De tunneldiode (deel 4), door Willy Acke, ON4AW
f) De ruisbrug Emtron ENB-2, door Garry Cratt, VK2YBX, in CQ september 1993.
Als ruisgenerator wordt ofwel een zener diode toegepast, of een in de sperzin voorgespannen
basis-emitter junctie van een silicium-transistor, die ingesteld is om maar weinig stroom te
geleiden. In deze omstandigheden genereert hij een breedband ruis.
Veel ontwerpen moduleren de ruis met een vierkantgolf generator met een 50% arbeidscyclus
en een frequentie van 1 kHz.
Daardoor wordt de nul in het ruis van een ontvanger veel merkbaarder. De gemoduleerde ruis
wordt door twee of drie trappen versterkt met behulp van een wisselstroomkoppeling tot een
niveau dat voldoende is om een S9 signaal op de monitor ontvanger bereikt produceren.
Dit komt normaal gesproken neer op meerdere millivolt uitgangsspanning.de opstelling maakt
gebruik van een ZD 6,8 V zenerdiode als ruisbron, en een timer 555 die met een blokgolf de
ruis van de zener zal moduleren.

Het bruggedeelte van de schakeling bestaat uit een trifilair gewikkelde transformator, een
potentiometer, een variabele condensator, en een vaste waarde condensator, samen opgesteld
in de vorm van een brug van Wheatstone.
Één wikkeling van de transformator wordt gebruikt voor het koppelen van de ruisspanning
naar de brug, terwijl de overige twee wikkelingen elk een arm vormen van de brug.
De potentiometer en de regelbare condensator vormen het derde been van de brug, en werken
als weerstand- en reactantie-controle-elementen.
De antenne waarvan men de kenmerken wenst te meten en een vaste condensator (waarvan
de capaciteitswaarde afhangt van de gekozen frequentieband) vormen het vierde, "onbekende"
been van de brug.
De gehele inrichting wordt ingebouwd in een metalen doos, met twee coaxiale aansluitingen
aan de achterzijde, éen voor de monitor-ontvanger, en de andere voor de te testen antenne.
De twee controles (als knoppen, geschroefd op assen) zijn gemonteerd op het voorpaneel.
De schakeling wordt gevoed door een 9 V batterij en de stroombelasting bedraagt rond de 20
mA, waardoor de levensduur van de batterij vrij redelijk is, gezien het onderbroken gebruik
van een dergelijke schakeling.
De weerstand controle heeft een bereik van 0 tot 250 Ω, terwijl het reactantie-bereik loopt van
-j150 Ω (capacitieve reactantie) tot + j150 Ω (inductieve reactantie).

Het afstemmen van een antenne.
Om een antenne af te regelen, verbindt de operator ze (met bv. een onbekende resonantiefrequentie) over de klemmen van de "onbekende" ingang, terwijl een communicatie-ontvanger
aangesloten wordt op
de "ontvanger" ingang met een kort stuk coaxiale kabel.SO-239 coax-aansluitingen kunnen
gebruikt worden voor de "onbekende" en "ontvanger" aansluitingen.
De monitor- ontvanger wordt dan afgestemd op de frequentie waarop de antenne gewenst
moet resoneren.
Door de twee controles (R en X) bij te regelen zodat de geringste ruis hoorbaar wordt uit de
luidspreker van de ontvanger, kan bepaald worden uit de stand van de reactantieknop boven
zijn geijkte schaal aan de voorzijde van het ruisbrug of de antenne zich inductief of capacitief
gedraagt, dus met welke tegengestelde en even grote reactantie een antenne-afstemmer ze
eventueel in resonantie zal kunnen afstemmen.
Als de reactantiecontrole afstemt op de "XL" kant van de schaal, dan is de antenne te lang. Als
de reactantiecontrole een "XC" aangeeft, dan is de antenne te kort, om te kunnen resoneren
op de gewenste frequentie.

De afgelezen waarde op de "R"-schaal geeft de grootte weer van de voedingspunt-weerstand.
Een SGV–meter zou dit niet kunnen, noch aangeven of de antenne zich inductief of capacitief
gedraagt.
De aan/uit-schakelaar naar de in het kastje ingesloten batterij, kan deel uitmaken en
ingebouwd zitten in de ronde behuizing van de potentiometer RV1.
Als monitor-ontvanger, is onder meer een Yaesu FRG-7700 geschikt.
Als de antenne te lang of te kort blijkt te zijn, kan men eventueel op het dak klauteren om de
antennelengte bij te trimmen met de daarvoor nodige gereedschappen.
g) Het bouwen en toepassen van een HF-ruisbrug voor 1,8 MHz tot 30 MHz.
(Ruisbrug met een NE555).

Een 6,8 volt zenerdiode, die in de sperzin gepolariseerd is, produceert een grote hoeveelheid
ruis vanwege het lawine- effect proces.
Het gegenereerde spectrum wordt versterkt, door de ruisspanning over de klemmen van de
zenerdiode te moduleren met een 1-kllz blokvormige spanning, afgeleverd door een 555 die de
ruis in stukken hakt en dus nog meer harmonische frequenties (met grote amplitude) opwekt.
Een versterker versterkt dit gemoduleerde ruissignaal en stuurt er de brug mee aan, zodat de
ruis veel hoorbaarder wordt op de ontvanger die opgesteld is als HF detector in de brug.
Bij voorkeur maakt de ontvanger gebruik van een AM-demodulator, maar indien deze
ontbreekt, kan ontvangst in de stand CW of SSB- ontvangst ook werken.

U1 genereert een 1000 Hz blokgolf,50% aan, en 50%uit, als spanning die toegevoerd wordt
na de kathode van de zenerdiode.
De 1000 Hz modulatie plaatst zich bovenop de ruis, en zorgt ervoor dat het minimum van het
ruisniveau beter gedetecteerd wordt door de ontvanger, dan zonder modulatie.
De breedband ruisspanning wordt versterkt door Q1.
Q2 en de bijbehorende componenten, tot een niveau dat een S9 ontvangst in de detectorontvanger voortbrengt.
Iets meer ruis blijkt beschikbaar te zijn bij het ondereinde van het frequentiegebied.
Het bruggedeelte van de schakeling bestaat uit T1, C1, C2 en RL (hetgeen een XL of XC zal
blijken te zijn). T1 is een trifilair gewikkelde transformator waar de overige twee wikkelingen
zijn zodanig verlengd dat ze enerzijds C1,C2 en R1 bevatten in één arm en C3 en C4 in de
andere arm.
Componentenlijst.
U1= Timer NE555.
Voeding= 9 V batterij.
C1= 15 tot 150 pF regelbare condensator.
C2= 20 pF mica.
C3= 47 pF mica.
C4= 82 pF mica.
J1 en J2= coaxiale connector(en).
R1= lineaire potentiometer 250 Ω..
S1, S2= SPST -schakelaar.

Dit is de componentenzijde van de printplaat (van boven bekeken)
T1= transformer: 3 wikkelingen op een Amidon BLN-43-2402 binoculaire (= met 2
doorboringen of gaten) ferriet kern.
Elke wikkeling bestaat uit drie slagen nr. #30 geëmailleerde draad.
Elke winding wordt met geïsoleerde draad, met passende diameter, eenmaal door beide gaten
in de kern gestoken.
De primaire wikkeling begint aan een zijde van de transformator, en de secundaire en tertiaire
wikkeling begint op de tegenoverliggende zijde.
De reactantie die gemeten wordt met de ruisbrug is afhankelijk van verschillende factoren,
waaronder werkfrequentie, waarden van de condensatoren C3 of C3 plus C4,en het bereik van
de veranderlijke condensator C1.
De bereikschakelaar kiest in reactantiemetingen ofwel een capacitieve of inductieve reactantie,
door met de schakelaar S2 ofwel C3 te kiezen, of door het parallel schakelen van C4 parallel
met C3.
Het nul-reactantie punt ontstaat wanneer de rotor van C1 ofwel bijna volledig uitgedraaid is of
volledig ingedraaid tussen de stator platen.
De bereikschakelaar verdubbelt bijna de resolutie van de reactantie aflezingen.

Dit is de ware afmeting van de geëtste en voorgeboorde zijde, met de koperbanen van de
printplaat.
Het is nodig zorg te besteden aan de opstelling van de potentiometer R1.
Wenst men nauwkeurige metingen, dan mag hij niet te klein zijn, van prima kwaliteit koolstof,
en goed geïsoleerd worden van de massa.
Dit kan op een stuk van plexiglas, dat op zijn beurt bevestigd aan het chassis met een
aluminium strook die geplooid is in de vorm van een omgekeerde L.
Ook wordt de as van de potentiometer geïsoleerd opgesteld bij de doorvoer door een
opening in het metalen voorpaneel van het kastje, door een askoppeling met een fenol
staafje waarop de R-knop aan de voorkant van het paneel geschroefd wordt.
Twee HF-connectoren zijn op het achterpaneel gemonteerd voor de detector (ontvanger) en
voor de ‘onbekende’ impedantie. Sluit het ene uiteinde van C3 aan op de printplaat, en het
andere rechtstreeks aan de connector voor de ‘onbekende’.
Alle verbindingsdraden en kabels moeten zo kort mogelijk gekozen worden.
Het geheel van de ruisbrug wordt ondergebracht in een aluminium kastje van 12 cm x 6,5 x 10
cm.

h) Heathkit HD-1442 Antenne ruisbrug: door Bob Eckweiler, AF6CA, in Microwaves
and RF, aug.2012.
Enkele mogelijke toepassingen van deze ruisbrug zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zoeken van de juiste resonantiefrequentie van een antenne..
Vinden van de resistieve en reactieve component van de antenne
Metingen aan afgestemde L en C serie-en parallel -resonantieketens.
Metingen aan transmissielijnen en daarmee samengestelde lecherbruggen en caviteiten.
Voedingslijnen op de juiste λ/4 of λ/2 afstemmen op een bepaalde frequentie.
Antenne-tuners juist afregelen.

De antenne ruisbrug meet een onbekende impedantie aangesloten op de daartoe voorziene
klemmen op het kastje waarin de brug behuisd is. Twee regelknoppen staan gemonteerd op
het voorpaneel.
Deze controles worden geregeld totdat de ruis een nul vertoont in een uitwendige detector
zoals een communicatie-ontvanger.
De weerstand-controle op het voorpaneel geeft de waarde weer van de resistieve component
van een onderzochte impedantie.
De reactantie-controle leest de reactantie X af (in pF bij een capacitieve reactantie, waarvoor
geldt: XC= 1/[j*(2*π*f*C)]. Hierin is f de frequentie van de detector en C de capaciteitswaarde
van de condensator, op het voorpaneel afgelezen.
Voor een inductieve reactantie geldt: XL= j*2*π*f*L.
Negatieve C-waarden op het voorpaneel vertegenwoordigen een inductieve reactantie.
De RX- antennebrug bestaat uit drie delen: een brede band ruisgenerator, soms gesleuteld op
het ritme van een audiofrequentie, een brugschakeling, en een detector.
De meest gebruikte en ook wel de beste detector, is onze stationsontvanger, gevoelig,
selectief, stabiel en de frequentie nauwkeurig aflezend.
De Heathkit HD-1422Ruisbrug:
De HD-1422 heeft een bereik van 0 tot 200 Ohm resistief en ± 60 pF voor een capacitieve
reactantie-component. Deze 60 pF betekent 1,5 kΩ op 1,8 MHz en 90 Ω op 29,7 MHz.

Het frontpaneel van de HD-1422 bevat twee knoppen + een schuifschakelaar en een een LED
lampje.
Aan de linkerkant staat de AAN-UIT schuifschakelaar met een rode LED erboven; de andere
twee knoppen, van links naar rechts zijn een potentiometer met een schaal 0 - 200 die de
resistieve (R) component voorstelt in Ohm.

Een 120 pF variabele condensator die voorzien is van een schaal: XL enXc: 0-60
vertegenwoordigt de reactieve (X-) component in pF. Negatieve pF-waarden wijzen op een
inductieve reactantie.

Op het achterpaneel van de HD-1422 zijn, van links naar rechts, ‘ontvanger’ (=> SO-239 UHF
connector), UNKNOWN (SO-239 UHF connector), +9V DC (=> 6 mm mini- telefoonaansluiting)
voor een uitwendige gelijkspanningsvoeding, en een aardingsklem GROUND met moer en
rondsel.
De ruisbrug wordt meestal gevoed door een inwendige standaard 9-volt batterij.
De andere voedingsaansluiting vereist een uitwendige voeding met een vrij hoge impedantie
en stroombegrenzing. (= de optionele PS-2350,levert 9V bij 100 mA max, terwijl de HD1422,45 mA bij 9 tot 11 VDC vereist).
Beschrijving van het schema van de schakeling:

Transistoren: 2N5770 Si NPN; T101: 7 windingen trifilair gewikkeld; U101 Timer I.C. 555.
De Heathkit HD-1422A schakeling kan onderverdeeld worden in 4 delen: een toon-oscillator,
een ruis-generator, een ruisversterker, en een brugschakeling.
De toon-oscillator werkt met een NE-555 timer I.C. (U101) om een 1000 Hz rechthoekgolf
voort te brengen, die de ruisgenerator stuurt.

De rechthoekspanning op pen 3 van de U101=555 stuurt een stroom door de zenerdiode D103
naar de aarding/massa.
Zenerdioden zijn berucht voor het genereren van een breedbandige ruis. Waar deze in de
schakeling niet gewenst is, wordt hij afgeleid naar de aarding.
Waar hij wel gewenst is, wordt hij via C103 gekoppeld naar een tweetraps ruisversterker.
Deze is opgebouwd uit twee versterkerstrappen.
De eerste (Q101) is een eenvoudige versterker die via C104 gekoppeld is naar de tweede trap.
De versterking van de tweede trap (Q102) is ten opzichte van een vorig model van deze
schakeling vergroot door de emitterweerstand te ontkoppelen met C108 (niet voorgesteld in
dit schema).
De uitgangsspanning van de tweede trap stuurt de primaire wikkeling aan van T101, de brugtransformator. T101 is een onderdeel van de brugschakeling, het hart van de HD-1422-A
ruisbrug.
Tot op dit punt produceert de schakeling witte ruis op een hoge frequentie, en met een niveau
van 50 tot 100 μV. De U101 brengt een mooie 1000 Hz toon voort die de ruis moduleert en
goed hoorbaar maakt in een ontvanger, vermits de 50 μV ruis op zijn minst een S9 zal
veroorzaken in de meeste ontvangers, die vaak een gevoeligheid aan de ingang hebben die
beter is dan 2 μV.

De schakeling werd min of meer nagebouwd door ‘Randy’ (naam en roepnaam niet vermeld in
‘RandysBench’).
De secundaire van de brugschakeling bestaat uit vier benen, afgeleid van drie transformatorwikkelingen, waarvan er twee identieke wikkelingen zijn op de HF ringkern- transformator. Het
derde been is gekoppeld door middel van een 68 pF condensator naar de ‘ONBEKENDE’ UHFconnector op achterkant van het kastje van de brug.
Het vierde been bestaat uit een 7 tot 120 pF variabele condensator in serie met een 200 Ω
potentiometer.
De middenaftakking van de secundaire wikkeling van de uitgangstransfo wordt (over een
connector) verbonden met de detector aan de achterzijde van het kastje, dat is de aansluiting
voor de ingang van de ontvanger (uit bv. de zender-ontvanger).
De brug is vrij eenvoudig opgebouwd en ook eenvoudig te bedienen.

Wanneer de R van de onbekende impedantie gelijk is aan de R van de potentiometer, en de
reactantie van de onbekende impedantie is gelijk aan de reactantie van de condensator, dan
verkeert de brug in evenwicht, en de ruis in de ontvanger daalt tot nul.
Om een inductieve reactantie te meten, zowel als een capacitieve reactantie, werd een 68 pF
condensator (C107) in serie geplaatst met het ‘onbekende’ been van de brug.
Daardoor wijzigt het reactantie-deel van het regelbaar been zodanig, dat nul reactantie
optreedt in het ‘bekende’ been, wanneer de regelbare condensator in de stand 68 pF staat,
en dat is ongeveer halverwege de schaal.

De HD-1422-A monteren en testen:
De meeste componenten zijn aangebracht op een kleine printplaat.
De interne 9V batterij wordt met een spanband vastgeklemd, met één leiding van de batterij
aangesloten op de printplaat, en de andere leiding verbonden met de uitwendige voedingsaansluiting, zodanig dat, wanneer een externe voedingsbron wordt aangesloten, de 9 V batterij
losgekoppeld wordt.
De transformator T101 kan als volgt gewikkeld worden. Drie 22 cm lange kleurgecodeerde
draden worden gegroepeerd en naast elkaar gewikkeld op de groen gekleurde ringkern ( zeven
windingen per wikkeling).

De voorste en achterste paneelknoppen en aansluitingen zijn niet gemonteerd op de printplaat.

Deze worden slechts aangebracht op de frontplaat en van gesoldeerde draden voorzien, nadat
de ganse schakeling op de printplaat gesoldeerd en klaar is.
Het testen van de goede werking van de schakeling gebeurt best door eerst een aantal
eenvoudige Ohmmeter lezingen uit te voeren op de componenten en hun verbindingen, en
slechts daarna de batterij te installeren (of een uitwendige voeding aan te sluiten).
De spanning daarvan wordt eerst nog gemeten.
Ijking vereist enkel een ontvanger, een kort stukje draad en een 51 Ω weerstand. Eerst wordt
de ‘onbekende’ connector met een stukje blanke koperdraad kortgesloten, en de ontvanger
verbonden met een kort stukje coax naar de ‘ontvanger- connector.
Dan worden de twee controles (potentiometer en regelbare condensator) zodanig geregeld dat
een nul optreedt in de ontvanger.
Dit zou moeten tot gevolg hebben, dat de beide controles dicht in de buurt van nul op hun
frontplaat- ijking in te stellen zijn.
Indien nodig kunnen de knoppen daartoe even losgemaakt worden, en daarna terug op hun
assen vastgeschroefd.
De aangebrachte kortsluiting wordt nu vervangen door een 51 Ω weerstand.
Opnieuw worden de twee ruisbrug-controles aangepast voor een nul.
Deze keer moet de potentiometerschaal 50 Ω aanduiden, en de reactantie moet op nul blijven.
Het kan daarbij nodig blijken de twee knoppen opnieuw te lijnen.
Dit kan zo nodig herhaald worden tot de kalibratie zo dicht mogelijk de juiste aanduidingen
verstrekt.
Aanpassen van antennes.
Een antenne kan met de volgende opstelling onderzocht worden met de bedoeling meer te
weten te komen over haar impedantie:

Leg de Rec(eive)r klem van de brug met een kort stuk coaxkabel naar de antenne-ingang van
de ontvanger.
Verbindt de antenne met een voedingslijn of kabel die er voor zorgt dat aan beide uiteinden
van de lijn de in-en uitgangsimpedanties (meestal 50 of 75 Ω) aangepast zijn, zo nodig met
een balun.
Regel de twee controles van de ruisbrug (potentiometer en regelbare condensator) zodanig dat
de ruis in de ontvanger minimaal wordt.
Begin daartoe, met de reactantie controle (Cv= C1) in het midden te plaatsen.
Wanneer men de ontvanger afstemt op de verwachte en waarschijnlijke resonantiefrequentie
van de antenne, zal de S-meter van de ontvanger eerst een S9 aanduiding vertonen.
Het is dan dat met de potentiometer en de regelbare condensator de beste nul (geringste ruis)
dient gezocht te worden.
De S-meter uitslag zal dan natuurlijk ook dalen tot een minimum.
Een perfect resonante antenne zal een reactantie-lezing van nul en een weerstand van 50 tot
75 Ω opleveren.
Een reactantie-aflezing aan de “XL’-kant van de nul wijst op een te lange antenne, en een
aflezing aan de ‘XC’-kant, een te korte antenne.

Om de juiste resonantiefrequentie te bepalen waarop de antenne met haar huidige lengte
werkt, is het nodig de reactantiecontrole op nul te stellen (= het midden, dus de half
uitgedraaide condensator) en dan langzaam de ontvanger af te stemmen, tot een nul op de
frequentieschaal van de ontvanger gevonden is.
Vanaf dat ogenblik weet men wat er verkeerd gelopen is.
Is de gevonden frequentie te hoog, dan is de antenne te kort, indien te laag, dan te lang.
Andere metingen.
Men kan de ruisbrug laten dienen om de waarde van condensatoren en spoelen te meten, of
de aanpassing van transmissielijnen te zoeken.
Transmissielijn- lengte.
Bijvoorbeeld een kwart-golflengte of een halve golflengte op een bepaalde frequentie.
1) Verwezenlijk een kortsluiting over de ‘onbekende’ klemmen van de brug, en stel de R en X
controles in voor de beste nul op de gekozen frequentie (noot: beiden zullen bijna nul zijn).
2) Verwijder de kortsluiting.
3) Sluit een lengte, (langer dan de verwachte) van de transmissielijn aan tussen de
‘onbekende’ klemmen.
Voor kwart golflengte lijnen, verkort de lijn totdat de nul zich voordoet, zeer dicht bij de
gewenste frequentie. Voor een halve golflengte lijnen, doe hetzelfde, met uitzondering dat de
lijn moet worden kortgesloten aan het einde van elke proeflengte, dus telkens er ter inkorting
een stuk afgesneden is aan het uiteinde.
Transmissielijn verkortingsfactor of snelheidsfactor (velociteitsfactor v f, meestal
tussen 0,66 en 0,88).
(vf) is een decimale breuk, die ons vertelt hoeveel trager de radiogolven zich voortplanten
langs een lijn ten opzichte van de snelheid van het licht in de vrije ruimte.
Zo heeft schuim-isolatie als diëlektrische omhulling van de centergeleider in een coaxiale kabel
meestal een verkortingsfactor van vf= 0,80.
Dit betekent dat de hoogfrequente radiogolven op een dergelijke lijn of kabel, zich voortplanten met een snelheid die 0,80 (of 80%) van de lichtsnelheid bedraagt.
1) Kies een geschikte lengte van de coax. (bijvoorbeeld 4 meter) en installeer een PL-259 HFconnector (of andere connector compatibel met de ruisbrug- connectoren) aan de ene kant van
de kabel, en een kortsluiting aan de andere kant.
2) Stel de weerstand- en reactantie controles van de brug op nul.
3) Stem de ontvanger af voor de diepste nul.

We keren terug naar een lengte van 4 meter als kwart golf, dus in de vrije lucht, zou een
volledige golflengte 16 meter geven. Met een Heathkit ruisbrug werd bij een nul, het volgende
visueel resultaat gevonden:

Geen dip op 16 meter (want λ/4 was afgemeten als 4 meter)= 300/16 = c/λ=18,75 MHz,maar
een dip of inzinking of terugslag op 15,5 MHz. Dit betekent dat v f die altijd een breuk is, voor
deze kabel gelijk is aan vf =15,5/18,75 = 0,83.
Serie afgestemde kring.
Een serie-resonantieketen vertoont een lage impedantie op de resonantiefrequentie, en een
hoge impedantie daarnaast, op alle frequenties.
Start de meting door het aansluiten van de seriekring over de ‘onbekende’ aansluiting(en) van
de brug. Stel de weerstand in op een lage weerstand-waarde, dicht bij 0 Ω.
Zet de reactantie- controle halverwege de schaal (nulpunt).
Zoek vervolgens door het afstemmen van de ontvanger naar de verwachte nul-frequentie Zorg
ervoor dat de nul, de diepste is die kan gevonden worden, door met de R- en X-controleelementen zorgvuldig te zoeken.
Op dat ogenblik geeft de ontvanger de resonante frequentie aan van de serieketen.
Parallel resonantiekring L//C.
Een parallelle resonantieschakeling vertoont een hoge impedantie op resonantie, en een lage
impedantie op alle andere frequenties daarnaast. De meting wordt uitgevoerd op dezelfde
wijze als voor de serie resonantiekringen, behalve dat de verbinding verschillend is,
bijvoorbeeld met twee windingen tussen een hoogfrequente (ruis-)generator en de afgestemde
kring:

Als de spoel van de L//C bijvoorbeeld gewikkeld is op een ringkern, kan men de koppellus ook
door het gat in de kern steken.
Vervolgens worden de pijlen op de figuur, over de kring, verbonden met de ‘onbekende’
klemmen op de ruisbrug. Verder verloopt de meting zoals bij de serie-resonantieketen.
Capaciteit en zelfinductie metingen.
Daarvoor beschikt de Heathkit Model 1422 ruisbrug over een geijkte 100 pF zilver mica testcondensator, en een geijkte 4,7 μH test-spoel.
Maar het heeft niet veel zin nog diep op deze soort metingen in te gaan, want vandaag zijn
digitale RLC-meters in handig formaat, zo goedkoop geworden, dat men zich beter een
dergelijk toestel aanschaft om snel en zeer nauwkeurig, onbekende R,L en C’s te kunnen
meten.
i) Variante:Ruisbrug zonder woorden. (uit: ’QSL-net’).

j) Ruisbrug met weinig woorden, door ON1BOO, Gaspard Waegeneers, om
impedanties te meten op f’s van 1 tot 30 MHz. (uit oud nummer van CQ-QSO op klein
formaat).

Alle afschermingen en ook de buitenkant zijn in rood koper uitgevoerd (te vinden bij
dakbewerkers). Kosten voor de bouw (componenten): ± 500 Frank.

Koperzijde (links) en componentenzijde (rechts) v.d. print.
Onderdelen:
C1
10 nF
C2
100 nF
C3
10 nF
C4
10 nF
C5
10 nF
C6
10 nF
C7
100pF
C8
trimmer 2-22 pF
C9
regelbare condensator
T1,T2 BC548
D1,D2 1N4148
D3
zenerdiode - 6,8V 1W
IC1
555

R1 1,8 kΩ
R2 22 kΩ
R3 1,2 kΩ
R4 680Ω
R5 10
R6 6,8 kΩ
R7 6,8 kΩ
P1 potmeter 250 Ω
220 pF

III) Ruisbruggen met een transformator met vier wikkelingen i.p.v. drie.
L) Ruisbrug voor HF, door VK5ZVS, S.Spirat, 30 nov.2001.
Een ruisbrug bestaat ook hier uit een ruisgenerator die een brug van Wheatstone stuurt:

De ruisgenerator brengt een breedband ruisspanning voort, in dit geval door een in de
sperzin gepolariseerde zenerdiode.
De ruis wordt versterkt door een drietraps transistor-versterker.
Met de hoogfrequente uitgangsspanning daarvan wordt de primaire van een transformator
aangestuurd, waarvan de secundaire uitmondt op een brugschakeling.
De windingen van de transformator T1 zijn gewikkeld op een ringkern uit ofwel ferriet of uit
ijzerpoeder van goede kwaliteit.
Er liggen twee wikkelingen op, elk met een middenaftakking, dus in totaal vier spoelen,
gewikkeld met geëmailleerde koperdraad met bijvoorbeeld een diameter van 0,4 tot 0,5 mm,
12 tot 14 windingen per spoel.
De primaires zijn verbonden met de uitgang van de versterker, terwijl de overige twee, de
takken vormen van de meetbrug. In de bovenste tak van de brug zit een potentiometer die
geijkt is van 0 tot 250 Ω.
De vierde tak bevat een aansluiting om onder meer de impedantie van antennes te meten.
In deze versie van de brug, doet een radio-ontvanger dienst als detector.
De verbinding met een antenne moet zo kort mogelijk zijn of bestaan uit een voedingslijn (of
kabel) die een veelvoud is van een halve golflengte die overeenstemt met de resonantiefrequentie van de antenne, die ook de frequentie is, waarop gemeten wordt.

Bij de berekening van elke λ/2 dient rekening gehouden met de verkortingsfactor v f van de
voedingslijn.
Die ligt meestal tussen 0,66 en 0,88, dus een halve golf is geen λ/2, maar vf*λ/2.
Tijdens de meting van de antenne-impedantie wordt de weerstand RV1 gevarieerd tot men
langzaam een reductie tot nul verkrijgt van ofwel de naalduitslag van een microamperemeter
als detector, of nul geluid (ruis) uit de luidspreker van een ontvanger als detector.
De S-meter van de ontvanger is daarbij ook een kostbare hulp.
De volgende figuur toont een andere mogelijkheid waarbij een 340 pF variabele condensator
(CV1) in serie wordt toegepast met een potentiometer van 220 Ω.
Een vaste condensator van 170-180 PF wordt in serie geplaatst met de antenne.
De variabele condensator krijgt een bijbehorende geijkte schaal, waar een streep of punt op
staat dat overeenstemt met de waarde van C1, dus gelijk aan 170-180 pF.
Die CV-schaal bevat ook + en – aanduidingen met een "nul" centraal.

De waarde die door de potentiometerschaal aangegeven wordt, is het resistieve deel van de
gemeten impedantie.
De waarde van de regelbare condensator is deze van de reactieve component van de
impedantie.
Indien positief, werd een capacitantie gedetecteerd, met een capaciteit gelijk aan de C-waarde
op de geijkte CV1–schaal, en indien negatief, is het een inductantie (in parallel) die kan
berekend worden met de volgende formule:
L= 1/[4π2f2 *(180-C)] [μΗ]
Herinneren we eraan, dat de nul van de CV-schaal gekozen werd, gelijk aan CV1= C1= 170 tot
180 pF, zodat vanuit die nul-positie op die schaal zowel een positief (XC) of negatief (XL)
gedeelte kan afgelezen worden, met de nul daar tussen.
Indien een uitgemeten antenne een nul vertoont op die plaats op de CV-schaal, betekent dit,
dat ze de juiste afmeting heeft en in resonantie is op de meetfrequentie, dus zich zuiver
resistief gedraagt.
De ontvanger zal dan de geringste ruis produceren.
Indien de antenne zich capacitief gedraagt, is ze te kort, indien inductief, is ze te lang.

M) Een ruisbrug om impedanties mee te meten, door DJ4BR, Ing. Peter Weber.

Links: de 9V herlaadbare batterij.
Sluit een kortegolf ontvanger aan op de RX-klemmen, en een 50 Ohm afsluitweerstand aan de
antenne-ingang.
In middenpositie van de potentiometer (50 Ohm van een 100 Ohm potentiometer) en van de
variabele condensator C1, (100 pF van de 200 pF), zou de brug in evenwicht moeten zijn, en
de ruis uit de luidspreker van de ontvanger, op alle frequenties, minimum.

Als transistoren voor de ruisversterker ,voldoen normaal silicium types met een hoge cut-off
frequentie, zoals BC107, BC109, 2N918 en 2N3518.
Voor het uitmeten van een te testen antenne, sluit deze met haar voedingsklemmen aan op
de antenne-ingang: "ANT". De controles (weerstand en reactantie) van de brug staan in de
middenpositie, en regel de aangesloten ontvanger rond de ruw geschatte resonantiefrequentie
waarvoor de antenne klaarblijkelijk ontworpen is.
Het punt waarop de ruis tot een minimum zinkt, is de echte resonantiefrequentie van de
antenne. Indien men zeker is dat de antenne moet werken op een vaste frequentie, stel de
ontvanger daarop in en regel de twee controles (potentiometer en regelbare condensator)
totdat de ruis naar een minimum daalt in de ontvanger.
Indien de twee regelaars in hun middenstand staan, is de antenne goed werkende.
Is dit niet het geval, dan kan men aan de positie van de condensator (-as voor zijn geijkte
schaal) zien, of de antenne een capacitieve (XC) of inductieve (XL) reactantie heeft, en dus te
kort of te lang is.

De ringkern is klein, en het materiaal is niet kritisch. Het kan een
Feroxcube 4C4 of 4C6, Manifer MF343,enz.

Siferit 80k1 kern zijn,

N) Verbeterde antennemeetbrug met ingebouwde ruisbron door OM Hoogma,
PA0DIN.
In Electron van de Veron, augustus 1977 verscheen in de rubriek 'Reflecties door PAoSE' reeds
een uitvoerige beschouwing over een dergelijke meetbrug.
De eenvoudigste meetbrugjes voor antenne-impedantie-metingen hebben een variabel
element, een potmeter of een differentiaal-condensator.
Ze geven alleen een duidelijk nulpunt wanneer de onbekende impedantie die gemeten wordt,
vrijwel Ohms is.
Dat is zo bij een antenne die voor de betreffende frequentie in resonantie is. Buiten de
resonantiefrequentie is een min of meer grote reactieve component in de antenneingangsimpedantie aanwezig, en die verdoezelt het nulpunt van de brug.
Als nul indicator wordt een ontvanger gebruikt.
Dat heeft twee voordelen: in de eerste plaats is de ontvanger niet te overtreffen in
gevoeligheid (ook dat draagt bij tot een scherp gedefinieerd minimum) en bovendien kunnen
we de ontvanger afstemmen op de frequentie waarop we de meting willen uitvoeren.
Voor ernstig antennewerk is de meetbrug met ruisbron een bijna ideaal instrument, dat
bovendien helemaal niet moeilijk te maken is.
Maar een brug over het gehele HF-gebied nauwkeurig te laten werken, vereist wel enige zorg.

Meetbrug met ruisbron voor het meten van ingangsimpedanties van antennes voor de HFbanden.
De transformator tussen de ruisversterker en de brug is gemaakt met vier (geïsoleerde)
draden die samen gewikkeld zijn. De vierde wikkeling wordt enkel gebruikt voor het
handhaven van de symmetrie.
Als ruisbron dient een zenerdiode (links). De ruis ervan wordt in drie trappen versterkt.
Rechts staat de eigenlijke brugschakeling.
De Ohmse component van de onbekende impedantie (Onbekend) wordt uitgebalanceerd met
een koolpotmeter van 250 Ohm, en de reactieve component met een regelbare condensator
van maximaal 365 pF.
Om ook een inductieve reactantie te kunnen meten, staat parallel met de klemmen van de
onbekende, een condensator van 180 pF.
Bij een onbekende impedantie zonder reactantie staat de variabele condensator bij
evenwicht, dan op 180 pF en bij die stand staat 'nul' op zijn schaal.
We kunnen nu reactanties meten die overeenkomen met maximaal 180 pF parallelcapaciteit
of 'min 180 pF' parallel-zelfinductie. Het meetgebied kan nog uitgebreid worden door in serie
met de onbekende impedantie een bekende weerstand van bijv. 100 Ohm te schakelen.
Bron en brug zijn gekoppeld door een transformator, en die is verantwoordelijk voor de
meeste meetfouten.
Het is gebruikelijk de transfo te maken van een ringkern met een 'trifilair' gewikkelde
primaire en secundaire wikkeling.
Daarmee wordt bedoeld dat drie draden eerst als een stuk touw in elkaar gedraaid zijn, en
daarna op de kern gewikkeld.
Eén draad wordt de primaire wikkeling, en van de andere twee wordt het eind van de ene
verbonden met het begin van de andere.
Dat wordt dan de secundaire wikkeling met een middenaftakking.
Maar hoewel de koppeling tussen de beide wikkelingen daarmee zo vast mogelijk is gemaakt,
is de capacitieve symmetrie van het trafootje niet volledig, en dat veroorzaakt een meetfout.
De slimme truuk van bv. W6BXI en W6NKU is, dat zij (in 1977 in H.R.= Ham Radio) niet drie,
maar vier draden gebruikten voor het wikkelen (= 'quadrifilair').
Daarbij wordt de vierde draad slechts aan éen kant aangesloten zoals op het schema te zien
is, op de primaire transfowikkeling(en).
De vierde compenseert de capacitieve energieoverdracht tussen de wel aangesloten primaireen de secundaire wikkeling.
Een tweede foutenbron is, dat de draadlengte in de beide takken van de meetbrug soms niet
precies gelijk is (en draad van 0,3 mm heeft een zelfinductie van ongeveer 9 nanohenry per
centimeter).
Omdat het lengteverschil vaak in de transfo zelf zetelt, is de eenvoudigste oplossing de
aansluitingen van de transfo aan de secundaire kant te verwisselen.
Dan moet de compensatie wel lukken.

Uiteraard is het belangrijk de verbindingen in de brugschakeling zo kort te houden als maar
enigszins mogelijk is. Ook moet de brug met de transfo goed afgeschermd worden van de
ruisbron en de versterkerschakeling.
De meetbrug wordt samen met een stationsontvanger gebruikt. Het summum van gemak
lijkt een ontvanger die ingebouwd is bij de brug. Dit kan een eenvoudige rechtuit ontvanger
zijn. Hij moet wel het gehele HF-gebied in drie of vier banden bestrijken.

Ervaringen met de antenne-ruisbrug.
De moeilijkste component is de breedband-transfo. Als kern kan een Philips 4C6 ringkern
dienen.
De 'quadrifilaire' draad kan men makkelijk zelf maken door 4 einden geëmailleerde koperdraad
(0,2 mm diameter) aan een einde samen te solderen in een apart gemaakt spiraaltje van
blanke draad. Dan de andere 4 einden allen zodanig tegelijk samenklemmen, zodat de 4
draadlengten gelijk zijn in lengte.
Het spiraaltje in de boorkop spannen van een handboormachine en dan draaien.
Bij ongeveer 3 slagen per cm, verkrijgt men de quadrifilaire draad.
Het aantal windingen op de kern blijkt niet kritisch: 15,of minder (niet minder dan 5).
Deze windingen mooi verdeeld leggen over de gehele omtrek, zo dicht mogelijk op de kern.
De doorverbindingen van de wikkelingen zitten ook zo dicht mogelijk tegen de kern aan.
Bij de bouw van het geheel, worden batterij en ruisschakeling afgeschermd, zodat ze de
ringkern niet 'zien'. Ook de verbinding: middenaftakking van de transfo (secundair) naar de
‘Ontvanger’, wordt best afgeschermd door daarvoor een stukje coaxiale kabel te gebruiken.
Het blijkt nuttig om in de brug een aardpunt aan te houden, zo worden parallele aardstromen
vermeden.
Als variabele weerstand kan een Philips 250 Ohm lineaire potentiometer dienen.
Op zoek naar een geschikte variabele condensator, kan daarvoor een exemplaar uit een oude
afbraak radio-ontvanger dienen.
Na de bouw volgen:
a) de frequentiecompensatie (frequentie-onafhankelijkheid) van de brug en
b) de ijking.

De ijking.
De potentiometer wordt los gesoldeerd en met een (goede) Ohmmeter op een nu permanent
schaaltje geijkt.
Het calibreren van de veranderlijke condensator (in pF) zou't mooiste gaan met een
capaciteitsbrug of digitale RLC-meter. Bij het ontbreken daarvan gaat het ook met uitgezochte
(precisie)condensatoren.
Sluit een zuiver Ohmse weerstand (bijv. 100 Ohm) aan op ‘Onbekend’.
Zoek bij een willekeurige frequentie de ruisdip.
De waarde van de aangesloten R en de X-knop staat dan op het nulpunt van de X-schaal.
Schakel nu parallel aan de zuiver Ohmse weerstand steeds meer capaciteit in stappen van bijv.
10 of 20 pF en zoek steeds weer het nulpunt van de brug. Iedere stap levert een ijkpunt.
Daar de schaal lineair is, mag met de gepaste vrijheid ge-interpoleerd worden.
Zo ontstaat een schaalverdeling van 0-180 pF, dit is de 'C-kant'.
Om de 'L-kant' vast te leggen maken we de C van 180 pF (over ‘Onbekend’) tijdelijk los, en
solderen weer capaciteit in stapjes van 10 of 20 pF over de zuiver Ohmse weerstand,
aangesloten op ‘Onbekend’.
Er ontstaat een schaalverdeling van 0 tot180 pF door na ieder stapje weer het nulpunt te
zoeken.
Met de weer vastgesoldeerde 180 pF is de brug klaar voor gebruik.
Het bereik van de brug kan aanzienlijk uitgebreid worden door in serie met de te meten
impedantie een vaste zuiver Ohmse weerstand van 30 tot 100 Ohm op te nemen.
Blijft over dat we een impedantie meten, die (althans in de regel bij antennes) als een
serieschakeling van een R en een X optreedt, terwijl we meten met een parallel-schakeling.
We dienen de parallel-schakeling om te rekenen in een serieschakeling aan de hand van de
volgende formules: (Rs en Xs willen we te weten komen, terwijl we in feite Rp en Cp meten).
Steunend op een omzetting met complexe getallen:
Rs = Rp*{Xp 2 /(Rp 2 + Xp 2 )}
Xs = Xp*{Rp 2 /(Rp 2 + Xp 2 )}
waarin Xp = -159000/{f*Cp}
(f in MHz, Cp in pF, Cp is negatief aan de 'L-kant').
Daarna trekken we hiervan de (eventuele en bekende) vaste serieweerstand af.

Voorbeeld

O) Verbetering van de RX ruisbrug door Robert A.Hubbs, W6BXI en A. Frank Doting,
W6NKU,
73
Magazine,
februari
1977.
Hoe vaak wilde je de exacte impedantie kennen, zowel van de resistieve als de reactieve
componenten van uw antenne, wanneer u deze afstemde op haar resonantie-frequentie?
We moeten voor het antwoord op deze vraag niet rekenen op een SWR=SGV meter die ons
vaak heel misleidende aanduidingen geeft met betrekking tot de antenne-impedantie en de
daartoe nodige aanpassing.
Een antwoord om voor altijd uit deze onzekerheid te geraken is de zelfbouw van een
betrouwbare en nauwkeurige ruisbrug met een meetbereik voor impedantie-metingen van 3,5
tot 30 MHz.
Beschrijving van een ruisbrug die complexe impedanties meet.
De ruisbrug bestaat uit vijf belangrijke onderdelen, waarvan er drie binnen het instrument zelf
zitten.

Het hart van het instrument is het brug-gedeelte dat aangestuurd wordt door een ruisbron met
breed frequentiespectrum. De onbekende impedantie en een referentie-impedantie vormen
afzonderlijke benen van het brugdeel.
De referentie- impedantie kan in waarde gewijzigd worden tot ze gelijk is aan de onbekende
impedantie.
Wanneer dit gebeurt, zakt de ontvanger die dient als hoogfrequente detector, naar een
minimum geluidsweergave.
De te meten onbekende impedantie is verbonden met de ingangsklemmen van de brug, de
ontvanger is verbonden met de uitgangsklemmen.
Binnen de brug zit de reeds vermelde breedband ruisbron.
Een schematisch diagram van het brugdeel kan er als volgt uitzien:

Er zit een trifilaire transformator in, of eenvoudig uitgedrukt, een transfo met drie wikkelingen.
Langs de secundaire met een middenaftakking wordt een ruisspanning toegepast op de ingang
van de brug,met twee gelijke spanningen (maar tegengesteld in fase) op de bovenste en
onderste tak van de brug.
Met de onbekende impedantie aangesloten, en de detector (ontvanger) op de gewenste
frequentie ingesteld, worden Rp en Cp zodanig geregeld dat men op de ontvanger de diepste
verkrijgbaar nul waarneemt.
Er is enige interactie tussen de twee aanpassingen, afhankelijk van de frequentie, zodat een
aanpassing tussen de beide regelingen nodig zal zijn om de diepste nul te verkrijgen.
Als deze nultoestand bereikt is, is de waarde van de onbekende impedantie gelijk aan de
parallel-combinatie van Rp en Cp. Indien men de nul-waarde van de condensator kiest in het
midden van zijn condensatorschaal, dus met de rotor half uitgedraaid, kan men zowel
positieve als negatieve waarden van de capaciteit mogelijk maken en instellen (dit betekent
capacitantie en inductantie).
Om de brug dan nog in balans te kunnen regelen, blijkt het nodig een vaste condensator Cf te
plaatsen over de ‘onbekende’ klemmen van de brug.
Dit dwingt de brug in evenwicht met een zuiver resistieve belasting, indien de capaciteit van de
half uitgedraaide regelbare condensator Cp gelijk is aan de capaciteit van Cf.
Uit deze opvatting is gebleken dat het voor het meten van inductanties of zelfinducties, niet
nodig is in de brug een nauwkeurig geijkte spoel met regelbare zelfinductie in te bouwen,
hetgeen een moeilijke opdracht is, en ook nog, dat de ruisbron slechts een zeer gering
uitgangsvermogen dient af te leveren om het toestel goed te laten werken.
Er zijn ook wel een aantal nadelen aan deze opvatting verbonden:
1) de ijking van de capaciteitsschaal hangt af van de frequentie waarop men meet.
2) Rp en Cp zijn waarden die een parallelschakeling uitdrukken, terwijl veel toepassingen in
de elektronica gebaseerd zijn op waarden van seriekringen.
Een grote waarde van de parallelcapaciteit is vereist,z elfs voor het meten van kleine
inductanties of kleine waarden van de zelfinductie, vooral op de lage frequenties.
Hierdoor hoeven we ons echter niet te laten ontmoedigen, omdat deze tekortkomingen met
enkele eenvoudige berekeningen met een rekenmachientje recht te zetten zijn.
Bovendien presteert de brug zeer goed op de hogere frequenties zoals op de 21 en 28 MHz
banden.
Teneinde de nauwkeurigheid van dit toestelletje nog te verbeteren, stellen sommigen een
quadrifilaire transformator voor, dus voor T1 een transformator met vier wikkelingen:

Deze wikkeltechniek verkleint aanzienlijk de onevenwichtige capacitieve koppeling tussen
de primaire en de secundaire wikkelingen van de transformator. Een metalen afscherming
tussen de brug en de elektronische versterker die er achter volgt, wordt ook aangeraden.
De bijkomende vierde wikkeling op de ferriet- ringkern, daarover is in de eerste plaats op
te merken,dat het onderste uiteinde daarvan met niets verbonden is, en dus losliggend
’zweeft’.
Als tweede verandering merken we op dat een geaarde elektrostatische afscherming
aangebracht is tussen de versterker en de ringkern.
Daardoor wordt de rechts voorgestelde secundaire wikkeling met middenaftakking beter
beschermd tegen allerlei omgevings-strooicapaciteiten.
Zogenaamde ‘aardlussen’ kunnen ook ontstaan in dergelijke hoogfrequente schakelingen,
dit zijn verstoringen door circulatiestromen, als niet alle aardingsverbindingen in hetzelfde
punt samenkomen en daar goed geaard zijn.
De reden is, dat het chassis een noodzakelijk onderdeel is van de secundaire schakeling.
Daardoor kunnen soms de primaire en secundaire delen van de schakeling, ongewenst
gekoppeld worden op een wijze die leidt tot een onevenwichtig gedrag.
Mogelijke problemen tijdens het ijken:
Tijdens het ijken, en het daarvoor inschakelen van koolstofweerstanden in het Ohmse
bereik van 150 tot 200 Ohm, gemeten met een Boonton 250A meter, is gebleken dat deze
weerstanden een kleine eigen parallelle capaciteit bezitten tussen 1 en 2 picofarad.
Reeds vanaf 3,5 MHz tot 28 MHz kan deze eigenschap maken dat de nauwkeurigheid van
de metingen met de brug daardoor in gevaar komt, omdat een weerstand er dan als volgt
gaat uitzien:

Op 28 MHz bleken de weerstanden ook een geringe 10 nanohenry eigen inductie te bezitten in
serie met de rest van de equivalente schakeling van de weerstand.
Deze toestand maakte dat de brug moeilijk in evenwicht te brengen was op de hogere
frequenties. Een oplossing bleek te liggen in het toevoegen op de ringkern-bewikkeling, van
een extra centimeter koperdraad aan ene kant van de brug, namelijk de zijde waar de
klemmen staan om er een ‘onbekende’ te meten impedantie op aan te sluiten.
Uitbreiding van het meetbereik.
In termen van parallelle equivalente schakelingen, is het bereik van de ruisbrug met een 250
Ohm potentiometer voor Rp, een 365 pF regelbare condensator voor Cp, en 180 pF voor Cf.
begrepen tussen: 0 ≤ Rp < 250 Ohm, en 180 pF ≤ Cp < 180 pF
Aanbevolen wordt een 365 pF regelbare condensator in plaats van 140 pF, bij het bouwen van
deze brug, zodat kan vermeden worden dat er nog een condensator met vaste capaciteit Cf
parallel moet toegevoegd worden, ofwel aan de referentie-zijde, of aan of ‘onbekende’ zijde
van de brug.
Ter verbetering van de werking van de ruisbrug, stelt men ook de toevoeging voor van een
100 Ohm weerstand in serie met de ‘onbekende’ impedantie.
In feite verlaagt dit de Q van de te meten impedantie, maar
brengt ook de meetmogelijkheden beter binnen het bereik van de brug, met een bereik uitbreiding tot 3,5 MHz.
De volledige schakeling kan ingebouwd worden in een 6 x 6 x 12 cm kastje, als vrij
eenvoudige constructie, die er dan als volgt uitziet, gebouwd op een printplaat met vrij kleine
afmetingen. De schakeling zelf komt neer op dezelfde die we hier juist boven bekeken hebben
onder N):

De potentiometer moet lineaire koolstof-potentiometer zijn, geen draadgewikkelde, wegens
de te grote eigen zelfinductie van deze laatste.
Er wordt een afscherming gesoldeerd tussen de batterij, de haar omgevende elektronica,
en de aan/uit schakelaar, die zich buiten de kritische kring van de brugschakeling
bevinden. Een koperen afscherming is geschikt, alhoewel dun vertind blik misschien beter
is.
Een korte bedrading is belangrijk in de brugschakeling.
De aard-aansluiting van de regelbare condensator kan dienen als centraal aardingspunt,
waar al de te aarden punten samengelegd worden, ook de geaarde primaire van de
ringkern transformator.
100 Ohm aanpassingsstuk.

De vervaardiging van een 100-Ohm uitbreider van het meetbereik, is vrij eenvoudig met
een PL259-Motorola type stekker.
Een 100 Ohm weerstand wordt gesoldeerd aan de verkorte binnenste pin in de PL-259
stekker.

Testen en ijking.
Aanvankelijk kan men de aansluiting ‘onbekend’ gewoon onbezet laten, en dan moet men uit
de ontvanger die de detector is, een sterke ruis horen op frequenties tussen 3,5 en 30 MHz,
vooral op de 10 m band met sterkte S9.
Sluit men de 100 Ω weerstand aan tussen de klemmen ‘onbekend’, dan moet uiteraard op de
weerstandschaal 100 Ω aangeduid worden en op de reactantieschaal ‘0’,na het ‘nullen’ van
brug en ontvanger.
De reactantieschaal kan geijkt worden met een 180 pF,1% tolerantie vaste condensator tussen
de ‘onbekende’ klemmen.
Men kan met andere waarden van precisie-weerstanden en -condensatoren de ijking van de
schalen voortzetten, in gekozen stappen van bv.10 pF en 10 Ohm, of met andere gekozen
waarden. Telkens met de variabele controles de brug op nul regelen.
Wat metingen op antennes betreft, die vanuit de shack gevoed worden met een 50 Ohm kabel,
is zowel ter plaatse van de antenne als bij de brug, een geschikte balun nodig.
Bij de brug zal dat een 1:1 balun zijn.
P)Een andere kijk op de ruisbrug, door K.P. Barnsdale, ZL3KB, oktober 1998.
Er zijn veel amateurs die niet bekend zijn met de ruisbrug, die in haar eenvoudigste vorm,
een instrument is om impedanties (combinaties van weerstand, capaciteit en inductie) over
een brede frequentieband te meten. Dit met een samenstel, dat bestaat uit twee delen: de
brug en een ruisgenerator.

De ijking met streepjes en getallen op de voorkant is in dit geval alleen relevant, als een 250
pF variabele condensator toegepast wordt.

Het bruggedeelte.
De brug is opgevat als een Wheatstone brug met een paar (gelijke waarden) weerstanden RA
en RB, en een tweetal impedanties - X (onbekend, dus het onbekende been van de brug) en Z
(variabele impedantie of potentiometer).

Een detector maakt in het midden deel uit van de brug, en een wisselstroombron waarvan de
uitgangsspanning over de brug-uiteinden toegepast wordt.
Het werkingsprincipe is, dat indien de variabele Z zodanig geregeld wordt, dat de detector op
nul gaat staan met de spanning (of beter de potentiaal) in A dezelfde als in B, de brug dan in
evenwicht is.
Als we weten dat RA even groot is als RB, dan volgt daaruit, dat wanneer de brug in balans is,
de onbekende impedantie X gelijk moet zijn aan de bekende impedantie "Z".
Door de waarde van de variabele impedantie Z af te lezen, kunnen we dus de waarde van de
onbekende X vinden.
In eenvoudige bruggen, is de bekende impedantie Z gewoon een regelbare weerstand of
potentiometer, en beperkt de brug zich er toe de onbekende waarde van weerstanden te
meten.
Als de bekende impedantie Z samengesteld is uit een combinatie van weerstand en capaciteit,
kan de brug complexe impedanties, die bestaan uit capacitantie of inductantie meten.
De ruisgenerator.
Als de onbekende impedantie niet effectief een weerstand is, zal het brug-evenwicht
afhankelijk zijn van de frequentie van de spanningsbron.
Een hoogfrequente generator van onze keuze kan een wisselspanning leveren op een gekozen
frequentie.
Indien de detector een gevoelige radio-ontvanger is, die men kan afstemmen op het bereik
tussen 500 kHz en 30 MHz, dan is deze geschikt als detector voor een wisselspanningsbron die
al deze frequenties tegelijkertijd kan leveren.
Een ruisgenerator die een ‘witte’ ruis(spanning) aflevert over een brede band van frequenties
is voor die laatste functie geschikt.
Dat zal het de gebruiker gemakkelijker maken, metingen uit te voeren.
Een praktische brugopstelling die daarvan gebruik maakt, kan er als volgt uitzien:

De ferrietkern-balun T1, wordt aangestuurd door een niet voorgestelde ruisgenerator.
De spanningsdeler RA en RB van de vorige figuur wordt tot stand gebracht door de in het
midden afgetakte secundaire van T1, en de detector-ontvanger wordt aangesloten tussen dat
midden en de aarde.
De bekende impedantie bestaat uit VR1 en CV1, en de brug komt in evenwicht wanneer deze
combinatie overeenkomt met de serieschakeling van de "onbekende impedantie" en C7.
Wanneer de onbekende impedantie enkel een weerstand bevat, kan het evenwicht van de brug
bereikt worden door de geijkte weerstand VR1 bij te regelen, terwijl de condensator C7 in serie
met het onbekende been, de brugbalans toch mogelijk maakt door met de regelbare capaciteit
van CV1 ongeveer in het midden van de verdraaibare as te blijven staan, en dit
middensegment komt overeen met 125 pF.
Wanneer de onbekende impedantie wel een seriecapaciteit bevat, combineert deze met C7,en
resulteert in een capaciteit van minder dan 125 pF.
Daarom zal de asstand van CV1 aangepast moeten worden tot minder dan 125 pF, en kan
geijkt worden met een op het voorpaneel van het kastje getekende schaalverdeling, om de
seriecapaciteit van de onbekende impedantie aan te geven op het ogenblik dat door deze
regeling van CV1, de brug opnieuw in evenwicht gebracht is.
Om de brug in balans te brengen in het geval van een onbekende inductantie XL, zal deze
bewerking opnieuw mogelijk moeten gemaakt worden door de gecombineerde samenwerking
van VR1 en CV1.
De totale reactantie van het onbekende been is dan de som van de inductieve reactantie X L en
de reactantie (-XC) van C7.De totale reactantie van deze tak is dan XT= XL + (- XC) of XT= XLXC [de capacitantie van C7 is volgens de voorstelling met complexe getallen negatief en gelijk
aan –j/(2*π*f*C7)].
Om in dit inductief geval de brug in evenwicht te kunnen regelen, moet de "onbekende been"reactantie worden geëvenaard door de capaciteit van de variabele condensator CV1, dus XT zal
capacitief moeten zijn, dat wil zeggen negatief.
Om dit te bereiken zal XC in de formule altijd groter dan XL moeten zijn, zodat voor elke
frequentie er slechts een beperkt aantal inductieve waarden zal kunnen gemeten worden.
Deze toestand is in de hieronder volgende grafiek voorgesteld.

Samengevat, zal een inductantie altijd het onbekende been van de brug capacitiever doen
lijken dan C7 (125 pF) alleen, en er zo toe leiden dat CV1 kan aangepast worden tot een
waarde die groter is dan 125 pF.
Deze helft van de wijzerplaat wordt daarom op het voorpaneel van het toestelletje geijkt als de
"equivalente negatieve capaciteit" van het onbekende been, en strekt zich dus uit van 125 pF
tot 250 pF, dit laatste is de maximum capaciteit van CV1 met de rotorplaten volledig
ingedraaid, evenwijdig met de statorplaten van deze regelbare condensator.
Met behulp van de grafiek, of met de formule, kan deze lezing dienen om de grootte van de
onbekende inductantie te bepalen en uit te rekenen op de gemeten frequentie, vermits XL=
2*π*f*L. (L afgelezen uit de grafiek).
Een praktisch ontwerp van deze brugschakeling.
De praktische schakeling van deze ruisbrug ziet er als volgt uit:

Aan de twee hierboven beschreven onderdelen is nog een derde deel toegevoegd, namelijk
een modulator.
De ruisbron maakt gebruik van een in de sperzin voorgespannen basis-emitter overgang van
Q3 die een geringe ruisspanning voortbrengt, versterkt door de drie versterkers-trappen met
Q4, Q5, Q6.
De ruisspanning blijkt een veel hogere waarde te hebben op lage (HF-) frequenties, zodat om
het gewenste ruisniveau op ZHF= VHF te bereiken, de versterkertrappen er nodig zijn, en zelfs
mogen overstuurd worden, omdat het er toch niet om gaat, een mooie sinusvorm verder door
te versterken, maar om een lukraak statistisch verdeelde ruisspanning af te leveren, die
oorspronkelijk gegenereerd wordt door de links voorgestelde multivibrator die een rechthoekspanning voortbrengt.

De modulator.
De modulator bestaat hier uit een astabiele multivibrator met twee transistoren Q1 en Q2,
werkend als laagfrequente oscillator, en een diode om de uitgangsspanning daarvan door te
schakelen naar de collector van Q5 met de bedoeling het door Q5 versterkt hoogfrequent, te
moduleren.
De 1N4148 is een epitaxiaal planar silicium diode, speciaal ontwikkeld voor schakelsnelheden
tot 100 MHz, en met een hersteltijd van slechts 4 nanaosekonden.
Omdat ze betrouwbaar en goedkoop is, was deze lang meegaande diode populair in schakeltechnische toepassingen, nog meer dan een PIN-diode, die dit ook zou aankunnen.
Ze wordt met een DO-35 behuizing normaal gemonteerd in een voorgeboord gat in de
printplaat.
Bij het meten van de impedantie van grote antennes, komt bovenop de ruis van de ruisdiode,
nog de eigen ruis, die afkomstig is van de antenne, en soms is deze laatste ook niet
verwaarloosbaar. De modulator is bedoeld om een onderscheid te kunnen maken tussen een
door de brug gegenereerde ruis, en de antenneruis, zodat beiden van elkaar te onderscheiden
zijn, want de detector, in dit geval een ontvanger, zal op een minimumale brugruis moeten
reageren, en niet op een minimum van antenne ruis.
Dit verleent de brug een tweede gebruik, namelijk als een gemoduleerde brede band
signaalgenerator voor het opsporen van fouten in ontvangers. (dus een soort ‘signaal-tracer’).
Indien men geen modulatie zou wensen, zou men de componenten Q1, Q2, R1, R2, R3, R4,
C1, C2 en D1 kunnen weglaten uit de schakeling.
Condensator C7 heeft een bijzonder uitzicht, en moet een zilver-mica of ander type
condensator met geringe verliezen zijn, zoals een keramische.
Het enige nadeel van deze soorten condensatoren is, dat ze een geringe Q hebben op VHF,
waardoor de nullen, gehoord in een ontvanger, breder zullen zijn.
De variabele weerstand of potentiometer VR1 wordt rechtstreeks op de printplaat gemonteerd,
en moet geïsoleerd van het chassis en van de voorpaneel-knoppen opgesteld worden.
De waarde van de 1 kΩ zal toelaten de brug ook te gebruiken voor metingen op 600 Ohm
symmetrische lintlijnen.
Als men voor VR1 een logarithmische potentiometer kiest, zal de logaritmische wet zorgen
voor een schaal die goed gespreid is over het gebied van nul tot 100 Ohm, als wijzerplaat op
het voorpaneel van het toestelletje,
De potentiometer mag als koolweerstand uitgevoerd zijn, maar niet gewikkeld als inductief
type, en voorzien van een plastieken as, lang genoeg om, doorgevoerd door een opening in
het metalen voorpaneel, een vrij grote knop te dragen.
Het weerstand-spoor van de potentiometer moet koolstof of cermet zijn.

De regelbare condensator, CV1 kan een type zijn, dat afgebroken is uit een oude radioontvanger, maar geen miniatuur CV uit een miniatuur transistorradio, wegens dan ongeschikt
wegens te kleine afmetingen, en niet al te stabiel. Ook niet geschikt, omdat de maximale
capaciteit zelden 250 pF bedraagt.
De hoger bekeken grafiek gaat uit van een waarde van 120 tot 125 pf voor C7, en 250 pF
voor CV1.
De transformator-balun.
Het hart van de ruisbrug is een transformator, die ook de rol van balun speelt, omdat hij de
ongebalanceerde of asymmetrische uitgang van de ruisgenerator omzet in een perfect
gebalanceerde ruisbron voor de brug.
Kiest men een goede kwaliteit ferriet ringkern voor deze balun, dan kan de ruisbrug toegepast
worden op frequenties die hoger zijn dan 145 MHz.
Vervaardiging van de transfo:
a) Vlecht vier 180 mm lange strengen van 0,18 mm diameter geëmailleerde koperdraad
samen. Verspreidt deze vlechting met ongeveer 40 windingen over een lengte zodat ze op de
ringkern volledig bedekken.
b) Windt daarbij gelijkmatig verspreid, tien slagen van de in elkaar gedraaide bundel door het
gat in het midden van de kern.
c) Verwijder de isolerende emaillebedekking op de uiteinden.

Men kan met een schraapmesje of scheermesje of een zoetvijl, of met de vlam van een lucifer
of alcohol-brander, (en daarna in de alcohol te dompelen), de email verwijderen, en
vervolgens nog met schuurpapier, de draden op de uiteinden blank maken. Leg vervolgens een
soldeerlaagje op deze uiteinden.
d) Gebruik een Ohmmeter om de vier paren windingen te identificeren, d.w.z. welk uiteinde
aan de ene kant past bij welk uiteinde aan de andere kant.
Dit zal nodig zijn om de windingen op de juiste manier vast te solderen aan andere
componenten op de printplaat.

Gebruik plakband om de strengen op de juiste plaats te houden zodat ze niet liggen te
verschuiven op de ringkern.
Op de printplaat moeten de gesoldeerde verbindingen dan zodanig gemaakt worden, dat de
transformatorwindingen en wikkelingen met de juiste fase zoals in het hogerstaand schema
van de schakeling bedraad worden.
Vervolgens worden de BNC-connectoren vastgesoldeerd, en de regelbare condensator CV1 het
best vast geschroefd in de nabijheid van de achterzijde van de brug, zo dicht mogelijk bij de
BNC-connectoren.
Met een metalen beugel kan CV1 op zijn plaats gehouden worden, waarna zijn as eventueel
met een koppelstuk en een verlengingsas doorheen de daarvoor geboorde opening in het
voorpaneel van het kastje gebracht wordt.
Daarna wordt er een draaiknop op geschroefd, die met een aanwijzer in pijlvorm kan verdraaid
worden boven de bijbehorende geijkte wijzerplaat.

Bestukken en testen van de printplaat.
Nadat de layout van de printplaat gecontroleerd is op eventuele fouten, en de uiteinden van de
componenten met hun aansluitdraden vastgesoldeerd, is een grondige visuele inspectie de
beste manier om fouten te voorkomen, vooraleer op te starten.

Controleer bv. de polariteit van D1 en de oriëntatie van de transistoren zodat hun B, E, C in de
juiste voorgeboorde gaten in de printplaat zitten.
Sluit een ontvanger aan tussen ‘Rec.’ (of ‘Ontv.’) en de massa, en een 47 of 51 Ohm
weerstand tussen hetgeen op de printplaat aangeduid is als PAD1 en de aarde (PAD5), alsook
de 9 V batterij tussen PAD4 en de aarde.
Een gesis zal hoorbaar worden op de frequenties van 1 MHz tot 30 MHz, en als de ontvanger
AM kan demoduleren, wordt een audio-toon ontvangen. Door VR1 te verdraaien, kan men de
beste stand van deze potentiometer-as zoeken die een daling van de ontvangen ruis tot een
minimum veroorzaakt.
Als er geen gesis meer gehoord wordt, controleer dan de collectorspanningen van Q4, Q5 en
Q6.
Zij moeten allen rond de 4 V liggen, en hun basisspanningen rond de 0,7 V.
Om de audio-modulatie van de oscillator te testen, kan een hoofdtelefoon via 100 nF
aangesloten worden op de collector van Q1 of Q2,en zou een laagfrequente toon hoorbaar
moeten worden.
Wanneer de print + componenten getest is, kan hij in de behuizing gemonteerd worden, met
de ontvanger op de BNC, PAD2 aangesloten, en de BNC-ingang van de brug verbonden met
C7.
De verbinding tussen PAD3 en VC1 moet zo kort mogelijk zijn, hetgeen ook geldt voor het
breed koperen lint tussen de stator van CV1 en de BNC-aardingen.

Ijking.
Zodra het toestel goed werkt, kan men de schakeling ijken.
Als CV1 gebruikt men best een 250 pF condensator, en C7 kiest men gelijk aan120 pF.
Op deze waarden zijn dan ook de 2 schalen met ijkstreepjes op de wijzerplaat, op het
voorpaneel gesteund.
Sluit een ontvanger, die afgestemd is op 14 MHz, aan op de ontvanger-uitgang van de
printplaat.

Leg een weerstand van 20 Ohm naar de brug-ingang en pas de waarden van VR1 en CV1 aan
voor een minimale ruis in de ontvanger.
Merk die toestand op de schaal van de CV1 als positie "0",en wat VR1 betreft, idem voor de
bijbehorende weerstandswaarde. Herhaal deze knop-markeringsprocedure voor 50, 70, 100,
150, 200 Ohm, enz. tot 800 Ohm.
Om de capacitantie-positieve helft van de wijzerplaat CV1 te ijken, plaats een weerstand van
20 Ohm in serie met een 10 pF condensator aan de brug-ingang, en regel VR1 en CV1 bij, tot
de ontvanger een nul weergeeft.
De positie van CV1 zal dicht in de buurt van de minimum capaciteit liggen.
Merk de wijzerplaat van CV1 met 10 pF, en herhaal deze werkwijze met 20, 50, 100, 200, 400
pF, om de ene helft van de wijzerplaat met overeenkomende streepjes in te vullen.
Om de negatieve capaciteit van de wijzerplaat te ijken, kortom de brug-ingang te ijken, sluit
dezelfde condensatoren tijdelijk parallel met C7 aan, en zoek op elk van deze standen een nul
op de ontvanger, met dan telkens de invulling op de wijzerplaat van een merkteken met de
overeenkomende waarde. De maximale negatieve capaciteit zal ongeveer 130 pF bedragen.
Gebruik van de brug.
Eens dat de wijzerplaat van CV1 gekalibreerd is, kunnen we de inductantie of zelfinductie
meten, door de formule toe te passen: L= 1/{(2πf)2 + (1/Cf) + (1/CN)}.
Hierin is f de frequentie, Cf de waarde van C7 in pF en CN is de C- waarde in pF, af te lezen op
de geijkte wijzerplaat van CV1.
Componentwaarden kan men meten, door de component met onbekende waarde aan te
sluiten op de brugingang, en de ontvanger af te stemmen op de gewenste frequentie en te
‘nullen’ voor (de amplitude gemoduleerde) ruis.
Alle aansluitingen steeds zo kort mogelijk maken. De impedantie van elke antenne kan steeds
met de brug gemeten worden, waarbij deze afgestemd wordt op de resonantiefrequentie in het
midden van de door de antenne te ontvangen band.
Indien de antenne gevoed wordt door een coaxiale kabel (hopelijk gevolgd op het einde, door
een balun), moet de kabel zo mogelijk een geheel aantal halve golflengten (op de meest
gebruikte band) lang zijn, anders kan men op het diagram van Smith zien dat er een
impedantie-verandering zal plaatsvinden tijdens het meten in de shack.
De brug laat ook toe een antenne-tuner juist af te stemmen, vooraleer men begint te zenden
en te ontvangen.
Stel de brug daartoe in op 50 Ohm, en nul reactantie (bij het voeden van de antenne met een
50 Ohm kabel), en pas de antenne-afstemmer zodanig aan door aan zijn knoppen te draaien,
dat nu een ruis hoorbaar wordt in de ontvanger die afgestemd is op de resonantiefrequentie
van de antenne.
De ruisbrug kan zelfs permanent ingebouwd worden in een zelf vervaardigde antenneafstemmer, zodat men het geheel kan laten dienen voor een betere antenne-aanpassing.
VR1 wordt in dat geval vervangen door een weerstand van 50 Ohm, en zowel CV1 als C7
kortgesloten.
Een relais kan zo nodig toegepast worden om de brugschakeling in of uit te schakelen in de
leiding tussen de Tx/Rx en het begin van de antenne-voedingslijn.
De brug verdraagt overbelastingen boven de 100 W, zonder kapot te gaan.
Enkele wijzigen kunnen doorgevoerd worden om de ruis te verminderen, zoals door alle 10 nF
condensatoren te vervangen door 1 nF types, en de vroeger toegepaste transistoren 2N2222A
te vervangen door PH2369 types.
Enkele elementen uit de onderdelen lijst:
Aantal
Waarde en Type
2
1K
1
1 K log potentiometer
4
10 K
1
15 K
3
100 K
2
470 K
7
1nF keramisch

Benaming
R7
VR1
R3,R4,R5,R6
R11
R1, R2, R10
R8, R9
C1, C2, C3,C4 C5,
C6, C8

1
3
3
1
1
1
2
1
1

120 pF zilver mica of keramisch *
BC337 of audio NPN
PH2369 of 2N2222A,en andere
1N4148
Ferriet ringkern Amidon FT50-61
variable kond., luchtisolatie 250pF
BNC connectoren, flens-montage
Batterij connector- spanband
Voedingsspanning-schakelaar

C7
Q1, Q2, Q3
Q4,Q5,Q6
D1
T1
CV1
S1, S2
SW1

(*) Deze condensator moet de helft van de capaciteitswaarde bezitten van de variabele
condensator.
Q)De Omega RX-antenne-ruisbrug.

Wanneer men probeert een antenne zo goed mogelijk af te stemmen, en de zender er mee op
te laden, of een gamma-aanpassing die men juist op een antenne installeerde, optimaal te
laten werken en aan te passen, dan is dat moeilijk te verwezenlijken met een gewone
antenne-impedantie-brug, gestuurd door de hoogfrequente uitgangsspanning van een griddipper of transistor-dipper (op de stand ‘oscillator’).
Met een SGV= SWR -meter is dat evenmin te verwezenlijken.
Met een ruisbrug zijn dergelijke toestanden en problemen eenvoudiger op te lossen.
De enige aanvullende apparatuur die men nodig heeft, is een communicatie-ontvanger.
De hieronder bekeken ruisbrug bestrijkt een frequentiegebied van 1 tot 100 MHz, en kan
impedanties meten tussen 10 en 100 Ohm, met een vlakke karakteristiek rond 50 Ohm.
Bij nul ruis op de ontvanger, hetzij op audio-niveau of door de minimale uitslag van de Smeter, kan de resonantie-frequentie van de antenne rechtstreeks afgelezen worden op de
frequentie-uitlezing van de ontvanger, en de voedingspuntweerstand van de antenne,
afgelezen op de geijkte schaal van de potentiometer v.d. ruisbrug.

Vereenvoudigde voorstelling van de Omega-T ruisbrug.
Een breedband ruisbron wordt verbonden over één zijde van een symmerische, quadrafilair
gewikkelde transformator. (op de vereenvoudigde afbeelding hierboven ziet men geen vier
afzonderlijke wikkelingen, omdat dit slechts een principe-voorstelling is).
De ontvanger, de antenne en een geijkte potentiometer worden verbonden over de secundaire
zijde..
Algemene beschrijving.
De Omega RX ruisbrug omvat een breedband ruis- generator en een HF impedantie brug.
Twee takken van de brug worden aangestuurd door de ruisgenerator via een breedband ferriet
transformator.
In een derde tak van de brug zit een geijkte potentiometer R, en een geijkte regelbare
condensator C.
De antenne of een andere "onbekende" impedantie, vertegenwoordigt de vierde tak van de
brug. Een kortgolvige ontvanger dient als detector.

Wanneer R en C zijn aangepast voor een nul (minimaal geluid uit de luidspreker van de
ontvanger),kunnen op de wijzerplaten de weerstand en de reactantie van de ‘onbekende’
afgelezen worden.
Het bruikbare bereik van de ruisbrug is 1 tot 100 MHz. met R= 0-250 Ohm en C= + of -70 pF.
De werkwijze om met een dergelijke brug een onbekende impedantie Z= R±jX te meten, is
reeds beschreven in andere gedeelten van deze tekst.

Wat het rechtse schema betreft, staat er onder de R en C controles een schaal, gemerkt R en
X.
Als de X-schaal een ‘0’ weergeeft, dan staat de regelbare condensator op 70 pF.
Dit komt omdat er een 70 pF condensator in serie staat met de ‘Onbekende’ impedantie.
Indien Ru en Xu de weerstand en de reactantie zijn die de onbekende impedantie samenstellen, dan is bij een nul-instelling van de brug (geringste ruis) R= Ru, en X= Xu +X(70 pF).
De lagerstaande reactantiegrafiek geeft deze betrekking weer, gemeten op een frequentie f= 1
MHz.
Om de reactantie te vinden op frequenties hoger dan 1MHz,deel de waarden, afgelezen op de
grafiek, door de frequentie in MHz.
Ijking.
De RX ruisbrug heeft twee controles (0-250 Ohm en 70 pF rechts in serie, of enigszins andere
waarden links met de controles in parallel).
Wat de R-ijking betreft, kunnen weerstanden met gekende waarden aangesloten worden op de
"Onbekende" klemmen. 1/2 watt of 1/4 watt koolstof- weerstanden zijn hiervoor geschikt.
Zij kunnen in een PL-259 coaxiale plug gemonteerd worden, zoals hieronder aangegeven.

De stekker wordt gestoken de ‘Onbekende’ connector van de ruisbrug.
Bananestekkers kunnen hier ook voor dienen.

Antenne resonantie.
Sluit de antenne aan op de "Onbekende" klemmen, een ontvanger naar de "ontvanger"
klemmen (door middel van elke geschikte lengte van de voedingslijn), en een 9 V batterij.
Stem de ontvanger af op de verwachte resonantiefrequentie van de antenne, en start de
ruisbrug op door ze onder spanning te brengen.
Een sterke ruis uit de luidspreker zal hiervan het gevolg zijn.
Regel R en X bij om de brug te nullen. Als de X-meetwaarde aan de kant XL nul wordt, is de
ontvanger afgestemd op een frequentie boven resonantie.
Als de X- meetwaarde aan de kant Xc nul wordt, is de ontvanger onder resonantie afgestemd.
Het komt er dan op aan de ontvanger opnieuw af te stemmen, en stel de R en X ij te regelen
voor een nul.
Op die manier moet het mogelijk zijn om de resonantiefrequentie van de antenne te vinden.
Andere methode met een spectrum analyzer:
Leg de ‘ontvanger’- klemmen van de brug naar de antenne-ingang van de HF ontvanger of/en
naar de spectrum analyzer met een kort stuk coaxkabel:

De lengte moet zo kort mogelijk zijn en de karakteristieke impedantie de zelfde als die van de
voedingslijn. Leg vervolgens (het uiteinde van) de coaxiale voedingslijn van de antenne, naar
de ‘antenne’ connector van de brug. Op dat ogenblik is de geschetste opstelling klaar om de
antenne te testen.
Stel de weerstand-controle (=potentiometer) van de brug in op de waarde van de voedingslijn
impedantie (meestal 50, 75 of 300 Ω voor de meest voorkomende antennes).
Zet de reactantie-controle in het midden (=nul) van haar bereik.
Stem vervolgens de ontvanger af op de verwachte resonantiefrequentie (F) van de antenne.
De ontvanger zal ongeveer een sterkte S9 aangeven.
Regel de weerstand- controle (R of R1 of RV)) van de brug op nul, dus op minimale ruis, zoals
aangegeven door de S-meter.
Regel ook de reactantie- control (C1 of CV…) bij om de nul nog uitgesprokener te maken.
Herhaal deze aanpassing van de R1- en C1- controles voor de diepst mogelijke nul,
overeenkomend met het laagste niveau op de S-meter of de diepste nul op de spectrum
analyzer.
Een perfect resonante antenne zal een reactantielezing van nul Ohm en een weerstand van 50
tot 75 Ω opleveren. Echte antennes kunnen wat reactantie vertonen (hoe minder hoe beter),
en een weerstand die enigszins verschilt van 50 of 75 Ω.
Impedantie-aanpassingswerkwijzen kunnen in dergelijke gevallen toegepast worden (bv. met
een antenne-afstemmer om de werkelijke resistieve component te transformeren in de 50- of
75 Ω karakteristieke impedantie van de transmissielijn.
Als de weerstand bijna nul aangeef, bestaat het vermoeden dat er een kortsluiting zit op de
transmissielijn.
Als de weerstand in de buurt van 200 Ohm ligt, dan kan het zijn dat de lijn open is (behalve bij
300 Ω Antenne-systemen).
Een reactantie aflezing op de XL-zijde van nul, geeft aan dat de antenne te lang is, en een
lezing van de Xc zijde dat de antenne te kort is.
Een antenne die te lang of te kort is, kan verkort of verlengd worden. Voor de juiste lengte
moet men de juiste resonantiefrequentie vinden.
Om dit te verwezenlijken, wordt de reactantie-controle op nul gesteld, en dan de ontvanger
langzaam afgestemd in de juiste zin tot de nul wordt gevonden.
In dergelijke opstellingen met spectrum analyzers, hebben we hogerstaand reeds gezien dat
daaraan ook een VSWR-brug kan te pas komen.
Die ziet er dan, haar inwendige structuur inbegrepen, als volgt uit:

Test een Balun. Hoe weet je of een balun goed is? Niet met een Ohmmeter, omdat men bij
de baluns op alle input- en output- aansluitingen een kortsluiting meet, of de balun goed is of
niet.
In plaats daarvan, sluit de ruisbrug aan op de coaxiale verbinding naar de balun.
Vervolgens, als het een 1:1 balun is, soldeer een 51 Ohm weerstand over de symmetrische
uitgang van de balun.
Een 1/4 of 1/2 watt koolstof- weerstand voldoet in dit geval.
Zet de ruisbrug onder spanning, en regel af voor nul ruis.
Dan moet op de twee controle regelingen X= 0 en R= 50 Ohm afgelezen worden.
Kwart golf.
Om de frequentie te bepalen, waarop een bepaalde lijn, elektrisch een kwart golf lang is,
begint men eerst de ‘Onbekende’ klemmen op de ru
De nul treedt in dit geval op bij R= 0 en X= 0.
Sluit vervolgens de kwart-golf lijn aan tussen de ‘onbekende’ klemmen.
Laat de andere kant van die λ/4 lijn geopend.
Stem de ontvanger af op de verwachte frequentie. X= 0. Als de ontvanger te laag in frequentie
is afgestemd, zal de nul zich voordoen aan de Xc kant.
Indien de ontvanger te hoog in frequentie werd ingesteld, valt de nul op de XL kant.
Halve golf lijn.
Om de frequentie voor een halve golf lijn te vinden, moet de andere kant van de lijn
kortgesloten zijn (in tegenstelling met de procedure voor de kwart golf).
Volg dan dezelfde werkwijze zoals zojuist beschreven voor de kwart golf lijn.
Veldsterktemeting, om een antenne beter te kunnen positioneren bovenop de antennemast
in een voorkeurrichting, en om de afstanden tussen de actieve antenne en de reflector en
director voor de grootste gain juist te kunnen instellen:

Een balun is geïnstalleerd tussen het uiteinde van de 50 Ohm voedingskabel en de antenne.
Een stuk voedingslijn afzonderlijk gemeten bleek een verkortingsfactor van 0,66 te hebben.
Met de ruisbrug gemeten, bleek de impedantie van deze voedingslijn, op 14,050 MHz, 18 Ohm
resistief te zijn, met over heel haar lengte een parallel-capaciteit van 240 pF.
Globaal komt dit neer op 47 Ohm capacitieve reactantie.
Transformeren van deze parallelkring naar een seriekring met formules uit de leer van de
complexe getallen, geeft 16 Ohm weerstand in serie met 6 Ohm capacitieve reactantie, of Z=
16 - j16 Ohm, bij een SGV= SWR van 3,2: 1 op het Smith-diagram.
Op dit diagram leest men af, op de gekende lengte van de voedingslijn, dat de antenne zelf, de
quad dus, een impedantie heeft van 36-j50 Ohm.

De AIM-antenne-analyzer tekent op het beeldscherm het Smith diagram van een
antenneprobleem dat we proberen op te lossen, of van een onderzochte impedantie in haar
omgeving.
Afgestemde seriekring.
Om de resonantiefrequentie van een dergelijke afgestemde kring te vinden, sluit hem aan over
de "Onbekende" klemmen.
Zet de R controle op minimale weerstand (de serie resonantieketens in de communicatie,
vertonen in resonantie een zeer geringe weerstand).
Zet de X-controle op nul en stem de ontvanger af om een nul te vinden.
Dan zal de resonantie blijken te liggen boven of beneden de frequentie, waarop de ontvanger
afgestemd is.
Afgestemde parallelkring.
Een koppelspoeltje met twee windingen wordt aangesloten over de ‘onbekende’ klemmen.
Het spoeltje wordt vervolgens magnetisch gekoppeld met de spoel van de afgestemde
parallelkring.
Vervolgens wordt dezelfde werkwijze toegepast als hierboven bij de afgestemde seriekring.
Het verschil daarmee is, dat nu op de resonantiefrequentie van de parallelkring een zeer grote
weerstand zal gemeten worden.
Bij een ringkernspoel moeten de twee windingen van het koppelspoeltje doorheen de centrale
opening van de kern gestoken worden.

Wie beschikt over een digitale RLC-meter (vandaag goedkoop in de handel), kan beter
rechtstreeks met een dergelijk nauwkeurig toestel meten.
Als alternatief, kan de RX ruisbrug toch ook gebruikt worden om de onbekende waarden van
condensatoren en spoelen te zoeken.
Hiervoor zijn een standaard condensator (100 pF mica) en een standaard spoel (5 microhenry)
nodig.
De spoel waarvan men de zelfinductie wenst te meten, wordt in serie met de standaard
condensator verbonden, en met de bovenstaande methode over de seriekring, zoekt men de
resonantiefrequentie f.
Daaruit kan men zowel L berekenen, alsook C indien dit de condensator met onbekende
capaciteit is,die in serie geschakeld wordt met het standaard 5 μH spoeltje.
L= 25330/(f2*C) en C= 25330/(f2*C) .
Hierin is f= resonantiefrequentie in MHz, L= zelfinductie in microhenrys, C= capaciteit in
picofarad’s.
Reactantie grafiek.
Zie het schema hierboven. R en C zijn de paneelregelaars gemerkt R en X. C= 70 pf op een
wijzerplaat-lezing van X= 0. Er is een 70-pf condensator in serie met de ‘onbekende’
opgenomen. Als de onbekende serie- weerstand en reactantie RU en XU zijn, en vervolgens de
ruisbrug op nul geregeld wordt, zal blijken dat.
R= RU en Xc= XU + X(70.pf).
Om de grafiek toepasselijk te maken voor frequenties hoger dan 1 MHz, is het nodig de
reactantiewaarden te delen door die hogere frequentie, uitgedrukt in MHz.

IV) Ruisbrug zonder transformator.
1) Principieel kan het eenvoudig als volgt:

2) De ultieme ruisbrug (zonder transformator) door AE Popodi AA3K/OE2APM in
Communications quaterly 2, aug.1994.
De volgende brug is bedoeld om metingen uit te voeren op het frequentiegebied van 1,8 tot 30
MHz met een impedantiebereik van tien Ohm naar enkele duizenden Ohms.
Het meest kritische deel van een ruisbrug is de transformator, vooral gewikkeld op een
ferrietkern, die vereist is voor het aansturen van een symmetrische brug van Wheatstone.
Helaas is deze transformator de belangrijkste oorzaak van fouten in alle soorten ruisbruggen.
De transformator werkt wel met een magnetische koppeling, maar heeft niet te verwaarlozen
capacitieve lekken tussen zijn primaire en secundaire wikkelingen. Het is duidelijk onmogelijk
gebleken om een transformator te wikkelen die echt voldoet aan alle vereisten om een
ruisbrug echt foutloos te laten werken.
Het is vooral de ferrietkern die complicaties veroorzaakt. Indien men toch een transformator
wenst te gebruiken, is het beter te kiezen voor een quadrifilaire dan voor een trifilaire
wikkeling, en dan nog best gewikkeld als transmissielijn-transformator, dus zonder
magnetische kern, d.w.z. vooral zonder ferriet.

Het schema van de ruisgenerator, die ondergebracht is in doos 1.
De hieronder voorgestelde ruisbrug bestaat uit een afgeschermde, kleine binnendoos die de
ruisgenerator herbergt, en geïsoleerd is van een grotere geaarde behuizing waarop.
afgeschermde kabels aangesloten zijn, om onder andere een communicatieontvanger aan de
brug te kunnen koppelen.
De binnenste doos herbergt een 9-volt oplaadbare batterij. Een miniatuur aan/uit schakelaar is
in de eerste doos gemonteerd, en wordt bediend vanaf de buitenkant met een plexiglas staaf.
Een even grote ruisstroom vloeit doorheen de punten A' en C’.
De condensatoren C0,CN en weerstanden X en de potentiometer RN, zijn de normale
brugcomponenten.

Boven de 9-volt batterij ligt een printplaat die de ruisgenerator huisvest. Aansluitingen A en C
zijn twee vrouwelijke en mannelijke connectoren; bv, het type SMD.
Dit zorgt voor schone soldeerverbindingen en vereenvoudiging. C1 is een condensator, omdat
een trimmer (CB) niet voldoende capaciteit heeft.
Berekeningen tonen aan, en metingen bevestigen, dat voor elke waarde van de onbekende
weerstand X, de Ohmse waarde van de potentiometer RN altijd gelijk is aan X.
Dit geldt voor alle frequenties, eens dat de grootte van de condensatoren CB en CN bepaald is.
De condensator C ligt tussen de binnenste en buitenste doos.
Nadat de waarden voor CB en RN vastgelegd zijn, kunnen nog brugfouten ontstaan.
Door de eigen zelfinductie worden de brug- fouten onder meer veroorzaakt door de eigen
inductie van de regelbare condensator CN, en het kleine reactieve deel van de potentiometer
RN.
Deze laatste gedraagt zich inductief voor zijn kleine weerstandswaarden, en iets capacitiever
voor grotere waarden.
Omdat dit alles frequentieafhankelijk is, zal het moeilijk zijn dergelijke kleine fouten te
compenseren.
Om de best mogelijke werking te bereiken, is het daarom best de ruisbrug zo te bouwen dat
nergens lange verbindingsdraden of kabels voorkomen.

Op de printplaat waarop de ruisgenerator ondergebracht is, liggen de componenten boven de 9
V batterij verspreid.
Het toevoegen van een symmetriserende condensator CB. tussen ruisgenerator en de massa
blijkt nodig te zijn om de brug in evenwicht te brengen.
CB ligt tussen de ruis- generator in de middenste doos, en de massa, maar is wel opgesteld
binnen in de grotere doos.
De impedanties Ζ1 en Z2 scheiden de punten A en C van elkaar en van de binnenste doos.
Wanneer de brug in evenwicht is, zijn de spanningen of beter de potentialen in de punten A en
C gelijk in amplitude en fase.
De volgende figuur toont een mogelijke opstelling om lange draden of banen op de printplaat
te vermijden.
De deksels werden verwijderd uit doos 1 en 2.
Doos 1 wordt met twee geïsoleerde schroeven gemonteerd direct aan doos 2. met twee
isolerende kussentjes er tussen.

Het inwendige van de dozen.
De aan/uit schakelaar bevindt zich aan de buitenkant-zijde van doos 1, en wordt bediend door
een niet-metalen schroef in plexiglas, deel P.
Eén van de twee batterijklemmen is verbonden met punt K, dit is de klem die voorzien is voor
het laden van de batterij.
De twee 100 Ohm voedingslijnen voor de ontvanger zijn even lang en zijn elektrisch
verbonden met de punten A en C.
De antenne-ingang van de ontvanger wordt bereikt via kort stuk (afgeschermde) coaxiale
kabel.

Gedetailleerder binnenzicht van de dozen.
Ijking.
Nadat de mechanische uitvoering voltooid is, komt het er op aan nog de juiste waarden voor
CB en CN te vinden. Sluit daartoe meerdere weerstanden aan op klem X, en lijn de brug af voor
nul spanning en nul faseverschil in de punten A en C.
De kleinste detecteerbare weerstand is 22 Ω, de grootste is 250 Ω.
De (ijk-)weerstanden mogen praktisch geen zelfinductie vertonen, en weinig capaciteit
hebben.
Overzicht.
Met deze ruisbrug bereikt men een hogere nauwkeurigheid dan bij gelijkaardige toestellen.
De transformatorloze brug elimineert de noodzaak om een moeilijke transformator te bouwen.
Deze ruisbrug werkt even goed met hoge en lage frequenties, hetgeen niet kan gezegd
worden over uitvoeringen met een transformator.
De overblijvende fout (die men trouwens ook heeft bij alle transformator-uitvoeringen) is klein
en hangt alleen af van de eigen inductie van C N en RN.
Deze kleine fouten zijn geringer dan deze, veroorzaakt door een tandwielspeling, indien CN zou
verdraaid worden met een tandwiel-overbrenging of met worm en wormwiel.
In de meeste gevallen zal een verbetering mogelijk zijn als men een spoeltje met kleine
zelfinductie (minder dan 1 μH [=1 winding]) in serie plaatst met de referentiecondensator C0.
Deze ingreep zal de zelfinductie van CN compenseren.
De waarden voor Z1 en Z2 (die ook meewerken om deze kleine fouten nog meer te
verbeteren) moeten zo klein mogelijk gehouden worden, en Z1 en Z2 moeten een gelijke
waarde hebben (=spoeltjes met enkele microhenries zelfinductie).
Indien men in deze brug een modulator zou willen inbouwen met een 555, volgt hier nog een
idee om daar een mooie ingebouwde opstelling van te maken.

Wordt vervolgd.
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