reactieve
elementen zoals inductantie en capacitantie.
Een aantal OM’s die een ruisbrug bouwden, stellen 250 pF voor als een goede (maximum)
capaciteitswaarde van de regelbare condensator.

Voorbeeld van een mogelijke opstellling v.d. brug-componenten.
Het in evenwicht regelen van de brug.
De brug moet in balans gebracht worden om een redelijke ijking over het beoogde bereik te
verkrijgen. Sluit een geschikte ontvanger aan op de detector klemmen, en een niet-reactieve
(koolstof of metaalfilm-) weerstand over de ‘onbekende’-ingang. (UNKNOWN).
De weerstandsleidingen moeten zo kort mogelijk gehouden worden om de ongewenste
(inductieve) reactantie tot een minimum te beperken (vooral belangrijk op het hoogfrequente
uiteinde van het bereik).
Plaats RV1 op maximale weerstand, en verdraai CV1 tot de stand van maximale capaciteit (de
rotorcondensatorplaten volledig in gedraaid naast de statorplaten).
Stem de ontvanger af op 14 MHz en zet de ruisbrug in werking.
Er zal een luid sissend geluid te horen zijn in de ontvanger, en de S-meter (indien aanwezig)
zal een goede signaalsterkte aangeven rond de S9.

Door te luisteren naar het ruisniveau en het observeren van de S-meter, pas de stand van de
draai-as van CV1 aan, tot het ruisvolume afneemt met de bedoeling een nul te verkrijgen, en
tot daadwerkelijk een diepe nul optreedt.
Merk dan met een viltstift de nul-posities van RV1 (200 Ω) en CV1.Stel de frequentie van de
ontvanger in op tussen de 1 en 2 MHz en herhaal deze nul-instellings- procedure.
Deze keer kan de nul scherper optreden, maar de posities van RV1 en CV1 moeten dezelfde
(of dichtbij de eerder verkregene) liggen.
Indien dit niet het geval is, is de bedrading rond sommige delen van de brug te lang. Korte
bedrading is essentieel. Herhaal de procedure opnieuw met het instellen van de ontvanger op
30 MHz. De nul zal veel breder zijn.
De positie van RV1 moet weer dichtbij de eerder verkregene liggen.
Indien dit niet het geval is, kan daaraan verholpen worden door parallel met CV1 een
condensator met kleine capaciteitswaarde te solderen ( tussen pen A en het chassis).
Probeer bijvoorbeeld 10 pF. Indien de toestand slechter is dan voorheen, probeer dan een 10
pF condensator tussen het chassis en RV1 ( verbonden met T1).
Deze kleine ingrepen zullen leiden tot betrouwbare metingen. Een goed afgeregelde brug
heeft op 10 MHz een betere nul dan -50 dB.

Ijking.
Stel de ontvanger in op 14,1 MHz.
Weerstand schaal:
Sluit geschikte weerstanden, éen voor éen aan over de ‘onbekende’ (UNKNOWN) klemmen,
regel de brug op nul en merk de weerstandswaarden van de test- weerstanden op de RV1
schaal. CV1 moet daarbij op de nulstand blijven staan.
De weerstandschaal moet redelijk lineair uitvallen, zodat eenvoudige interpolatie van niet
gemerkte waarden mogelijk is.
Reactantie schaal.
Sluit een 51 Ω weerstand met behulp van korte draden over de ‘ONBEKENDE’ klemmen.
Nul de brug en markeer de stand van CV1 dan als nul (‘0' met een viltstift).
Laat de 51 Ω weerstand op zijn plaats, en sluit een reeks van condensatoren met een gekozen
waarde aan over C5 (gebruik de klemmen A en B), telkens de brug op nul regelend en de
waargenomen reactantie markerend op de reactantie-schaal (met de capaciteitswaarde).
Dit deel van de schaal geldt ook voor een serie-inductie (positieve reactantie XL).

Met de 51Ω weerstand nog op zijn plaats, plaats een reeks condensatoren parallel met CV1,
opnieuw telkens een nul zoekend, en merktekens aanbrengend als voorheen.
Dit deel van de schaal vertegenwoordigt de seriecapaciteit. {negatieve reactantie of Xc).
Merk op dat de schaal slechts lineair zal zijn indien een regelbare condensator toegepast wordt
als CV1, waarvan de rotorplaten met een zodanige vorm uitgevoerd en gesneden zijn, dat de
capaciteit van deze condensator verandert volgens een lineaire wet als men de as verdraait.
Opmerking over de reactantie schaal.
In de meeste gepubliceerde ontwerpen van ruisbruggen, laat men de reactantieschaal staan,
geijkt op deze manier, of gebruikt men een grafiek of een formule om de omzetting naar de
reactantiewaarde in positieve (inductieve) of negatieve (capacitieve) ohms uit te voeren.
Voorbeeld van een dergelijke grafiek:

Grafiek om een capaciteitsaflezing om te zetten
in een positieve (inductief) of negatieve reactantie.
Men kan ook formules gebruiken voor de omzettingen, zoals:

met in de noemer=> 2πf*C5*(S + C5), waarin X de reactantie is in ohm, f de frequentie in
MHz, S de schaalwaarde (+ of -) en C5 = 82 pF.
Werken met de gebouwde ruisbrug.
Deze brug meet de waarde van de impedantie die aangesloten is over de ‘ONBEKENDE’
klemmen. Als men daar een antenne over aansluit, moet men zich wel rekenschap geven van
het feit dat de antenne op een afstand van de shack ligt, en er een impedantietransformatie
zal plaatsvinden vanwege de coaxiale kabel of lintlijn vanaf de antenne naar de meetbrug.
Om de juiste toestand te vinden en de juiste impedantie, maakt men dan gebruik van het
diagram van Smith, waarover nog een aflevering in deze reeks volgt ter verklaring, en hoe
men er mee kan werken.
In andere gevallen van impedantiemeting, worden RV1 en CV1 afwisselend gevarieerd om de
beste nul te verkrijgen.
De equivalente serieweerstand wordt rechtstreeks afgelezen op de RV1 schaal.

Verder kan men bij metingen op een antenne te werk gaan zoals bovenstaand. Men sluit de
voedingslijn van de antenne aan op de ‘UNKNOWN’ klemmen. De ruis wordt dan met de
ontvanger gemeten, zoals afgebeeld. De ontvanger (of de transceiver in de ontvangst-stand) is
afgestemd op de resonantiefrequentie van de antenne (geschat of gekend),en de R en Xregelingen op de ruisbrug worden bijgesteld voor een minimale ruis. Dit kan op twee manieren
plaatsvinden:
1) Aan het Tx/Rx einde van de voedingslijn in de shack. De antenne moet dan wel gevoed
worden door een voedingslijn of kabel (+balun) die een veelvoud van λ/2 lang is op de
meetfrequentie, tussen de plaats waar de ruisbrug staat en gemeten wordt, en de plaats van
de antenne. Als de antenne bovendien gevoed wordt via een gamma aanpassing of andere
vorm van aanpassing, bijvoorbeeld met een verlengingsspoel, maakt dit dat deze soort meting
geen al te betrouwbare resultaten zal opleveren.
2)Aan het einde van de voedingslijn, dus ter plaatse van de antenne zelf (op een ladder of op
het dak staande, enz. met een zo kort mogelijke voedingslijn-verbinding tussen de ruisbrug en
de antenneklemmen). De aanpassing en het meten van de resultaten zijn hier duidelijk
handiger en juister, maar door op een dergelijk gevaarlijke en ontoegankelijke wijze te moeten
meten is deze werkwijze beperkt tot slechts enkele weinig comfortabele situaties.
Een ander nadeel is dat de ruis van de nul- detector, de ontvanger, in veel gevallen niet goed
hoorbaar zal zijn.
Dit probleem kan overwonnen worden door de ontvanger in de shack te laten staan, en voor
de luidspreker een handy-talky (in de zendstand) of andere vorm van draagbare microfoon of
miniatuur zender-ontvangertje te leggen, waarvan men het ontvangstgedeelte, gevoed door
een batterij in een bovenzak kan steken terwijl men op een ladder of op een dak staat,
eventueel met een kleine koptelefoon op de LF-uitgang van deze kleine ontvanger
aangesloten.
E) Ruisbrug, door Dick Rollema PA0SE, in Antentop 01-2003.

De aarde-weerstand onder een vertikaal antennesysteem werd gemeten met
een
impedantiebrug, gestuurd door een ruisbron.
De meeste bruggen van dit type hebben een transformator, opgesteld tussen de ruisversterker
en de brugschakeling.
Maar het bleek onmogelijk om de brug onafhankelijk van de frequentie te maken tot 30 MHz.
Door de koppeling tussen de versterker en de brug anders uit te voeren, is het mogelijk toch
betrouwbare metingen te verkrijgen tot 30 MHz.

Om de aardingsweerstand te meten, wordt de Zx aansluiting (rechts onderaan) verbonden
tussen het ondereinde van de laadspoel van de vertikale antenne, en de massa-aansluiting. De
reactantiecontrole van de brug staat op nul (= midden-positie). C2 op het schema is dan gelijk
aan C1.
De detector is afgestemd op de frequentie fo, waarop de aardings-weerstand wordt gemeten,
en potentiometer R3 van de brug wordt gevarieerd tot een minimale ruis hoorbaar wordt op de
ontvanger (=>DET Rx).
Dit minimum is wel frequentie-afhankelijk, zodat het dieper wordt als men de bandbreedte
van de ontvanger vermindert. De totale weerstand van het antennesysteem kan nu afgelezen
worden op de geijkte schaal van R3.
Voor een betere nauwkeurigheid, kan men de waarde van R3 meten met behulp van een
digitale multimeter.
Van die waarde is de eigen weerstand af te trekken van de verlengingsspoel onderaan de
vertikale staafantenne.
In de gevonden waarde zit de stralingsweerstand van de antenne en de weerstand van de
onder de antenne ingegraven draad die zorgt voor het tegengewicht van een dergelijke
vertikale.
Maar in feite zijn deze twee laatst vermelde waarden verwaarloosbaar in vergelijking met de
aardingsweerstand.
In de aardingsweerstand zitten ook de verliezen in de antenne- isolatie en de capaciteit van de
antenne, alsook van voorwerpen die de antenne omringen, zoals bomen.
Maar deze verliezen zijn niet te scheiden van de echte aarde-weerstand.

Het meten van een aarde-weerstand op 50 Hz heeft geen betekenis voor de verliezen op een
dergelijke lage frequentie omdat de aarde-weerstand (-impedantie is juister) afhankelijk is van
de frequentie. Juister omschreven, werkt de aarde op lage frequenties als een weerstand, en
op hoge frequenties als een condensator die parallel staat met een weerstand.
Het zoeken van de verliesweerstand van de verlengingsspoel onderaan de antennestaaf,
wordt door de auteur van dit artikel nog beschreven, met gebruik van een HF generator, een
oscilloscoop en een geschikte voltmeter.
Deze procedure is terug te vinden op Antentop 01-2003.
F) Ruisbrug door PA0LH van de afdeling Friese Wouden van de Veron:

Als ruisbron wordt een zenerdiode gebruikt. Het zeer kleine ruisvermogen wordt in de
versterkertrappen voldoende versterkt. De transistoren zijn van een normaal silicium-type,
bijvoorbeeld BC109 (met hoge transitfrequentie).
De versterkte ruis belandt in een balanstransformator, die gewikkeld is op een ringkern.
De ringkern heeft een diameter van 10 mm en is bewikkeld met 4 draden, welke met een
grote spoed in elkaar getwist zijn met 5 windingen (draad diameter: 0,4 mm geëmailleerde
draad).
De 4 draden worden zo met elkaar verbonden, dat er een transfo'tje ontstaat van 1:1, met in
de secundaire wikkeling een middenaftakking:

De secundaire wikkeling is een tak van de meetbrug.
De schakeling is gemakkelijk te monteren op een stukje print.
Een handige printenmaker tekent snel even een echt goede print. Het variabele C-tje komt uit
een oude transistorradio en heeft een capaciteit van 250 pF. Op de plug ‘Rec.’ sluiten we de
ontvanger aan, en op de plug 'Ant' de onbekende impedantie. Is de brugschakeling in balans,
dus is de ruis uit de ontvanger nul, dan betekent dit dat de beide takken van de brug, waarin
respectievelijk de in te stellen weerstand en condensator - en de onbekende impedantie zich
bevinden, met elkaar in evenwicht zijn.
De impedantie is in de meeste gevallen complex, dat wil zeggen niet alleen uit een ohms
gedeelte bestaand, maar ook capacitief of inductief.
Hoeveel nu de afwijking bedraagt, trachten we met de instelling van de weerstand en de
condensator te bepalen. De vaste C heeft een capaciteit, die de helft is van die van de
variabele C.
Dat moet ook, omdat de vaste C dan gecompenseerd wordt door de variabele C als deze in de
middenstand staat. We meten in dat geval zuiver ohms
Indien onze onbekende impedantie een capacitieve of inductieve component heeft, dan kunnen
we achteraf de grootte vaststellen en bepalen of deze capacitief, dan wel inductief is.

Ijken.
Als we een weerstand van 50 Ohm op 'Ant' aansluiten en we zetten de variabele condensator
(CV) precies in het midden, dan kunnen we met de instelweerstand een punt vinden, waarbij
de brug in evenwicht is. Dit is waar te nemen op de ontvanger als een enorme afname in de
ontvangen ruis. Merk nu de schaal van de potmeter met '50'. Op de schaal van de CV zetten
we nu ‘0'. De kant van de schaal, waarbij de condensator de grootste waarde heeft, noemen
we Xc en de kant met de kleinste capaciteit noemen we X1. Met diverse weerstandswaarden
tussen 10 en 200 ohm kunnen we de schaal van de potentiometer verder ijken.
Praktische Metingen.
In het volgende geval zullen we de impedantie en de resonantie-frequentie van een antenne
bepalen. Verbindt de ontvanger met een stukje kabel aan de ruisbrug.
Stem de ontvanger af op de gewenste frequentie. De antenne wordt op de meetbrug
aangesloten.
Het rechtstreeks aansluiten van de antenne op de ruisbrug heeft de voorkeur, maar dit is niet
in alle gevallen mogelijk. Een tiental cm is niet erg. In andere gevallen neemt u een stuk
coaxkabel van een halve golflengte op de werkfrequentie. Indien bij het in balans brengen van
de meetbrug de draaicondensator precies op nul staat bij het afregelen op minimale ruis uit de
ontvanger, dan leest u op de schaal van de potmeter de gevonden weerstand af.
Op de ingestelde frequentie is de antenne dan in resonantie. In de meeste gevallen echter
staat de condensator niet op ‘0'. Staat deze richting Xc, dan gedraagt de antenne zich
capacitief, dus is zij te kort.
Staat de draaicondensator in de richting X1, dan gedraagt de antenne zich inductief en is dus
te lang. Valt er aan de antenne niets te veranderen, dan kunnen we iets proberen bij de
aansluitplug van de antenne, of aan het begin van de coaxkabel.
In het eerste geval maken we de antenne aangepast aan de kabel, in het tweede geval passen
we de kabel plus de antenne aan op de bron. De geringe verliezen in de coaxkabel zijn (zeker
op HF) te verwaarlozen.
Met behulp van een spoel met variabele zelfinductie, of condensator met veranderlijke
capaciteit is er aan het begin van de kabel heel wat bij te stellen.
Onze SWR= SGV op de kabel is dan ongewijzigd. Wat we gedaan hebben, is de kabel plus
antenne aanpassen aan de uitgang van de zender.
Als we dit alles nu keurig in een bakje bouwen, past dat onqetwijfeld op de plank naast de
zender.
PAoJA noemde dit 'Het kassie belazer', want, wat je niet doet, is het aanpassen van de
antenne.
G)Verbeteren van de RX ruisbrug, door John Grebenkemper, KI6WX, aug. 1989 QST.
De RX ruisbrug is een van de nuttigste toestellen onder de
testapparatuur voor
radioamateurs. Ruis- bruggen kunnen dienen om de antenne impedantie, coaxiale kabelverliezen en karakteristieke impedantie, en de impedanties van elektronische componenten op
verschillende frequenties te meten.
De kennis van de impedantie van een antenne laat ons toe een optimale aanpassing aan de
Tx/Rx in te stellen, of te onderzoeken op welke manier de impedantie van een antenne
varieert als een functie van de frequentie.
Men kan dan ook het bestebijpassende netwerk over het gewenste frequentiebereik
ontwerpen. Dit artikel probeert de prestaties van een ruisbrug te verbeteren, omdat:
-Er bestaan maar weinig goede beschrijvingen van de werkwijze die toelaat de
reactantieschaal van een ruisbrug te ijken.
-Gepubliceerde artikelen over antenne-impedantie metingen hebben het steeds over het feit
dat de ruisbrug ofwel vlakbij de voedingsklemmen van de te onderzoeken antenne staat, of
aan het einde van een coaxiale kabel ligt, die een veelvoud is van een halve golflengte op de
resonantiefrequentie van de antenne.

Het op maat snijden van dergelijke kabels is bijna ondoenlijk, evenals het feit dat een
voedingskabel tussen de shack en de antenne een juist aantal halve golflengten zou zijn op de
meest gebruikte frequentie, dat is ook bijna onbestaande. En zelfs dan nog, kan zelfs een
perfecte lengte van een kabel, significante fouten in het meetproces introduceren, en
onnauwkeurige resultaten opleveren, of is op slechts één frequentie nauwkeurig, en daar
hebben we ook niet veel aan.
Mogelijke uitvoering van een ruisbrug in haar omgeving:

Rv en Cv zijn de variabele weerstand of potentiometer, en de regelbare condensator, beiden
dienend om de brug in evenwicht te brengen.
Zu is de onbekende impedantie, die resistieve {Ru) en reactieve (Xu) componenten heeft.
Rs en Cs staan in serie met de onbekende impedantie Zu.
De ruisbron kan al dan niet gemoduleerd zijn, en stuurt de brug via een versterker.
Een onbekende impedantie wordt gemeten na ze aangesloten te hebben op de daartoe
voorziene connector.
Een ontvanger wordt met zijn antenne-ingang verbonden met de klemmen ‘Receiver’ (de
‘Ontvanger’-connector) en zal als detector dienen om de brug in evenwicht te kunnen brengen.
Dit evenwicht of de balans wordt bereikt wanneer de reactantie van de brug-bovenarm gelijk is
aan die van de onderste arm.
Evenwicht kan ook ingesteld worden door de variabele weerstand (Rv) en condensator (Cv)
zodanig beiden bij te regelen, tot een nul gedetecteerd wordt in de ontvanger.
Impedantie metingen worden in dat geval uitgevoerd op de frequentie, waarop de ontvanger is
afgestemd. De ontvanger wordt best geplaatst in de AM-detectie-modus, alhoewel ook nog
voldoening-gevende resultaten bereikt worden in de CW- of SSB- modi, indien AM niet
beschikbaar is.
Als de onbekende impedantie zich voordoet als een serieschakeling: Ζ= R + jX, is de brug in
balans als Ru= Rv - Rs, en Xu= Xv - Xs, waarin Ru en Xu de resistieve en reactieve delen
vertegenwoordigen van de onbekende impedantie.
Daarentegen staan Xv en Xs voor de reactanties van de brug-condensatoren.
Het controleren van de nauwkeurigheid van de brug.
Dit is mogelijk door goede kalibratie-belastingen gebruiken.
Hun PL-259-doorsnede is hieronder afgebeeld:

Ze bestaan uit een kortsluiting (A), een 50 of 100 Ω belasting(B), een 180 Ω belasting(C), en
een variabele weerstand (D). Deze laatste kan bv. dienen om de verliezen in een coaxiale
kabel te meten, terwijl de kortsluiting en de vaste weerstand -belastingen toelaten de
nauwkeurigheid van de ruisbrug te controleren.
Elke belasting wordt opgebouwd in het lichaam van een UHF plug (PL-259 connector) met zo
kort mogelijke draden om de ongewenste, dus parasitaire inductie van elk te minimaliseren.
De weerstanden moeten niet-inductieve types zijn, dus nooit draadgewikkeld. Kwart-watt
weerstanden, met een koolstof-samenstelling, zijn aangewezen.
De potentiometer in de variabele-weerstandsbelasting is een miniatuur uitvoering van 100 Ω of
minder, waarvan de loper, dus de beweeglijke wrijver over het vaste koolstofdeel, aangesloten
is op de centrale pen van de PL-259; de andere aansluiting is verbonden met de aarde.
De eerste stap in de ijking van een ruisbrug, bestaat er in, er voor te zorgen dat de metingen
niet variëren met de frequentie.
Sluit een ontvanger aan op de ‘Receiver’ Ontvanger’ klemmen van de brug, plaats de
kortsluitende belasting over de ‘onbekende’ (‘unknown’) klemmen.
Stem de ontvanger af op de laagste werkfrequentie van de brug, en regel de brug op nul, door
aanpassing van de standen van de potentiometer en de variabele condensator tot een dip in
signaalsterkte optreedt in de ontvanger.
In deze toestand wordt een geijkt brug- cijfer ‘nul’ aangebracht op zowel de weerstand- als de
reactantie-schalen. Verhoog de frequentie van de ontvanger met een paar megahertz, en
herhaal de meting.
De weerstand- en reactantie- metingen mogen niet in waarde veranderen, ook niet tot op de
hoogste werkfrequentie van de brug.
Herhaal deze procedure met de 50- en de 180-Ω belastingen.
Met deze belastingen, moet de brug de juiste weerstand (50 of 180 Ω) en nul reactantie
aangeven.
Ohmse belastingen kunnen eventueel een negatieve reactantie op de hoogste frequenties
vertonen.
Dit is het gevolg van een geringe capaciteit (ongeveer 5 pF) van onder meer de connector(en).
Op 30 MHz meten deze reactanties ongeveer 2 Ω voor de 50 Ω, en 30 Ω en de 180 Ω
belasting.
Als de ruisbrug goed door deze testen geraakt, is het ontwerp klaar, en voldoet het voor
verdere betrouwbare metingen.

Een verbeterde brug.

De bestaande variabele weerstand (Rv= R2) en variabele condensator (Cv= C2) worden nog
steeds gebruikt in de gewijzigde schakeling. De parasitaire capaciteit en inductie, te wijten aan
R2,zijn als Cp en Lp in het schakelschema weergegeven in serie met R2.
Componentenlijst:
C1=2 tot 8 pF variabele condensator.
C2=15 tot 150 pF regelbare condensator.
C3= 20 pF mica.
C4= 47 pF mica.
C5= 82 pF mica.
L1= draadlus.
R1=10 Ω, 1/4 W.
R2= 250 Ω, niet-inductieve potentiometer.
S1=SPDT schakelaar.
T1: elke wikkeling bestaat uit 3 windingen geïsoleerde, massieve draad op een Amidon
ferrietkern BLN-43-2402.

De belangrijkste oorzaak van een ongewenste frequentie-invloed op de werking tijdens het op
nul regelen, bij het zoeken van de evenwichtstoestand, s het ontwerp van de transformator.

De meeste ontwerpen gaan uit van een trifilaire wikkeling op een ferriet ringkern, of kern uit
fijn verdeeld ijzer in poedervorm.
Een dergelijk ontwerp voert een faseverschuiving in over de transformator-secundaire op de
hogere frequenties, waardoor de grootte van de gemeten reactantie bij brug-balans variëert
met de frequentie.
Sommige transformatoren vertonen ook een onvoldoende permeabiliteit van de ringkern,
hetgeen dan op zijn beurt maakt dat de weerstandswaarden variëren op de lagere frequenties.
Er werd geprobeerd aan deze twee nadelen te verhelpen, en dat is ook gelukt, door een
‘binoculaire’ (=met twee doorboorde gaten) kern toe te passen, volgens de afgebeelde
opvatting van de kern met de nodige wikkelingen. Hieronder staat het schema van de
transformator en het zijkant aanzicht.

De transformator is gewikkeld op een Amidon BLN 43-2402 ferrietkern. Elke wikkeling bestaat
uit drie windingen nr.#30 geëmailleerde draad.
Een winding draad passeert eenmaal door beide gaten in de ferrietkern.
De primaire wikkeling begint aan éen zijde van de transformator, en de secondaire wikkeling
begint aan de andere kant. Deze transformator vervangt dus de vaak toegepaste ringkerntransformator in de brug.
Dit ontwerp elimineert de faseverschuiving, en de permeabiliteit van de ferrietkern is groot
genoeg om de ongewenste weerstand-verandering op de lage frequenties te elimineren.
Strooicapaciteit.
Strooicapaciteit werd gedetecteerd bij de 180 Ω belasting, zelfs op lage frequenties.
De grootte van de parasitaire capaciteit kan berekend worden uit:

waar merkwaardig genoeg geen frequentie in voorkomt. RL= de belastingsweerstand (in dit
geval met grootte 180 Ω) Rv = weerstand van de potentiometer van de brug. Cs= de
seriecapaciteit. Een andere mogelijke vereenvoudigde uitdrukking is deze waarin men de serieweerstand Rs in de noemer van deze formule weglaat.
De parasitaire capaciteit Cs kan gecompenseerd worden door een regelbare condensator (C1 in
het verbeterd schema hierboven) in de ‘onbekende’ kant van de brug te plaatsen.
De strooicapaciteit is groter aan de potentiometerkant van de brug dan aan de ‘onbekende’
zijde.
De reden hiervoor is dat de potentiometer R2 een nogal grote strooicapaciteit heeft.
Als benodigde compensatie-condensator C1 met een capaciteit van slechts een paar picofarad,
kan men deze condensator maken door twee korte stukjes geïsoleerde, massieve draad samen
te vlechten.
Om de waarde van de compensatiecondensator goed aan de situatie te laten aanpassen, dient
de gelijkstroomweerstand van de potentiometer in de ruisbrug, Rv (= R2), gelijk te zijn aan de
gelijkstroomweerstand van de 180 Ω belasting, plus de serieweerstand.
Dan bereikt men een nul instelling van de brug, door de compenserende condensator wat bij te
trimmen in lengte, tot, door het verdraaien van de variabele condensator van de brug, een nul
verkregen wordt. Bij wijze van voorbeeld was hiervoor een capaciteit van 7,5 pF nodig, om de
brug in evenwicht te krijgen.

Spreidings-zelfinductie.
Deze parasitaire inductie, indien aanwezig, zal slechts enkele tientallen nanohenries bedragen.
Dit vertegenwoordigt enkele ohms inductieve reactantie op 30 MHz.
Deze ongewenste inductie/inductantie, kan gecompenseerd worden door een spoeltje, dat
bestaat uit slechts 1 winding (3 tot 5 cm lang massieve draad) te plaatsen in het juiste deel
van de brug, en dat bleek het ‘onbekende’ been te zijn.
Pas de grootte van deze spoel aan, totdat de afgelezen reactantie constant blijft van de laagste
tot de hoogste frequentie.
Dit kan bijvoorbeeld lukken met een lus van één winding, 3 cm lang, gewikkeld met nr.# 26
draad, geplaatst in het ‘onbekende’ been van de brug, die nu in evenwicht zal kunnen
geregeld worden.
Reactantie-meetbereik.
Het reactantie meetbereik van de ruisbrug hangt af van verschillende factoren, waaronder de
werkfrequentie, de waarde van de condensatoren (C4 en/of C5 in het verbeterde schema), en
het bereik van de variabele condensator Cv.= C2.
Bijvoorbeeld, op 10 MHz kan het reactantie-bereik 800 Ω tot 130 Ω bedragen.
Men kan een bereikschakelaar voor de reactiewaarden toevoegen aan de schakeling, om
bijvoorbeeld een 20 pF condensator parallel te kunnen schakelen met C2, om de bereikgrenzen te verleggen, of nog om een capacitieve of inductieve reactantiemeting te kunnen
kiezen.
Het nul-reactantie punt ontstaat wanneer C2 ofwel bijna volledig ingedraaid of volledig
uitgedraaid is.
Ijking.
Kalibreren van de weerstandschaal is eenvoudig.
Om dit te doen, stem de ontvanger af op een frequentie in de buurt van het midden van het
bereik van de brug.
Dit is doorgaans ongeveer 10 MHz.
Bevestig de kortsluitingsbelasting op de ‘onbekende’ connector, en nul de brug.
Dit is het nul-weerstand punt, en wordt op het voorpaneel van het toestelletje, op de
weerstandschaal gemerkt.
De rest van het weerstandbereik wordt geijkt met behulp van een nauwkeurige ohmmeter,
door meting van de toename van de weerstand van de potentiometer R2.
Bij elke wijziging daarvan kan men op de weerstandschaal streepjes aanbrengen, bijvoorbeeld
in 10 Ω -stappen.
Hoe is de reactantie-ijking uit te voeren?
Deze hangt af van de gekozen referentiefrequentie, bijvoorbeeld 10 MHz.
Reactanties zijn inderdaad frequentie-afhankelijk, zoals en volgens Xu(f) = XU10 *10/f.
Hierin is f= frequentie in MHz, XU10 = de onbekende reactantie op 10 MHz.

H) Een eenvoudige HF ruisbrug, door M0PMB, gebaseerd op de 7e editie van Amateur
Radio Techniques van Pat Hawker, 63VA, gepubliceerd door de RSGB.

Men kan met dit toestelletje de impedantie bepalen van een antenne op een gegeven
frequentie, door een ontvanger met zijn antenne-ingang aan te sluiten op de ‘detector’klemmen van de brug, de te onderzoeken antenne op de ‘onbekende’ klemmen van het
toestel, en dan de twee controleknoppen (R en X) van de brug te verdraaien om nul ruis te
bekomen.
Vervolgens de waarden van de R en X van de impedantie aflezen op de schaal onder de
knoppen (op de foto ziet men maar 1 knop, deze van de potentiometer, waar er is ook een gat
geboord in het kastje, vanwaar men de as van de trimmer-condensator C kan bereiken met
een schroevendraaier).
De brug kan ook dienen om een gamma-aanpassing juist af te stemmen op bv. een 40 meter
lus-of quad- antenne.

Men kan de brug ijken met een stel koolstofweerstanden, bijvoorbeeld met de waarden 10,
20, 30, 50, 80, 100, 200 en 300 ohm of hun handelswaarden, die daar licht kunnen van
afwijken.

Met de ontvanger op de ‘Detector’- aansluiting van de brug, sluit de kalibratie-weerstand aan
op de ‘Onbekende’- klemmen van de brug. Schakel de het ruisbrug in en luister naar het
sissend ruisgeluid van de ontvanger.
Verdraai de 220 ohm potentiometer tot ongeveer nul geluid komt uit de luidspreker van de
ontvanger, en de S-meter uitwijking sterk gedaald is vanaf S9+ 20 of 40 dB tot praktisch nul.
Pas vervolgens ook de stand van de trimmer -condensator of regelbare condensator in de
brug aan voor de best mogelijke nul in de audio-weergave.
Merk de schaal onder de potentiometerknop met de waarde van de kalibratieweerstand, en
herhaal dit ijk-proces met alle andere ijkweerstandswaarden.
De geijkte schaal zal vrij lineair verlopen, een beetje meer gespreid tussen de aangebrachte
streepjes in de richting van het hoge impedantie einde.
De printplaat (63 x 45 mm) kan geëtst worden, maar evengoed kan men te verwijderen
koperen gedeelten wegslijpen met een snel (5500 t/min) draaiend boormachientje, met in de
kop een conisch slijpsteentje.

Het bewikkelen van de ringkern.
Als torus kiest men best een type ferrox met 28 mm buitendiameter en 18 mm
binnendiameter (T130-2), maar elke ringkern met deze afmetingen voldoet.
Wikkel eerst twee strengen #26 SWG geëmailleerde koperdraad samen, en draai ze in elkaar
met een stap van ongeveer één winding per centimeter.
Wikkel vervolgens negen windingen van het ineengevlochten paar op de kern zoals
aangegeven (voor de duidelijkheid zijn niet alle negen windingen in de figuur voorgesteld).

Neem nu een enkele streng van de draad en wikkel nog negen slagen in de aangegeven
richting, op de voorgestelde wijze.
Verbindt vervolgens de uiteinden van de windingen, zoals aangegeven, en test met een
multimeter op de ohmmeterstand, of alles juist verbonden is.
Schrijf op een stukje kleverig papier, plakband of etiket de aanduidingen A1 / B1 / C1 / en A2
/ B2 / C2 van de uiteinden van de draden.

De A1 / B1 / C1 kant van de kern wordt gesoldeerd naar de daartoe voorziene aansluitpunten
op de printplaat, en de A2 / B2 / C2 naar de brugschakeling.

Printplaat 63mm x 45mm
Alle weerstanden in de brugschakeling zijn koolstoftypes en ze worden verbonden met de
kortste, dikst mogelijke draad.
De minimale afmetingen van de (metalen) behuizing, zijn 110 mm x 60 mm x 25 mm, best
een gegoten doos, met aan het ene uiteinde de aan-uit-schakelaar (alsook een connector, en
aan de andere kant ook).
J) HF-ruisbrug voor HF, door VK5ZVS, S.Spirat, 30 nov. 2001.
Deze HF-ruisbrug levert meer dan 40 dB ruis af op de 160 m tot 6 m amateurbanden.
De schakeling maakt gebruik van 3 x BC547 transistoren voor de versterking van de ruis die
geleverd wordt door een 6,8 volt zenerdiode, en trekt daarbij een stroom van 17mA, hetgeen
het toestelletje geschikt maakt voor een voeding door een batterij.
De inrichting laat toe een nul in te stellen op de laagfrequente uitgang van een ontvanger, met
twee regelbare (resistieve en reactieve) regel-elementen.

Voor-aanzicht en zicht aan de binnenkant.
Een stukje veroboard, een handgewikkelde transformator en een aantal algemeen beschikbare
elektronische componenten, een regelbare condensator en een lineaire koolstof- potentiometer
van 500 ohm is alles wat men nodig heeft.
De transformator is gewikkeld met 7 windingen 0,125 mm (diameter) ECC draad.
Twee wikkelingen in serie worden gebruikt als de primaire van de transfo waarvan de
secundaire de voedingsspanning levert aan de brugschakeling.
Als men het schema dat hieronder volgt bekijkt, blijkt dat daarbij gekozen is voor een aantal
componenten die in parallel geschakeld zijn, veeleer dan in serie.
Door deze keuze wordt ook het aantal klemmen verminderd, dat nodig is om de uit te meten
antenne en de detector-ontvanger op aan te sluiten.
Er is ook een audio-modulatie-ingang (J5) voorzien, dus een aansluiting voor een LF tooningang.

II) Ruisbruggen met een 555 als modulator van de ruisspanning:
a) Bouw en gebruik van een ruisbrug, door J. Carr.
Omega-T, Palomar, Heathkit, en MFJ(222B), zijn enkele bedrijven die goedkope ruisbruggen
geproduceerd en verkocht hebben.

Links:de Omega ruisbrg, rechts de Palomar.
De uitvoering bestaat gewoonlijk uit een kastje met twee verdraaibare knoppen, die boven
twee (geijkte: als weerstand R en reactantie X-) wijzerplaten staan, een schakelaar, en een
paar BNC coax-connectoren, gemerkt:’ antenne’ en ‘ontvanger’.
De ‘Heath Model HD-1422’ ruisbrug is geschikt voor een verscheidenheid van testen en
toepassingen, vooral op het HF en VHF gebied, en zijn niet beperkt tot het testen en uitmeten
van antennes en impedanties.
Ze kunnen meer.

Voorbeeld van het blokschema van een ruisbrug:

De brug bestaat uit vier armen.
De inductieve armen (L1B en L1C) vormen samen met L1A, een trifilair gewikkelde
transformator boven een ferrietkern met de bedoeling, d.m.v. de HF spanning,afkomstig van
de uitgang van de A1-versterker, een brug te sturen.
In de benen daarvan zitten onder meer een parallelschakeling van een potentiometer R1 (200
Ω) met een condensator C1 (regelbare condensator van max. 120 pF).
De potentiometer R1 vertegenwoordigt het bereik (0 tot 200 Ω) van de resistieve component
van een te meten impedantie, en de condensator geeft de reactantie-waarde van de reactieve
component weer.
Condensator C2 in de ‘onbekende’ (‘Unknown’) arm van de brug wordt gebruikt om een (brug)
evenwicht na te streven met de meetcondensator C1.
Op het ogenblik dat de brug in evenwicht (of balans) is, staat C1 ongeveer in het midden van
zijn bereik.
Deze regeling ondersteunt zowel inductieve als capacitieve reactanties, die aan weerszijden
van een "nul"-punt weergegeven zijn (d.w.z. de midden-bereik-capaciteit van C1).
Met de brug in evenwicht, leest men op de R en C–schalen op het voorpaneel, de weerstand en
de reactantie af van de impedantie die op dat ogenblik vastgeschroefd zit op de ‘onbekende’
klemmen (Unknown).
b) Een andere opvatting over de rui s b r ug , do or K.P.Barnsdale, ZL3KB, October
1998
Een ruisbrug is een speciale impedantie-brug waarin de signaal-generator vervangen is door
een schakeling met een ruis-generator.
Bij deze brug gebruikt men normaal een kortegolfontvanger als detecterend element.

Schema van een praktische ruisbrug.
De ruis-generator bestaat uit een 6,8-V-zener-diode die door een 1-kHz-signaal geschakeld
wordt en zo een ruis oplevert die alleen nog maar versterkt hoeft te worden door T l en T2.
Het brug-gedeelte bevat een trifilaire transformator. Een verschil tussen deze schakeling met
andere, is dat hiervoor geen moeilijk verkrijgbare differentiële condensator nodig is, maar een
gewone variabele condensator met een goede kwaliteit voldoende is.
Met deze schakeling kan men we zowel het reële als het imaginaire aandeel van een antenneimpedantie meten. Bij het ijken wordt een ontvanger aangesloten (op een willekeurige
frequentie) en op de antenne-aansluiting een 50 Ω dummy load.
Vervolgens wordt C 1 2 in de middenstand gezet, waarna de brug in evenwicht wordt gebracht
(minimale ruis uit de ontvanger).
Hierna wordt de balansregeling ( C 1 4) afgestemd op minimale ruis.
Daarna wordt deze procedure herhaald voor verschillende (andere dan 50 Ω) weerstanden, om
zo de schaal die behoort bij de potmeter te ijken (C14 ondertussen niet meer verdraaien).
De X-schaal kan geijkt worden met spoelen en condensatoren met standaardwaarden, die
parallel-geschakeld worden met een weerstand van 50 Ω.
Uitgaande van deze onderdelen en de frequentie waarop men luistert, kan men de impedantie
berekenen.

Het aansluiten van de ruisbrug op een antenne, samen met de detector-ontvanger.
Stem de ontvanger af op een frequentie midden i n de gewenste frequentieband.
Voorbeeld van een dergelijke meting:
Een omgekeerde V, afgestemd op 7,1 MHz, en gevoed via een 50 Ω kabel die eindigt op een
balun, vlakbij het voedingspunt van de antenne, wordt over een λ/2 kabellengte aangesloten
op de Zx - ingang van een ruisbrug.
Met de detector-ontvanger, afgestemd op 7,1 MHz, meet men 45 Ω resistief en 600 pF
capaciteit, op het ogenblik dat de ontvanger nul ruis aflevert, na regeling van de weerstanden reactantie- controles van de brug. De capacitieve reactantie kan dan berekend worden uit
de gekende uitdrukking: Xc=1/(2*π*f*C) = 1/[2*π*(7,1*106)(600*10-12) ]= 37,38 Ω.
c) Zelfgebouwde ruisbrug, volgens Homebrew Magazine, 4 juni 2010.

Het is aan te raden, de potentiometer in de brug geïsoleerd op te stellen, om parasitaire
capaciteiten die de balans van de brug nadelig beïnvloeden, geen kans te geven.
Hiervoor diende een stukje veriboard op vier stand-off isolatoren als afstandhouders.
Dit is rechts op de volgende foto duidelijk zichtbaar.

In de brug werd een trifilaire transformator toegepast, met drie wikkelingen op een FT37-43
kern. Benevens de links op de foto zichtbare regelbare condensator, werkt er in de schakeling
nog een vaste condensator met ongeveer de helft van de waarde van de (maximale capaciteit
van de) variabele condensator. Die vaste dient om met het toestelletje ook inductieve
reactanties te kunnen meten, terwijl capacitieve reactanties vooral gemeten worden wanneer
de bovenste helft van de rotor van de regelbare condensator uitgedraaid is.
De reactantieschaal wordt best geijkt met standaard condensatoren met vaste waarde tussen
de ‘onbekende’ klemmen van de brug, op een frequentie van 10 MHz.
In de schakeling zit ook nog een 555 oscillator die een rechthoekgolf met een frequentie van 1
kHz voortbrengt om de ruisgenerator te moduleren.
Daardoor wordt het gemakkelijker om in de detector-ontvanger, op nul ruis af te stemmen bij
het in evenwicht brengen van de brug tijdens een meting.
Op de volgende foto is met enige moeite het 555 IC zichtbaar, een tweetal centimeters links
van de goud-gekleurde kant van de batterij.

De 555 stuurt een zenerdiode-ruisgenerator, gevolgd door een tweetraps 2N3904 versterker
om de ruis tot een behoorlijk niveau op te tillen.
Deze ruis wordt vervolgens toegepast op de brugschakeling.
De witte zichtbare trimmer in het midden van de foto, dient als hulpje voor de regelbare
condensator, om de reactantie-ijking op de schaal onder de CV-knop juist te kunnen instellen,
op het ogenblik dat de brug in evenwicht is.
Als andere reactantie-correctie dient ook nog een spoel met slechts 1 winding, die ligt naar de
‘onbekende impedantie ingang’ van de brug.
Deze spoel dient om de spreidingszelfinductie van een te meten impedantie op te heffen, die
verschijnt op hogere frequenties.
d) De pen-aansluitingen van de 555.
Hier volgt de identificatie voor elke pin:

Bij het tekenen van een schema, wordt door de fabrikant(en) van dit IC aangeraden de 555 als
een bouwsteen te tekenen zoals hieronder volgend, met de pennen op genummerde locaties.

Dit zal helpen de functie van elke pin direct te herkennen:

De functie de verschillende aansluitingen is:
Pin 1 GROUND. Deze wordt aangesloten op de 0 V-rail of het geëtste spoor dat als massa
dient op een printplaat.
Pin 2 TRIGGER. Detecteert 1/3 van de spoorspanning die de uitgang naar een hoog (bv. 5 V)
stuurt. Pin 2 oefent een controle uit over pin 6. Als pin 2 laag is, en pin 6 laag, dan springt de
uitgangsspanning naar hoog, en blijft op dat niveau.
Als pin 6 hoog is en pin 2 laag, springt de uitgangsspanning naar laag, terwijl pin 2 laag blijft.
Deze pen vertoont een zeer hoge impedantie (ongeveer 10 MΩ), en zal tijdens de triggering
ongeveer 1 μA stroom geleiden.
Pin 3 OUTPUT. (de pennen 3 en 7 werken in fase). Wordt hoog (ongeveer 2 V minder dan het
voedingsspanningsspoor) of laag (ongeveer 0,5 V boven de 0 V-rail), en kan tot 200 mA
stroom geleiden en afleveren.
Pin 4 RESET: is inwendig verbonden met ‘hoog’ via 100 kΩ. Deze klem moet tot minder dan
0,8 V gestuurd worden om de 555 chip volledig te resetten.
Pin 5 CONTROL. Een spanning die toegepast wordt op deze pin zal de tijdbepaling van het RCnetwerk dat vaak samen met een 555 toegepast wordt, sterk beïnvloeden.
Pin 6 THRESHOLD. Detecteert 2/3 van de spanning op het voedingsspanningsspoor, om de
uitgang naar een laag niveau te sturen, maar enkel als pin 2 hoog is. Deze pen heeft een zeer
hoge impedantie (ongeveer 10 MΩ) en zal zoals pen 2 ongeveer 1μA stoom geleiden.
Pin 7 ontlading(DISCHARGE). Gaat laag wanneer pin 6 2/3 detecteert van de rail-spanning,
maar enkel indien pin 2 hoog is. Als pin 2 hoog is, kan pin 6 hoog of laag zijn, en pin 7 blijft
dan laag.
Deze klem wordt hoog en blijft hoog, wanneer pen 2 2/3 van de rail-spanning detecteert
(zelfs als een lage puls), als pin 6 laag is. (in deze toestand verkeren 7 en 3 in fase.).
De toestand van pin 7 is gelijk aan die van pin 3, maar pin 7 kan niet hoog worden, maar
shuift op naar een laag niveau en trekt daarbij ongeveer 200 mA.
Men kan pin 7 elektrisch geleidend verbinden met de voedingsspanning over een weerstand,
en met de massa over een condensator.
Pin 8 SUPPLY.(voedingsspanning). Wordt aangesloten op het positieve spoor.

e) Ruisbrug, gebouwd volgens de Palomar-opvatting.

De antenne ruisbrug is een handig apparaat voor het dimensioneren en snijden van antennes
op hun resonerende lengte, en voor het bestuderen van transmissielijnen,
waaraan een bepaalde lengte kan toegekend worden, bv. een halve golf of een kwart golf. Met
een ruisbrug kan men ook de stralingsweerstand van een antenne meten, hetgeen onmogelijk
is met een SGV-aanduider.
In de volgende ruisbrug zit een ruisgenerator, een transistorversterker (tot minstens 100 μV
uitgangsspanning),een (HF-) meetbrug, en aansluitklemmen voor een uitwendige nul-ruis
aanduider, in dit geval een radio-ontvanger die dient als gekalibreerde frequentie-selectieve
detector.
Twee takken van de brug worden aangestuurd door de ruisgenerator via een breedband ferriet
transformator T1, met vier wikkelingen, zogenaamd ‘quadrifilair gewikkeld op een ringkern.
Een derde been van de brug bevat een
De antenne of een andere "onbekende" te meten schakeling wordt aangesloten in het vierde
been van de brug.

Schema van de gemoduleerde HF-ruisbrug.

Wanneer RV1 en VC1 zodanig aangepast zijn, dat de detector ongeveer nul ruis weergeeft,
kunnen de grootte van de weerstand en de reactantie van de ‘onbekende’ afgelezen worden op
de geijkte wijzerplaten.
De reactantie X van de onbekende reactantie zal frequentie-afhankelijk zijn.
De condensator C7 is aan de schakeling toegevoegd om ook inductieve reactanties te kunnen
meten, met een regelbare condensator VC1, waarvan de nul-capaciteit (op de geijkte Cschaal) gekozen wordt, met de rotorplaten half uitgedraaid.
Het zoeken van de resonantiefrequentie van een antenne.
Stel de potentiometer van de ruisbrug om te beginnen in op de stand 50 of 70 ohm.
Stem de ontvanger af, door heen en weer over de frequentieband te zoeken naar nul geluid
(minimum luidsprekerruis of nul S- meterstand).Pas de twee controles van de ruisbrug aan
voor een diepe nul.
De brug is op dat ogenblik in evenwicht of ‘balans’.
De resonantiefrequentie van de antenne kan nu afgelezen worden van de digitale frequentie
uitlezing van de ontvanger.
Het frequentiebereik van de ruis kan tot 200 MHz oplopen. Tegelijkertijd zullen de geijkte
wijzerplaten onder de R- en C-knoppen van de brug, de juiste waarden van de weerstand en
reactantie van de ‘onbekende’ weergeven.
Componentenlijst van de HF ruisbrug:
C1= 100 nF,50 V keramisch.
IC1= TLC555
C2=10 nF, 50V keramisch.
R1= 8,2 kΩ.
C3 tot C6=1000 pF, 50V keramisch.
R2,R4,R6= 1,2 k
C7= 180 pF, zilver mica.
R3,R5,R7= 22 kΩ.
VC1= 365 ρF regelbare condensator.
R8= 680 Ω.
T1= FT 50-6 ringkern uit ijzerpoeder,
Tr 1 tot Tr3= 2N2222. bewikkeld met 4 wikkelingen met elk 6 windingen.
S1= SPCO (=single pole,change over)
RV1= 220 Ω potmeter.
D1= 6,8 V zener.
S1= eenpolige schakelaar.

Als er rechts maar 2 kontakten zijn, wordt een SPCO, een SPDT.
De weerstanden zijn 0,25 W of 0,5 W, 5% tenzij anders vermeld.
De timer IC1 werkt als een astabiele multivibrator op 850 Hz met een 50% arbeidscyclus (bij
een onderbroken aan/uit-werking), voor het moduleren van de ruisbron.
De ringkern-transformator bestaat uit een kern met fijn verdeeld ijzer, type T50-6. die als
volgt gewikkeld is: Snijdt vier lengten van #26 AWG geëmailleerde koperdraad, elk ongeveer
120 mm lang.
Vlecht ze samen, en rijg ze door de centrale opening van de ringkern met vijf tot zes slagen,
gelijkmatig verdeeld over de omtrek om een volledige bedekking daarvan te bekomen.
Verdeel de windingen in twee paren, die elk bestaan uit twee wikkelingen in serie, met het
einde van een wikkeling verbonden met het begin van de andere.
Controleer met een ohmmeter of de twee paren goed geïsoleerd zijn van elkaar.
Streef korte lengten draad na, die van en naar de brug lopen.

RV1 moet een hoge kwaliteit potentiometer zijn, met een loper die wrijft op een
koolstofbedekking.
Bij de bouw wordt de ruisgenerator en de transistoren die de ruis versterken, ingesloten in
afschermende compartimenten. goed gescheiden van de brug en van alles wat te maken heeft
met het meetgedeelte. De ronde metalen potentiometerbehuizing hoeft niet geaard te worden,
maar de metalen spil of as waarmee de loper verdraaid wordt, dient wel geïsoleerd opgesteld
te worden van de rest van de schakeling, en van de frontplaat (waar de as doorgevoerd is) van
het kastje.
De ganse ruisbrug zit ook nog eens in een afgeschermde doos met daarop de juiste
aansluitingen gemonteerd, zoals BNC-connectoren.
Om een koppeling van de ruis-meetschakeling door stromen in ongewenste aardlussen te
voorkomen, hoeft daarom de geaarde zijde van de ruisbron niet gelegd te worden met het
algemene (chassis-) massa van de brug, maar moet door een geïsoleerde leiding verbonden
worden met de stator van de variabele condensator.
Om de inductie van verbindingsleidingen tot een absoluut minimum te reduceren, wanneer
een kabellengte van meer dan enkele millimeters onvermijdelijk is, wordt daarvoor koperfolie
van minimum 6 mm breed gebruikt. Alle leidingen die geaard moeten worden, zijn ook
verbonden met de stator van de regelbare condensator.
De condensator C7, die een zilver-mica moet zijn, mag rechtstreeks over de ‘onbekende’
klemmen gesoldeerd te worden.
Hieronder volgt een geschikte printplaat-uitvoering, zowel aan de bedradingskant als aan de
componenten-zijde.

De ijking.
Sluit een test-weerstand (type koolstof) aan over de ‘onbekende’ klemmen, met de ontvanger
afgestemd op 3,5MHz. Pas de stand van RV1 en VC1 aan, om nul ruis op te leveren in de

ontvanger. Dit zal het geval zijn als RV1 staat op een waarde die gelijk is aan deze van de
test-weerstand (bv. 51 Ω zuiver resistief), en de condensator zal dan op zijn stand ‘nul
reactantie’ staan, dat is met zijn rotorplaten half uitgedraaid.
Herhaal deze bewerking met verschillende waarden van de testweerstand tot bv. 220 Ω, en ijk
daarmee de schaal onder de draaiknop van RV1.
Herhaal de bewerking ook met bekende waarden van de capaciteit van condensatoren, parallel
met de testweerstand tot een maximumwaarde van 180pF.
Merk deze capaciteitswaarden, en de daarmee overeenkomende standen van de as,dus de
knop op de as van VC1 op zijn schaal.
Herhaal deze procedure voor verschillende frequentiewaarden tot 28 MHz, om de juistheid van
de brug te controleren.
Als de print en de bouw zorgvuldig uitgevoerd zijn, zal er weinig verschil te merken zijn in de
nul posities, en in de op de schalen aangebrachte streepjes met de waarden.
Om VC1 te ijken voor negatieve capaciteitswaarden (= voor metingen van inductie),is het
nodig tijdelijk condensatoren met een gekende capaciteitswaarde parallel te solderen met
VC1.De waarde van die condensatoren (CT) moet geleidelijk verminderd worden vanaf 180 pF
tot nul, waarbij men telkens de positie van de condensatoras-knop zoekt om nul ruis te
verkrijgen op de ontvanger.
De VC1-condensatorschaal wordt dan telkens geijkt met de waarde van -(180-CT) pF. dit wil
bv. zeggen, dat als CT=100 pF was, dan de schaalmarkering de negatieve C-waarde wordt van
80 pF. (een -[-jXC] gaat op die manier over in een [+jXL],dus een condensatoraflezing wordt
omgezet in een zelfinductiewaarde, of juister uitgedrukt in een inductieve reactantie).
Met -j*X*C= 1/j*ω*C,en +j*X*L= jωL ,of -j/ω*C=+j*ω*L of na de tekenverandering: L=
1/ω2*C= 1/[(2*π*f)2*C)] en toegepast op de bovenstaande redenering, wordt de gemeten
zelfinductie dan: L= 1/[(2*π*f)2*(180-C)]= L =1/[(4*π2*f2)*(180-C)] μH met f in MHz en C in
pF.

Wordt vervolgd.
Vormgeving: ON7XM, Jules Verheyde

