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Voorwoord
Bij de derde druk
Dit boek is bedoeld een handwijzer te zijn voor de radio-amateur, welke zich
meer speciaal wil toeleggen op het kortegolf amateurisme. Het wil de beginner
vertellen, wat het kortegolf amateurisme is en wat men moet weten om het met
succes te kunnen gaan beoefenen.
Het moet echter gezegd worden, dat het er geenzins naar streeft een opleidings
cursus in boekvorm voor de zendamateur te zijn. Er bestaan reeds vele mogelijk
heden om de theoretische kennis, benodigd voor het zendexamen, te vergaren.
De landelijke amateurverenigingen hebben hiertoe mondelinge en schriftelijke
cursussen, welke op zich zelf reeds de omvang van dit boek te boven gaan.
Het heeft ook niet de pretentie een uitgebreid handboek te zijn. Daartoe geeft
bijvoorbeeld het door de ARRL (American Radio Relay League) jaarlijks uitgege
ven „Handbook" met zijn ca 500 blz. tekst, schema's en foto's een veel grotere
verscheidenheid van ontwerpen voorde amateur. De ervaren amateur vindt er
vrijwel steeds iets dat met zijn plannen en ideeën overeenkomt. Voor de begin
nende amateur echter is het vaak moeilijk hieruit een goede keuze te doen, ter
wijl de ervaring ontbreekt de gegeven schakelingen met buizen en onderdelen
van Amerikaans origine te transformeren naar het beschikbare Europese mate
riaal. Dit boek tracht een bescheiden vademecum te zijn voor de beginnende
amateur welke hem de mooie kortegolf-hobby binnenleidt en hem verder weg
wijs maakt zonder hierbij volledig te willen en te kunnen zijn.
Omtrent de inhoud het volgende.
Het eerste hoofdstuk vertelt U over de geschiedenis der radio en die van het
radio-amateurisme, terwijl verder een beeld van de activiteiten hiervan wordt
gegeven.
Hierna volgen enkele hoofdstukken, welke de schematiek en de daarmee sa
mengaande begripsvorming van onderdelen, pntvangers, zenders, meetap
paratuur, enz. behandelt.
Ten slotte vindt u in een twaalftal bijlagen tientallen afkortingen, formules,
adressen en andere gegevens die van belang zijn voor het radio-amateurisme.
Voor deze druk was een algehele revisie noodzakelijk. De techniek snelt voort
en drukt haar stempel mede op de ontwikkelingen in de wereld van de kortegolfamateur. Omdat de halfgeleidertechnieken ook hier de praktijk vrijwel volledig
beheersen zijn schematiek en begripsvorming geheel hierop afgestemd.
Nu de PTT in het najaar van 1975 voor het eerst examens voor de nieuwe
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aspirantenmachtiging (de D-machtiging) heeft afgenomen, waarvan de stof op
een niveau ligt dat met het niveau van dit boek vergelijkbaar is, lijkt het logisch
dit boek tevens geschikt te maken als volledige handleiding tot de voorbereiding
voor dit examen. Hiertoe was het o.a. noodzakelijk de grondbeginselen van
elektronica en halfgeleiders vollediger op te nemen en de voorwaarden voor
de verschillende machtigingen die thans bestaan duidelijker aan te geven.
We hopen hiermee een aktuele handleiding tot het kortegolf-amateurisme te
hebben verkregen teneinde aan de steeds toenemende vraag op dit gebied te
voldoen.
Geldrop, augustus 1976
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Hoofdstuk 1
Wat is radio-amateurisme?

Aan het begin van dit boek, dat zoals in het voorwoord reeds werd uiteengezet
een handleiding wil zijn voor die categorie radio-amateurs die het gebied van
de korte golven betreden, willen we trachten duidelijk te maken, wat radioamateurisme eigenlijk is, waarom het velen zo fascineert en hoeveel genoegen
en ontspanning het zijn beoefenaars kan doen beleven.
Omdat het radio-amateurisme eigenlijk al zo oud is als de radiotechniek zelve,
willen we beginnen meteen kort overzicht van de geschiedenis van de ontwikke
ling van de radio.
Nadat de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz in de jaren 1880 tot 1887 met zijn
schitterende proeven de theorieën van Thomson en Maxwell bevestigde en de
Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi in 1895 op het landgoed van zijn vader
de eerste praktische proeven deed met het radiografisch overbrengen van morsesignalen, waarbij hij erin slaagde een afstand van ca. 2 km te overbruggen,
stond de „radio" meteen in het brandpunt van de algemene belangstelling.
Marconi kwam op de gedachte een antenne te gebruiken, waarmee de afstand
tussen zender en ontvanger sterk kon worden vergroot. In 1897 volgde de
oprichting van het eerste Marconistation op het Engelse eiland Wight, werkende
met de kust over een afstand van 22 km. In 1899 werd door Marconi het Kanaal
tussen Engeland en Frankrijk overbrugd en in 1901 gingen de eerste signalen
over de Atlantische Oceaan, toen het station Poldhu (Engeland) over een afstand
van 2800 km op New-Foundland werd gehoord.
Al deze verbindingen kwamen tot stand met z.g. vonkzenders. De verschijning
van de radiobuis, waarvoor de grondslag reeds werd gelegd, toen de wereld
beroemde uitvinder Thomas Alva Edison in 1883 bepaalde waarnemingen ver
richtte aan een gloeilamp, die later werden aangeduid als het Edison-effect,
bracht een hele omkeer teweeg in de radiotechniek van die dagen. In 1904
bestudeerde Fleming de eerste diode en in 1907 construeerde De Forestzijntriode, waarmee Meissner in 1913 de eerste oscillator bouwde.
Omstreeks 1910 verschijnen de eerste radio-amateurs. Toentertijd waren dit
mensen die zelf, met de zeer schaars verkrijgbare gegevens, een radio-ontvanger bouwden om te kunnen luisteren naar de Pers- en Weerberichten, die enkele
officiële stations voor pers en officiële diensten uitzonden (o.a. Eiffeltoren op
golflengte 2500 meter). Het enthousiasme, waarmee de pioniers steeds weer
nieuwe en betere schakelingen ontdekten ter verbetering van de ontvangstresultaten, werkte fascinerend op de jongeren, waardoor zich ten slotte de groep
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radio-amateurs vormde. De eerste amateurorganisatie de A.R.R.L. (American
Radio Relay League), werd in 1914 opgericht. Terzelfder tijd, werd bij het uitbre
ken van de wereldoorlog in de meeste landen van Europa het radio-amateurisme om veiligheidsredenen verboden. Maar ach, verboden vruchten smaken
zoet, zodat niet alle activiteit der amateurs kon worden stopgezet.
De sterke ontwikkeling van het radio-amateurisme begon echter pas goed,
nadat de amateurs naar de, toen als onbruikbaar voor grotere afstanden ge
kwalificeerde korte golven, beneden ca. 300 meter golflengte, waren verwezen.
Amerikaanse amateurs ontdekten toen de mogelijkheid om op deze ,,korte gol
ven" grotere afstanden te overbruggen. Reeds in 1919 organiseerde de A.R.R.L.
de eerste transatlantische proeven op golflengten beneden 200 meter. In de win
ter van 1921/1922 worden de eerste Amerikaanse amateurstations in Europa ge
hoord en spoedig daarna komen de Europeanen in Amerika door. Het moest
dus mogelijk zijn de oceaan met een wederzijdse verbinding te overbruggen.
Toch duurde het nog tot 27 november 1923, dat Fred Schnell, W1 MO, te Hartford
in Amerika en Leon Deloy, F8AB, te Nice in Frankrijk een contact tot stand brach
ten op ca. 110 meter golflengte. Een afstand van 5000 km was overbrugd en een
technische omwenteling der radiotechniek, veroorzaakt door een snel groeien
de belangstelling voor de korte golven, stond voor de deur. Spoedig volgden
ook verbindingen van Amerikanen met andere Europese landen: op 8 december
werkte W1MO met het Engelse station G2FK en daarna, op 12 december met
de Engelsman G2SH. Op 16 december werkte de Canadees VE1BQ met de
Engelsman G20D, terwijl in de nacht van 26 op 27 december het Nederlandse
station PCII te Leiden enige uren lang werkte met de Amerikaan W2AGB te Summit, N.J.
Na het transatlantische contact volgden steeds meer DX-verbindingen (ver
bindingen over lange afstand). Zo ontstond in oktober 1924 de verbinding
Engeland-Nieuw-Zeeland, waarmede praktisch de gehele aardbol werd om
spannen.
Door de grote successen, door de radio-amateurs op de korte golven behaald,
kwam er al spoedig een intensieve commerciële belangstelling voor dit gebied,
zodat de amateurs zich vrij snel bedreigd zagen op hun jachtterrein. Steeds
kortere golven zochten ze op en ze stelden reeds spoedig vast, dat de golflengten
beneden 6 a 7 meter voor DX waardeloos waren. (Veel later zou blijken, dat ook
hier onder bepaalde omstandigheden nog lange-afstandsverkeer mogelijk is.)
Om de belangen van de radio-amateurs in internationaal verband te behartigen,
werd in 1925 te Parijs de I.A.R.U. opgericht (International Amateur Radio Union).
De Internationale Radioconferentie te Washington in 1927 bracht de amateurs
hun officieel erkende banden. Weliswaar werd in latere jaren hiervan nog veel
afgeknabbeld, niettemin vormen deze banden nog heden ten dage een be
langrijk deel van het amateur-werkterrein, alhoewel de banden op ultrakorte
golven steeds meer in belangrijkheid toenemen.
Om een idee te krijgen van de wijze waarop een zendamateur zijn hobby beoe10
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fent, zullen we eens een bezoek gaan brengen aan zo'n „ham-shack." We
begroeten de zendamateur natuurlijk met „old man" en als hij het doel van onze
komst verneemt, nodigt hij ons meteen uit, hem te volgen naar zijn heiligdom.
Als we de „shack" binnentreden, wordt onze aandacht direct getrokken door
een aantal apparaten met knoppen, schakelaars, meters, draden enz. Kijk, het
zijn meestal metalen kasten waarin de zendapparatuur is ondorgebracht, dat
heeft bepaalde voordelen zoals ongewenste straling. Die grote kast met meters
en knoppen is waarschijnlijk de eigenlijke zender, die het hoofdfrequentiesignaal opwekt en versterkt. Er is een geijkte schaal op aangebracht, waarmee
de frequentie, waarop gewerkt moet worden kan worden ingesteld. Die meters
dienen om de instelling van de zender te controleren. Daar opzij is een apart
paneel, dat de koppeling met de antenne verzorgt. Ja, dat is een zeer belangrijk
onderdeel, deze antenne met bijbehorende aanpassingsapparatuur. Hier hangt
veel vanaf. Een kleine zender met een goede antenne en juiste aanpassing is
veel beter dan een sterke zender met iets, dat als antenne dienst moet doen,
maar er ongeschikt voor is. Onder de zender zien we de modulator. Waaraan
men dat kan zien? Wel, er is een kabel aan verbonden en die kabel gaat naar
de microfoon, die daar op tafel staat. De modulator versterkt de trillingen van
de microfoon en geeft ze weer door aan de zender. Die onderste kasten zijn voor
de voedingsapparatuur en voor de schakelaars. De voedingsapparatuur ver
zorgt de transformatie van de netspanning tot de juiste spanningswaarde en
-soort voor zender en modulator. Het schakelpaneel bevat de schakelaars om
het geheel in te schakelen en heeft ook de nodige zekeringen, voor het geval
er ergens een kortsluiting zou ontstaan. Dat daar op die tafel is de ontvanger.
Je ziet dat direct aan die grote afstemschaal en aan de S-meter (sterkte-meter),
waarmee de sterkte der binnenkomende signalen wordt gecontroleerd. Behalve
de microfoon staat er ook een seinsleutel optafel. Er zijn namelijktwee manieren
om met elkaar verbinding te maken, n.l. telefonie (d.i. uitzending van spraak via
de microfoon, of muziek via microfoon, pick-up of tape-recorder) en telegrafie
(d.i. uitzending van berichten in de vorm van morsetekens).
Neen, we gebruiken niet uitsluitend telefonie. Dat zou natuurlijk wel het eenvou
digste zijn; men kan gemakkelijk met eikaarspreken en men herkent elkaar aan
de stem. Maar het vereist een gecompliceerder installatie dan voor telegrafie
nodig is, terwijl men met een zender van bepaalde sterkte met telegrafie vaak
een grotere afstand kan overbruggen dan met telefonie mogelijk is. Trouwens,
het heeft een zeer bijzondere bekoring om tussen een aantal telegrafiesignalen
één bepaald signaal te willen ontvangen, juist die bepaalde morsetekens te vol
gen en te ontcijferen. Ook hierbij is het mogelijk aan een bepaalde toonsoort
of een bepaalde manier van seinen een bekend station te herkennen, nog
voordat het zijn „call" heeft gegeven.
Ja, elke zender heeft zijn „call" of roepnaam. Deze moet tijdens elke uitzending
enige malen worden genoemd. Hij bestaat uit één of meer letters, die het land
aanduiden waar de zender zich bevindt, gevolgd door een cijfer, dat soms een
11

bepaald district van dat land kan aanduiden, wederom gevolgd door een groep
van twee of drie letters, behorende tot het station zelf.
Het is nog niet zo eenvoudig om dit seinen en opnemen in morseschrift goed
te leren. Toch is dit noodzakelijk om in het bezit te komen van bepaalde vergun
ningen. Men moet daartoe een examen afleggen, dat nu niet zo erg zwaar is,
maar waarbij toch zoveel vaardigheid en kennis wordt vereist, dat men met goed
gevolg op het etherjachtveld kan worden losgelaten.
We kijken nog even verder in de „shack" rond. Wat een QSL-kaarten hangen
er aan de wand! Deze kaarten stuurt men elkaar toe, nadat men een QSO ge
maakt heeft, om de verbinding en de condities te bevestigen. Er hangen er uit
vele landen en het is geweldig interessant, daaruit de prestaties van dit station
te leren kennen.
Het zijn allemaal amateurstations waarmee die verbindingen worden gemaakt.
Dat staat ook duidelijk omschreven in de machtigingsvoorwaarden. Men mag
uitsluitend berichten uitwisselen die betrekking hebben op de experimenten die
men met de apparatuur doet want het is verboden andere b.v. commerciële be
richten door te geven. Dat is onder alle omstandigheden voorbehouden aan de
officiële diensten.
Onder alle omstandigheden? Toen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953
de verschrikkelijke watersnoodramp het zuidwestelijk deel van Nederland
teisterde en meer dan 1500 mensen omkwamen werd door een groot aantal
zendamateurs op 3700 kHz in de 80 m-band een noodnet gevormd dat een enor
me hoeveelheid berichten omtrent de chaotische toestanden en noden kon
doorgeven aan de officiële instanties en waaruit een eendrachtige samenwer
king groeide met PTT, Rode Kruis, Rijksluchtvaartdienst, Politie, militaire instan
ties, enz. Er moest vaak onder uiterst moeilijke en hachelijke omstandigheden
worden gewerkt maar de kennis, de paraatheid en het doorzettingsvermogen
van vele Nederlandse zendamateurs hebben er in die tien uiterst zware dagen
toe bijgedragen dat de gevolgen van de catastrofe op zo snel en effectief moge
lijke wijze konden worden bestreden.
Daar op de plank staan diverse meetapparaten. Dat daar is de frequentie-meter
om de zendfrequentie van de zender te controleren. Die is ook bruikbaar als
monitor om daarmee de modulatiekwaliteitte beluisteren. Dat andere is de diposcillator, waarmee een groot aantal waardevolle metingen kunnen worden
verricht. Verder staat er een universeelmeter, geschikt om een grote verschei
denheid van stromen en spanningen te kunnen meten. Meetapparatuur is
eigenlijk onontbeerlijk voor de experimentele amateur.
Het is ten slotte al weer laat geworden en met een „good-bye, old man" nemen
we afscheid. Onderweg naar huis beginnen we reeds plannen te maken, om ook
zo'n zender te bouwen. Ho, hol Denk eraan, eerst de vergunning! Begin alvast
met een goede ontvanger te bouwen of aan te schaffen, maak de noodzakelijke
meetapparatuur en studeer gelijktijdig voor het examen. Eerst daarna kan aan
de zender worden begonnen (zie voorwaarden, hoofdstuk 11).
12

\

I

*

!

*

i

'

i/
i

Hoofdstuk 2
Iets over elektriciteit en elektronica

Om met succes de volgende hoofdstukken van dit boekje te kunnen bestuderen,
is het gewenst het een en ander over elektriciteit en elektronica te weten.
Alle stoffen zijn te verdelen in moleculen. Dit zijn de kleinst mogelijke deeltjes
die nog steeds de eigenschappen hebben van de verdeelde stof. Als we nog ver
der gaan met het verdelen verdwijnen de oorspronkelijke eigenschappen van
de stof. We vinden dan de atomen. Er bestaan ca. 100 soorten atomen (in de
chemie ook elementen genoemd) die de bouwstenen van de moleculen zijn. Elk
molecuul is namelijk opgebouwd uit een bepaalde combinatie van atomen. Nu
bestaan alle atomen weer uit een atoomkern en een aantal elektronen. Zo'n
elektron heeft een vaste negatieve elektrische lading terwijl de atoomkern een
positieve lading heeft. In rusttoestand is die positieve lading juist zo groot als
de totale negatieve lading die alle elektronen van dat atoom samen bezitten.
Nu kunnen sommige van deze elektronen zich onder bepaalde omstandigheden
losmaken uit hun atoom en zijn dan in staat zich door de stofte bewegen.
Een elektrische stroom ontstaat door de voortbeweging van een groot aantal
elektronen door een „geleider". Een geleider noemen we een stof (b.v. koper,
zilver, aluminium, enz.) waardoor elektronen zich gemakkelijk kunnen voort
bewegen. Deze voortbeweging wordt veroorzaakt indien aan één eind van zo'n
geleider zich te veel elektronen bevinden en aan het andere einde te weinig. Er
bestaat dan een kracht die deze ongelijkheid wil vereffenen. Zo'n kracht noemt
men een EMK (elektromotorische kracht) en deze wordt o.a. opgewekt in batterijen of accu's, in draaiende fiets- of autodynamo's en natuurlijk in de ge
yfneratoren van elektriciteitscentrales.
Wanneer we tussen de twee polen van een batterijtje een geleidende draad
aansluiten zal er een elektrische stroom door de draad gaan lopen. Het batterijtje
(ook wel galvanisch element genoemd) stuwt de elektrische stroom van de ene
pool naar de andere. Men kan dit vergelijken met een waterpomp die het water
door een gesloten pijpleiding pompt (fig. 2-1).

Fig. 2-7. Waterpompcircuit
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Aan de ene zijde perst de pomp het water in de leiding en aan de andere zijde
zuigt ze het weer uit de leiding. Bij ons batterijtje worden op overeenkomstige
wijze de elektronen door de geleider gestuwd.
Het bestaan van elektriciteit is al eeuwen bekend maar het heeft lang geduurd
voor men er op praktische wijze van kon profiteren. Het is interessant te weten
hoe deze ontwikkeling is verlopen.
Thales van Milete, één der zeven wijzen van het oude Griekenland, kende
omstreeks 600 v. Chr. al het verschijnsel dat indien barnsteen wordt gewreven
het in staat is zeer lichte voorwerpen aan te trekken. Het woord elektriciteit is
dan ook afgeleid van de Griekse naam voor barnsteen, nl. elektron. Barnsteen
werd dan ook in die dagen als een zeer bijzondere stof beschouwd. Het zou zijn
ontstaan uit de tranen der Heliaden (dochters der Zon).
Gilbert, arts van Koningin Elisabeth van Engeland, toonde in 1600 aan dat ook
glas, zwavel, hars en enkele edelstenen dezelfde eigenschap vertonen.
Ook heden ten dage ontmoeten we geregeld de verschijnselen van opgeladen
voorwerpen door wrijving. Wie kent niet de hevige knettergeluiden bij het uit
trekken van kunststofoverhemd of -trui. Velen worden dagelijks zelf opgeladen
bij het bewegen over de kunststofbekleding van autostoelen waaraan men pas
op onvriendelijke wijze wordt herinnerd als bij het uitstappen de deurklink wordt
gehanteerd. Wie kent niet de eeuwige strijd van de hifi-liefhebber tegen het stof
dat door zijn geliefde grammofoonplaten wordt aangetrokken en de weergave
zeker niet ten goede komt?
Otto von Guericke, burgemeester van Maagdenburg, maakte omstreeks 1680
de eerste machine waarmee elektriciteit kon worden opgewekt. Deze zou in late
re jaren worden opgevolgd door een groot aantal uitvoeringen waarvan de tus
sen leren kussens draaiende glasplaat de bekendste zou worden.
Vele proeven werden met deze soort statische elektriciteit gedaan. De Engels
man Gray vond in 1729 dat geïsoleerd opgestelde metalen na aanraking met
geladen voorwerpen óók elektrische eigenschappen vertoonden. De Fransman
Dufay ontdekte in 1733 dat er twee soorten elektriciteit waren met tegengestelde
eigenschappen bij aantrekken en afstoten van voorwerpen (positieve en nega
tieve ladingen).
De Italiaanse hoogleraar Galvani bewees in 1791 dat elektriciteit zich kon ver
plaatsen (stroming) en de eveneens Italiaanse hoogleraar Volta construeerde
in 1795 de eerste plaatcondensator, hoewel de eigenschap om lading „op te
slaan" reeds in 1746 was ontdekt door een leerling van Musschenbroek,Cuneus,
in de vorm van de zo beroemd geworden Leidse Fles.
Velen wilden het genot smaken de wonderlijke schok der ontlading te voelen.
De proef werd eveneens gedaan te Versailles in tegenwoordigheid van Lodewijk
XV en zijn hof. Er werd zelfs een keten gevormd door een compagnie van de
lijfwacht bestaande uit 240 soldaten die elkaar de hand gaven. Degene die aan
het ene uiteinde stond kreeg de fles nadat deze was geladen in de vrije hand.
Hij die aan het andere einde van de keten was geplaatst raakte met de vrije hand
14
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de binnengeleider van de fles aan. Allen voelden nu tegelijkertijd de elektrische
schok.
Als tweede „bron" van elektrische energie noemden we al het bekende „bat
terijtje" zoals dat wordt gebruikt in transistor-portables, zaklantaarns, enz. Ook
de accu (of accumulator) zoals gebruikt b.v. in auto's is zo'n bron van elektriciteit.
Het verschil met het batterijtje is dat deze na een bepaalde gebruikstijd uitgeput
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Fig. 2-2
raakt en niet meer in staat is energie te leveren terwijl de accu steeds weer kan
worden geladen.
Die wonderlijke eigenschap van zo'n batterijtje om elektronen te kunnen leve
ren, werd in 1800 ontdekt door de reeds eerder genoemde Volta die de proeven
van Galvani voortzette. Hij ontdekte dat er een elektrische spanning ontstaat tus
sen een koperen plaat en een zinken plaat die samen in verdund zwavelzuur wor
den geplaatst.
De Deen Oerstedt verbond in 1820 de beide polen van een element van Volta
met elkaar door een koperen draad en toonde de elektronenstroom aan met een
magneetnaald.
De Fransman Ampère, leraar in de mechanica, zette de proeven voort en con
strueerde de eerste stroommeter die op een draaibare spoel berust. Ampère
was een zeer inventief man en deed tal van proeven die de grondslag zouden
vormen van de elektrodynamica waarbij o.a. de eerste elektromagneet ont
stond. Hij was voortdurend bezig met nieuwe ideeën en daardoor zeer ver
strooid. (Het verhaal gaat dat hij ineenParijse straat de achterkant van een huur
rijtuig voor een schoolbord aanzag en er direct formules op begon te schrijven.
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Toen het rijtuig wegreed liep Ampère er hollend achteraan om zijn berekeningen
te voltooien.)
De Duitser Ohm, wiskundeleraar aan een gymnasium, ontdekte dat als de EMK
in de keten vergroot werd door twee elementen van Volta in serie te schakelen
ook de stroojn. door de draad groter werd. Hij deed uitgebreide proeven met
een aantal verschillende draden, lange en korte maar ook dikke en dunne. Hij
constateerde dat door een langere draad minder stroom liep dan door een korte
re en dat door een dikkere meer stroom liep dan door een dunnere (fig. 2-3 a
t/m g).

ISV

1,5V

3—3

a

A

3—ï

e

tx
1.5 V

i—t

b

1.5 V

A

r

f

A

3—f

>—
1.5 V

1.5 V

ac

g

A

3—3

1.5V

rc_
1.5 v

16

d

3—f

Fig. 2-3
a. geen gesloten circuit; geen stroom
b. gesloten circuit, er loopt stroom
c. verdubbelde spanning, verdubbelde stroom
d. korte draad, sterke stroom
e. lange draad, zwakke stroom
f. dikke draad, sterke stroom
g. dunne draad, zwakke stroom

Hij voerde het begrip weerstand in en kon nu het verband vastleggen tussen
stroomsterkte en spanning want na nauwkeurige waarneming stelde hij vast
dat de stroomsterkte evenredig was met de spanning en omgekeerd evenredig
met de weerstand, dus
spanning
U
of, in symbolen
stroomsterkte =
weerstand
R
We noemen dit de Wet van Ohm.
Uit verdere proeven leidde hij af dat de weerstand afhankelijk is van de soort
geleider (dus van het materiaal ervan) en verder van de dikte van de draad en
van de lengte.
^
in symbolen uitgedrukt R =
—
Hierin is:
p de materiaalconstante (zg. soortelijke weerstand);
/ de lengte van de draad in m;
A de doorsnede van de draad in mm2.
Later heeft men eenheden vastgelegd voor stroomsterkte, spanning en weer
stand en noemde die resp. de ampère (afgekort A) de volt (V) en de ohm (af
gekort Ü, d.i. de Griekse letter omega).
Inmiddels voelde men behoefte om ook de richting van de elektrische stroom
te definiëren. Men nam aan dat de stroom vloeide van de plus ( + ) van de span
ningsbron via de belasting (bijv. een weerstand) naar de min (-) in de veronder
stelling dat aan de pluspool een teveel aan elektriciteit aanwezig was en aan
de minpool een tekort.
Later ontdekte men dat de elektronen, die in feite de elektrische stroom vormen,
juist in tegengestelde richting vloeien n.l. van min via de belasting naar plus.
Niettemin blijft men tóch steeds spreken van de stroomrichting van plus via be
lasting naar min.
De Engelsman Davy maakte in 1808 het eerste elektrische licht, de booglamp,
waarbij vonken overspringen tussen twee koolspitsen. Later, in 1880, con
strueert Edison de eerste praktische gloeilamp door een elektrisch verhitte
kooldraad in een luchtledige ballon te plaatsen.
De Engelse natuurkundige Faraday wekte in 1831 elektrische stroom op langs
elektromagnetische weg door gesloten geleiders in een magnetisch veld te be
wegen. Dit werd de basis voor het construeren van de wisselstroomdynamo,
in 1867 gevolgd door de eerste g’elijkstroomdynamo. In 1837 bewees Faradydat
de capaciteit van de plaatcondensator van Volta afhangt van de soort isolatiestof
tussen de beide platen. In 1847 toonde hij de samenhang aan tussen licht en
elektriciteit.
Inmiddels maakten Morse in 1836 en Gauss en Weber in 1837 de eerste tele
graaftoestellen, terwijl de Duitser Reis in 1861 naar een idee van de Fransman
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Bourseul uit 1854 voor het eerst telefonie realiseerde. Ditwerd in 1876 verbeterd
door de Engelsman Bell, later weer door de Duitser Werner von Siemens.
Weerstanden worden zeer veel toegepast in elektronische circuits. Zij dienen
o.a. om de spanning van de beschikbare voedingsbron aan te passen aan de
benodigde waarde op de diverse voedingspunten. Men gebruikt hiertoe meestal
weerstanden die een vaste waarde hebben. Deze waarde wordt op de weerstan
den aangegeven, soms gewoon in cijfers maar vaak aangeduid meteen interna
tionaal vastgelegde kleurcode waartoe men de weerstand voorziet van gekleur
de ringen of stippen (zie hiertoe bijlage 4).
Soms worden ook variabele weerstanden toegepast om weerstandswaarde
naar behoefte te kunnen variëren of instellen. Deze komen vaak voor in de vorm
van de z.g. potentiometer, meestal een gesloten ronde bus waarin een cirkelvor
mige koolbaan is aangebracht waarover een instelbaar afneemkontakt loopt.
Dit laatste wordt o.a. door een naar buiten stekende as aangedreven.
Zowel de beide uiteinden van de koolbaan als de „loper" zijn elektrisch naar
buiten uitgevoerd (fig. 2-4).

Fig. 2-4. Potentiometer met schemasymbool.

Bij de vaste weerstanden onderscheidt men twee hoofdtypen, n.l. koolweerstanden en draadgewonden typen. De koolweerstanden kunnen zijn samen
gesteld uit een koollaag die wordt opgedampt op een drager van isolatiemate
riaal (glazen of keramische buis) dan wel uit koolstof samengeperst met een
vulstof (z.g. compositieweerstand) welk laatste type wel goedkoper maar be
langrijk minder stabiel is. De draadgewonden typen zijn duurder en meestal be
doeld om meer warmte te kunnen dissiperen. Deze laatste kunnen ook van een
instelbare aftakking zijn voorzien.
Over die warmteontwikkeling in weerstanden nog even het volgende. Deze blijkt
evenredig te zijn met de weerstandswaarde en met het kwadraat van de stroomsterkte, dus in formulevorm P = I2 • R (of, omdat / • R = U is P = U • I). Het
vermogen wordt uitgedrukt in watt(W). Men moet er dus rekening mee houden
dat een weerstand in staat is de opgewekte warmte te verwerken en af te stralen.
Elke weerstand is dan ook voor een zekere warmtedissipatie ontwikkeld. De klei
ne miniatuurweerstandjes voor bijv. 0,1 W maar zo zijn er steeds grotere typen
beschikbaar voor o.a. 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W, 5 W, enz.
Indien weerstanden in serie worden geschakeld zal de stroom / zowel door de
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ene als door de andere vloeien en heeft natuurlijk in beide weerstanden dezelfde
waarde. De aangelegde spanning verdeelt zich nu over beide weerstanden
evenredig met de weerstandswaarden (fig. 2-5). Als het element 6 V levert en

6V

Jh

4V

Fig. 2-5. Weerstanden in serie.
2fl

2V

de beide weerstanden 4 resp. 2 fl zijn, is de totale weerstand 6 fl en zal er een
0
stroom vloeien / = - —— = 1 A (Wet van Ohm). Over de weerstand van 4 fl staat
dan een spanning l/, = / • Ry = 1 • 4 = 4 V en over die van 2 fl een spanning
l/2 = / ■
= 1 ' 2 = 2 V, hetgeen tezamen weer de aangelegde 6 V vormt.
Weerstanden kunnen ook parallel worden geschakeld. Ze komen dan direkt over
dezelfde spanningsbron te staan (fig. 2-6). We zien nu dat door beide weerstan
den een stroom loopt. Deze stromen zijn nu niet gelijk. Door de weerstand van
4 fl zal vgl. de Wet van Ohm een stroom vloeien /, = £ = 1,5 A en door de
weerstand van 2 Cl een stroom l2 = ^ = 3 A. We zien hier dat de grootste stroom
loopt door de kleinste weerstand! De totale stroom die door de batterij wordt
afgegeven is dus 3 + 1,5 = 4,5 ampère.

Fig. 2-6. Weerstanden parallel.
In plaats van de twee weerstanden van resp. 4 fl en 2 fl zou er één weerstand
denkbaar zijn van een zodanige waarde dat de batterij hieraan dezelfde totale
stroom van 4,5 A afgeeft. Deze waarde zou moeten zijn /?v =

= _§_ = 1,33
* tot

^

fl. Men noemt dit de vervangingswaarde van beide parallel geschakelde weer
standen.
Iets over wisselstromen
In het voorgaande hebben we kennis gemaakt met batterijen, accu's enz. die
alle spanningen leveren die een positieve en een negatieve pool hebben en
waarvan de geleverde stroom, via de belastingsweerstand, van plus naar min
loopt. We noemen dit een gelijkstroom omdat deze steeds in dezelfde richting
blijft lopen. Er bestaan ook w/sse/spanningen, dat zijn spanningen waarvan de
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polariteit (dat is de plus- en de min-zijde) periodiek omwisselt. Wanneer zo'n
wisselspanning over een weerstand wordt geschakeld zal dóór die weerstand
een wisselstroom lopen, dat is dus een stroom die periodiek met het ompolen
van de spanning van richting verandert.
De meeste elektriciteitsnetten leveren wisselspanning voor huishoudelijk ge
bruik. Deze spanningen wisselen 100 maal per seconde van richting dat is dus
50 maal in de ene richting en 50 maal in de andere richting. Men zegt nu dat
de wisselspanning een frequentie van 50 heeft (50 perioden per seconde). Eén
periode bestaat dus uit éénmaal in de ene richting en éénmaal in de andere rich
ting. De frequentie wordt uitgedrukt in hertz (Hz), kilohertz (kHz), of megahertz
(MHz) al naar gelang de grootte van de frequentie. Zo ligt het hoorbare gebied
van het geluid tussen 20 en 20 000 Hz (of 20 kHz) en men noemt dit gebied laagfrequent. Radiogolven hebben een veel hogere frequentie. Beginnend bij ca. 150
kHz lopen ze door tot in de honderden megahertz. In tegenstelling tot het geluid
noemt men dit hoogfrequent Vele wisselstromen en -spanningen hebben een
sinusvormig verloop (fig. 2-7)

t
I

Fig. 2-7. Sinusvormige wisselstroom.

Men kan de sinusvorm wiskundig afleiden uit het verloop van de sinuswaarde
van een middelpuntshoek van een cirkel maar daar gaan we hier niet verder op
in. Voorbeelden zijn de spanningen van wisselstroomgeneratoren, de trilling
van zuivere geluidstonen, enz.
Om wat gemakkelijker met de waarden van zo'n wisselstroom of wisselspan
ning te kunnen werken, heeft men er de effectieve waarde van bepaald. Men
zegt dat van een wisselstroom die per seconde dezelfde warmteontwikkeling
oplevert als een bepaalde gelijkstroom de effectieve waarde gelijk is aan die ge
lijkstroom. Het blijkt nu dat bij een sinusvormige wisselstroom die effectieve
waarde 0,71 x de topwaarde is (= V2V2). Zo is ook de effectieve waarde van
een sinusvormige wisselspanning 0,71 x de topwaarde daarvan.
Zijn bepaalde wisselspanningen niet sinusvormig maar „vervormd" dan blijken
ze steeds in een aantal zuiver sinusvormige spanningen te kunnen worden ont
leed. Deze sinussen hebben steeds bepaalde frequenties. Is de frequentie van
de vervormde wisselspanning bijv. f Hz dan zal deze kunnen worden ontbonden
in een aantal sinussen met de frequenties f (= grondgolf of 1e harmonische),
2f (= 2e harmonische), 3f (= 3e harmonische), enz. Hoe groter de vervorming
hoe groter het aantal harmonischen en hoe groter hun amplitude (= topwaarde)
ten opzichte van die van de grondgolf.
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Spoelen en transformatoren
De spoel bestaat In zijn meest algemene vorm uit koperdraad, gewikkeld om
een koker. Het blijkt nu dat zo'n spoel voor wisselstroom een weerstand heeft
die vaak veel hoger kan zijn dan de ohmse (= gelijkstroom-) weerstand van de
koperdraad. De grootte van deze wisselstroomweerstand of impedantie, hangt
af van de zelfinductiewaarde, uitgedrukt in henry, en van de frequentie van de
wisselstroom.
ZL = 2nfL,
Hierin is:
ZL de impedantie van de spoel;
f de frequentie;
L de zelfinductie in H;
tt 3,14. <7T is de Griekse letter pi)
Zo heeft een spoeltje van slechts enkele tientallen windingen om een kokertje
van bijv. 1 cm diameter gewikkeld met draad van bijv. 0,5 mm dikte, een gelijkstroomweerstand in de ordegrootte van 0,05 ohm. Voor een wisselstroom
met een frequentie van 50 hertz (lichtnet) blijft de impedantie praktisch gelijk
aan de gelijkstroomweerstand. Voor een wisselstroom met een frequentie van
10 megahertz (= 10 miljoen hertz = 10 MHz) is de impedantie echter reeds
toegenomen tot ca. 150 ft (ft is het teken voor ohm) en deze wisselstroom zal
dus een schijnbare weerstand van 150 ft ondervinden. De wisselspanning over
dit spoeltje zal dan, overeenkomstig de wet van Ohm, 150 x de stroomwaarde
zijn.
De warmteontwikkeling, de z.g. ohmse verliezen, worden echter door de ohmse
weerstand (in ons geval 0,05 ft) bepaald en blijven dus gering. Behalve de
ohmse verliezen treden er in een spoel nog andere verliezen op o.a. die welke
te maken hebben met de opbouw van het magnetisch veld in en om de spoel.
De kwaliteit van de spoel wordt nu bepaald door de verhouding van de wisselstroom-weerstand (impedantie) tot de totale verliesweerstand van de spoel
en wordt aangegeven met de kwaliteitsfactor Q.
2trfL
Q = ----r

Z
r

Hierin is r de verliesweerstand

Wil men de zelfinductie L vergroten, dan kan men het aantal windingen ver
groten en/of de diameter van de koker vergroten, omdat L evenredig is met
de diameter en met het kwadraat van het aantal windingen.
L = F • n2 • D
Hierin is:
F de vormfactor;
n het aantal windingen;
D de diameter van de spoel.

indien D in cm wordt ingevuld is L in p-H.
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Een andere mogelijkheid is om de spoel te voorzien van een kern van bijvoor
beeld ijzer. Hierin is het magnetisch veld gemakkelijker op te bouwen dan in
lucht. Hoeveel maal gemakkelijker dat gaat, wordt aangegeven met de per
meabiliteit. Ook de zelfinductie, die afhangt van het magnetisch veld, neemt
hierdoor evenzoveel malen toe. Men kan óók voor een bepaalde zelfinductie,
door het toepassen van een ijzerkern met minder windingen toe, waardoor
minder verliezen in de spoel zullen ontstaan. Daartegenover staat echter, dat
er thans verliezen in het ijzer ontstaan en het is dus een kwestie van constructie
en van beschikbaar materiaal, welke oplossing in een bepaald geval de beste
is.
Men kan niet zonder meer een massieve ijzerkern toepassen. Voor gebruik bij
lage frequenties wordt de kern reeds opgebouwd uit blikplaten die onderling
geïsoleerd zijn. Hierdoor voorkomt men het optreden van sterke wervelstromen
in het ijzer en beperkt daardoor de verliezen. Hoe hoger de frequentie van de
wisselstroom in de spoel, hoe groter de verliezen in de blikplaten zullen zijn.
Voor toepassing van een ijzerkern bij spoelen voor hoge frequenties gaat men
dan over tot poederijzer, dat met een bindmiddel tot kernen wordt geperst.
Alle kleine ijzerdeeltjes zitten hier d.m.v. het bindmiddel, dat tevens isolator is,
ten opzichte van elkaar geïsoleerd, zodat optreden van wervelstromen weer veel
moeilijker is gemaakt. Bij zeer moderne spoelconstructies past men ferrietkernen toe, b.v. Ferroxcube. Hier is de kern opgebouwd uit ijzeroxyden, op bepaal
de wijze bewerkt, zodat men een magnetisch materiaal verkrijgt met een zeer
hoge soortelijke weerstand. Door dit laatste onderdrukt men de wervelstromen
op bijzonder efficiënte wijze, terwijl de permeabiliteit zéér hoog kan worden op
gevoerd.
Een ijzerkern in een spoel heeft vaak nog een andere functie, namelijk het
afregelen van de zelfinductiewaarde. Men maakt hiertoe de kern instelbaar in
de spoelkoker, meestal door het aanbrengen van schroefdraad, zodat de kern
in of uit de koker kan worden geschroefd. Doordat het magnetisch veld in de
spoel daardoor méér of minder gelegenheid krijgt door de kern te gaan zal de
zelfinductie variëren. Meestal treedt dan tevens een kwaliteitsverandering op,
om bovenvermelde redenen. Het is duidelijk, dat de spoelen met een kern van
grote permeabiliteit (Ferroxcube) tevens een grote variatie in zelfinductiewaar
de hebben (groot regelbereik).
We zijn er in het begin van uitgegaan, dat voor de wikkeldraad massief koper
draad wordt gebruikt. Dit is bij frequenties tot 200 kHz in het algemeen ook ge
bruikelijk. In het gebied van 200 kHztot bijv. 3000 kHz wordt de frequentie dusda
nig hoog, dat er een belangrijke weerstandstoename plaatsvindt door het zg.
huideffect. Hoe hoger de frequentie, hoe groter deze weerstand wordt. Men past
nu z.g. Litzedraad toe. Dit bestaat uit een aantal samengevlochten, maar onder
ling geïsoleerde, dunne draadjes, waarbij de samenvlechting zodanig plaats
vindt, dat elk draadje beurtelings aan de buitenzijde dan wel in het midden van
de bundel komt te liggen. Hierdoor wordt het optreden van het huideffect
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tegengegaan. Boven ca. 3 MHz is de frequentie zó hoog geworden, dat dit mid
del meestal niet meer baat, of dat slechts heel duur Litzedraad nog baat brengt.
Men kan dan beter overgaan op massief draad van redelijkedikte,waardoordan
ook weer de praktische mogelijkheid aanwezig is, omdat bij deze hoge frequen
ties ook met veel kleinere zelfinductiewaarden, dus met veel minderwindingen,
wordt gewerkt. Uitdrukkelijk moet hier nog worden vastgesteld, dat de genoem
de grensfrequenties door allerlei oorzaken worden beïnvloed, n.l. door kwaliteits
eisen en door de gevolgde spoelconstructie.
Wanneer men twee spoelen zodanig ten opzichte van elkaar opstelt, dat het
magnetisch veld van de ene spoel geheel of gedeeltelijk door de andere spoel
wordt omvat, dan zijn deze spoelen met elkaar gekoppeld. Wanneer een wis
selstroom door de ene spoel vloeit, zal het magnetisch veld van deze spoel in
de tweede spoel een spanning opwekken. De grootte van deze spanning hangt
af van het aantal windingen en van de sterkte van het veld binnen de tweede
spoel. Hoe groter deel van het veld binnen de tweede spoel loopt, hoe groter
ook de spanning in de tweede spoel (sterkere koppeling). Op deze wijze bestaat
dus de mogelijkheid om, afhankelijk van de koppeling en van het aantal windin
gen van eerste (primaire) en tweede (secundaire) spoel, een hoge wisselspan
ning in een lage of een lage wisselspanning in een hoge om te zetten (te transfor
meren). Men spreekt dan ook van een transformator (zie fig. 2-8). Voor lage fre-

Fig. 2-8. I.f.-transformator met schemasymbool.
quenties worden deze transformatoren steeds opgebouwd met blikplaten, o.a.
als voedingstransformator of als luidsprekertransformator. Voor hoge frequen
ties zal het veld geheel in de lucht of gedeeltelijk in hoogfrequentieijzer worden
opgebouwd.
Condensatoren
In zijn eenvoudigste vorm bestaat de condensator uit twee metalen platen, ge
scheiden door isolatiemateriaal. Zo'n condensator zal een toegevoerde stroom
niet doorlaten. Toch is er een verschil met een gewone onderbreking in een
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stroomcircuit. Schakelen we in fig. 2-9 de schakelaar in, dan zal er géén stroom
vloeien door het circuit vanwege de onderbreking O.
De meter M blijft op nul staan. In fig. 2-10 echter zal bij inschakelen van Si de
meter M tóch even een uitslag te zien geven en valt daarna terug op nul. Dit
betekent, dat gedurende een kort ogenblik een stroom vloeide, hoewel de
condensator C toch een onderbreking vormt. Dit betekent, dat een bepaalde
hoeveelheid elektriciteit naar de condensator is gevloeid en zich daar heeft op
gehoopt. We zeggen, dat de condensator is geladen.
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Fig. 2-9. Bij sluiten van S zal géén stroom
vloeien vanwege de onderbreking O.
Fig. 2-10. Bij inschakelen S, zal M even
uitslaan en daarna weer op nul terugval
len. Schakelt men hierna S, uit en S2 in,
dan zal M een uitslag naar de andere kant
vertonen.

Al gauw ontdekte men, dat de condensator in geladen toestand, aan de kant
die met de pluspool van de batterij was verbonden, ook een positieve lading
had ontvangen en dat de andere zijde negatief was geworden. Schakelt men
in fig. 2-10 de schakelaar S2 in, dan zal een kortsluiting worden gevormd via
de meter M en we zien M nu wéér uitslaan, echter de andere kant op. Dit wijst
op een stroom in tegengestelde richting, dus moet in dat geval de positieve la
ding zijn geneutraliseerd door de negatieve.
De grootte van de capaciteit van zo'n condensator, bestaande uit twee platen
met een isolator ertussen, volgt uit de formule:
C=

£

0,0884 ’ O e
d

[pF]

Hierin is:
O oppervlak van één plaat die effectief meewerkt in cm2;
d de dikte van het isolatiemateriaal in cm;
e (Griekse letter epsilon) de diëlektrische constante van het isolatiemateriaal;
C de capaciteit in pF (picofarad = 1012 farad).

z

r'

Bij diverse proeven bemerkte men dat als men twee condensatoren had van
volkomen gelijke afmetingen, doch met verschillend isolatiemateriaal (echter
wél van gelijke dikte) de ene condensator een grotere lading verkreeg dan de
andere, ook al werden ze met dezelfde spanning opgeladen. Omdat dit dus een
materiaaleigenschap is, heeft men aan elke stof een cijfer toegekend (de diëlek24
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;

trische constante e), welk cijfer aangeeft, hoeveel maal meer lading de conden
sator zal bevatten dan een condensator van gelijke afmetingen, echter met lucht
als isolator. Hieruit volgt direct, dat lucht een € = 1 heeft.
In de praktijk treffen we condensatoren aan met luchtisolatie (variabele conden
satoren en trimmers), micacondensatoren, keramische condensatoren, foliecondensatoren en elektrolytische condensatoren. Deze laatste hebben een
dièlektricum van bijv. aluminiumoxyde, dat wordt gevormd op een strook
aluminium, door deze te plaatsen in bijv. boorzuur. Het aldus gevormde diëlektricum is zeer dun, zodat in deze vorm condensatoren van zeer grote capaciteit
kunnen worden gemaakt in betrekkelijk geringe afmetingen. Een nadeel is, dat
ze polair zijn, d.w.z. steeds met een gelijkspanning moeten worden belast en
daarbij op een bepaalde wijze moeten worden aangesloten.
Gaan we nu in fig. 2-10 de batterij vervangen door een wisselspanningsbron,
die dus voortdurend van polariteit wisselt, dan zal de condensator, alsSi is inge
schakeld, beurtelings worden opgeladen, weer worden ontladen, weer opgela
den, echter nu in tegenstelde zin, weer ontladen, enz. De meter M wijst dus
constant stroom aan, alhoewel dit een stroom is van voortdurend wisselende
richting. Dit op- en ontladen van de condensator en het wisselen van de stroom
richting in M geschiedt natuurlijk in de frequentie van de wisselspanning. Ne
men we voor M een wisselstroommeter, die nu de gemiddelde stroomwaarde
aangeeft, dan is het alsof de condensator zich als een weerstand gedraagt. Dit
is, net als we bij de spoel zagen, een schijnbare weerstand voor wisselstroom
en ook deze noemen we de impedantie van de condensator.
1
Zc ~ 2trfC
Hierin is:
Zc de impedantie;
f de frequentie;
C de capaciteit in F.
Evenals bij weerstanden kan men ook bij condensatoren serie- of parallelscha
keling toepassen.- Indien men twee of meer condensatoren parallel schakelt,
vergroot men eigenlijk het werkzame platenoppervlak. Het blijkt dat men de
verschillende capaciteiten moet optellen om de totale werkzame capaciteit te
verkrijgen. Heeft men een condensator van 50 pF en één van 150 pF parallel ge
schakeld dan is de vervangingswaarde 50 + 150 = 200 pF.
Indien we condensatoren in serie schakelen wordt de capaciteit verkleind en wel
zodanig dat de vervangcapaciteit kleiner is dan de kleinste. Hier geldt dezelfde
soort formule, die we bij.het parallelschakelen van weerstanden zagen, n.l.
r

Ci x C2.

V~C1 + c2
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Nemen we weer onze twee condensatoren van 50 en 150 pF dan is de vervangingswaarde Cv = 50 x
= 7500 _ 37 5 F
50 + 150
200
De afgestemde kring
In radio en televisieontvangers en zenders ziet men vaak een parallelschakeling
van een spoel met een condensator. In vele gevallen is dan één van beide,
meestal de condensator, als een variabel type uitgevoerd (zie fig. 2-11). Het is

Fig.2-11. Variabele
schemasymbool.

condensator met

n.l. zó, dat zo'n parallelkring van spoel en condensator voor een bepaalde fre
quentie een zeer grote weerstand vertegenwoordigt. Deze weerstand voor wis
selspanning noemen we, ook hier, impedantie. Als we nu een antenne op de
top van de kring aansluiten en de onderzijde aan aarde leggen, dan zullen signa
len van de afstemfrequentie, die door de antenne worden opgevangen, als
hoogfrequente spanningen op de kring aanwezig zijn. Voor de naastliggende
frequenties zal de kring minder weerstand hebben (kleinere kringimpedantie)
dus zullen signalen van deze frequenties, als ze door de antenne worden opge
vangen, naar verhouding minder sterk aanwezig zijn. Hoe méér de frequenties
van de afstemfrequentie afwijken, hoe geringer de kringimpedantie en hoe klei
ner de spanningen over de kring (zie fig. 2-12). De opgevangen spanningen zijn
als het ware meer kortgesloten door de lagere impedantie. Wijken de frequen
ties zeer sterk af, dan kan de kring praktisch als een volledige kortsluiting worden
beschouwd. Hoe beter de spanningen van de naastliggende frequenties worden
„afgezwakt", hoe beter de „kwaliteit" van de kring is.

!

Fig. 2-12. De spanningen over de afstemkring
worden kleiner naarmate de frequentie afwijkt
van de afstemfrequentie f0.
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Wenst men nu op een andere frequentie af te stemmen, om signalen van die
frequentie te kunnen ontvangen, clan moet het produkt van L en C, dat hiervoor
maatgevend is, worden veranderd. Het blijkt, dat voor een bepaalde waarde van
L en C de afstemfrequentie of resonantiefrequentie f0 als volgt kan worden
aangegeven
1
fo =

2tt VLC

Wil men nu een bepaald frequentiegebied met de kring kunnen bestrijken, zodat
men op elke willekeurige frequentie binnen dat gebied kan afstemmen, dan
wordt de zelfinductie L of de capaciteit C als een variabel element uitgevoerd.
Meestal wordt hiertoe de capaciteit C gekozen door gebruik te maken van een
variabele condensator. De grootte van de capaciteitsvariatie bepaalt nu, hoe
groot de frequentievariatie kan zijn, terwijl de grootte van de spoel L dan bepaalt,
welk bereik wordt verkregen.
Bandfilters
Een veel voorkomend onderdeel is het bandfilter. Dit bestaat uit twee op dezelf
de frequentie afgestemde kringen, die zodanig met elkaar gekoppeld zijn, dat
spanningen die worden toegevoerd aan de eerste kring, voor een bepaald deel
op de tweede kring worden overgebracht (zie ook bij gekoppelde spoelen). De
mate van spanningsoverdracht is afhankelijk van de koppelingsgraad. Enige
manieren van koppeling zijn aangegeven in fig. 2-13. De meest gebruikte koppelingsmethode voor bandfilters in de middenfrequent-versterker van ont
vangers (zie hoofdstuk 4) is de inductieve spanningskoppeling (fig. 2-13a). Hier
bij is de spoel van de tweede kring in het magnetisch veld van de eerste spoel
gebracht en daardoor wordt in de tweede kring eveneens een spanning van de
zelfde frequentie opgewekt.
De andere methode is de capacitieve spanningskoppeling of topkoppeling (zie
fig. 2-13b), waarbij de spanning via een klein condensatortje van de eerste kring
op de tweede wordt overgebracht.
Bandfilters worden, zoals gezegd, veel gebruikt in middenfrequentversterkers,
waarbij ze op één vaste frequentie worden afgestemd. Het voordeel van band
filters is, dat de af stem scherpte (selectiviteit) welke van een enkele kring vaak
onvoldoende is, in belangrijke mate wordt verbeterd. Vooral wanneer in zo'n
versterker meerdere malen een bandfilter wordt toegepast, kan de selectiviteit
hoog worden opgevoerd. Er ontstaat in feite het verschijnsel dat een bepaalde,
naastliggende frequentie, door elke kring, met een zekere factor wordt verzwakt,
zodat het resultaat wordt bepaald door al deze verzwakkingsfactoren tezamen.
Moeilijker wordt het, wanneer men bandfilters wil gebruiken, die continu afstembaar moeten zijn. De koppeling bij beide besproken systemen is n.l. sterk
afhankelijk van de afstemfrequentie, zodat bij het afstemmen de spannings27

overdracht naar de tweede kring varieert. Door een combinatie van koppelingsmethoden te gebruiken is weliswaar verbetering mogelijk, maar het blijkt in de
praktijk vrij bezwaarlijk te zijn dit op de juiste wijze uit te voeren.

Fig. 2-13. Koppelingsmethoden bij bandfilters.
a. inductieve spanningskoppeling;
b. capacitieve spanningskoppeling.

Q

b

Hoog- en laagdoorlaatfilters
Een hoogdoorlaatfilter heeft tot taak alle signalen met frequenties boven een
bepaalde frequentie door te laten en de frequenties daaronder te sperren.
Een laagdoorlaatfilter zal alle signalen met frequenties beneden een bepaalde
waarde moeten doorlaten en alles daarboven moeten sperren. Zo'n filter wordt
nog vaak toegepast bij voedingsapparaten. De condensatoren vormen voor
hogere frequenties een lage impedantie (zie fig. 2-14) en daardoor dus bijna een
L
■o

Cl

TC2~~

F,9'2-14

ontvanger

Fig. 2-15
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kortsluiting. De smoorspoel L vormt voor hoge frequenties een zeer grote
impedantie en deze spanningen staan dus voor het grootste deel hier overheen.
De uitgaande spanning op C2 is dus „gefilterd" van hoge frequenties.
Sperfilters
Deze zijn bedoeld om signalen van een bepaalde frequentie of smalle frequentieband te blokkeren. Zo'n sperfilter is dan ook meestal een afgestemde kring
van hoge kwaliteit. Heeft men last van een sterke lokale zender die „overal door
heen" komt dan kan men dit signaal trachten te blokkeren door opname van
zo'n sperfilter in de antenneleiding (fig. 2-15).
Microfoons
De microfoon is voor de zendende amateur, althans wanneer hijzich met„fone"
gaat bezighouden, een belangrijk onderdeel. Er zijn vele soorten microfoons
ontwikkeld, waarvan voor de amateur eigenlijk twee types in aanmerking ko
men.
a. De kristalmicrofoon. Dit is een veel gebruikt type geweest, omdat er geen gelijkstroomvoeding en geen speciale transformator bij behoeft te worden ge
bruikt. De output ligt echter in de orde van 10 mV, hoewel dit sterk afhankelijk
is van het fabrikaat en/of van de weergavekwaliteit. Een kristal van Rochellezout is zodanig ingeklemd, dat door de geluidstrillingen via een trilplaatje (mem
braan) trek- en drukkrachten op het kristal worden uitgeoefend, waardoor door
de z.g. piëzo-elektrische eigenschappen een elektrische wisselspanning ont
staat tussen de beide buitenvlakken van het kristal, die gemetaliseerd zijn en
van aansluitdraden voorzien. De kristalmicrofoon kan direct op een gewone l.f.versterker worden aangesloten.
b. dynamische microfoon. Bij dit type is een spoeltje op het membraan be
vestigd op zodanige wijze, dat het vrij kan bewegen tussen de polen van een
magneet. De geluidstrillingen brengen het membraan in beweging, waardoor
in het spoeltje een wisselspanning wordt opgewekt. Ook hier hangt de output
sterk af van de constructie en weergavekwaliteit. Robuuste constructies voor
zowel stationaire als mobiele apparatuur zijn zeer in zwang.
Er zijn typen met zeer lage impedantie die het voordeel hebben dat zonder be
zwaar een lange kabel naar de versterker kan worden gebruikt. Bij typen met
hogere impedantie mag slechts een korte kabel worden gebruikt om de kwaliteit
niet te veel te schaden. Ze geven echter meestal een belangrijk hogere spanning
af zodat extra voorversterking overbodig is.
Telefoon en luidspreker
Om laagfrequente (l.f.-) signalen hoorbaar te maken, kunnen de hoofdtelefoon
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of de luidspreker worden gebruikt. Hoewel de luidspreker tijdens de aktieve pe
rioden van de radioverbindingen meer vrijheid van handelen laat, is ook de
hoofdtelefoon van belang voor hen die hun amateur-werkperioden moeten
verschuiven tot na het beëindigen van het avondprogramma van de TV-zenders.
Dit kan nodig zijn om ongewenste storingen te voorkomen. Als dan de andere
huisgenoten naar bed gaan, zou uw luidspreker hun nachtrust kunnen versto
ren. De hoofdtelefoon is dan een welkom hulpmiddel.
Telefoons kunnen evenals microfoons van het kristaltype zijn. Ze werken dan
volgens het omgekeerde principe van de kristalmicrofoon. Meestal berusten
telefoons tegenwoordig op een elektromagnetisch principe. Op de polen van
een permanente magneet zijn spoeltjes aangebracht terwijl een dun stalen
trilplaatje of membraan vóór de poolschoenen is opgesteld (fig. 2-16). Als er een

Fig. 2-16

wisselstroom door de spoeltjes wordt gestuurd, zal het permanente magneti
sche veld periodiek worden versterkt en verzwakt in de frequentie van de wis
selstroom. Het trilplaatje wordt in hetzelfde ritme aangetrokken en afgestoten
en zal de lucht in trilling brengen waardoor een toon hoorbaar wordt met dezelf
de frequentie als de wisselstroom. Er zijn ook telefoons waarbij de spoeltjes aan
het trilplaatje bevestigd zijn (z.g. moving coil type) maar deze soort wordt meer
voor het weergeven van muziek van hoge kwaliteit gebruikt.
Er zijn telefoons in verscheidene uitvoeringen. Ze kunnen voorzien zijn van grote
oorschelpen die het geluid van de omgeving volkomen afsluiten maar er zijn
ook typen met plastic transportbuisjes en oorstukjes die aan de stetoscoop van
de dokter doen denken.
De luidspreker is meestal van het permanent dynamische type waarbij de spoel
zwevend is opgesteld in het veld van de permanente magneet en direkt de
luidsprekerconus aandrijft die aan de rand soepel is opgehangen en dus in staat
is heen en weer te bewegen. De conus zal op dezelfde wijze als de trilplaat van
de telefoon de lucht in beweging brengen en de toegevoerde l.f.-stromen in ge
luid omzetten (fig. 2-17).
Uit de beginjaren van de draadtelefonie zijn diverse frappante gevallen bekend
waarbij volgens voorgaand principe ongewilde verschijnselen optraden, zoals
het volgende verhaal aantoont.
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in 1879 deed zich te Luneville, Frankrijk, het verschijnsel voor van de „sprekende
schoorsteen". Genieofficier Crépaux rapporteerde dat de zeer primitieve tele
foonverbinding ter plaatse in die tijd bestond uit een zeer sterk gespannen draad

Fig. 2-17

van gegalvaniseerd ijzer van 3 mm dikte. Deze draad was bevestigd „aan eenen
paal boven een pakhuis en buigt zich met eenen stompen hoek naar eenen
schoorsteen van een naburig gebouw, tien meters verder gelegen. De schoor
steen staat in verbinding met eenen haard op de eerste verdieping. Spreekt men
in de telephoon van het ééne station naar het andere, dan spreekt niet alleen
de ontvanger, (dien men tegen het oor moet houden), maar, het is haast niet
te gelooven, ook de schoorsteen spreekt en de haard spreekt, zoo zelfs, dat
iemand, die in de kamer te bed ligt, alle woorden kan verstaan, die door den
draad worden overgebracht, en zelfs duidelijker, dan zij, die van den ontvanger
gebruik maken. Het feit kan niet geloochend worden, ik heb het zelf meermalen
waargenomen." Uit het verdere deel van het rapport wordt dan nog duidelijk
dat in de muur van de schoorsteen een ijzeren spijker was geslagen waar de
gegalvaniseerde draad enige malen omheen was gewikkeld. Een prachtige
constructie om de schoorsteen in trilling te brengen en als luidspreker te doen
fungeren.
Halfgeleiders
Dit is een zeer moderne groep onderdelen, die zich eigenlijk nog dagelijks uitbreidt.
De halfgeleiderdiode is in feite reeds lang bekend. In de uit de begintijd van de
radio bekende kristaldiode werd reeds gebruik gemaakt van de halfgeleider
loodglanskristal. Tegenwoordig gebruikt men overwegend verontreinigd germanium of silicium.
31

De diode heeft als karakteristieke eigenschap dat ze een elektronenstroom
slechts in één richting doorlaat. Het symbool is gegeven in fig. 2-18 en laat in
de vorm van een pijlpunt de richting zien waarin stroomdoorgang mogelijk is,
dus van A (anode) naar K (kathode). Sluit men dus de anode aan op een span
ning die positief is t.o.v. de kathode dan vloeit er stroom van anode naar kathode
door de diode. De diode is „in geleiding". Vaak wordt dan ook bij de anode een
P (positief) geplaatst en bij de kathode een N (negatief). Keren we de spannings
bron om zodat de kathode positief wordt t.o.v. de anode dan vloeit er (praktisch)
géén stroom. De diode „spert".
In werkelijkheid vloeit er een uiterst kleine stroom die echter in de meeste prak
tijkgevallen te verwaarlozen is (zie fig. 2-19).
Wanneer er stroom vloeit door de diode zal er een zeker spanningsverlies over
de diode optreden. De diode heeft dus ook in geleiding enige inwendige weer
stand. Dit komt tot uiting in de grafiek van fig. 2-20. Hierin is op de eerste plaats
A

schemasymbool van een diode

K

Fig. 2-18

uitvoeringsvorm van een diode
Fig. 2-19

diode geleidt

diode spert

te zien dat de aangelegde spanning bij een siliciumdiode minstens 0,3 V moet
zijn opdat er stroom kan gaan vloeien (drempelspanning of stapspanning) ter
wijl deze spanning bij groter wordende stroomdoorgang nauwelijks boven 0,7
V uitkomt. Gemakshalve wordt bij berekeningen deze 0,7 V als een vrijwel
konstante waarde aangenomen. Bij de oudere germaniumdioden bedraagt deze
spanning ongeveer 0,3 V. In de sperrichting mag de spanning (in dat geval de
sperspanning genoemd) niet ongelimiteerd hoog zijn. De fabrikant geeft aan
wat de maximale sperspanning voor elk type diode mag zijn. Bij te hoge waarde
zal de diode doorslaan en defekt raken (zie linker gedeelte van fig. 2-20). Dioden
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0.7 V

Fig. 2-20
karakteristiek siliciumdiode (Si-diode)
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worden veel gebruikt voor gelijkrichting van hoogfrequente of laagfrequente
wisselspanningen of -stromen. Ook de netspanning wordt vaak d.m.v. dioden
omgezet in een gelijkspanning voor de voeding van schakelingen. Daarnaast
bestaan enkele types met bijzondere eigenschappen:
1. De varicapdiode. Elke diode vormt in sperrichting een condensator. De groot
te van de capaciteit hiervan blijkt afhankelijk van de aangelegde sperspanning.
Door een geschikte keuze van de verontreinigingen in het halfgeleidermateriaal
kan dit effekt versterkt worden. De speciaal hiertoe ontworpen dioden noemt
men varicapdioden. In fig. 2-21 is het symbool gegeven en een karakteristiek
die het verband geeft tussen capaciteit en sperspanning. De toepassing als
afstemelement wordt later besproken.
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schemasymbool van een varicap

Fig. 2-21
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2. De zenerdiode. We zien in fig. 2-20 dat de stroom in sperrichting gaat toene
men bij verhogen van de sperspanning boven een zekere waarde. Dit effekt
waarbij nog geen sprake is van doorslag maar van snelle toename van de
lekstroom kan bij bepaalde soorten dioden dermate snel verlopen dat een
slechts zéér geringe verhoging van de sperspanning een zéér grote toename
van de sperstroom ten gevolge heeft. Men noemt dit het zener-effekt en men
past deze dioden toe bij het stabiliseren van spanning. Fig. 2-22 geeft het
symbool en de praktische karakteristiek.

schemasymbool van een zenerdiode

Fig. 2-22
3. De fotodiode. Vele types dioden1 zijn lichtgevoelig. Speciale types hebben
hiervoor een versterkte gevoeligheid. Ze worden ook weer in sperrichting ge
schakeld. Wordt nu licht toegevoerd dan zal de lekstroom groter worden en dus
een maat vormen voor de hoeveelheid licht dat de diode bereikt.
4. De tunneldiode. Dit type diode heeft een gebied in de karakteristiek waarbij
de stroom weer afneemt bij toenemende spanning (fig. 2-23). Dit betekent dat
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de inwendige weerstand in dat trajekt negatief is. Hiermede kan op hoge fre
quenties de kringkwaliteit van afgestemde kringen worden verbeterd.
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Fig. 2-23
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De transistor werd in 1948 uitgevonden door Shockley, Bardeen en Brattain in
het laboratorium van Bell. Zij bestaat eigenlijk uit twee in serie geschakelde dio
den die echter elk voor zich verschillende eigenschappen hebben en bovendien
tegen elkaar in zijn geschakeld. Fig. 2-24 laat links de kombinatie van twee dio
den zien en rechts het symbool voor een transistor. Omdat bij deze transistor
de beide P-aansluitingen van de dioden aan elkaarliggen heet dit type transistor
NPN (negatief-positief-negatief). In het symbool vinden we de letters e, b en c
die resp. emitter, basis en collector betekenen.

T
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Fig. 2-24
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Fig. 2-25

We zien aan de emitterzijde een pijl getekend die weer de stroomrichting
aangeeft in de diode tussen basis en emitter. Er bestaan ook transistoren waar
van de beide dioden met de N-aansluitingen aan elkaar liggen en de pijl van
de stroomrichting bij de emitter wijst dan naar de basis toe (fig. 2-25). Wanneer
we een transistor aansluiten volgens fig. 2-26 merken we op dat de transistor
méér is dan twee enkelvoudige dioden. Deze zijn zodanig tezamen in de transis
tor gebouwd dat ze elkaar sterk beïnvloeden. Zo is de basisstroom lb (welke
34
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in de transistor van b naar e stroomt) zeer klein t.o.v. de collectorstroom lc en
als resultaat zal de emitterstroom le (welke in feite gelijk is aan lb + lc) vrijwel
gelijk zijn aan lc. Voor de meeste praktische gevallen stellen we dus lc = leAls we nu behalve de gelijkspanning Ub ook nog een kleine wisselspanning ub
aan de basis toevoeren zal er door de meter M behalve de gelijkstroom /c ook
nog een wisselstroompje ic vloeien (fig. 2-27). Nemen we nu in de collectorleiding een weerstand Rc op (zie fig. 2-28) dan zal er over Rc behalve een ge
lijkspanning (door lc) óók een wisselspanning uc (door ic) ontstaan. De verster
king van de wisselspanning die deze „versterkertrap" levert is nu A = Uc/ub.
Een analoge schakeling echter met een PNP-transistor zien we in fig. 2-29.
We zouden een l.f. (laagfrequent)-versterker voor kleine ingangssignalen als in
fig. 2-30 kunnen schakelen. Zowel de basis als de collector worden hier via Rb
resp. Rc uit dezelfde spanningsbron gevoed. Zij bepalen de gelijkstroominstelling (d.i. de instelling van het werkpunt in de karakteristiek). Omdat zowel basis
als collector een gelijkspanning voeren t.o.v. de emitter (= gemeenschappelijke
aarde) die niet mag worden verstoord bij het aansluiten van andere circuitdelen
zijn de condensatoren C, en C2 toegevoegd.
Hoe bepaalt men nu de waarden van Rb en Rc? Veelal vindt men de gunstigste
instelling als de collector een gelijkspanning voert gelijk aan de halve voedings35

spanning. Is de batterijspanning 12 V dan zal de collector ca. 6 V spanning t.o.v.
de emitter moeten hebben. Voor siliciumtransistoren is de spanning Ube een
vaste waarde van 0,7 V zoals we eerder hebben vastgesteld. Als nu de collectorstroom /c=1 mA en de basisstroom ca. 10/xA dan zal Rc = 12 - r= 6000 n
0,001
of 6 kH bedragen en Rb = -12 ~ 0,7 = 1,13 MO.
0,00001
In de praktijk neemt men de standaardwaarden 5,6 kü en 1,2 MD.
De bereikbare spanningsversterking is al heel eenvoudig te bepalen uit de
formule A = 40 • Upc of in ons geval A - 40 • 6 = 240.
Om redenen van stabiliteit (waar we later nog op terugkomen) wordt in de emitterleiding soms een niet-ontkoppelde weerstand opgenomen. In dat geval is de
Rc Uc
spanningsversterking geringer en is dan te bepalen uit A =R~ = u~ (zie f'9-2-31 )•
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Wanneer we de spanning moeten overdragen op een laagohmige belasting
(bijv. luidspreker of hoofdtelefoon) is het praktischer deze belasting op te nemen
in de emitterleiding (fig. 2-32 en 2-33). De collector komt dan direkt aan de
voedingsspanning.

Fig. 2-32
rhoofd telefoon
co Ikfl

Fig. 2-33
luidspreker 0/1

De juistheid van de gekozen gelijkstroominstelling is bepalend voor het succes
van een schakeling. In de praktijk is dit „werkpunt” van een transistor geneigd
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onder bepaalde omstandigheden te verlopen en dus de juiste werking nadelig
te beïnvloeden. Enkele van deze omstandigheden zijn:
- variatie van de omgevingstemperatuur;
- variatie van de voedingsspanning;
- oversturing door te sterke ingangssignalen.
De eerstgenoemde is hiervan wel de meest hinderlijke. Om dit tegen te gaan,
worden z.g. stabilisatieschakelingen toegepast waarbij de instelling zodanig
wordt uitgevoerd dat bij verandering van de werkcondities de dissipatie (d.i. de
toegevoerde hoeveelheid warmte) gelijk blijft en daardoor eveneens de tem
peratuur. Een voorbeeld van een laagfrequent-versterkertrap geeft fig. 2-34.
Maximale stabilisatie treedt hier op als de collectorspanning Uc de helft is van
de totale voedingsspanning Ub. Fig. 2-35 toont de toepassing van een ontkop
pelde emitterweerstand tezamen met een basisspanning bepaald door een
spanningsdeler. De stabilisatie is hier nog beter dan in fig. 2-34. Soms kan het
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stabiliserend effekt nog worden versterkt door gebruik te maken van een NTCweerstand (= negatieve temperatuurcoëfficiënt) voor R2. Zo'n weerstand heeft
de eigenschap om bij stijgende temperatuur te dalen in weerstandswaarde. Men
moet echter bedenken dat deze stabilisatie alleen werkt bij verandering van de
omgevingstemperatuur en niet wordt beïnvloed door temperatuurveranderin
gen in de transistor.
In al onze voorbeelden zien we steeds de emitter geaard (althans voor wis
selspanning) terwijl de ingangswisselspanning tussen basis en emitter wordt
aangelegd en de uitgangswisselspanning tussen collector en emitter ontstaat.
Men noemt dit de geaarde-emitterschakelingMorWjQg emitterschakeling. Het is
ook mogelijk de basis te aarden, waarbij de uitgangsspanning dan tussen col
lector en basis ontstaat. De derde mogelijkheid is dan nog decollectorte aarden,
waarbij het ingangssignaal tussen basis en collector wordt aangelegd en het
uitgangscircuit tussen emitter en collector wordt aangebracht.
Alle drie schakelingen komen voor en worden op bepaalde plaatsen toegepast
wegens hun specifieke eigenschappen.
Voor normale versterkerdoeleinden geeft de em/fferschakeling de beste resulta37

ten hoewel de ingangsimpedantie niet erg groot is en een demping kan vormen
op de signaalbron. De bas/'sschakeling is uitermate geschikt wanneer een kleine
ingangsimpedantie en een zeer hoge uitgangsimpedantie gevraagd worden. De
co//ecforschakeling is het tegenovergestelde: zeer hoge ingangsimpedantie bij
zeer lage uitgangsimpedantie.
De MOSFET behoort tot een modernere generatie van halfgeleiders, de FET's.
(FET = field effect transistor). We behandelen hier de MOSFET om zijn bijzonder
gunstige eigenschappen als h.f.-versterker in communicatie- en kortegolfontvangers.
De MOSFET bestaat uit een in isolatiemateriaal aangebracht kanaal van halfgeleidermateriaal met twee eindaansluitingen de „source" (Engels, spreek uit:
sörs; vertaald: bron of toevoer; aangeduid met s) en de „drain" (spreek uit:
dreen; dat is put of afvoer; aangeduid met d). Verder is er een geïsoleerd aange
brachte ring om het kanaal, de „gate" (spreek uit geet met de g van goal; poort,
aangeduid met g) (zie figuur 2-36).
Tussen source en drain wordt een gelijkspanning aangelegd waardoor een
stroomdoorgang ontstaat van vrije elektronen (s negatief en d positief). Door
middel van een spanning op de gate kan men deze stroomdoorgang beïnvloe
den. Is dit een negatieve spanning t.o.v. de source dan zal de elektronenstroom
worden afgeremd. Hoe hoger die spanning, hoe kleiner de stroomdoorgang.

uitvoeringsvorm
theoretische samenstelling

~Ugs ——

Fig. 2-36
schemasymbool van een MOSFET
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We zien hier een merkwaardige overeenkomst met de oude elektronenbuizen,
waarbij een zeer belangrijke eigenschap, de buitengewoon hoge ingangsimpedantie, naar voren komt. Ook in de karakteristieken komt dit tot uiting.
Een andere ontwikkeling op het gebied van de halfgeleiders zijn de z.g. geïnte
greerde schakelingen, ook wel IC's (integrated circuits) genaamd. Voortbou
wende op de transistortechnologie heeft men kans gezien op een miniem stukje
halfgeleidermateriaal een gehele schakeling op te bouwen. Er bestaan vele
soorten, elk met een specifiek deel van een schakeling voor radio-ontvangers,
TV-ontvangers, Hifi-versterkers, microfoonversterkers, enz. Ook de kortegolfamateur zal t.z.t. de IC leren waarderen.
De IC-techniek heeft weer specifieke schakelingen ontwikkeld gebaseerd op de
gedachte dat de schakeling zoveel mogelijk wordt aangepast aan het technisch
mogelijke, waarbij dan naast de IC nog slechts weinig onderdelen nodig zijn.
Elektronenbuizen
Ten slotte nog iets over de thans verouderde en weinig meer toegepaste elektro
nenbuizen. Zij stammen uit de begintijd van de elektronica en hebben mede de
grote vlucht veroorzaakt die deze techniek in onze samenleving heeft genomen.
In principe bestaat een elektronenbuis uit een vacuüm gepompte, meestal gla
zen, ballon of buis waarin zich enkele elektroden bevinden. Eén ervan, de katho
de, bestaat uit een (meestal) nikkelen buisje waarin een verhittingsspiraal, de
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Fig. 2-37
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gloeidraad, is aangebracht en waarop een laagje is aangebracht dat bij verhit
ting van de spiraal elektronen in het vacuüm schiet. Dit uitstoten van elektronen
bij hoge temperatuur noemt men thermische emissie en het laagje bestaat
meestal uit barium-strontium-oxyde. Door nu een andere elektrode in de buis
aan te brengen in de vorm van een plaatje dat op een hoge positieve spanning
ten opzichte van de kathode wordt gebracht, zullen de negatieve vrije elektronen
door deze „anode'' worden aangetrokken en aldus is een stroomgeleiding ge
vormd die zal aanhouden zolang deze conditie niet verandert.
39

Een of meer roosters kunnen in de baan van de elektronen in deze buis worden
geplaatst zodat men met de grootte van de potentiaal daarvan de elektronenstroom kan beïnvloeden (= sturen). Een wisselspanning, aangelegd tussen zo'n
rooster en de kathode, veroorzaakt een wisselende stroom naar de anode zodat
als men in het anodecircuit een weerstand of andere impedantie opneemt hier
over een wisselspanning ontstaat die een getrouwe kopie van de oorspronkelij
ke wisselspanning aan het rooster kan zijn maar tevens faktoren groter in
amplitude (fig. 2-37).
Er kleven echter verschillende nadelen aan de elektronenbuizen. Ten eerste zijn
ze erg groot in vergelijking met halfgeleiders. Bovendien ontwikkelen ze erg veel
warmte omdat de kathode moet worden verhit. Omdat dit doorgaans met wis
selstroom uit het net gebeurt, kunnen bromspanningen op de stuurorganen
worden overgebracht. De benodigde anode- en schermroosterspanningen zijn
doorgaans nogal hoog. Al deze faktoren hebben de vervanging van de elektro
nenbuis door de transistor toen deze eenmaal „volwassen" was in de hand ge
werkt.
t

Overzicht van symbolen enz.
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Volledigheidshalve geven we nog een lijst van gebruikte symbolen, eenheden,
benamingen en afkortingen, zoals die in de elektronica geregeld worden toege
past.
benaming

symbool

eenheid

afkorting

stroomsterkte
spanning
weerstand
impedantie
zelfinduktie
capaciteit
frequentie
energie

/ of i
U of u
R of r

ampère
volt
ohm
ohm
henry
farad
hertz
watt

A
V

z
L
C
f
P

n
n
H
F
Hz
W

In de elektronica worden bovendien de volgende afkortingen toegepast voor
vermenigvuldigingsfaktoren:
x
x
x
x
x
x
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101
102
103
106
109
1012

(deka)
(hekto)
(kilo)
(mega)
(giga)
(tera)

da
h
k
M
G
T

x
x
x
x
x
x
x

10’1 (deci)
10'2 (centi)
10*3 (milli)
10‘6 (micro)
10'9 (nano)
10'12 (pico)
10*15 (femto)

d
c
m
/x (mu)
n
p
f

i

v

Voorbeelden:
een spoel van 0,0002 henry = 200 • 10'6 H = 200 microhenry = 200 /xH
een condensator van 50 • 10‘12 farad = 50 • 1012 F = 50 picofarad = 50 pF
een stroom van 0,00015 ampère = 150 • 10*6 A = 150 microampère = 150/xA
een spanning van 3000 volt = 3000 V = 3 kilovolt = 3 kV
r

Overzicht van de voornaamste schemasymbolen

weerstand (vaste waarde)

-P4-

variabele weerstand

Hl-

condensator

m-

gepolariseerde
elektrolytische
condensator (elco)

drukknopschakelaar
microfoon

-0-

&

relaiswikkeling

-9z5”
potentiometer

-9^-

diode

*
variabele condensator (varco)

instelbare weerstand
X

spoel

luidspreker

instelbare condensator

batterij of accu

V
zenerdiode

-M-

antenne (alg.)

tunneldiode

ir
!r

open dipool

aarding
spoel met aftakking
varicap
gelijkspanning (-stroom)
spoel met kern (l.f.)

-o-

kristal
wisselspanning (-stroom)
spoel met kern (h.f.)

-0-

NPN-transistor
en-tekens mogen
in schema's achterwege
blijven

meetinstrument

3
spoel met koppelspoel

stroomveiligheid
(zekering)

schakelaar

PNP-transistor

seinsleutel

variabele koppeling

K

omschakelaar

transformator met ijzerkern
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Hoofdstuk 3
Iets over radiogolven
.1

Om informatie in elektronische vorm over grote afstand te kunnen overbrengen,
maken we gebruik van radiogolven of ethergolven. Dit zijn elektromagnetische
wisselvelden die door een zender kunnen worden opgewekt en voorzien van
de over te dragen informatie. Deze elektromagnetische wisselvelden hebben de
eigenschap zich vrij, dus zonder tussenkomst van een draad of geleider, door
de ruimte voort te planten. Zij hebben zowel een elektrische als een magnetische
komponent zodat op een bepaalde afstand van de zender een elektrische en een
magnetische veldsterkte kan worden waargenomen.
We hebben in het vorige hoofdstuk voor alle wisselspanningen en -stromen het
begrip frequentie leren kennen. Hoewel dat begrip ook voor de elektromagneti
sche ethertrillingen geldt, wordt hier ook vaak het begrip golflengte gehanteerd.
Hieronder verstaat men de afstand die de trilling zich voortplant gedurende de
tijd van één periode. Omdat de snelheid waarmee deze trillingen zich voortplan
ten ca. 300 000 km/s bedraagt, is het verband tussen golflengte en frequentie
aldus:
300 000 000
golflengte = frequentie.
Zo heeft een trilling van 145 MHz dus een golflengte van 300 000 000 = 2,07 m.
145 000 000
Het symbool voor golflengte is A (Griekse letter lambda).
De elektromagnetische trillingen worden via een geschikte antenne uitgestraald
(zie hoofdstuk 7) en planten zich voort in richtingen die mede bepaald worden
door de antennevorm. De straling langs het aardoppervlak ondervindt demping
(verliezen) die de sterkte (amplitude) doet afnemen. Hoe hoger de frequentie
hoe sterker deze verliezen in het algemeen zijn.
Er zijn echter omstandigheden die weer aan deze bezwaren tegemoet komen.
Door ultraviolette straling van de zon worden zuurstof- en stikstofmoleculen van
de lucht gesplitst in ionen en elektronen. Op verschillende hoogten in de at
mosfeer ontstaan zo geïoniseerde lagen die radiogolven van bepaalde frequen
ties terugkaatsen zoals een spiegel lichtstralen weerkaatst (zie fig. 3-1). Hierdoor
_—

_Jonenlaag

aardoppervlak
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Fig. 3-1
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kunnen aanmerkelijk grotere afstanden worden afgelegd temeer daar er geen
verliezen door demping van het aardoppervlak optreden. Men noemt deze
afstand „skip-distance".
Aan de andere kant bestaat een groot verschil in intensiteit van de lagen tussen
dag (zonneschijn) en nacht. Hierdoor is het vrij normaal dat frequenties die
overdag door de eerste laag (D-laag; 70 km hoogte) worden gereflekteerd,
's nachts kunnen doordringen via de E-laag (100 km) tot de Fr of F2-laag (375
km) en pas daarna worden gereflekteerd. De afstand tot de plaats waar de golf
na reflektie de aarde weer raakt is nu veel groter. Vaak wordt de golf ook weer
tegen het aardoppervlak weerkaatst en volgt een tweede sprong, soms nog
meer (multi-hop).
Behalve de verschillen tussen dag en nacht zijn er ook verschillen tussen zomer
en winter. Niet elke radiogolfwordtdoorde ionenlagen teruggekaatst. De reflek
tie is mede afhankelijk van de frequentie en van de hoek waaronder de laag ge
raakt wordt. Het zijn dus vele faktoren die mede bepalend zijn voor het al of niet
voortplanten van radiogolven.
Voor VHF en UHF (zie tabel) zijn de reflektiemogelijkheden in het algemeen zeer
beperkt. Kontakten komen hier meestal tot stand via de troposfeer waar de gol
ven zich als lichtgolven gedragen. Dit betekent vrij kleine afstanden.

Frequentiebenaming
groep
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

=
=
=
=
=
=
=
=

very low frequency
low frequency
medium frequency
high frequency
very high frequency
ultra high frequency
super high frequency
extremely high frequency

freq.-bereik
beneden 30
30 - 300
300 - 3000
3 - 30
30 - 300
300 - 3000
3 - 30
30 - 300

kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz

metrische groep
myriametergolven
kilometergolven
hektometergolven
dekametergolven
metergolven
decimetergolven
centimetergolven
millimetergolven

Vormen van informatie-overdracht
Er bestaan verschillende methoden voor de overdracht van de informatie die
via de zender naar de ontvanger wordt gezonden. Afhankelijk van de gekozen
methode zal de zender hiertoe worden ingericht.
Voor het overbrengen van telegrafie-informatie kan ten eerste de zender in het
ritme van de morsetekens worden in- en uitgeschakeld met de seinsleutel. Men
noemt dit ongedempte telegrafie, ook aangeduid met seinwijze A1.
Een andere methode is het uitzenden van een constante draaggolf die meteen
toon wordt gemoduleerd. Deze (hoorbare) toon wordt nu gesleuteld. Men
noemt dit toontelegrafie of seinwijze A2.
Een derde methode is het veranderen van de draaggolffrequentie met een
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constant bedrag, echter in het ritme van de morsetekens. Dit heet telegrafie met
frequentieverschuiving of seinwijze F1.
Voor het overbrengen van telefonie moet de draaggolf gemoduleerd worden
met de frequentie van de over te brengen spraak of muziek. De meest bekende
vormen zijn hierbij de amplitudemodulatie (seinwijze A3) en frequentiemodulatie (seinwijze F3).
Nog diverse andere overdrachten zijn bekend, maar niet van belang voor de
amateur. Alleen moet nog een bijzondere vorm van amplitudemodulatie wor
den besproken. Normaal geschiedt dit zodanig, dat door de modulatie behalve
de draaggolf nog twee zijbanden worden uitgezonden. Een moderne wijze van
moduleren is deenkelzijbandmethode, waarbij één zijband plus draaggolf wordt
onderdrukt, om een smallere totaalbreedte te verkrijgen en tevens een beter
zenderrendement. Deze seinwijze wordt aangegeven met A3a.
In onderstaande tabel is getracht een zéér globale indruk te geven van de
reikwijdten die gemiddeld tot de mogelijkheden behoren in de diverse HF-banden. Zoals boven omschreven is de realiteit van een groot aantal faktoren af
hankelijk!
Band

i

j

Reikwijdte
(km)

golflengte
(m)

freq.
MHz

80
40
20
15
10

3,5
7
14
21
28

overdag

's nachts

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

50
100
800
800
500

800
2000
5000
5000
5000

V
i

»
i

;
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Hoofdstuk 4
Amateurontvangers
4.1. Inleiding
Onder amateurontvangers verstaan we in dit boekje meer speciaal de ont
vangers voor het gebruik op de amateurfrequentiebanden. Amateurontvangers
zijn in een groot aantal variaties in de handel verkrijgbaar, maar toch zijn er zeer
veel amateurs die zelf hun ontvanger bouwen. Dit gebeurt niet altijd om finan
ciële redenen, maar omdat met de zelfgebouwde ontvanger meer ervaring
wordt opgedaan en omdat men dan een ontwerp kan kiezen, dat ongeveer in
overeenstemming is met de persoonlijke technische mogelijkheden. Overigens
stelt vooral de ervaren amateur er prijs op een ontvanger te bezitten, die aan
zijn eigen, speciale wensen tegemoetkomt en de fabrieksontvangers in de han
del (althans die welke financieel enigszins binnen het bereik van de amateur lig
gen) voldoen hier meestal lang niet aan.
Tegenwoordig zijn ook „bouwstenen" (units) verkrijgbaar die voor een deel
tegemoet komen aan de bezwaren van de complete ontvanger en die anderzijds
de totale bouwtijd belangrijk kunnen bekorten.
Om een idee te krijgen aan welke eisen een normale amateurontvanger in het
algemeen zal moeten voldoen, kunnen we het best een vergelijking maken met
een goede ontvanger voor omroepdoeleinden. Met het laagfrequentgedeelte
beginnende, kunnen we vaststellen dat een omroepontvanger zodanig zal wor
den ontworpen, dat de weergavekwaliteit, zowel van spraak als muziek, zo hoog
mogelijk zal worden opgevoerd. Hiertoe is het noodzakelijk, dat rekening wordt
gehouden met een weer te geven frequentiegebied van bijv. 50 tot 20 000 Hz,
waarbij wordt gestreefd naar een onvervormde weergave van alle binnen deze
grenzen optredende frequenties. Hand in hand hiermee gaat de energie, die
door de eindtrap maximaal onvervormd aan de luidspreker(s) moet kunnen
worden afgegeven.
In geval van weergave van stereo-uitzendingen moet een l.f.-versterker met 2
kanalen ter beschikking zijn, die gelijktijdig kunnen worden geregeld wat betreft
volume, lage en hoge tonen en eventuele speciale filters. De balans (sterkteverhouding tussen beide kanalen) moet eveneens instelbaar zijn.
Bij de amateurontvanger daarentegen, die uitsluitend bedoeld is voor de weer
gave van spraak en telegrafiesignalen, is slechts rekening te houden met een
beperkt frequentiegebied van bijv. 300 tot 3000 Hz voor spraak, terwijl voor
telegrafiesignalen soms slechts een zeer smal gebied wordt versterkt, om
streeks 1000 Hz. Het is bij de amateurontvanger nu eenmaal vooral te doen om
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de verstaanbaarheid of neembaarheid van het ontvangen station. Zo is een in
lichte mate optredende vervorming, die de neembaarheid niet beïnvloedt,
meestal onbelangrijk. Een volumeregelaar is gewoonlijk, evenals bij de omroepontvanger, aanwezig, maar een toonregeling is vaak overbodig, omdat de
weergave van lage tonen, in een goed ontworpen ontvanger bij voorbaat al
wordt voorkomen. De eindtrap kan meestal veel kleiner zijn (behoeft minder
energie af te geven), omdat slechts een kleine luidspreker of telefoon moet wor
den gevoed.
In de middenfrequentversterker zijn vaak nog grotere verschillen te zien. Ook
hier is het doorlaatgebied (dat is het frequentiegebied ter weerszijde van de
draaggolf, dat moet worden doorgelaten) maatgevend. Bij de omroepontvangers treffen we bandbreedtes aan van 10 tot 15 kHz, hetgeen een compromis
is tussen de eis voor goede weergave van het gewenste signaal en de eis voor
voldoende selectiviteit. Bij de amateurontvanger kan de selectiviteit veel hoger
worden opgevoerd, omdat de bandbreedte niet groter dan ca. 4 a 5 kHz behoeft
te zijn voor spraakweergave (telefonie-ontvangst) en voor telegrafie-ontvangst
vaak nog sterk wordt gereduceerd, omdat de afstand van draaggolf tot draag
golf in het frequentiespectrum hier zéér klein kan zijn en dus een grote selecti
viteit wenselijk is. De keuze van de middenfrequentie, die voor omroepontvangers vrij algemeen tussen 440 en 480 kHz ligt, wordt bij de amateurontvangers door geheel andere motieven bepaald, en zo zijn hier frequenties van
1,5 è 2 MHz geen zeldzaamheid. Om bepaalde redenen, die we later uiteen zullen
zetten, wordt wel eens 2 maal frequentietransformatie toegepast, waarbij we
dan twee middenfrequentversterkers (één met hoge en één met lage middenfre
quentie) in cascade aantreffen.
Wat het hoogfrequent deel aangaat, zien we vaak één of meer hoogfrequentversterkertrappen, ter verbetering van de ruiseigenschappen of ter verhoging
van gevoeligheid en selectiviteit. De afstemkringen behoeven slechts instelbaar
te zijn op de vrij smalle amateurbanden. Deze banden kunnen over de gehele
ter beschikking staande afstemschaal worden uitgespreid (bandspreiding), het
geen het afstemmen en terugzoeken vergemakkelijkt.
Automatische volumeregeling is zowel in de omroepontvanger als in de betere
amateurontvanger gebruikelijk, alhoewel de uitvoering sterk uiteen kan lopen.
Afstemindicatie wordt zowel in de betere omroepontvanger als in de amateur
ontvanger uitgevoerd met een meter, waarop dan bij de amateur- en communicatie-ontvanger tevens de sterkte van het binnenkomend signaal kan wor
den afgelezen (S-meter).
Een aantal speciale schema-uitbreidingen, die bij een omroepontvanger on
bekend zijn, kunnen nog aan een amateurontvanger worden toegevoegd en zul
len vaak zeer nuttige hulpmiddelen blijken te zijn. De voornaamste hiervan zul
len bij de schemabesprekingen worden aangegeven.

]
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4.2. Ontvangers met diode
In zijn eenvoudigste vorm kan een ontvanger zijn opgebouwd als in fig. 4-1 is
aangegeven. De parallelkring L^Ci wordt afgestemd op de frequentie van het
gewenste station. De pijl door Ci geeft aan, dat een variabele condensator be
doeld is, waarmee de kring op de gewenste frequentie kan worden ingesteld.

Fig. 4-1. Eenvoudig ontvangerschema. L, en C, vor
men de afstemkring. Over C2 en R ontstaan de ge
detecteerde spanningen.

o
v
W
r-*
C

+ JL
R

Aan de top van de kring is een antenne verbonden, de onderzijde van de kring
ligt aan aarde. Signalen, waarvan de frequentie overeenkomt met de afstemfrequentie van de kring, zullen dus over de kring een spanning veroorzaken met
eenzelfde frequentie. De top van de kring is verder verbonden met de anodezijde
van een diode, terwijl de kathodezijde via de condensator C2 en de parallelweerstand R aan aarde ligt.
Zolang nu de top van de kring negatief is ten opzichte van aarde, (gedurende
de negatieve helft van de periode) zal ook de anode van de diode negatief zijn
ten opzichte van de kathode en kan er dus géén stroomdoorgang optreden.
Zodra echter, gedurende de positieve helft van de periode, de top van de kring
positief wordt ten opzichte van aarde treedt stroomdoorgang op. De elektronen
gaan van kathode naar anode, hetgeen betekent dat de stroomrichting, die
steeds in tegenovergestelde richting wordt aangegeven, van anode naar katho
de loopt. Door deze stroom zal de condensator C2 geladen worden en wel zoda
nig, dat de aardzijde negatief is en de zijde, die aan de diode ligt, positief. Was
de weerstand R niet aanwezig, dan zou C2 zich opladen tot de topwaarde van
de wisselspanning. In fig. 4-2a is de hoogfrequentwisselspanning voorgesteld
en de topwaarde e aangegeven. Doordat de weerstand R parallel is geschakeld
met C2, zal deze zich kunnen ontladen over R. Hoe snel dit gebeurt, hangt
uiteraard van de capaciteit van C2 en van de weerstand van R af.
Wanneer het ontvangen signaal is gemoduleerd met een bepaalde laagfrequenttoon, dan zal de amplitude van het hoogfrequentsignaal variëren in de fre
quentie van het laagfrequentsignaal (fig. 4-2b). De stroom door de diode, die
alleen gedurende de positieve perioden vloeit, ziet er dan uit als in fig. 4-2c.
Doordat de condensator C2 na elke oplading weer wordt ontladen door R, wordt
het verloop van de gelijkspanning op C2 eveneens beïnvloed door het verloop
van de stroomamplitude. Door een geschikte keuze van de weerstand R (niet
te groot, omdat de condensatorlading voldoende snel moet kunnen variëren,
maar ook niet te klein, omdat de ontlading dan te snel plaatsvindt en de gemid
delde gelijkspanning dan te laag wordt) zal de spanning op C2 dus de amplitude47

variaties van de hoogfrequentspanning getrouw volgen. Het laagfrequentsignaal, dat in de zenderop de draaggolfwerd gemoduleerd, komtdus hierweer
tevoorschijn als een variatie van de gelijkspanning op C2 (fig. 4-2d) en we zijn
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Fig. 4-2
a. hoogfrequente wisselspanning (onge
moduleerd) met topwaarde e.
b. gemoduleerde h.f.-wisselspanning
c. stroom door de diode
d. spanning op C2
e. laagfrequente wisselspanning
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in staat dit signaal met een hoofdtelefoon waar te nemen of aan een versterker
toe te voeren. In fig. 4-3 zien we hoe dit via een scheidingscondensator C3, die
dient om de gelijkspanningscomponentte blokkeren, kan gebeuren. De laagfrequentwisselspanning ziet er dan uit als in fig. 4-2e aangegeven.
In fig. 4-3 zien we verder, dat de weerstand R als potentiometer is uitgevoerd.

V
Fig. 4-3. Ontvanger met inductieve antennekoppeling. R is als potentiometer uitge
voerd. C3 is een scheidingscondensator.

L2

Met het variabele contact hiervan kunnen we juist zoveel spanning van R afne
men, als nodig is. We kunnen dus de sterkte van het laagfrequentsignaal, dat
aan de versterker of hoofdtelefoon wordt toegevoerd, regelen op het gewenste
niveau. Deze sterkte- of volumeregelaar komt in nagenoeg iedere ontvanger
voor. Een tweede variatie is de antenne-koppelspoel L2. De wisselspanning van
de antenne wordt nu eerst aan L2 toegevoerd, waarna door de inductieve koppe
ling tussen L2 en L1 de spanning op L1 wordt overgebracht. Het voordeel van
deze schakeling is, dat de kringkwaliteit van
minder sterk door de antenne
wordt beïnvloed, terwijl eveneens de capaciteit van de antenne veel minder in
vloed heeft op de afstemming van de kring. Deze antennecapaciteit is de capaci
teit van de antenne met zijn invoerleiding tegen aarde. In de schakeling van fig.
4-1 staat deze capaciteit parallel aan C1 en bepaalt dus mede de afstemming!
In fig. 4-3 wordt, via de capaciteit tussen L2 en Llf slechts een geringe invloed
van de antennecapaciteit op de afstemming ondervonden.
In fig. 4-4 is nog een andere oplossing gegeven voor dit probleem, nl. de se-
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Fig. 4-4. Ontvanger met capacitieve antennekoppeling. Diode in paralleldetectie.

riecondensator C4; deze komt hier in serie met de antennecapaciteit en geeft
eveneens een verminderde invloed, terwijl het signaalverlies slechts gering be
hoeft te zijn. Verder zijn C2 en de diode van plaats verwisseld, wat in de werking
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overigens niets verandert. In de gegeven schakeling is de demping van de
detectorschakeling op de kring groter, hetgeen betekent dat de kringkwaliteit
geringer en dus ook de wisselspanning op de kring kleiner zal zijn.
In plaats van een halfgeleiderdiode kan ook een buisdiode worden gebruikt
maar dat komt thans praktisch niet meer voor.
Het kan voordeel bieden om de diode niet aan de top van de afstemkring te ver
binden, maar aan een tap (aftakking) om de demping van de detectieschakeling
op de kring te verminderen (zie fig. 4-5).
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Fig. 4-5. Aanpassing van de diode door
middel van een tap op de spoel.
Voor praktische gegevens zie tekst.

Voor de liefhebbers, die willen experimenteren met dergelijke eenvoudige ontvangertjes, geven we hieronder nog enkele praktische waarden van de onderde
len. Men bedenke echter wel, dat de gevoeligheid zeer gering is, zodat men liefst
een hoge en niet te korte antenne moet toepassen, tenzij men dicht bij een zen
der is.
Cy = 300 a 500 pF variabel
C2 = 50 pF of groter
C3 = 1000 è 2000 pF
C4 = 20 a 50 pF
R = 0,1 è 1 MH
L = ca. 150/xH (voor middengolf)
en ca. 6/xH (voor kortegolfbereik 90-40 m).
Voor middengolf (L = 150 pH) neme men 110 a 120 windingen ongespatieerd
0,2 a 0,3 mm emailledraad op een koker met diameter van ca. 3,5 cm. Voor
schema volgens fig. 4-5 neme men de tap op 50 a 60 windingen vanaf aardkant.
Voor kortegolfbereik 90-40 meter neme men 17 windingen emailledraad 0,5 è
1 mm op een koker met ca. 3,5 cm diameter over een wikkellengte van 3,5 cm.
De tap komt hier op 8 windingen vanaf aardkant.
4.3. Ontvangers met transistoren
Alhoewel leuke resultaten zijn te bereiken met een simpele diode-ontvanger,
vooral indien men over een goede antenne beschikt, is de gevoeligheid erg ge
ring. Men kan nu een transistor te hulp roepen en het signaal versterken vóór
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het aan de hoofdtelefoon wordt doorgegeven, maar de gevoeligheid verbetert
hier niet door. Dit betekent dat men slechts zeer sterke zenders ontvangt. Dit
is wél te verbeteren door de transistor als teruggekoppelde detector te schake
len (dezelfde techniek als vroeger bij de ontvangers met één buis) waarvan fig.
4-6 een voorbeeld geeft. De transistor detecteert het signaal én versterkt het,
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waarna de h.f.-component in de collectorkring via C3 wordt teruggevoerd naar
de basis (via de terugkoppelspoel L2) waar het het oorspronkelijke signaal op
de basis versterkt. Daardoor komt groter signaal in de collectorkring en de ge
schiedenis herhaalt zich zolang tot de schakeling in evenwicht is met als resul
taat een aanmerkelijke verbetering van gevoeligheid en selectiviteit. Met C3
regelt men de totale gevoeligheid. Ook hier kan men weer dezelfde maatregelen
nemen wat betreft de juiste antenne-aanpassing als bij de diode het geval was.
Wat de opbouw betreft, moet men er rekening mee houden dat hetterugkoppelcircuit (C3) zo kort mogelijk bedraad wordt. Overigens de as van de draaicondensator aan aardzijde houden vanwege de gewenste stabiliteit. Voor de
afstemkring kan men dezelfde gegevens aanhouden als voor de diode-ontvanger. Er moet slechts een extra wikkeling worden aangebracht voor de terugkop
peling.
Wikkel deze over de afstemspoel, echter aan de aardzijde. Neem hiertoe voor
middengolf ca. 20 windingen en voor kortegolf ca. 8 windingen.
Het opvoeren van de versterking kan zowel laagfrequent als hoogfrequent ge
beuren. Een voorbeeld van een laagfrequent-versterkertrap hebben we reeds
gezien in fig. 2-35. Hiervan kan men eventueel twee trappen achter elkaar
schakelen.
Wil men de energie overdragen aan een hoofdtelefoon dan komt het schema
van fig. 2-32 in aanmerking. Wil men luidsprekerontvangst dan kan fig. 2-33 wor
den toegepast, mits men genoegen neemt met een tamelijk bescheiden geluidsproduktie. Eist men grotere vermogens dan zijn hiertoe speciale eindtrap51

pen toe te passen maar die vallen buiten het bestek van dit boek.
Een hoogfrequent-versterkertrap kan de gevoeligheid aanmerkelijk verbeteren.
Niettemin komt men dan vaak voor moeilijkheden te staan met betrekking tot
de stabiliteit zodat in het algemeen eerst wordt overgegaan op de super.
Ook déar wordt vaak hoogfrequent-versterking toegepast maar de achtergron
den zijn meestal andere dan alleen gevoeligheidsverbetering. Wil men toch
experimenteren met een h.f.-versterker in een rechtuitontvangertje, dan geeft
fig. 4-7 hiertoe een mogelijk schema.
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4.4. Frequentletransformatie (supers)
Het opvoeren van de ontvangstgevoeligheid van ontvangers door steeds meer
transistoren toe te passen, leidt naar de vraag om betere selectiviteit. Past men
per h.f.-trap slechts één afstemkring toe, dan houdt de selectiviteit inderdaad
géén gelijke tred met de vergrote gevoeligheid. Men kan dit gebrek aan selecti
viteit verbeteren door het toepassen van bandfilters in plaats van enkele krin
gen. In de eerste plaats kan men zich indenken dat een meervoudige afstemcondensator (indien men éénknopsafstemming verlangt) zéér duur zal zijn. In
de tweede plaats komt hier nog bij dat, indien men een noVmale golfbereiksverhouding van 1 : 3 wenst, het onmogelijk is om met een enkelvoudige koppeling
de bandbreedte van zo'n bandfilter ook maar enigszins constant te houden over
het gehele golfbereik. Men moet dan combinaties van inductieve en capacitieve
koppelingen ontwerpen, wat het geheel nog ingewikkelder, duurder en moeilijk
afregelbaar maakt. Dit laatste motief vervalt, indien men een amateurbandontvanger maakt met zeer nauwe banden. Het is echter tevens in verband met de
verdere uitbreiding en vervolmaking van onze ontvangers, zoals toevoeging van
automatische volume-regeling (A.V.R.), afstemindicatie en sterktemeter, C.W.ontvangst (dat is telegrafie-ontvangst, waarvoor een z.g. beat-oscillator nodig
is), gewenst over te gaan op het systeem van frequentietransformatie.
Volgens dit systeem wordt de ontvanger zodanig ingericht, dat elke frequentie,
waarop de ontvanger wordt afgestemd, éérst getransformeerd wordt op één
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tevoren gekozen en vast ingestelde frequentie. Deze laatste frequentie noemen
we de middenfrequentie. Het aldus getransformeerde signaal wordt nu in een
versterker, de middenfrequentversterker, zodanig versterkt én geselecteerd, dat
het aan onze verwachtingen voldoet. Hierna volgt detectie en laagfrequentieversterking. Het grote voordeel van dit systeem is nu, dat deze middenfrequent
versterker (m.f.-versterker) op véél eenvoudiger wijze kan voldoen aan onze ge
voeligheids- en selectiviteitseisen. Het toepassen van bandfilters is nu géén pro
bleem meer, omdat deze slechts op één frequentie behoeven te worden in
gesteld.
De transformatie van het inkomende signaal geschiedt door het z.g. bijmengen
van een hulpsignaal en berust op de eigenschap, dat wanneer men twee signa
len van verschillende frequenties mengt, men tevens de beschikking krijgt over
twee nieuwe signalen, die resp. de som- en de verschilfrequentie hebben.
Door nu stééds het hulpsignaal zodanig te kiezen, dat het verschil tussen ontvan
gen signaal en hulpsignaal constant is en wel gelijk aan de gekozen middenfre
quentie, bereiken we ons doel en wordt elk inkomend signaal getransformeerd
naar de middenfrequentie en in de m.f.-versterker verder versterkt en geselec
teerd van ongewenste naastliggende stoorfrequenties.
Nemen we als voorbeeld een ontvanger voor ontvangst van de middengolf. De
ze kan bijv. worden gekozen lopende van 500 tot 1600 kHz. De ingangskring
wordt natuurlijk zodanig geconstrueerd dat dit frequentiebereik wordt gereali
seerd. Heeft men voor de middenfrequentie bijvoorbeeld 450 kHz gekozen, dan
moet de hulposcillator bijv. een frequentiebereik hebben van 950 tot 2050 kHz.
Niet alleen moet deze verschilfrequentie kloppen aan de uiteinden van het be
reik (950 - 500 = 450 en ook 2050 - 1600 = 450) maar óók voor alle tussengelegen frequenties moet dit waar zijn. Dit is dus een speciale eis aan de afstemkring
van de hulposcillator te stellen. Men duidt dit aan met „padding" en spreekt van
padding-afwijkingen als niet geheel aan deze voorwaarde wordt voldaan.
4.5. De m.f.-versterker
In de m.f.-versterker, waarin één of meer versterkertrappen zijn toegepast,
wordt de spanningsoverdracht tussen de verschillende trappen meestal ver
zorgd door bandfilters, zoals reeds werd besproken. Het principe van het bandfilter werd reeds in hoofdstuk 2 aangegeven, maar vanwege zijn belangrijke
functie in de ontvanger én omdat vele amateurs deze bandfilters zelf zullen wil
len maken of veranderen, willen we hier toch nog het één en ander over de wer
king vertellen.
Zoals gezegd bestaat het bandfilter in principe uit twee gescheiden afgestemde
kringen, op zekere afstand van elkaar opgesteld. In fig. 4-8 zijn twee van dergelij
ke kringen getekend. We nemen aan dat beide kringen precies zijn afgestemd
op de door te geven frequentie. Wanneer de kring Ly Cy op de één of andere
wijze een h.f.-spanning ontvangt met een frequentie gelijk aan de afstemfre53

quentie van beide kringen, zal in spoel L^ een magnetisch veld ontstaan, waar
van de veldlijnen binnenin de spoel zijn geconcentreerd, doch die zich buiten
de spoel zullen verspreiden. Een naar verhouding zeer gering deel van deze
veldlijnen zal door de windingen van spoel L2 worden omvat.
Het veld hierin zal dus uiterst zwak zijn en er zal slechts een zéér kleine h.f.-spanning, van dezelfde frequentie, op de kring L2C2 ontstaan. Beide kringen werken
als normale afgestemde kringen (zie fig. 2-13).
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Fig. 4-8. Twee kringen afgestemd op dezelfde frequentie. Koppeling kleiner dan „kritische
koppeling".

Brengt men nu de spoelen dichter bij elkaar, dan zal spoel L2 een groter deel
van de veldlijnen van spoel L1 kunnen omvatten en de opgewekte spanning op
L2 wordt groter.
Hoe kleiner de afstand tussen L-\ en L2, hoe groter de „koppeling” en hoe groter
de spanningsoverdracht op L2. Zie fig. 4-9 kromme I. Bij een bepaalde koppelingsgraad echter gaat er iets anders gebeuren. We noemen dit de „kritische
koppeling”. Maken we de koppeling groter dan deze kritische koppeling, dan
zijn de beide spoelen elkaar zo dicht genaderd, dat ze elkaar gaan beïnvloeden.
De afstemfrequenties worden beïnvloed, de ene kring krijgt namelijk een lagere
en de andere een hogere afstemfrequentie. Hierdoor wordt de totale doorlaatkromme eveneens beïnvloed. Deze blijft niet meer als een eenvoudige afstemkromme, zoals kromme I in fig. 4-9. De kromme krijgt nu 2 pieken, zoals in krom
me II fig. 4-9 wordt getoond. Hoe groter de koppeling wordt gemaakt, hoe verder
deze beide pieken uit elkaar komen te liggen. De totale afstemkromme wordt
als het ware breder en krijgt een enigszins platte top.
Dit lijkt een zeer geschikte vorm van doorlaatkromme voor bijv. een normale
omroepontvanger, die kwaliteitsmuziek moet weergeven en waarbij de zijbanden, de hogere modulatiefrequenties, niet mogen worden verzwakt. Voor de
amateurontvanger is selectiviteit meestal belangrijker en daarom is het vereist
beneden deze kritische koppeling te blijven. Echter niette veel, omdat daardoor
de spanningsoverdracht vermindert. De kritische koppeling is dus feitelijk
ideaal.
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Nu moeten we goed voor ogen houden, dat deze kritische koppeling niet een
constante waarde is, die van tevoren door de spoelconstructeur kan worden in
gesteld. De koppelingsfactor waarbij de kritische koppeling zal gaan optreden,
hangt bovendien nog af van de kringkwaliteiten (zie hoofdstuk 2). Hoe groter
de Q, des te kleiner zal de koppelingsfactor zijn, waarbij kritische koppeling
optreedt.
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Fig. 4-9. Twee kringen afgestemd op dezelfde frequentie. Koppeling gróter dan „kritische
koppeling".
Omdat de uiteindelijke kringkwaliteit niet alleen afhangt van despoelconstructie
zelf, maar óók van de invloed van de gehele schakeling hierop, moet dus de kop
peling afhankelijk van de gehele schakeling worden gekozen (of ingesteld) om
de juist kritische koppeling te verkrijgen.
Bij de m.f.-versterker moeten de m.f.-bandfilters, die vrij hoge kringimpedanties
hebben, soms worden aangepast aan de lagere uitgangs- en ingangsimpedanties van de transistoren. Hiertoe worden basis en collector op taps van de bandfilters aangesloten. Deze taps kunnen zowel inductief (fig. 4-10) als capacitief
(fig. 4-11) zijn.
Indien door te grote versterking per trap instabiliteit optreedt, kan de terugkop
peling geneutraliseerd worden door toepassing van een RC-schakeling die wis
selspanning in tegenfase terugvoert (zie fig. 4-12). Bij moderne transistortypes
is dit vaak overbodig.
Een bandfilter, dat tussen twee als versterker ingestelde transistoren is ge
plaatst, zal bij juiste keuze der instelling, een vrij geringe invloed van deze
transistoren op Q (en dus op de kritische koppeling) ondervinden. Het laatste
bandfilter van de m.f.-versterker echter, zal meestal door één of meer diodes
worden „belast", waardoor Q belangrijk daalt en dus de koppelingsfactor moet
worden vergroot om de kritische koppeling te bereiken.
Bij de amateurontvanger doet zich al gauw de behoefte gevoelen om te kunnen
beschikken over variabele bandbreedte. Zoals reeds in het begin van dit hoofd
stuk uiteengezet, kunnen er zich zeer verschillende omstandigheden voordoen,
waarbij grotere selectiviteit wenselijk is dan bij de normale omroepontvanger
wordt vereist.
Vaak wordt daarom variabele bandbreedte toegepast, waarbij de selectiviteit
min of meer naar behoefte kan worden ingesteld. Dit kan bijv. worden verkregen
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Fig. 4-10. m. f.-versterker
met inductieve taps.
+

Fig. 4-11. m.f.-versterker
met capacitieve taps.
+

\\

Fig. 4-12. Neutrodynisatie
door tegenkoppeling.

+
door het toepassen van een extra koppelspoeltje, dat al of niet kan worden bijge
schakeld (zie fig. 4-13). De koppeling tussen de spoelen en Z.2 wordt dan zoda
nig ingesteld, dat de maximale selectiviteit wordt verkregen (grafiek I) en de
extra koppelspoel vergroot de bandbreedte bijvoorbeeld als in grafiek II wan
neer schakelaar S wordt omgeschakeld. Dit behoeft niet tot één bandfilter be
perkt te blijven, maar kan in meerdere m.f.-trappen geschieden. De maximale
selectiviteit wordt er dus geenszins mee verhoogd. Dit blijft afhankelijk van de
kring kwaliteit.
Een meer effectieve methode, vooral geschikt voor telegrafie-ontvangst, is het
gebruik van een kristalfilter, zoals getekend in fig. 4-14. Een kwartskristal ge56

m

-Lu
7"

X

5 t

Fig. 4-13. Variabele bandbreedte met behulp van extra koppelspoeltje (bijv. grafieken I
en II van fig. 4-9).

Fig. 4-14. m.f.-bandfilter met kristalfilter voor verbeterde selectiviteit.

draagt zich namelijk als een seriekring met een zéér hoge kwaliteitsfactor ü. De
ze kan vele duizenden bedragen. De frequentie hangt af van de afmetingen en
de soort van het kristal. De impedantie is hierbij minimaal, hetgeen betekent,
dat voor deze frequentie de koppeling tussen L}C^ en L2C2 zéér vast is via het
kristal, maar dat deze voor alle andere frequenties veel geringer is, door de hoge
impedantie van het kristal, hetgeen een zeer sterke verzwakking voor naastlig
gende frequenties betekent. Het kristal, samen met zijn houder, bezit echter nog
een bepaalde parallelcapaciteit, die eveneens nog een zekere capacitieve spanningsoverdracht veroorzaakt, hetgeen het effect van het kristal weer belangrijk
teniet kan doen. Daarvoor is de variabele condensator Cv opgenomen, die van
L3 een spanning ontvangt, die in tegenfase is met die op het kristal. De waarde
Cv wordt nu zodanig ingesteld, dat beide spanningen elkaar geheel compense
ren. Nadere beschouwing van dit gecompliceerde filter leert nog, dat wanneer
de condensator Cv niet precies op juiste compensatie is ingesteld, het geheel
een capacitief of inductief karakter krijgt, waardoor vlak naast het punt van
maximale koppeling, dus minimale verzwakking, nog een punt optreedt van
maximale verzwakking. De onderlinge afstand tussen dit maximum en mini
mum is regelbaar met de waarde van Cv, waardoor bij juiste instelling een
storend signaal, dat vlak naast het gewenste signaal ligt, zéér effectief kan wor
den uitgezeefd. Een en ander vereist echter zeer zorgvuldige instelling van Cv,
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„phasing"-condensator genoemd, en van de hierna nog te behandelen, „beat"oscillator, welke laatste moet worden ingeschakeld bij telegrafie-ontvangst.
Speciale keramische materialen blijken in de praktijk eveneens piëzo-elektrische
eigenschappen te hebben, die hen geschikt maken voor gebruik als filterelement. Ze worden meer en meer toegepast als resonator in m.f.-schakelingen.
Door toepassing als koppelelement in m.f.-bandfilters (de beide afgestemde
kringen worden dan uitsluitend gekoppeld via zo'n resonator) kan een belangrij
ke winst aan selectiviteit worden verkregen. Bij een m.f. van ca. 452 kHz kan de
verzwakking van signalen op 5 kHz afstand van de draaggolfafstemming een
factor 2 è 3 verbeteren. Ook bestaan complete m.f.-filters van deze resonatoren
waardoor in het geheel geen m.f.-spoelen meer nodig zijn. Sommige filters zijn
geschikt om geheel alleen de doorlaatkromme van een ontvanger te vormen.
Achter zo'n filter treft men dan enkele direct achter elkaar gekoppelde transistoren aan om de benodigde versterking te verzorgen. De resonatoren kunnen van
goede kwaliteit zijn en bieden dan in een klein volume een goede selectiviteit.
Ze zijn praktisch temperatuuronafhankelijk. Voorbeelden worden gegeven in de
figuren 4-15 en 4-16.
452 kHz

II

Fig. 4-15. Door toevoeging van de keramische resonator als koppelelement in het bandfilter wordt de verzwakking van signalen op bijv. 5 kHz afstand ca. 2 a 2,5 x beter.
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Fig. 4-16. Een gecombineerd filter van resonatoren geeft zonder verder gebruik van spoe
len een vergelijkbare selectiviteit als de schakeling van fig. 4-15.
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Voor de ontvangst van telegrafiesignalen, waarbij wordt gewerkt met het onder
breken der draaggolf in het ritme der morsetekens, is een hulpsignaal noodzake
lijk, dat dicht naast het middenfrequentiesignaal ligt. Die verschilfrequentie be
paalt de geluidsfrequentie, die na detectie optreedt en moet dus overeenkom
stig worden gekozen. Beter is het, de „beat" instelbaar te maken, zodat dit aan
de omstandigheden kan worden aangepast (zie b.v. bij kristalfilters). Om ernsti
ge vervorming te vermijden, is het gewenst, dat het van de beat-oscillator (af
gekort BFO = beat frequency oscillator) afkomstige signaal aanmerkelijk sterker
is dan het aanwezige m.f.-signaal. Wanneer de ontvanger echter met automati
sche völumeregeling (A.V.R.) is uitgerust, bestaat het gevaar dat dit sterke
„beat"-signaal de A.V.R. in werking stelt, onafhankelijk van het feit, of de ont
vanger zwakke of sterkere signalen ontvangt. Vaak wordt de A.V.R. dan ook uit
geschakeld bij telegrafie-ontvangst. Fig. 4-17 geeft een voorbeeld van een m.f.gedeelte met beat-oscillator.
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Evenals in omroepontvangers wordt ook de betere amateurontvanger met
automatische volume regeling (A.V.R.) uitgerust. Hiertoe wordt de basisspan
ning van bijv. de eerste m.f.-transistor verlaagd naarmate de signaalsterkte
toeneemt. Hierdoor neemt de versterking weer af en wordt de uitgangsspanning
enigszins genivelleerd.
Daartoe wordt als regelspanning gebruik gemaakt van de door de detectiediode
opgewekte gelijkspanningscomponent. Deze beïnvloedt de potentiometerschakeling waaruit de desbetreffende basis wordt gevoed (fig. 4-18).
Bij meer gecompliceerde schakelingen wordt een aparte diode toegepast, die
een drempelspanning moet overwinnen alvorens te kunnen geleiden. Hierdoor
59

wordt bereikt dat de A.V.R. pas bij sterke signalen werkzaam wordt en de zwakke
met maximale versterking worden ontvangen.
Bij apparaten met h.f.-versterking wordt vaak ook deze trap geregeld. Meestal
treedt de regeling hier pas veel later in en dient alleen om overbelasting van
het geheel bij zeer sterke signalen te voorkomen.
Bij gebruik van een aparte oscillatortransistor kan ook de mengtransistor wor
den medegeregeld.
Er heeft zich nog een andere A.V.R.-methode ontwikkeld die meestal als aanvul
ling wordt toegepast wanneer met de normale methode onvoldoende resultaat
wordt verkregen. Het principe bestaat uit het dempen van de eerste m.f.-kring,
dus direct achter de mengtransistor. Door de demping vermindert de kringimpedantie en daardoor tevens de m.f.-spanning die door de mengtransistor kan
worden geleverd. Dit dempen van de m.f.-kring kan automatisch geschieden
door een diode parallel te schakelen, die van een vaste voorspanning is voor
zien. Indien slechts een klein signaal aanwezig is, heeft de diode geen invloed
omdat zij niet geleidend is.
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Fig. 4-18. m.f.-trap met A.V.R.-schakeling.

Zodra echter de m.f.-spanning de aangelegde voorspanning overschrijdt, wordt
de diode geleidend en dempt de m.f.-kring. In fig. 4-19 is in de collectorleiding
van de mengtransistor een ontkoppelde weerstand opgenomen die de voor
spanning voor de dempingsdiode levert.
Een verbeterde uitvoering kan nog worden verkregen door de voorspanning van
de diode te laten afnemen in overeenstemming met het toenemen van. het
antennesignaal. In fig. 4-20 is dit toegepast waarbij de voorspanning wordt gele
verd door een collectorweerstand van de normaal geregelde m.f.-trap.
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Fig. 4-19. Verbeterde A.V.R. op de eerste m.f.-kring met diode.
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Fig. 4-20. Diode-demping met glijdende voorspanning.
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4.6. Keuze van de middenfrequentie
In de beginjaren der apparaten met frequentietransformatie maakte men ge
bruik van een middenfrequentie in de buurt van 100 kHz. Deze frequentie ligt
laag genoeg om geen moeilijkheden met langegolfontvangst te krijgen terwijl
het konstrueren van kwalitatief hoogwaardige bandfilters, voor het bereiken van
de gewenste selectiviteit en gevoeligheid, weinig kostbaar is.
Bij het ontwerpen van ontvangers voor meerdere golfbereiken, vooral de korte
golven, bleken ernstige nadelen te bestaan bij het gebruik van zo'n „lage" mid
denfrequentie.
Zoals hiervoor vermeld ontstaan bij het mengen van twee signalen zowel de
som- als de verschilfrequentie. Willen we een middengolfzender op 1000 kHz
ontvangen en we hebben een m.f. van 100 kHz dan zal de oscillator op 1100 kHz
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worden afgestemd, zodat een verschilfrequentie van 1100 - 1000 = 100 kHz ont
staat, die door de m.f.-versterker kan worden versterkt. Het andere mengprodukt
is de som van beide d.w.z. 1100 + 1000 = 2100 kHz. Deze frequentie kan geen
kwaad omdat daarvoor géén geschikte impedantie aanwezig is in de collectorkring van de mengtrap.
Maar als er op hetzelfde moment ook op 1200 kHz een zender een voldoend sterk
signaal uitstraalt, zal dit met de oscillator eveneens een verschilfrequentie van
100 kHz produceren (1200 - 1100 = 100 kHz).
We noemen het signaal van 1200 kHz de „spiegelfrequentie” van 100 kHz en
als deze „spiegel” kans ziet om de mengtrap te bereiken, vormt zich onherroepe
lijk een 100 kHz-signaal dat storend door onze gewenste zender heen dringt. We
moeten er dus steeds voor zorgen dat de spiegel nooit de mengtrap kan berei
ken, tenzij zodanig verzwakt dat de invloed te verwaarlozen is.
Als nu de antennekring van onze ontvanger voldoende selectief is om praktisch
een kortsluiting te vormen voor de spiegel dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Maar als dat niet het geval is, moeten we extra maatregelen nemen.
Het bereiken van voldoende selectiviteit van de antennekring wordt steeds
moeilijker naarmate de te ontvangen signaalfrequentie hoger wordt. We zouden
de kringkwaliteit (de ü) steeds hoger moeten opvoeren. Maar terwijl dit om
steeds kostbaarder konstruktie en materialen vraagt, blijkt eveneens de dem
ping van antenne en eerste transistor steeds moeilijker te vermijden. Een voor
de hand liggende oplossing is het kiezen van een hogere m.f.
Men is daarom al gauw naar een m.f. van ca. 450 è 470 kHz gegaan, (dit gebied
ligt tussen midden- en langegolf in) waardoor de spiegels een afstand van ca.
900 kHz t.o.v. het gewenste signaal kregen. Voor goede kortegolf- en communicatie-ontvangers is dit nog onvoldoende, vooral bij de hogere frequentiebanden, zodat vaak een m.f. van ca. 1500 of 2000 kHz wordt gebruikt. Maar
het wordt heel moeilijk én kostbaar hier een geschikte kringkwaliteit te bereiken.
Een andere maatregel is om meerdere afgestemde kringen op te nemen tussen
antenne en mengtrap. Men brengt dan gewoonlijk één of meer h.f.-versterkertrappen aan. Men zou de h.f.-trap van fig. 4-7 vóór de mengtrap kunnen plaatsen
en eventueel een tweede trap toevoegen. De „spiegelonderdrukking” verbetert
dan aanmerkelijk met elke afgestemde kring die zodoende extra tussen antenne
en mengtrap wordt geplaatst.
Wél moet elke kring steeds precies op het gewenste signaal worden afgestemd,
wat bij éénknopsafstemming op moeilijkheden kan stuiten. Een tweede voor
deel is de extra versterking die vóór de mengtrap wordt verkregen en een derde
voordeel is de grotere gevoeligheid doordat de signaal/ruis-verhouding ver
betert.
Bij de betere kortegolf-en communicatie-ontvangers past men vaak 2x frequentietransformatie toe.
Men mengt het signaal eerst zodanig dat een m.f. van bijv. 2000 kHz wordt
verkregen. Hiermee is de spiegelonderdrukking voldoende. Om nu te vermijden
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dat zeer dure bandfilters voor 2000 kHz moeten worden gekozen ter wille van
voldoende versterking en selectiviteit neemt men hier eenvoudige filters maar
gaat daarna dit signaal nog eens mengen naar een (2e) m.f. van bijv. 100 of 450
kHz. De 2e m.f.-versterker kan nu op eenvoudiger en goedkoper wijze aan de
te stellen eisen voldoen. De oscillator voor de 2e mengtrap kan op een vaste
frequentie worden ingesteld en de eisen aan de „voorselectie" (de h.f.-kringen)
behoeven niet extreem hoog te zijn.
4.7. De mengtrap
Deze heeft een dubbele taak. Allereerst moet het hulpsignaal worden opgewekt
dat nodig is om samen met het inkomend signaal te worden gemengd om
zodoende het middenfrequentsignaal te leveren. De tweede taak is het mengen
zelf.
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Het is mogelijk beide taken door één transistor te laten uitvoeren maar het is
beter om voor elke taak (het oscilleren van het hulpsignaal en het mengen) een
aparte transistor te kiezen. Niet alleen kan elke transistor dan optimaal worden
ingesteld voor zijn specifieke taak, maar ook is het eenvoudiger ervoor te zorgen
dat het signaal van de hulposcillator de antennekring niet kan bereiken en dus
niet wordt uitgestraald, hetgeen ongewenste storingen in andere, naburige ap
paraten zou kunnen veroorzaken. Ten slotte kan bij gescheiden funkties A.V.R.
op de mengtrap worden toegepast. Bij de zelfoscillerende mengtrap is dat
wegens mogelijke instabiliteit van de oscillatorfrequentie ongebruikelijk.
Voorbeelden van beide schakelingen in resp. fig. 4-21 en fig. 4-22.
4.8. Bandspreiding
In het hoogfrequentgedeelte van een ontvanger bevinden zich één of meer af
gestemde kringen. In hoofdstuk 2 is reeds de werking van de afgestemde kring
behandeld. We hebben daar gezien, dat de afstemfrequentie wordt bepaald
door de waarden van L en C. Hierbij is L de totale zelfinductie in de kring, dus
spoel + verbindingsdraden, terwijl C de totale parallelcapaciteit is. Als we
afstemmen met behulp van een variabele condensator, moeten we bedenken,
dat deze een zekere variabele capaciteit bezit en ook een vaste capaciteit, de z.g.
nulwaarde. De variabele capaciteit wordt aangegeven met AC en de nulcapaciteit met Co- Een condensator die variëren kan van 10-500 pF heeft dus een C0
van 10 pF en een AC van 490 pF.
1
zal in dit geval de verandering van f
2ttvL C,
bepaald worden door de verandering van VC. Nu wordt de totale parallel
capaciteit in de kring niet alleen gevormd door C0, maar hierbij moet worden
opgeteld de eigen capaciteit van de spoel CL, de capaciteit van de aangesloten
transistor Ct, van de bedrading Cd en van een eventuele trimmer Ctr en extra
condensator Ce (zie fig. 4-23).
Al deze constante capaciteiten tezamen noemen we de minimum-capaciteit
Cmin

net is duidelijk, dat de maximum-afstemfrequentie wordt bepaald door VC min '
en de minimum-afstemfrequentie door VCmm + AC.
Wil men een zo groot mogelijk afstembereik, dan moet de verhouding AC: Cmm
zo groot mogelijk worden.
Voor een amateurontvanger wil men de kringen echter meestal zó maken, dat
het afstembereik wordt aangepast aan de speciale amateurbanden, d.w.z. dat
door keuze van een klein bereik de desbetreffende band zo goed mogelijk over
de afstemschaal wordt uitgespreid. Men noemt dit bandspreiding. In dit geval
moet AC juist klein zijn t.o.v. de vaste capaciteit.
Een andere, veel gebruikte, methode is om de kringen elk uit te rusten met 2
variabele condensatoren, waarvan één met grote variatie en één met kleine. De
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grote condensator bestrijkt een groot afstembereik, de kleine condensator be
strijkt echter een klein bereik, waardoor hiermee een amateurband over de ge
hele schaal kan worden gespreid (zie fig. 4-24a).
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Fig. 4-23. De verschillende capaciteiten, welke in een afstemkring optreden.
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Omdat de verschillende amateurbanden naar verhouding tot het totaalbereik
verschillend zijn, is de spreiding niet voor alle bereiken gelijk. Dit kan weer wor
den verbeterd door de kleine bandspreidingscondensator op een aftakking van
de spoel aan te sluiten. Hierdoor wordt de invloed op de gehele kring geringer
en is de variabele capaciteit naar verhouding kleiner (zie fig. 4-24b).
Wil men slechts één variabele condensator gebruiken, dan is bijvoorbeeld de
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schakeling in fig. 4-24c mogelijk. Hierbij wordt een serie- en een parallelcondensator gebruikt om de bandspreiding te verkrijgen.
Voor ontvangers welke uitsluitend voor amateurbanden worden gebruikt, is de
schakeling van fig. 4-24d het meest aangewezen. De variabele condensator Cv
heeft dan een kleine waarde, aangepast aan de gewenste bandspreiding.
Natuurlijk kan ook hierbij zo nodig de methode in fig. 4-24b worden toegepast
om de gewenste bandspreiding voor elke band te verkrijgen. Voor berekening
van de bandspreiding raadplege men bijlage 1, blz. 147.
4.9. Detectie
De meest gebruikelijke detectiemethode is die met een diode zoals reeds is be
handeld in par. 4.2. In de ontvanger met frequentietransformatie is deze metho
de eveneens bruikbaar en zelfs algemeen gebruikelijk. Slechts in bijzondere ge
vallen gaat men op andere detectiemethoden over.
De regeneratieve detector of teruggekoppelde detector werd eveneens hiervoor
behandeld (par. 4.3). Behalve in zeer eenvoudige ontvangertypen komt deze
vorm nauwelijks meer voor.
De produktdetector is een detectorschakeling die vooral bij de ontvangst van
SSB-signalen wordt toegepast. Zie hiervoor par. 4.10. Deze detector is ook voor
CW goed bruikbaar, maar is ongeschikt voor normale AM. In communicatieontvangers komt meestal een detectortrap voor die omschakelbaar is voor bei
de systemen.
Voor de ontvangst van FM-signalen (en dan meer speciaal de voor amateurs
toegestane NBFM-signalen) (narrow-band FM) wordt in eenvoudige apparatuur
gebruik gemaakt van flankdetectie, waarbij men de ontvanger zodanig verstemt,
dat het signaal in het rechte deel van een flank van de doorlaatkromme Valt (zie
fig. 4-25). Hierdoor wordt de frequentievariatie omgezet in amplitudevariatie en
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kan dus normaal als AM-signaal worden gedetecteerd. Een meer professionele
oplossing is de toepassing van een ratiodetector maar de afregeling daarvan
is niet eenvoudig (zie fig. 4-26).
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4.10. De ontvanger voor SSB
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In principe kunnen SSB-signalen met een normale ontvanger worden ontvan
gen, mits deze is uitgerust met een beat-oscillator, die de in de zender onder
drukte draaggolf moet vervangen om het zijbandsignaal op normale wijze te
kunnen detecteren. De A.V.R. moet liefst uitschakelbaar zijn. Omdat de kans tot
het optreden van vervorming van een SSB-signaal in de ontvanger relatief gro
ter is dan van een gewoon signaal, is een van de problemen bij de instelling
van de ontvanger, dat er geen oversturing in één van de trappen ontstaat. Ook
de instelling van de frequentie van de beat-oscillator is vrij kritisch. Men kan dan
het beste als volgt te werk gaan:
1. Men stemt eerst af op maximumsterkte van het gewenste station. Hierdoor
valt het zijbandsignaal midden in de doorlaatkromme van de ontvanger.
2. A.V.R. uitschakelen en de h.f.-handregeling op minimum instellen. De l.f.handregeling (volumeregelaar) op maximum instellen waarna de h.f.-regeling zover wordt opengedraaid dat het signaal zacht hoorbaar is. Op deze wij
ze wordt zo gering mogelijke h.f.-vervorming verkregen.
3. BFO (beat frequency oscillator) inschakelen en de beat-frequentie afregelen
tot de modulatie geheel gaaf is. Indien nog een geringe draaggolf aanwezig
is, kan eenvoudig op „zero-beat" worden afgesteld.
Wanneer men zich wil specialiseren op de ontvangst van SSB-signalen dan
bouwt men een speciaal hiertoe ingerichte ontvanger of men maakt de ontvan
ger omschakelbaar voor deze toepassing. Er zijn dan een aantal eisen waaraan
de SSB-ontvanger moet voldoen, die niet altijd in de normale ontvanger aanwe
zig zijn.
Op de eerste plaats wordt voor de ontvangst van SSB een grotere stabiliteit van
de afregelorganen gevraagd dan normaal in de ontvanger aanwezig is. Zoals
boven reeds gezegd, is het SSB-signaal veel gevoeliger voor vervorming en dit
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eist een zeer zorgvuldige instelling van de ontvanger. Aan de stabiliteit van de
oscillator moeten hoge eisen worden gesteld. Men past vaak een stabiele oscillator toe gevolgd door een scheidingsversterker om terugwerking te voorko
men. Ook wordt de oscillatorfrequentie wel vast gekozen zodat kristalsturing
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mogelijk is. De eerste m.f.-trap is dan afstembaar gemaakt, evenals een tweede
oscillator, waardoor een dubbelsuper ontstaat. De tweede oscillator kan gemak
kelijker stabiel worden gemaakt omdat deze op een veel lagere frequentie werkt
dan de eerste.
Ook de BFO moet zeer stabiel zijn en het is dan ook vaak een probleem of men
deze kristalgestuurd maakt (met het nadeel dat de frequentie niet nastelbaar is)
of variabel, met de mogelijkheid van enige frequentiedrift.
Een tweede eis is een grote selectiviteit. Omdat slechts één zijband wordt ont
vangen, is de te ontvangen band gehalveerd en moet de doorlaatkromme van
de ontvanger (selectiviteit) hierop worden aangepast om geen onnodige stoorsignalen te ontvangen. Hiertoe moeten speciale maatregelen worden genomen
zoals dubbelsupers, kristalfilters, enz.
Een speciale detectieschakeling is de produktdetector. De naam geeft aan dat
de output gevormd wordt door het mathematische produkt van de twee sepa
raat toegevoegde ingangssignalen, n.l. het m.f.-zijbandsignaal en het signaal
van de beat-oscillator. Hierdoor zijn beat-notes (fluitjes) vrijwel uitgesloten. Om
de vervorming laag te houden, moet het inkomende m.f.-signaal klein zijn (zie
fig. 4-27).
Dit laatste stelt nu weer een grote eis aan de werking van de A.V.R. Deze krijgt
de taak om het m.f.-signaal op de produktdetector klein en constant te houden
onder alle mogelijke signaalcondities. Maar tevens moet gezorgd worden (al
weer vanwege de vervorming) dat de signalen in de verschillende kritische trap
pen eveneens zo klein en constant mogelijk zijn.
Omdat op de verschillende amateurbanden verschillende afspraken gemaakt
zijn over het gebruik van de bovenste of onderste zijband (meestal beneden 10
MHz onderste zijband en boven 10 MHz de bovenste) is het ook gewenst de
mogelijkheid te hebben om te kunnen schakelen van de ene op de andere
zijband.
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Tenslotte wordt in de SSB-ontvanger veelvuldig gebruik gemaakt van Q-muItipliers, selectojects, storingbegrenzers, enz.
4.11. Speciale voorzieningen in de ontvanger
Vele kortegolfontvangers zijn uitgerust met een z.g. S (= sterkte)-meter. De aan
wijzing geeft een ruwe indruk van de sterkte van het ontvangen signaal waartoe
de meter kan worden geijkt in de z.g. S-schaal, die van 0 tot 9 loopt (zie ook bijla
ge 10). Een voorbeeld voor het opnemen van een S-meter geeft fig. 4-28. De
emitterweerstand van een m.f.-trap, die door de A.V.R. wordt geregeld, wordt
zó opgedeeld dat een klein gedeelte van de spanning aan de S-meter wordt
toegevoerd. De andere pool van de S-meter (b.v. 0-100/xA) ligt aan de loper van
een potentiometer over de voedingsspanning. Wanneer géén signaal wordt
toegevoerd (liefst antenne uit antennebus nemen) wordt de potentiometer zó
ingesteld dat de meter op nul staat. Wordt een zendersignaal ontvangen dan
zal de A.V.R. de versterking terugregelen en de emitterstroom doen dalen. De
spanning over de weerstand van 47 Cl daalt eveneens en er loopt een stroom
door de /xA-meter.
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Men moet de instelling en keuze van de diverse weerstanden zó kiezen dat bij
ontvangst van een zéér sterk station de S-meter vol uitslaat (S9). Het is duidelijk
dat de bruikbare werking van deze instelling afhangt maar b.v. óók van de ge
bruikte antenne.
Een l.f.-filter is een zeer waardevol onderdeel in de communicatie- en amateurontvangers. Het heeft ten doel slechts het gewenste l.f.-gebied (300-3000 Hz)
door te laten en alles erboven én er beneden rigoreuste blokkeren zodat hier
mee een extra selectiviteit op de totale doorlaatkromme wordt verkregen. Fig.
4-29 geeft hiervan een uitvoeringsvorm die eenvoudig zelf te bouwen is. De
waarde van weerstanden en condensatoren moet wel binnen 5% nauwkeurig
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worden aangehouden. Aan de ingangszijde zorge men voor een relatief lage
impedantie maar aan de uitgang kan een hoge impedantie zijn.
Vooor het onderdrukken van ruis is de schakeling van fig. 4-30 zeer effectief.
De dioden hebben een drempelspanning, instelbaar met R6, en staan dus ge
sperd waardoor pas signaaloverdracht van Ti naar T2 plaatsvindt als de signaal
sterkte groter is dan deze drempelspanning zodat de dioden geleidend worden.
Zeer geschikt bij ontvangst van zwakke telefoniesignalen.
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4.12. Ontvangst van metergolven
Voor ontvangst van signalen in het VHF-gebied (b.v. de 2-m band) zijn vaak
aangepaste schakelingen gewenst om tot betere ontvangstresultaten te komen.
De verbindingen tussen de diverse onderdelen hebben voor deze frequenties
géén verwaarloosbare zelfinducties en capaciteiten meer. Deze gaan niet alleen
mede de afstemmingen van de kringen bepalen maar gaan in ons schema
ontoelaatbare nevenverschijnselen vertonen. De dempingen van circuitdelen
worden groter en verminderen de bereikbare versterking en selectiviteit. Bij ont
vangers met frequentietransformatie (de super) moet de middenfrequentie
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weer veel hoger worden gekozen om voor voldoende spiegelonderdrukking te
zorgen. Dit laatste wordt opgelost door de middenfrequentie te kiezen in het ge
bied van 10 tot 50 MHz. Het toepassen van 2x frequentietransformatie (de dubbelsuper, zie ook onder 4,6) is hier dan ook een absolute vereiste.
Het is een logische gedachtengang om hierbij twee vliegen in één klap te slaan.
Voor de banden van 3,5 t/m 30 MHz gebruikt men een daartoe geschikte super.
Voor de ontvangst van 144 MHz wordt dan van een z.g. convertor (voorzetter)
gebruik gemaakt. Dit is een apparaat met afstemkringen voor de 2 m-band en
een mengtrap die het signaal omzet in een frequentie in b.v. de 10 m-band
(28,0-29,7 MHz). Zorgt men ervoor dat dit 10 m-bereik wat aan de royale kant
is (minstens 2 MHz) dan kan men een oscillator met vast ingestelde frequentie
(b.v. 116 MHz) toepassen en de signalen van de 2 m-band (144-146 MHz) omzet
ten naar het 10 m-bereik van de super en hiermee ook afstemmen. In tegenstel
ling tot de normale super past men hier dus een variabele 1e middenfrequentieversterker toe (zie fig. 4-31). Omdat met een dergelijke opzet voldoende verster
king en selectiviteit en tevens voldoende spiegelonderdrukking is verkregen,
blijft voor de convertor als voornaamste taak een ruisarme ontvangst te verzor
gen. Hiertoe worden weer speciale schakelingen toegepast.
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Zeer geschikt is hier de toepassing van de MOSFET die ruisarme schakelingen
mogelijk maakt en bovendien nog enkele andere prettige eigenschappen heeft
o.a. geringe demping op de afstemkringen door hoge ingangsimpedantie en
geringe capaciteitsverandering bij verandering van het werkpunt (A.V.R.). Fig.
4-32 geeft een geschikte schakeling waarbij MOSFET's worden toegepast als
h.f.-voorversterker en als mixer. Bij geschikte constructie kunnen de afstemkrin
gen vast worden afgesteld en beslaan dan de gehele 2 m-band terwijl het m.f.bandfilter op het bereik van 28-30 MHz is afgestemd.
De h.f.-versterking kan zowel met de hand worden geregeld (potentiometer P)
als door een regelspanning van de A.V.R. De kristalgestuurde oscillator bevat
een kristal van 6,44 MHz dat in de 3e harmonische (overtone) oscilleert. De kring
is dan ook op 19,33 MHz afgestemd. In de collector van T, wordt weer de
■ derde harmonische uitgefilterd (58 MHz) welk signaal door T2 wordt verdubbeld
naar 116 MHz. De kring L2C2 is dus op 58 MHz afgestemd en de kring l3C3 op
116 MHz. Via C4 wordt dit signaal aan de source van F2 toegevoerd en gemengd
met het ontvangen signaal.
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4.13. Diodeafstemming
Om een grotere flexibiliteit te krijgen bij het bouwen van zenders en ontvangers
geeft het gebruik van diodeafstemming grote mogelijkheden. In hoofdstuk 2
hebben we de varicap al leren kennen als een diode waarvan de sperlaagcapaciteit sterk varieert bij variatie van de sperspanning (zie fig. 2-21). Nemen
we zo'n varicap op in een afgestemde kring dan kunnen we dus door het variëren
van de sperspanning de capaciteit variëren en daarmee de afstemfrequentie.
Omdat deze sperspanning een gelijkspanning is, kunnen we deze variatie
teweeg brengen met een eenvoudige potentiometer op de frontplaat van ons
apparaat terwijl de eigenlijke afstemkring niet noodzakelijkerwijs daar vlakbij
moet zijn aangebracht. Integendeel, we hebben de vrijheid die op de meest ge
schikte plaats te bouwen omdat de regelleidingen slechts gelijkstroom voeren
en dus geen aanleiding behoeven te geven tot ongewenste koppelingseffecten.
In fig. 4-33 is een voorbeeld gegeven van een h.f.-versterker met diodeafstem
ming. De afstemfrequentie wordt bepaald door de zelfinductie van de spoel L
en de capaciteit parallel hieraan. De sperlaagcapaciteit van de varicap D is hier72

van een deel. Deze capaciteit staat in serie met C, die als scheidingscondensator
voor de regelspanning is opgenomen en een capaciteit moet hebben die een
veelvoud is van die van de varicap, om het bereik van de capaciteitsvariatie zo
min mogelijk te verkleinen.
De gelijkspanning wordt ingesteld met potentiometer P. De weerstanden R2 en
R3 dienen zodanig te worden gekozen dat met de volle variatie van de spanning
het juiste afstembereik wordt verkregen. Moet de spanning b.v. variëren van
2 tot 8 V en is de totale voedingsspanning 12 V dan moet bij een waarde van
P van 10 000 Cl (lineair verloop!) R2 een waarde hebben van 3300 Cl en R3 van
6700 Cl. Dit kan het beste experimenteel worden bepaald.
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Men moet bij toepassing van varicaps bedenken dat de gelijkspanningsbron
zéér stabiel moet zijn. Elke verandering, hoe klein ook, zal een frequentievariatie
ten gevolge hebben. Daarom worden steeds schakelingen toegepast waarbij de
spanning over de potentiometer P wordt betrokken vaneen gestabiliseerde voe
ding (b.v. met zenerdiode). Heeft men meerdere kringen af te stemmen dan kan
men met dezelfde regelspanning alle varicaps bedienen, mits van elke kring de
capaciteitsvariatie dezelfde is. Men kan hiermee in het ontwerp rekening hou
den. Er zijn ook andere, meer gecompliceerde oplossingen te bedenken om
„éénknopsafstemming" mogelijk te maken.
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Hoofdstuk 5
Amateurzenders
5.1. De elektrische opbouw van zenders
Met een enkele transistor kan reeds een zender worden gebouwd door deze in
een oscillatorschakeling een elektrische trilling te laten opwekken (oscilleren).
Dit is reeds in hoofdstuk 4 behandeld bij de hulposcillator van de super. Is zo'n
oscillator gekoppeld met een antenne dan zullen reeds elektromagnetische gol
ven worden uitgestraald.
Een dergelijke zender kan vele bezwaren hebben. Ten eerste is de opgewekte
energie meestal gering. Ten tweede is de uitgezonden energie variërend door
de seinmethode, waardoor een wisselende belasting op de oscillator ontstaat,
hetgeen meestal een variatie van de frequentie teweegbrengt.
Daarom bestaat vrijwel iedere zender uit een oscillator of stuurtrap, gevolgd
door één of meer versterker- en/of scheidingstrappen. De laatste trap, die in
staat moet zijn het vereiste vermogen aan de antenne te leveren, is de eindtrap
en bepaalt dus het vermogen van de zender. Voor telefoniezenders komt hier
nóg een gedeelte bij dat de modulatie versterkt en aan de zender toevoert. Dit
gedeelte heet demodulator. Afhankelijk van het ontwerp kan de zender nog zijn
voorzien van ingebouwde beveiligings- en controleschakelingen. Ten slotte is
nog de nodige voedingsapparatuur nodig om alle trappen de juiste spanningen
en stromen te bezorgen waarbij vaak eisen aan de constantheid van de gelever
de spanningen moeten worden gesteld.
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5.2. De stuurtrap

i
Het principe van de oscillator
.
:
.
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Het principe van de oscillator n.l. het terugvoeren van een deel van de wis
selspanning van de collectorkring naar de basis is reeds in hoofdstuk 4 be
handeld. Deze terugkoppeling kan op verschillende manieren gebeuren zoals
we bij de oscillatorschema's verderop in dit hoofdstuk zullen zien.
Bij het terugvoeren van de wisselspanning vanuit de collectorkring naar de basis
kunnen we twee gevallen onderscheiden:
a. De teruggevoerde spanning is in tegenfaze met de oorspronkelijk aanwezige
basiswisselspanning. De resulterende spanning op de basis zal dus kleiner
zijn dan de oorspronkelijke en van oscilleren is dus geen sprake.

i
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b. De teruggevoerde spanning is in faze met de oorspronkelijke basisspanning.
Is een afgestemde kring in het basiscircuit aanwezig dan zal de kringspanning
groter worden hetgeen dempingsreductie wordt genoemd.
We hebben even aangenomen dat de oorspronkelijke basisspanning reeds aan
wezig was en dus b.v. van buitenaf werd toegevoerd. In werkelijkheid is dat bij
een oscillator natuurlijk niet het geval. Bij het inschakelen zullen zowel in de
basis- als in de collectorkring kleine wisselspanningen ontstaan (inschakelverschijnsel). Er zijn nu in geval b twee mogelijkheden:
1. De teruggevoerde spanning via het terugkoppelnetwerk is zeer klein, zodat
de door de transistor aan de kring geleverde energie onvoldoende is om de
kringverliezen te compenseren. De ontstane trilling zal dus onmiddellijk uit
doven.
2. De teruggekoppelde spanning is groot genoeg om de kringverliezen te
compenseren. De trilling is dan ongedempt. Meestal is de toegevoerde ener
gie groter dan de kringverliezen zodat de amplitude toeneemt en de kringver
liezen zo hoog stijgen dat wederom een evenwicht is verkregen. De transistor
oscilleert!
Het is begrijpelijk dat de grootte van de teruggevoerde spanning afhangt van
diverse factoren. We noemen o.a. de versterking van de transistor, de impedan
tie van de collectorkring en de koppelingsfactor, dat is het getal waarmee de
sterkte van de inductieve koppeling tussen kringspoel en koppelspoel wordt
aangegeven.
Oscillatorschema's
Er bestaat een groot aantal verschillende oscillatorschema's waarvan we er hier
slechts enkele zullen noemen.
De normale teruggekoppelde oscillator zoals we die reeds bij de ontvangerschema's hebben leren kennen, is nog eens weergegeven in fig. 5-1. Voor het daarbij
gestelde doel was dit schema uitermate geschikt. Als zenderoscillator worden
echter grote wisselspanningen verwacht. Door nu de afgestemde kring in de
collector op te nemen, wordt hieraan al enigszins tegemoet gekomen (fig. 5-2).
Dit noemt men wel reversed feedback (omgekeerde terugkoppeling).
Behalve de methode met koppelspoel kan het terugvoeren van een deel van de
collectorwisselspanning ook geschieden vanaf een „tap" (aftakking) op de
kring. Het eenvoudigste is zo'n tap aan te brengen op de afstemspoel (zie fig.
5-3) waarbij we, om de juiste faze van de spanningen te krijgen, de collector b.v.
aan de top van de kring aansluiten, de basis aan de onderzijde via twee conden
satoren van 4700 p en de emitter aan de tap. Dit heet de Harf/ey-schakeling.
De tap kan ook op de afstemcapaciteit worden aangebracht (ziefig. 5-4) hetgeen
de Colpitts-schakeling wordt genoemd. Het voordeel is hier dat géén tap op de
75

spoel nodig is hetgeen om diverse redenen belangrijk kan zijn zoals minder
spoelverliezen, gemakkelijker verwisselbaar of omschakelbaar naar andere
afstemfrequenties. Een nadeel kan zijn dat parallel aan de afstemcondensator
twee condensatoren moeten worden geschakeld om de tapverhouding te bepa
len. Deze extra capaciteit verhoogt de vaste kringcapaciteit en verkleint het
afstembereik. Gelukkig is dit bij amateurzenders meestal geen bezwaar. Indien
wél een groot afstembereik nodig is, wordt een tweevoudige afstemcondensa
tor toegepast waarvan de beide afstemsecties in serie worden geschakeld, het
geen echter het nadeel heeft van een vaste, niet te beïnvloeden tapverhouding.

V
y-'T'v^x.

L3

R3

TC<
R1
CS

C2

u

-II

ü.i
PS 7 a

R2

T

Fig. 5-1

’

X

1

Een oscillatorschakeling die bij radioamateurs zeer in zwang is, is de Clapposcillator. Deze oscillator is in feite een Colpitts-schakeling waarbij de inductieve
tak van de afstemkring afstembaar is gemaakt door een kleine variabele conden
sator in serie met de afstemspoel. Het grote voordeel ten opzichte van de con
ventionele Colpitts is dat de kringbelasting, óók de transistor, „getapt" op de
kring is aangesloten waardoor deze minder beïnvloed wordt door de variaties
in de transistoreigenschappen (fig. 5-5). Er bestaan nog vele andere oscillatorschakelingen die hetzij minder gebruikelijk zijn voor amateurgebruik hetzij
meer speciaal geschikt zijn voor gebruik op zeer hoge frequenties, in meetap
paratuur, enz.
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Frequentiestabiliteit
Bi] het gebruik van een oscillator als stuurtrap van een zender zal men ernaar
streven de schakeling en de constructie zodanig uit te voeren, dat een zeer grote
frequentiestabiliteit wordt verkregen. Het is duidelijk, dat de ontvangst van het
uitgezonden signaal alleen goed mogelijk is, indien de frequentie van het uitge
zonden signaal constant blijft.
Omdat de grootte van de uitgezonden frequentie in principe afhangt van de
waarde van de onderdelen die deze frequentie bepalen, zullen de maatregelen
erop gericht moeten zijn deze waarden zo constant mogelijk te houden tijdens
het in bedrijf zijn van de zender.
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De volgende maatregelen moeten hiertoe worden genomen:
1. De mechanische constructie van de spoel, de afstemcondensator, de bedra
ding en alle andere onderdelen die mede de frequentie bepalen, moeten zo
robuust mogelijk zijn. Hierdoor zal variatie van de elektrische waarden van
deze onderdelen door mechanische trillingen of temperatuurvariaties zo
klein mogelijk zijn.
2. De elektrische kwaliteit van deze onderdelen moet zo groot mogelijk zijn. Een
hoge kringkwaliteit (Q) in de schakeling bevordert de frequentieconstantheid
in niet geringe mate. Dit betekent, dat niet alleen de spoel en afstemconden
sator van hoge kwaliteit moeten zijn, maar dat alle andere onderdelen van
de oscillatorschakeling zodanig moeten zijn, dat ze deze elektrische waarden
zo weinig mogelijk beïnvloeden.
3. De oscillator moetzwak oscilleren. Bij overmatig sterk oscilleren kan namelijk
frequentieverschuiving worden veroorzaakt.
Uit een en ander volgt, dat de kring zo „los" mogelijk moet worden gekoppeld
met de transistor en de andere delen van de schakeling. Na inschakelen kunnen
de capaciteiten parallel aan de afstemkring in waarde veranderen.
Een belangrijk punt is overigens nog de temperatuur. Het is een bekend feit dat
de elektrische eigenschappen van onderdelen vaak sterk worden beïnvloed
door de temperatuur. Nu zal de normale verandering van de omgevingstempe
ratuur meestal niet van dien aard zijn, dat hierdoor ongewenste effecten ont
staan. Wanneer echter de temperatuur in onze stuurtrap, die we toch graag in
een geheel afgeschermde constructie bouwen, beïnvloed wordt door de warmtedissipatie van een transistor of weerstand, dan kunnen de temperatuurveran
deringen toch een belangrijke rol gaan spelen en de opwarming van de spoelen,
condensatoren, enz. kan een belangrijke frequentievariatie ten gevolge hebben.
Bovendien verloopt dit opwarmingsproces zeer geleidelijk, zodat het resultaat
een voortdurend veranderende frequentie is.
Er moet dus bij de constructie van een stuurtrap grote aandacht worden besteed
aan het koel houden van de onderdelen die de frequentie bepalen.
De kristaloscillator
Een bijzondere wijze van constant houden van de frequentie van een stuurtrap
geschiedt door toepassing van de kristaloscillator, waarbij gebruik wordt ge
maakt van bepaalde eigenschappen van een kwartskristal. De kristallen zoals
deze o.a. bij zenderbesturing worden gebruikt bestaan uit dunne plaatjes, die
op een bepaalde manier uit het natuurkristal worden gesneden. De werking in
de zender berust op het z.g.piëzo-elektrisch effect. Brengt men namelijk op een
kwartsplaat een mechanische druk of trek aan, dan ontstaan elektrische ladin
gen op de eindvlakken. Zijn op deze beide eindvlakken metallische elektroden
aangebracht, dan ontstaat daartussen een elektrische spanning én een elek
trisch veld, dat de polarisatie tegenwerkt. Een geleidende verbinding tussen de
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elektroden zal de lading doen neutraliseren. Door elke verandering van de trek
of druk zal weer een elektrische spanning tussen de elektroden optreden. Ook
het omgekeerde geldt echter: brengt men een spanning aan tussen de elektro
den van het kristal, dan zal het kristal krimpen of uitzetten en wel in de richting
van de dikte. Een wisselspanning zal het kristal in een mechanischetrilling bren
gen. In dit geval zal het kristal een uitgesproken voorkeur vertonen voor één be
paalde frequentie, n.l. de eigenfrequentie. Hierbij zullen zéér grote amplituden
kunnen optreden, waarbij de ladingen en laadstromen op de elektroden véél
geringer zijn. Dit betekent dat het kristal zich gedraagt als een elektrische trillingskring met een zeer bepaalde resonantiefrequentie!
Door de geringe inwendige demping van het kristal is de „kringkwaliteit" zeer
hoog. Het elektrische vervangingsschema ziet eruit als in fig. 5-6 aangegeven.
De tak CRL stelt het eigenlijke kristal voor, waar serieresonantie optreedt in de
eigenfrequentie. Parallel staat de capaciteit tussen de elektroden C# zodat
parallelresonantie optreedt voor een frequentie, die iets boven de natuurlijke
frequentie van het kristal ligt. Het impedantieverloop is aangegeven in fig. 5-7
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Fig. 5-6. Vervangschema van een kwartskristal. CRL is het kristal, Ce de elektroden
capaciteit.
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Fig. 5-7. Impedantieverloop
van
een
kwartskristal. Serieresonantie bij frequen
tie f„ parallelresonantie bij f2.
't '2

waarbij dus fy de natuurlijke kristalfrequentie (serieresonantie, minimum impe
dantie) en f2 de parallelresonantie is (maximum impedantie).
Een schakeling van een kristaloscillator geschikt als stuurtrap voor de kortegolfbanden tot ca. 15 MHz is gegeven in fig. 5-8. Het kristal is hier geschakeld tussen
collector en basis en bepaalt de frequentie waarin oscilleren optreedt Met de
trimmer kan de oscillatiefrequentie nog iets worden gewijzigd. De output
bedraagt enkele tienden volts en moet in een niet te lage impedantie worden
overgebracht.
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1
Voor hogere frequenties gebruikt men een z.g. overtone-kristal. Het normale
kristaltype zou te dun en te breekbaar worden. Het overtone-type is echter in
staat b.v. in de 3e harmonische te oscilleren waardoor een extra vermenigvuldigtrap kan worden bespaard (zie fig. 5-9).
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5.3. De versterkertrappen

Overzicht
Zoals in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk reeds uiteengezet, zijn de meeste
zenders opgebouwd uit meerdere trappen. Zelden komen zenders voor, die
uit slechts één trap bestaan. In dat geval heeft deze trap een gecompliceerde
functie. Behalve dat hij als oscillator de taak heeft de uitgezonden frequentie
te bepalen en constant te houden, moet nu tevens voldoende energie geprodu
ceerd worden om aan de antenne toe te voeren.
Zoals reeds eerder uiteengezet, hangt de constantheid van de frequentie in hoge
mate af van de belasting- en temperatuurvariaties. Bij een „één-transistor-zender" zijn deze in hevige mate aanwezig, omdat een transistor moet worden
toegepast, waaraan vrij veel energie wordt toegevoerd, opdat voldoende hoog80

frequentenergie aan de antenne kan worden afgegeven. Dit betekent echter te
vens een grotere warmtedissipatie met de bekende onaangename gevolgen op
de frequentie-constantheid. Een mogelijkheid is hettoepassen van de kristalsturing, maar ook hiermee is men beperkt en kunnen slechts geringe vermogens
worden opgewekt, omdat het kristal anders te zwaar wordt belast. Gebruikelijk
is het dan ook, om een aparte trap te bouwen, die de hoogfrequentenergie aan
de antenne afgeeft. Deze trap, de eindtrap, is dus een energieversterker en ont
vangt z'n sturing van de stuurtrap. Veelal zullen tussen stuurtrap en eindtrap
nog één of meer versterker- of scheidingstrappen geplaatst zijn, hetzij om de
benodigde stuurenergie voor de eindtrap te leveren, hetzij om een scheiding
tussen eindtrap en stuurtrap te verkrijgen. Het is namelijk ongewenst om aan
de stuurtrap energie te onttrekken, omdat dit zou resulteren in wisselende be
lasting op de stuurtrap en dus in frequentieverandering. Deze stuurenergie
wordt daarom door een versterkertrap geleverd die soms op zijn beurt even
eens, zij het dan geringere, stuurenergie nodig kan hebben. In dat geval wordt
dan nog een tweede tussentrap toegepast en eventueel een derde.
Soms hebben tussentrappen nog een andere taak. Amateurs hebben meestal
machtiging tot het zenden in verschillende frequentiebanden. Het is dus logisch
dat ernaar wordt gestreefd de zender voor meerdere banden geschikt te maken.
Aangezien een aantal banden zodanig is gesitueerd, dat steeds de frequentie
van een volgende band ongeveer een veelvoud is van de vorige, kan met
voordeel gebruik worden gemaakt van het principe van frequentievermenigvuldiging. Hiertoe worden dan één of meer tussentrappen geschakeld als „verdubbelaar" of „verdrievoudiger" waarmee de stuurfrequentie dan een factor 2 of
3 kan worden vergroot. Het voordeel hierbij is, dat de eigenlijke stuurtrap on
veranderd blijft, zodat niet door schakelelementen extra mogelijkheden van frequentievariaties worden geïntroduceerd.
Iets over de instelling van vermogenstransistoren
Met de instelling van een vermogenstransistor bedoelen we de instelling van
het werkpunt dat bepaald wordt door de aangelegde collector- en basisspannin
gen (in geval van een geaarde-emitterschakeling) en de daarbij optredende collectorstroom. Fig. 5-10 geeft een voorbeeld van een geïdealiseerde karakteris
tiek waaruit, voor een bepaalde waarde van de collectorspanning, het verband
blijkt tussen basisgelijkspanning en collectorstroom. Indien we een basisspan
ning van 5 V aanleggen dan blijkt uit de karakteristiek dat dan een collector
stroom van 50 mA zal gaan lopen. Het punt P noemen we nu het werkpunt
waarop de transistor door middel van de beide gelijkspanningen is ingesteld.
Voor vermogenstransistoren bestaan er drie principieel verschillende instelmo
gelijkheden die resp. klasse A-, klasse B- en klasse C-instelling worden ge
noemd.
Fig. 5-11 geeft in dezelfde lc-Ube karakteristiek de klasse A-instelling weer. Het
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werkpunt P wordt hier precies midden op het rechte gedeelte van de karakteris
tiek gekozen. Dit wordt gerealiseerd door de basis-emitterspanning Ube een
waarde A te geven. Wordt nu een wisselspanning ube aan de basis toegevoerd
dan zal de basisspanning variëren tussen A» en A2. Was de spanning A b.v. 8 V
en de topwaarde van ube b.v. 5 V dan zal de basisspanning variëren tussen 13
en 3 V. Tevens zien we dat als gevolg van deze wisselspanning de bijbehorende
waarde van lc mede zal variëren van B-, tot 0. Had lc in punt P een instelwaarde
van b.v. 80 mA dan zal lc nu worden uitgestuurd tussen 160 en 0 mA. Het ken
merk van de klasse A-instelling is dus dat een wisselspanning, aangelegd aan
de basis, een praktisch onvervormde wisselstroom in het collectorcircuitten ge
volge heeft.
De klasse B-instelling is weergegeven in fig. 5-12. Het werkpunt is bij deze instel
ling verlegd naar de onderzijde van de karakteristiek waarbij lc nul is. Daartoe
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heeft Ube een veel lagere waarde gekregen. Om nu lc toch tot dezelfde waarde
Bj uit te sturen, is een veel grotere waarde van ube nodig zoals de grafiek duide
lijk laat zien. Omdat de negatieve helften van de wisselspanning Ube geen varia
tie van lc kunnen veroorzaken zal lc slechts bestaan uit halve sinussen (althans
als ube sinusvormig is). Indien nu in de collectorkring een afgestemde kring is
opgenomen afgestemd op de frequentie van Ube zal deze toch worden aan82

gestoten en zal een wisselspanning ontstaan. Deze wisselspanning zal natuurlijk
groter zijn dan in geval van instelling in klasse A omdat de wisselstroompulsen groter zijn. Daardoor zal ook het afgegeven vermogen groter zijn dan in ge
val van klasse A-instelling. Het is ook mogelijk de transistor in te stellen in klasse
C. Hiertoe wordt het instelpunt A nog meer naar links verschoven en kan Ube
zelfs negatief worden. Fig. 5-13 geeft dit weer. Het resultaat is dat zeer grote wis
selspanningen aan de basis moeten worden toegevoerd. De collectorstroom lc
zal pas gaan vloeien op het moment dat ube positiever wordt dan het punt A3.
In de collector zullen slechts pulsen optreden waarbij stroom vloeit gedurende
tijden die korter zijn dan een halve periode! Hierdoor zal de gemiddelde col
lectorstroom nóg kleiner zijn dan in klasse B. Dit betekent een geringere dissipatie (warmteopwekking in de transistor) en dus een groter rendement van de trap.
Wat betekent nu dat rendementsgetal in de praktijk? Voor een transistorzender
op b.v. 2 m komen in werkelijkheid rendementscijfers voor van ca. 50% voor
de klasse A-instelling, 70% voor klasse B en 80% voor klasse C. Gebruiken we
nu een transistor in de eindtrap die 10 W in warmte gedissipeerd mag hebben
dan kunnen we in geval van instelling in klasse A 20 W toevoeren. Hierbij zal
50%, dus 10 W, worden gedissipeerd en de andere 10 W gaan als hoogfrequentenergie de collectorkring uit naar de zendantenne. Bij instelling in klasse
B kan 33 W worden toegevoerd waarbij weer 10 W in warmte wordt omgezet
en 23 W als h.f.-energie ter beschikking komt. Voor klasse C geldt dan dat 40 W
vrij komt als h.f.-energie. Ook hier krijgt onze transistor niet meer dan 10 W zelf
te verwerken.
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De eindtrap
Zoals gezegd heeft de eindtrap tot taak voldoende hoogfrequentenergie te
produceren en aan de antenne af te leveren. Hiertoe zal een transistor worden
gekozen die zodanig van contructie is, dat deze taak naar behoren kan worden
verricht. De toegevoerde energie wordt gedeeltelijk in warmte omgezet en ge
deeltelijk in hoogfrequentenergie voor de antenne. De warmte zal de transistortemperatuur (en van z'n omgeving) doen stijgen en de transistor zal hier dus
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op berekend moeten zijn. Eveneens zal het meestal nodig zijn de energie met
hogere spanning dan normaal toe te voeren. Het is vanzelfsprekend, dat bij de
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constructie van de gehele eindtrap met deze hogere stromen en spanningen
rekening moet worden gehouden.
De afstemde collectorkring (zie fig. 5-14) heeft tot taak de h.f.-energie aan de
antenne af te geven. Voorlopig kunnen we denken dat de antenne aanwezig is
in de vorm van een impedantie Z parallel aan de afstemkring. Het is duidelijk,
dat de transistor zodanig zal worden ingesteld, dat ze in staat is het maximale
vermogen af te geven. Hiervoor is meestal een bepaalde waarde van de be
lasting Z noodzakelijk. Hoewel de stralingsweerstand van de antenne meestal
een andere waarde zal hebben, zijn er methoden om deze waarden aan elkaar
aan te passen en we nemen nu dus aan, dat R de optimale waarde heeft. De
waarden van spoel en condensator van de afstemkring worden nu bepaald door
de werkfrequentie. De 1/C-vêrhouding wordt zó gekozen dat enerzijds het
rendement van de eindtrap. niét nadelig wordt beïnvloed en anderzijds de
kringstromen niet te groot worden, hetgeen weer te grote verliezen in de kring
veroorzaakt.
De instelling van, de gelijkstroomvoeding resulteert vaak in het op gelijke poten
tiaal leggën van basis en emïtter zoals bijv. is te zien in fig. 5-14. Indien men
van deze instelling moet afwijken, wordt de basis aangesloten op een potentiometerschakeling over de voeding om het juiste werkpunt te zoeken. Omdat men
hier, vaak met grote stromen heeft te doen, moet óf een zware draadgewonden
potentiometer worden gebruikt óf met vaste draadgewonden weerstanden worden.gewerkt. Gewaarschuwd dient te worden dat de gegeven schakelingen hier
slechts de schakelprincipes óangeven. In de praktijk komt het op de hogere fre
quenties vaak voor dat men diverse maatregelen moet nemen tegen instabiliteiten en andere onaangename effecten, zodat in diverse leidingen filters moeten
worden opgenomen.
De tussentrappen
In het algemeen kan een tussentrap die als.energieversterker werken moet.
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volgens dezelfde richtlijnen worden geconstrueerd als de eindtrap, zij het dan
dat de h.f.-energie die moet worden opgewekt, slechts een klein deel is van die,
welke de eindtrap moet afgeven, n.l. alléén de benodigde excitatie voor deze
eindtrap.
Transistoren zijn principieel zeer geschikt voor gebruik in verdubbeltrappen of
verdrievoudigers door hun gekromde karakteristiek. Het is hier dus niet nood
zakelijk om de transistor in klasse C in te stellen maar in klasse B, en zelfs in
A is verdubbeling goed mogelijk. Natuurlijk geldt met betrekking tot het rende
ment van zo'n trap hetzelfde als voor de eindtrap en zal men voor grotere
versterkingen en vooral voor gelijktijdige vermogensversterking bij voorkeurde
klasse C-instelling kiezen. Een voorbeeld is te zien in fig. 5-15.
In de collectorstroom bevindt zich nu behalve de grondgolf tevens een groot
aantal harmonischen. Door de afstemkring nu op de 2e harmonische (d.i. de
dubbele frequentie) af te stemmen, wordt de aanwezige 2e harmonische als het
BLX93

won

Jsm
<700p

Fig. 5-75

/

r

1
+28V

ware uitgezeefd. Rekening moet worden gehouden met het feit, dat de afgege
ven energie nu belangrijk minder zal zijn, dan wanneer de transistor „rechtuit"
versterkt. Moet de transistor dus gelijke energie leveren als in het laatste geval,
dan zal dus een hogere instelling moeten worden gekozen. Vanzelfsprekend
moet ook de stuurspanning (en dus ook de stuurenergie) worden verhoogd,
waaruit blijkt dat de energieversterking van een frequentieverdubbelaar be
langrijk geringer is dan die van een rechtuitversterker. Zo is de energieverster
king van een verdrievoudiger weer geringer dan van een verdubbelaar en zullen
dienovereenkomstig maatregelen moeten worden getroffen in het zenderontwerp.
Koppeling van de trappen onderling
De diverse trappen van een zender moeten op zodanige wijze met elkaar worden
gekoppeld, dat elke trap in staat is op de juiste wijze, d.w.z. met zo gering moge
lijke verliezen, de gewenste h.f.-spanning of energie op de volgende trap over
te dragen. Allereerst onderscheiden we twee methoden n.l. de capacitieve en
de inductieve methode.
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Fig. 5-16 geeft een voorbeeld van een capacitieve methode, waarbij de spanning
over de collectorkring van de voorgaande trap via de koppelcondensator C* op
de basis van de volgende trap wordt overgebracht. De grootte van de conden-

$
sm

V

7c

Fig. 5-16

t

sator Ck kan tevens de grootte van de spanning op de basis beïnvloeden en
zodanig de excitatie regelen. Dit kan ook gebeuren door Ck niet op de top van
de kring, doch op een tap aan te sluiten. De plaats van de tap op despoel bepaalt
dan de grootte van de afgenomen spanning. Een nadeel is dat meestal van een
smoorspoel in de basisleiding moet worden gebruik gemaakt om de instelling
van de beide transistoren geheel onafhankelijk van elkaar te houden. Tevens
worden via C* ook de hogere harmonischen op de volgende buis overgebracht,
wat niet altijd gewenst is.
Inductieve koppeling is voorgesteld in fig. 5-17 waarbij de excitatie gemakkelijk
kan worden geregeld met behulp van de koppelspoel Lk. Een andere methode
is de koppeling met lage impedantie d.m.v. een transmissielijn (z.g. link-koppeling) zoals in fig. 5-18 is aangegeven. De overgebrachte energie wordt in de col
lectorkring op lage spanning getransformeerd en later in de basiskring weer op-
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getransformeerd, waarbij de beide koppelspoeltjes slechts enkele windingen
hebben. De instelling van deze koppelmethode kost weinig moeite en kan zon
der veel energieverlies geschieden. Bovendien geeft deze methode een groot
constructioneel voordeel, omdat de afstemkringen geheel onafhankelijk van
elkaar kunnen worden opgesteld, zo nodig zelfs op afzonderlijke chassis of in
afzonderlijke compartimenten van de zender.
Een bijzondere methode is de bandfilterkoppeling waarbij als enig koppelelement een bandfilter wordt toegepast. Hierbij wordt verondersteld het geval
van een amateurzender, die werkt in een betrekkelijk smalle band. De stuurtrap
is in deze band afstembaar op elke willekeurige frequentie. Bij verandering van
de frequentie binnen deze band zouden alle afstemkringen van de tussentrap
pen en de eindtrap moeten worden bijgeregeld. Met bandfilterkoppeling kan
dit belangrijk worden vereenvoudigd, omdat het bandfilter zodanig wordt in
gesteld dat z'n bandbreedte (dat is de frequentieband waarbinnen energie zon
der noemenswaardig verlies wordt overgedragen) de frequentieband dekt,
waarin de zender werkt. Bijregeling bij verandering van de frequentie binnen
deze band is dan niet nodig. Een nadeel is meestal, dat de voorgaande trap met
een belangrijk lagere impedantie wordt belast, mede omdat extra demping der
kringen nodig kan zijn om de juiste bandbreedte te verkrijgen.
Een tweede bijzondere koppelingsmethode is die van het Pi-filter of Collins-filter. Dit filter is zeer populair geworden als aanpassingsfilter tussen eindtrap en
antenne, maar vindt thans ook meer en meer toepassing als koppelelementtussen twee trappen in.
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Fig. 5-19 geeft een voorbeeld van een Pi-filter tussen twee zendertrappen, terwijl
fig. 5-20 een vereenvoudigd vervangschema toont.
Hieruit zien we duidelijk dat de afstemkring wordt gevormd door de spoel L met
de condensatoren Ci en C2. Door de serieschakeling van C1 en C2 wordt dus
een tap gevormd op de totale kringimpedantie, terwijl de uitgangsimpedantie
van de voorgaande trap, Z\, over het „bovenste" deel van de kring staat en de
ingangsimpedantie van de volgende trap Z2, over het „onderste" deel. Het zal
nu zonder meer duidelijk zijn dat we de tap kunnen variëren door de waarden
van C1 en C2 te veranderen, echter op zodanige wijze, dat de serieschakeling
van C1 en C2 steeds weer de juiste capaciteitswaarde voor resonantie op de
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afstemfrequentie moet leveren. Veranderen we dus C\, dan moet ook C7 veran
deren, als we de afstemming constant willen houden.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat hier op eenvoudige wijze min of meer elke
willekeurige tapverhouding kan worden ingesteld, zodat gemakkelijk een juiste
aanpassing tussen voorgaande en volgende trap kan worden verkregen.
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Fig. 5-20. Vervangschema
van
het Pi-filter. Z, is voorgaande trap,
Z2 is volgende trap.

Omdat deze aanpassing in het algemeen niet zo kritisch is, zal indien een juiste
aanpassing voor een bepaalde frequentie is verkregen, bij een geringe frequentievariatie (zoals dit bij amateurzenders in één bepaalde band gebruikelijk is),
kunnen worden volstaan met het variëren van één der beide condensatoren,
zoals in fig. 5-19 aangegeven. Bij overschakelen naar een andere frequentieband
wordt uitsluitend de spoel veranderd, terwijl beide condensatoren onveranderd
blijven, omdat de „transformatieverhouding" eveneens geen verandering zal
ondergaan. Weliswaar doen we hier tekort aan de juiste L/C-verhouding, maar
meestal is dit voor tussenkringen nog wel toelaatbaar.

i

Koppeling met de antenne
In principe ligt het probleem hier gelijk aan dat van de koppeling tussen de trap
pen onderling. Echter zal in de praktijk de belastingsweerstand, hier de stralingsweerstand van de antenne, niet direct bij de eindtrap zijn aangebracht, doch om
praktische redenen op enige afstand hiervan.
Het zal daarom nodig zijn de uit te stralen energie via een „voedingslijn" naar
de antenne te transporteren. Deze voedingslijnen zijn vaak als laagohmige lij
nen, bijv. coaxiale kabels, uitgevoerd in welk geval we een analoge situatie heb
ben aan die van fig. 5-18. Vaak is dan de impedantie in het antenneaansluitpunt
eveneens laag, zodat we de schakeling vinden van fig. 5-21. In geval de voedings-
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lijn (en dus dan ook de antenne) hoogohmig is uitgevoerd, zal de koppeling
bijv. volgens fig. 5-22 kunnen geschieden. Zoals reeds gezegd, is het Pi-filter de
laatste jaren zeer populair geworden om z'n groot aanpassingsvermogen, zodat
dit bij gebruik van verschillende antennes en op verschillende frequenties
steeds voor een juiste aanpassing kan zorgen (zie fig. 5-23). In dit geval moeten
beide condensatoren Ci en C2 variabel zijn. De bereikbare grenzen van de
transformatieverhouding (en dus van de nog goed aan te passen antenneimpedanties) hangen af van de bereikbare capaciteitsverhoudingen tussen Ci
en C2 in afstemming.
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Voeding van de zendertrappen
We hebben gezien dat een transistor bepaalde stromen en spanningen nodig
heeft om goed te kunnen werken. De goede werking hangt af van een goede
„instelling" van de transistor. Deze instelling wordt weer gegeven door de taak
die de transistor is toebedeeld. De stromen en spanningen worden meestal ge
leverd door een voedingsapparaat of voedingsgedeelte van de zender dat
daartoe geschikt is d.w.z. in staat is de gewenste stromen en spanningen die
de diverse delen of trappen van de zender nodig hebben ook inderdaad te leve
ren. Daartoe moeten we van elke trap de gevraagde spanningen kennen en de
daarbij behorende stroomsterkten. De wijze van toevoer aan de desbetreffende
trap kan nu door de omstandigheden worden beïnvloed omdat de toe-en afvoer
van h.f.-wisselspanningen en -stromen niet of slechts in zeer geringe mate mo
gen worden verzwakt door het voedingssysteem.
In hoofdstuk 2 hebben we al gezien hoe van een versterkertrap basis en collector
uit dezelfde voedingsbron kunnen worden gevoed. Dit systeem geldt natuurlijk
ook voor zendertrappen, maar bij zenders komen er nog problemen bij betref89

fende de afgestemde kring in het collectorcircuit. In feite hebben we reeds een
analoog probleem kunnen waarnemen bij de ontvangers met h.f.- of m.f.-kringen, maar bij zenders werken we meestal met grotere energieën en zijn we op
een zo hoog mogelijk rendement van het geheel uit.
We onderscheiden namelijk twee methoden van voeding van de collector n.l.
parallelvoeding zoals gegeven in fig. 5-24 en serievoeding als in fig. 5-25. Bij
de parallelvoeding staat de afgestemde kring in feite parallel met de transistor
over de voeding terwijl bij de serievoeding afgestemde kring en transistor in
serie staan over de voeding. Wat zijn nu de voor-en nadelen? Bij parallelvoeding
ligt de afgestemde kring met de z.g. „koude" kant aan aarde. Dit heeft het
voordeel dat de afstemcondensator ook rechtstreeks met de aandrijving aan
aarde ligt. Wanneer dit niet het geval zou zijn, bestaat er kans dat zich tussen
de aandrijfzijde en aarde toch een h.f.-spanning manifesteert en dat kan tot
ongewenste verschijnselen aanleiding geven zoals verstemming bij het aanra
ken met de hand (z.g. handeffekt). Anderzijds is bij parallelvoeding een smoorspoel noodzakelijk, zoals uit fig. 5-24 blijkt. Niet alleen is zo'n smoorspoel soms
een kostbaar onderdeel maar bij onjuiste keuze van de waarde en/of constructie
kunnen zich ongewenste resonanties voordoen die de goede werking van de
trap nadelig beïnvloeden.
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Bij serievoeding is de smoorspoel niet nodig maar daar zien we dat de afstemkring niét aan aarde ligt met de hiervoor genoemde nadelen. Een variatie is nog
te vinden volgens fig. 5-26 waarbij de varco wél aan aarde ligt maar de spoel
niet. De condensator Cb is hier eigenlijk in de kring opgenomen en moet dus
aan hoge eisen voldoen betreffende zijn h.f.-eigenschappen.
Vaak zijn in een zender spanningen nodig van verschillende grootte. Zo zal de
eindtrap bijvoorbeeld een voedingsspanning vragen van 28 V terwijl voor de
voorgaande trappen maar 14 V nodig is. In dit geval maken we de voeding ge
schikt om 28 V af te leveren waarna we voor de trappen die 14 V nodig hebben
deze voeden via een serieweerstand. De grootte hiervan kunnen we berekenen
uit de af te drukken spanning (hier 14 V) en de af te nemen stroomsterkte. Nu
gaat dit goed zolang die stromen constant blijven maar we hebben uit het
voorgaande begrepen dat de stromen van de verschillende zendertrappen
nogal eens kunnen variëren. We kunnen de situatie dan verbeteren doortoepas90

sing van een z.g. „bleeder", dat is een potentiometerschakeling waarbij de lage
re spanning van een „tap" wordt afgenomen. Door een grote totaalstroom door
de bleeder te kiezen, kan men de invloed van de stroomvariaties op de deelspanning aanmerkelijk verbeteren. Beter nog zijn de in vele uitvoeringen bestaande
stabilisatieschakelingen waarbij wordt uitgegaan van het principe dat de serieweerstand steeds zodanig verandert van waarde dat de afgedrukte spanning
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steeds constant blijft. Men gebruikt dan als serieweerstand bijvoorbeeld een
transistor die geschikt is om de totale stroom te verdragen en waarvan de instel
ling (en daarmee zijn inwendige weerstand) wordt aangepast via een geschikte
sturing. Nog mooier is de oplossing waarbij voor de voortrappen (en liefst ook
nog apart voor de stuurtrap) een separate voeding wordt gebruikt.
5.4. Seinmethoden

5

Onder seinmethoden verstaan we de middelen die ons ten dienste staan om
bij telegrafiezenders de draaggolf te doen variëren in het ritme van de over te
brengen tekens (zie par. 4.1, Methoden van overdracht, seinwijze A1). Deze
tekens, uitgedacht door de Amerikaan Morse, die de uitvinder is van de eerste
praktische telegraaf, worden in elektrische impulsen omgezet door middel van
een seinsleutel, die in een stroomkring is geschakeld. Toegepast op onze zender
moeten we deze seinsleutel een zodanige functie geven, dat hiermee de draag
golf van de zender wordt onderbroken of gesloten in het ritme van deze tekens.
Aangezien een zender meestal uit meer trappen bestaat, komt de vraag naar
voren, welke van deze schakels in onze zenderketen we moeten onderbreken
met de sleutel.
Sleutelen in de oscillator geeft een absolute onderdrukking van de draaggolf,
waarbij we er echter op moeten letten, dat de volgende trappen zodanig zijn
ingesteld, dat ze bij het wegvallen van de excitatie in de rustperioden niet wor
den overbelast, en tevens dat hun instelling dermate stabiel is, dat geen zelfoscilleren ontstaat. Echter geeft het sleutelen in de oscillator tevens de zware op
gave om de frequentie van de oscillator constant te houden tijdens het seinen.
Het sleutelen in één der versterkertrappen is voor de frequentiestabiliteit princi
pieel beter, maar kan aanleiding geven tot het z.g. „doorstralen", waarbij tijdens
de seinpauzen toch nog energie vanuit de oscillator of een andere in werking
blijvende voortrap de antenne bereikt, zodat een verzwakte in plaats van een
onderbroken draaggolf wordt uitgezonden.
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Een andere moeilijkheid bij telegrafie is het z.g. sleutelklikken. Er zijn twee soor
ten sleutelklik, n.l. de klik die kan worden waargenomen in ontvangers in de
nabijheid van de zender, ook al zijn ze niet op de zenderfrequentie afgestemd,
en de klik die kan worden waargenomen bij het ontvangen signaal van de zender
en dus als een verminking van de tekens is te beschouwen. Beide soorten kun
nen door geschikte filters, die de overgang van maximum draaggolf naar nul
geleidelijker doen verlopen, worden bestreden.
Bij de moderne werkwijze met telegrafie, de z.g. „break-in'-methode, moet de
oscillatortrap worden gesleuteld, omdat hierbij de eis wordt gesteld, dat het
tegenstation „in de rede" moet kunnen vallen. Dat wil zeggen, dat bij het zenden
de ontvanger blijft ingeschakeld en dat tijdens de seinpauzen kan worden ge
luisterd. Alleen bij zéér ver doorgevoerde afscherming van de stuurtrap ge
combineerd met juiste wijze van aarding, enz. kan soms in de volgende trap wor
den gesleuteld.
De plaats waar de sleutel in een bepaalde trap wordt opgenomen kan op
verschillende manieren worden gekozen. Zo kan bijvoorbeeld worden gesleu
teld in de voedingsleiding van de trap. Een bezwaar is dat bij grotere zenders
de te onderbreken stroom en spanning wel wat te hoog kunnen zijn om een
doeltreffend seinen te verkrijgen. Een veel betere methode is om met een
separaat voedingsapparaatje (dat géén stroom behoeft te leveren) in de sein
pauzen een negatieve spanning op de basis te drukken (zie fig. 5-27).
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Bij het opvoeren van de snelheid van het seinen in morseschrift loopt men vaak
vast op de beperking die de polsbeweging voor het maken van strepen en pun
ten hierbij oplegt. In de loop van de jaren zijn diverse oplossingen gevonden
om de vorming van strepen en punten automatisch te doen geschieden. Een
elegante methode is die, waarbij het opwekken van de tekens elektronisch ge
schiedt en waarbij de sleutel alléén nog de taak heeft dit opwekken van de tekens
op het juiste moment in en uit te schakelen. Hiertoe wordt dan een speciale
seinsleutel gebruikt die een neutrale middenstand heeft en naar links zowel als
naar rechts bewogen kan worden om contact te maken.
Fig. 5-28 geeft een voorbeeld van een dergelijke schakeling. Wordt de sleutel
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naar rechts gedrukt (S = strepen) dan zal condensator C zich tot de gebruikte
batterijspanning van 3 V opladen. De hierdoor optredende collectorstroom van
de transistor bekrachtigt het relais waardoor de schakelcontacten voor de zen
der A en B worden doorverbonden. Via de weerstand R2 ontlaadt C zich en wan
neer hierdoor de collectorstroom daalt, valt het relais af en wordt de verbinding
A-B weer geopend. De tijd dat A-B gesloten is, hangt af van de /?C-tijd van de
condensator en de instelling van R2.
Wanneer de sleutel nog steeds naar rechts staat zal de condensator zich op
nieuw opladen, enz.

Relais
Fig. 5-28. Voorbeeld van een
elektronische seingever. Voor
transistor OC76 kan C = 700
f?, = 7 k(l; R2 = 2 kil en R3 = 7 k{l
zijn. Het relais moet ca. 400 O zijn.
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De produktie van strepen gaat door zolang de sleutel in stand S staat. Wordt
de sleutel naar links gedrukt (P = punten) dan zal de oplading van C slechts tot
een lagere spanning geschieden, die afhankelijk is van de instelling van ffi. De
condensator hangt dan namelijk over een spanningsdeler gevormd door/?i en
R2' Het aantrekken en afvallen van het relais geschiedt dan in een sneller ritme.
Break-in
Met de toenemende bevolkingsdichtheid van de amateurbanden is het ge
bruikelijk geworden, dat beide met elkaar in verbinding staande stations op de
zelfde frequentie werken. De behoefte doet zich nu gevoelen om tijdens ont
vangst van het tegenstation dit te kunnen onderbreken, hetzij om een nadere
verklaring of herhaling van de zojuist ontvangen tekst te vragen, hetzij om te
melden dat de ontvangen tekst reeds bekend is en aldus de verbinding sneller
te kunnen afwerken.
Dit vereist dat de ontvanger tijdens de zendpauzen tussen de tekens in staat is
om het tegenstation te beluisteren en aldus te vernemen of dit station nog
luistert óf onderbreekt. De ontvanger mag in die perioden dus niet geblokkeerd
blijven door het eigen signaal, maar moet dat wél zijn tijdens het zenden. Men
gebruikt dan een seinrelais dat tijdens „sleutel neer" de ontvangeringang
kortsluit en eventueel de h.f.-trappen dichtdrukt d.m.v. een extra negatieve
spanning. Bij „sleutel op" herstelt zich dan de normale ontvangstsituatie.
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RTTY is de afkorting van Radio Tele TYpe. Deze wijze van communicatie wordt
vooral gebruikt in het professionele vlak zoals defensie, politie, spoorwegen,
pers, enz. Het berust op het zenden en ontvangen van letters en tekens door
middel van telexmachines in een daartoe geschikte code.
Het overbrengen van letters en cijfers door middel van de morsecode heeft het
bezwaar dat de uitgezonden letters eerst door de mens (de telegrafist) ge
codeerd moeten worden in morsetekens en, bij de ontvangst, eveneens door
de mens weer in tekst moeten worden gedecodeerd. De telexmachine neemt
dit coderen en decoderen van de mens over zodat hiermee zelfregistrerende
telegrafie-apparatuur ontstaat. Hiertoe was het noodzakelijk over te gaan op een
code waarin elk teken een gelijke lengte heeft. De Fransman Baudet ontwierp
zo'n code.
Een RTTY-machine bestaat uit een ontvanger (de printer) en een zender (het key
board of toetsenbord) die beide worden aangedreven door een motor met
constante snelheid. De radiozender moet geschikt zijn voor FSK (frequency shift
keying) in de 2 m-band. De twee draaggolven liggen 850 kHz uit elkaar. Het
toetsenbord drijft nu een schakelaar aan, die omschakelt van de ene op de ande
re draaggolf en zodoende voor elke letter of cijfer de vastgestelde werksignaal/rustsignaal-combinatie uitzendt.
De radio-ontvanger van het tegenstation ontvangt het aldus uitgezonden FSKsignaal en stuurt hiermede de elektromagneet van de printer, die voor de
decodering zorgt.
Er zijn RTTY-machines die als lintschrijver zijn uitgevoerd, maar er zijn ook
bladschrijvers die de tekst in een overzichtelijke vorm weergeven. Het is duide
lijk, dat de RTTY-machine mechanisch zeer ingewikkeld is. Nieuw gebouwde
machines zijn dan ook voor de gemiddelde radio-amateur onbetaalbaar en hij
moet het dan ook met afgedankte of overtollige exemplaren doen.
Het is mogelijk tijdens het zenden de eigen printer in te schakelen zodat deze
een kopie geeft van de uitgezonden tekst.
5.5. Iets over transceivers
Het komt steeds meer voor dat zender en ontvanger worden samengebouwd
tot één apparaat. Ook de in de handel verkrijgbare apparaten laten vele geslaag
de voorbeelden van samenbouw tottransceiver (transmitter-receiver) zien. Men
kan hiermee een aantal voordelen bereiken. Op de eerste plaats is het mogelijk
de frequentiebepalende elementen van de zender en die van de ontvanger te
combineren d.w.z. men gebruikt dan voor de frequentiebepaling slechts één stel
onderdelen die zowel bij zenden als ontvangen dienst doen en daarbij de
afstemfrequentie bepalen. Heeft men in de ontvanger een tegenstation gehoord
waarmee men in verbinding wil komen dan is de zender in feite automatisch
juist afgestemd en kan de oproep onmiddellijk worden beantwoord op dezelfde
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frequentie. Ook voor break-in-werk is dit van onschatbare waarde. Ten tweede
is een grote mate van integratie (dubbel gebruik) van circuitdelen (buiten de
reeds genoemde afstemonderdelen) mogelijk en blijven alleen de h.f.-versterker
voor de ontvanger en de zendereindtrappen over voor enkelvoudig gebruik.Ten
derde is daardoor een uiterst compacte bouw van het geheel mogelijk, wat bij
voorbeeld voor mobiel werken van groot belang is.
Er zijn een paar punten die in dit geval speciale aandacht vragen. Zo zal de h.f.trap van de ontvanger in geval op zenden wordt overgeschakeld het eigensignaal te verwerken krijgen en omdat dit signaal uitermate sterk is, moeten
maatregelen worden genomen om de in de h.f.-trappen aanwezige transistoren
tegen overbelasting te beschermen. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het
antennerelais dat de antenne overschakelt van de ontvanger-h.f.-trap naar de
zendereindtrap in dit laatste geval tegelijk met de ontvangeringang kort te slui
ten. Soms kan nog een verbetering worden verkregen door dioden parallel te
schakelen aan de afstemkringen van de ontvanger maar op hogere frequenties
is de opgewekte ruis vaak niet acceptabel.
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Hoofdstuk 6
Modulatiesystemen
6.1. Amplitudemodulatie
In hoofdstuk 3 zijn de diverse methoden van overdracht van informatie via de
zender naar de ontvanger, besproken.
De telegrafische informatie, in de vorm van morsetekens, wordt door radioama
teurs gewoonlijk volgens seinwijze A1 overgebracht. Praktische methoden
hiertoe zijn in hoofdstuk 5 behandeld.
Voor telefonie gebruiken de amateurs meestal de methode volgens A3 (amplitu
demodulatie), de methode A3a (enkelzijbandmodulatie) of F3 (frequentiemodulatie). In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de diverse systemen
van modulatieoverdracht bij telefoniezenders.
Voor amateurs is de verstaanbaarheid (neembaarheid) belangrijker dan de on
veranderde overdracht van een bepaald toongamma, waardoor we ons kunnen
beperken tot een frequentiegebied van bijv. 300 tot 3000 Hz voor spraak.
In fig. 4-2a is een voorstelling gegeven van het verloop van een ongemoduleerd
hoogfrequent signaal, terwijl fig. 4-2b laat zien, hoe dit signaal kan worden beïn
vloed (gemoduleerd) met een bepaald laagfrequent signaal. Omdat hierbij de
amplitude van de hoogfrequenttrillingen in het ritme van het laagfrequentsignaal wordt beïnvloed, noemen we dit systeem amplitudemodulatie.
In fig. 4-2e zien we de gemoduleerde laagfrequentspanning na de detectie in
de ontvanger terugkeren. De grootte (sterkte) van dit signaal hangt, zoals duide
lijk te zien is, af van de modulatiediepte, dat is van de mate waarin de draaggolf
is gemoduleerd, m.a.w. hoe groter de variatie van de amplitude van het hoogfrequentsignaal is, hoe groter ook de beschikbare laagfrequentspanning na detec
tie zal zijn.
We moeten er dus naar streven het maximum-rendement te verkrijgen en dit
zal bereikt worden, wanneer de amplitudevariaties zo groot zijn, dat de minimum-amplitude nul wordt. Hiertoe moet de topwaarde van het modulerende
laagfrequentsignaal gelijk zijn aan die van de hoogfrequentsignaalamplitude.
In dit geval zal In de pieken, waar de laagfrequentspanning de hoogfrequentspanning als het ware ondersteunt, de maximale amplitude 2x zo groot zijn als
de draaggolfamplitude, terwijl in de dalen, waar beide spanningen elkaarfegenwerken, de amplitude nul wordt.
Nu is dit alles vrij eenvoudig bereikbaar en instelbaar bij het moduleren meteen
constant laagfrequentsignaal. Echter in geval van modulatie met spraak of mu
ziek, bestaande uit een groot aantal frequenties van verschillende en ook varië96

rende sterkten, is dit niet zo eenvoudig. Men moet de sterkte van het moduleren
de laagfrequentsignaal feitelijk zodanig regelen, dat ondera//e omstandigheden
de pieken van dit signaal hoogstens gelijk worden aan de amplitude van de
ongemoduleerde draaggolfspanning. Men bereikt dus alleen in de pieken de
maximale modulatiediepte. In de praktijk zal dus de gemiddelde modulatiediepte veel geringer zijn dan de maximale. Men drukt dit dan meestal uit in een per
centage en zegt dat de maximale modulatie 100% is (amplitude modulatie =
amplitude draaggolf), terwijl, bij een gemiddelde modulatiediepte van 30% de
gemiddelde amplitude van de modulatie gelijk is aan 0,3x amplitude van de
draaggolf.
Indien dieper zou worden gemoduleerd dan 100%, zou ernstige vervorming ont
staan, terwijl tevens nog andere onaangename verschijnselen op gaan treden.
Om dit in te zien, moeten we bedenken, dat een amplitudegemoduleerdetelefoniezender een zekere bandbreedte heeft. Uit de theorie is af te leiden dat deze
bandbreedte bepaald wordt door de hoogste frequentie die op de draaggolf
wordt gemoduleerd. Nemen we aan dat voor spraak de hoogste frequentie die
moet worden weergegeven voor goede verstaanbaarheid ca. 3000 Hz is en dat
we de modulator zodanig inrichten, dat alle frequenties boven 3000 Hz niet aan
de zender worden doorgegeven, dan blijkt dat onze zender aan beide zijden van
de draaggolf een band van 3000 Hz inneemt. Werkt onze zender met een draaggolffrequentievan bijv. 1 MHz (1 miljoen hertz), dan zal de ingenomen band on
der bovengestelde omstandigheden van 1 003 000 Hz tot 997 000 Hz lopen
(1,003-0,997 MHz). Schematisch is dit voorgesteld in fig. 6-1, waar f0 de plaats
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Fig. 6-7. Grafische voorstelling van een
draaggolf f0 met zijbanden tot de frequen
ties f, en f2.
f1

f0

f2
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van de draaggolf in het frequentiespectrum aangeeft. Ter weerszijden is het
ingenomen frequentiebereik vanwege de modulatie aangegeven. Is deze maxi
male modulatiefrequentie fm, dan zijn de grenzen van de ingenomen band ge
geven door fi=fo~ fm en f2 = fo + fm• De totale bandbreedte is dus 2 x fm.
Ter verduidelijking moet er nogmaals op worden gewezen, dat het gebied van
de ingenomen band alléén aangeeft, dat bij deze zender de modulatiefrequenties zodanig zijn, dat de zijbanden, die op een bepaald moment uitsluitend af
hangen van de op dat moment aanwezige modulatie, zich uitsluitend binnen
dit gebied zullen bevinden. Als voorbeeld is in fig. 6-2 het geval getekend, dat
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gemoduleerd wordt met één bepaalde frequentie fa. Er zullen zich dan naast
de draaggolf fo twee nevenfrequenties vormen, n.l. fo + fa en f0 - fa. Buiten
deze drie frequenties treft men géén signaal meer aan, vooropgesteld natuurlijk
dat een zuiver sinusvormig signaal werd toegevoegd.
De sterkte van de nevensignalen wordt bepaald door de modulatiediepte en is
in de figuur aangegeven door de lengte van de lijnen in verhouding tot die van
de draaggolf.
Indien, om de een of de andere reden, vervorming optreedt van een zuiver sinus
vormig signaal, zal deze vervorming zich openbaren in het optreden van harmonischen. Dit zijn extra signalen die frequenties hebben die 2 x, 3x, 4x enz. zo
groot zijn als de oorspronkelijke frequentie. Weliswaar zijn deze harmonischen
meestal belangrijk zwakker dan de eigenlijke frequentie, maar hun aanwezig
heid betekent een vervorming (onzuiverheid) van het signaal, die vaakzeer goed
waarneembaar is.
In het geval van overmodulatie (dat is indien dieper dan 100% wordt gemodu
leerd) treedt, door het vastlopen van de modulatie op de nullijn van de draag
golf, eveneens vervorming op, die meestal vrij hevig is. Dit betekent dat, indien
we de zender oorspronkelijk moduleren met één bepaalde frequentie (bijv. als
in fig. 6-2), de zender behalve met de frequentie fa óók wordt gemoduleerd met
de frequenties 2fa, 3fa, enz. Zoals in fig. 6-3 te zien is, veroorzaken deze harmoni
schen eveneens nevenfrequenties, die nu dus resp. 2x, 3x, enz. zo ver van de
draaggolf komen te liggen. Het is duidelijk dat hierdoor de bandbreedte van on
ze zender aanmerkelijk en tevens onnodig wordt vergroot. Indien tijdens nor
maal bedrijf een tweede zender vlak naast de onze (in de frequentieband wel
te verstaan) geheel ongestoord zou kunnen werken en zou kunnen worden ont
vangen, dan zullen in geval van overmodulatie onze extra nevenfrequenties in
het nabuurkanaal hoorbaar zijn en dus storing in de ontvangst van dit station
veroorzaken. Dit verschijnsel wordt vaak aangeduid met het Engelse woord
„splatter".
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Fig. 6-2. Draaggolf fQ gemoduleerd met
een frequentie fa. Modulatiediepte ca.
30%.
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Er zijn verschillende methoden om amplitudemodulatie te realiseren. Deze
methoden onderscheiden zich in de wijze waarop de instelling van de desbetref
fende transistor wordt beïnvloed. Een zeer veel voorkomende manier is de col98
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lectorgelijkspanningsmodulatie waarbij de l.f.-modulatie in serie met de collectorspanning wordt toegevoerd. Hiervan geeft fig. 6-4 een voorbeeld. De be
reikbare modulatiediepte is hierbij slechts 70%. De reden dat diepere modulatie
niet zonder meer mogelijk is, wordt veroorzaakt door de sterk gekromde transis
torkarakteristieken vooral in het z.g. kniegebied, dat is de kromming onderaan
de collectorstroom-basisemitterspanningskarakteristiek. Deze karakteristiek is
bijv. in fig. 5-10 ideaal, dus als rechte lijn voorgesteld maar is in werkelijkheid
aan de onderzijde sterk gekromd. Hierdoor is 100% modulatiediepte niette be
reiken zonder zeer sterke vervorming te introduceren. Dit moet zelfs voor
amateurgebruik ontoelaatbaar worden geacht.
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Fig. 6-3. Draaggolf f0 gemoduleerd met
frequentie f„. Door modulatiediepte groter
dan 100% treedt overmodulatie op.
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Fig. 6-4

Er bestaan vele manieren om de aldus optredende vervorming tegen te gaan
of te compenseren maar de meeste methoden zijn te gecompliceerd voor
toepassing in amateurzenders. Een eenvoudig te realiseren methode is het
meemoduleren van de basisspanning, wat weer'op eenvoudige wijze kan wor
den gedaan door moduleren (gelijktijdig) van de voortrap.
Voor 100% modulatiediepte moet de laagfrequentenergie die geleverd moet
worden door de modulator theoretisch gelijk zijn aan de helft van het door de
zendertrap opgenomen gelijkstroomvermogen. Vooreen eindtrap die 100 Wgelijkstroomenergie opneemt (in ongemoduleerde toestand) moet dus 50 W laag
frequentenergie worden geleverd door de modulator. In de praktijk ligt dit getal
hoger omdat we rekening moeten houden met verliezen in de modulatietransformator en met onjuiste aanpassing.
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De benodigde aanpassingsimpedantie van de te moduleren zendertrap vinden
we uit het quotiënt van voedingsspanning en collectorstroom. Bij meemodule
ren van de voortrap is meestal een aparte secundaire wikkeling op de modulatietransformator nodig die op analoge wijze aan de voortrap moet worden
aangepast.
Modernere schakelingen werken zonder de modulatietransformator. Zo geeft
fig. 6-5 een voorbeeld van collectorstroommodulatie waarbij transistor T2 als
variabele serieweerstand werkt. De weerstand wordt bepaald door de modulatiespanning. Fig. 6-6 stelt de basismodulatie voor en is slechts voor kleine
vermogens bruikbaar. De modulatiediepte is slechts 60% maximaal.
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6.2. Enkelzijbandmodulatie
Wanneer bij normale AM-modulatie beide zijbanden worden uitgezonden, be
vindt zich in feite in elke zijband een gelijke informatie. Omdat selectiviteit en
bandbreedte in het steeds intensiever wordende amateurverkeer aan steeds
hogere eisen moeten voldoen, werd er gezocht naar middelen om hieraan
tegemoet te komen. Eén ervan is om van het normale AM-signaal één zijband
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te onderdrukken in de zender en dus niet uit te stralen. Hierdoor bereikt men
dat de zender slechts de halve breedte in het aetherspectrum inneemt zodat de
storingskansen door interferentie belangrijk afnemen. Dit modulatiesysteem
wordt enkelzijbandmodulatie genoemd (veelal aangeduid met EZB of SSB =
single side band). Een uitbreiding van dit systeem is het eveneens onderdrukken
van de draaggolf. Hiermee worden een aantal voor de amateur aantrekkelijke
eigenschappen bereikt.
Ten eerste wordt alle beschikbare energie in de zijband gestopt die wordt uitge
straald. Dit betekent zonder meer een aanmerkelijk grotere signaalsterkte bij het
ontvangende station. Maar behalve grotere signaalsterkte zal de signaal-ruisverhouding in de ontvanger verbeteren doordat een smallere band behoeft te
worden ontvangen. Tenslotte zal de QRM door nabijgelegen signalen belangrijk
afnemen. Hierbij wordt verondersteld dat de ontvanger voor SSB-ontvangst
wordt aangepast.
SSB is het meest effektief op de lagere frequentiebanden. De extra problemen
die SSB met zich meebrengt, liggen voor een deel op het terrein van de grotere
stabiliteit van de apparatuur wat een vereiste is om een gunstig resultaat te be
reiken. Dit is op de lagere frequentiebanden gemakkelijker bereikbaar. Boven
dien is de behoefte die tot toepassing van SSB leidt daar groter dan op de hogere
frequentiebanden (144 MHz en hoger). Ten slotte zijn door de beschikbaarheid
van goede en goedkope kristallen (surplus types FT-241A en FT-243) goede en
effektieve filters voor amateurs redelijk te realiseren.
Het opwekken van enkelzijbandsignalen
In de praktijk zijn twee basissystemen te onderscheiden waarop een SSB-signaal kan worden verkregen.
In fig. 6-7 is het z.g. „filter"-systeem in blokschema weergegeven. De oscillator
wordt op een vaste frequentie ingesteld en het signaal in een balansmodulator
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modulator

Zijband
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Fig. 6-7. Enkelzijbandmodulatie (SSB) volgens het „filtersysteem. Het laagfrèquentsignaal wordt met een signaal van lage frequentie in een balansmodulator geleid waarbij
de draaggolf wordt onderdrukt. Het zijbandfilter zeeft één zijband uit. Hierna wordt frequentietransformatie toegepast naar de juiste frequentie.
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gemoduleerd met het laagfrequentsignaal. In deze balansmodulator wordt, bij
een juiste instelling, de draaggolf onderdrukt, terwijl de beide zijbanden vrijko
men. Via een zeer scherp filter (waaraan het systeem zijn naam dankt) wordt
één zijband onderdrukt en de andere doorgelaten. Het signaal wordt nu in een
mengtrap getransformeerd naar de gewenste hoge frequentie waarop moet
worden uitgezonden en via een z.g. lineaire hoogfrequentversterker aan de
zendantenne toegevoerd. Vaak wordt met een lagere stuurfrequentie begonnen
dan voor de amateurbanden tenslotte nodig is. De reden is dat het lang niet een
voudig is om geschikte filters voor 3,5 MHz en hoger samen te stellen. De eisen,
aan dit filter te stellen, zijn zeer hoog omdat de kwaliteit hiervan bepalend is
voor de juiste werking. Daarom wordt vaak een frequentie van ca. 450 kHz geko
zen. Na het filter wordt dan frequentietransformatie toegepast naarde gewenste
amateurband.
Soms worden ook veel lagere frequenties gekozen, bijv. 20 a 30 kHz. Het zijbandfilter kan dan zeer gemakkelijk aan de hoge eisen voldoen. Daar staat echter
tegenover dat dan 2 of 3 x frequentietransformatie moet worden toegepast om
geen last van ongewenste signalen te hebben. Moderne filters geven tegen
woordig echter de mogelijkheid om met een oscillator van 9 MHz te werken.
Na menging met een variabele oscillator van 5 tot 5,5 MHz kan dan direct in de
3,5- en 14 MHz-banden worden gewerkt.
Wil men ook op de andere amateurbanden werken, dan kan men niet gebruik
maken van het systeem van verdubbelen zoals dat met andere zendertypen ge
bruikelijk is. Hierdoor zou hevige vervorming van de modulatie ontstaan. Men
kan uitsluitend mengen met een hulposcillator die voor het verkrijgen van de
benodigde frequentiestabiliteit liefst kristalgestuurd moet zijn. Maar wanneer
men in de bewuste amateurband(en) de frequentie wil kunnen variëren, dan
moet van een VFO (variable frequency oscillator) worden gebruik gemaakt. Hier
ligt één van de moeilijkste problemen van SSB, n.l. de stabiliteit van deze VFO.
Bovendien moet men scherp letten op het eventueel opwekken van mengsignalen die buiten de amateurbanden liggen en bij uitstraling andere radiodiensten
zouden kunnen storen.
Een tweede systeem werkt met behulp van faseverschuiving. We willen hier niet
nader op dit systeem ingaan omdat het voor amateurs minder interessant is ge
bleken. De juiste faseverschuivingen waarop het systeem berust, zijn zeer moei
lijk te realiseren.
De balansmodulator
Dit belangrijke onderdeel heeft tot taak de draaggolf te onderdrukken. Veel van
het succes bij het experimenteren met SSB hangt af van een juist gebruik en
juiste afregeling van de balansmodulator. Fig. 6-8 geeft een eenvoudig type
waarbij gebruik wordt gemaakt van dioden in brugschakeling. Alle vier dioden
geleiden gedurende één helft van een periode van het h.f.-signaal, dat van de
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oscillator afkomstig is. In deze halve periode worden zowel h.f.- als l.f.-signaal
kortgesloten. In de andere halve periode zijn h.f.-en l.f.-signaal samen aanwezig
waardoor ten slotte alleen de zijbanden aan de uitgang verschijnen.
Er bestaan ook typen met transistoren maar deze bieden weinig voordeel t.o.v.
de balansmodulator met dioden. Er moet voor worden gezorgd dat de modulatiespanning klein is t.o.v. de draaggolfspanning. Meestal wordt de draaggolfamplitude minimaal 10x de max. modulatieamplitude genomen (bijv. ca. 5 V t.o.v.
0,5 V).
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Fig. 6-8. Balansmodulator met dioden.
| h.f draaggolf

De mengtrap
De mengtrap heeft tot taak om het SSB-signaal dat via het zijbandfilter ter be
schikking komt te mengen met het signaal van de VFO. Hierbij moet er voor wor
den gezorgd dat het eigenlijke VFO-signaal niet in de volgende zendertrappen
mag doordringen. Daartoe moet dit signaal zelf worden onderdrukt en dat kan
weer het beste gebeuren door de mengtrap in balans uit te voeren. Fig. 6-9 geeft
het schema en we zien direkt de analogie met het schema van de balansmodula
tor.
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In SSB-zenders volgens het filtersysteem moet na de balansmodulator één der
zijbanden door een filter worden ondedrukt. De kwaliteit van dit filter bepaalt
de goede werking van het geheel en er moet dan ook de grootst mogelijke zorg
aan worden besteed. Goede filters voor frequenties tot 50 MHz toe zijn kant en
klaar te koop maar nogal kostbaar. Door uit te gaan van 30 è 50 kHz kunnen
betrekkelijk eenvoudig goede LC-filters worden samengesteld maar een nadeel
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hiervan is dat de signaalfrequentie daarna in meerdere stappen moet worden
getransformeerd om op de gewenste uitzendfrequentie te komen. Veel wordt
gebruik gemaakt van frequenties van ca. 450 kHz. Het filter wordt dan uitgevoerd
in z.g. ladderfilters met gebruik van kristallen, waarin met vrucht gebruik ge
maakt kan worden van de bekende dumpkristallen uit de FT-241-A serie. Er
bestaan uitvoeringen in de 2-cijfer-kanaalaanduiding en ook in de 3-cijfer-serie.
Het voorbeeld van fig. 6-10 gebruikt kristallen van de 2-cijfer-serie. Voor een
werkfrequentie van ca. 450 kHz nemen we kristallen met kanaalnummers 43 tot
49. Als we voor de kristallen X1 bijv. kanaal 45 toepassen, dan moet voor X2
kanaal 46 worden genomen, dus steeds 1 kanaalnummer hoger. Daardoor
wordt de gewenste bandbreedte van ca. 2,5 kHz bereikt.
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Fig. 6-10. Ladderfilter voor ca. 460 kHz.
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Om tot eenvoudiger schakelingen te geraken (minder frequentietransformatie)
zijn filters van bijv. 5,5 MHz in zwang gekomen. Men kan dit signaal mengen
met een VFO (variable frequency oscillator) die een bereik heeft van 9-9,5 MHz.
Als mengprodukten krijgt men dan 3,5-4 MHz (80 m-band) en 14-14,5 MHz
(20 m-band). Dit laatste signaal kan met een kristaloscillator op 7 MHz worden
gemengd tot 21-21,5 MHz (15 m-band) en met de 2e harmonische tot 28-28,5
(deel 10 m-band) zodat op betrekkelijk eenvoudige wijze met meerdere banden
kan worden gewerkt (zie fig. 6-11). Het filter hiervoor gebruikt kristallen van de
FT-243-A serie (bijv. X1 = 5773,3 kHz en X2 = 5775 kHz).
Thans zijn filters voor 9 MHz populair geworden. Deze geven in de zenderopzet
een nog grotere vrijheid van constructie (zie fig. 6-12).
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Het spraakfilter
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We hebben er al eerder op gewezen dat een aantal onaangename effekten kan
worden voorkomen door de aan de zender toegevoerde modulatie zeer conse
quent te beperken tot het gebied van 300 tot 3000 Hz. Dit geldt nog in sterkere
mate voor SSB. Nog al te vaak wordt dit punt verwaarloosd of wordt slechts
onvoldoende verzorgd. Om dit werkelijk in voldoende mate te bereiken is een
zéér goed filter onmisbaar en we willen op deze plaats het ontwerp geven van
een werkelijk bij uitstek geschikt filter dat met weinig moeite te bouwen is. Als
dit filter goed wordt uitgevoerd dan worden de frequenties beneden 300 Hz en
boven 3000 Hz inderdaad sterk onderdrukt en zal van deze frequenties maar
uitermate weinig in de zender kunnen doordringen.
Fig. 6-13 geeft het schema. Het filter dient te worden opgenomen in de l.f.versterker. Om het volle profijt te trekken van de buitengewone eigenschappen
moet de aanpassing op de voorgaande l.f.-trap en op de volgende l.f.-trap zo
goed mogelijk worden verzorgd. De ingangscondensator van 10 000 pF moet
-
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Fig. 6-13. I.f.-filter.

op een laagohmige uitgang worden aangesloten. De voorgaande versterkertransistor kan dan ook het beste als geaarde-collectorschakeling worden uitge
voerd (zie ook hoofdstuk 2). De uitgang van het filter moet daarentegen worden
aangesloten op een transistortrap met hoge ingangsimpedantie en ook hiervoor
komt de geaarde-collectorschakeling in aanmerking. Nog beter is hier een FET
op zijn plaats en fig. 6-14 geeft een schema met deze toepassing.
Kies voor de condensatoren stabiele typen b.v. micacondensatoren met een
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tolerantie van max. 5%. Ook de weerstanden moeten binnen deze tolerantie lig
gen en bovendien van het ruisarme type zijn. Het verdient aanbeveling het gehe
le filter af te schermen.
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De lineaire versterker

;

Omdat in de eindversterker slechts één zijband zonder draaggolf moet worden
versterkt, is het in verband met het vervormingsvrij overbrengen van de l.f.-informatie noodzakelijk om lineaire versterkers toe te passen. Hiervoor zou men
eenvoudig een klasse A-versterker kunnen gebruiken en dit wordt dan ook wel
toegepast voor de spanningsversterkertrappen. Men verstaat hieronder de
instelling van de transistor waarbij over de volle 360° van elke periode sturing
wordt toegevoerd. Men verkrijgt hiermee een goede lineariteit maar een laag
rendement (25 a 30%). In klasse AB worden twee transistoren in balans gebruikt
en wel zó dat ze niet de volle 360° werken (bijv. 250 a 300°), niet gelijktijdig, maar
zo dat ze elkaar aanvullen. De transistoren kunnen nu verder worden uitgestuurd
waardoor het rendement hoger is.
De klasse B-schakeling ten slotte heeft de transistoren zodanig ingesteld dat elk
slechts een halve periode werkt en wel om de beurt zodat toch een volledige
aanvulling onstaat. Het rendement is hier 60 è 70%, maar er worden hoge eisen
gesteld aan de transistorkarakteristieken om de versterker lineair te doen wer
ken. De ingangs- en uitgangskringen moeten met vrij grote afstemcapaciteiten
worden bemeten terwijl géén spoor van terugwerking of parasieten aanwezig
mag zijn om de lineariteit te handhaven.
Om een lineaire klasse B-versterker te ontwerpen, gaat men uit van de normale
opgaven van de fabrikant voor laagfrequentgebruik (behalve natuurlijk in geval
een speciale instelling voor SSB wordt opgegeven). Deze instelling is gebaseerd
op sinusvormige signalen. Bij SSB echter zal dep/e/r-dissipatie de gemiddelde
dissipatie enige malen overtreffen zodat de piekwaarde van de output verhoogd
kan worden zonder dat de toegestane dissipatie wordt overschreden.

i
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Voor het afregelen van de lineaire versterker - hetgeen zeer zorgvuldig moet
geschieden - wordt gebruik gemaakt van de z.g. dubbeltoontest, waarbij het
inputsignaal bestaat uit twee sinusvormige spanningen met een verschil van
bijv. 1000 Hz. Op een oscilloscoop wordt nu de output bekeken waarbij de
afregeling zodanig moet geschieden dat de sinustoppen juist neiging vertonen
tot afplatten. De kritische punten zijn de collectorbelasting en de sturing. Indien
bekend is wat de piekwaarde van de output mag zijn, kan dit gecontroleerd wor
den door het opgenomen vermogen met 1,57 te vermenigvuldigen, mits de dub
beltoontest wordt toegepast. Indien distorsie aanwezig is in de vorm van in
snoering van de sinusvorm bij de nulas, is de instelling van het negatief onjuist
óf de karakteristiek laat geen lineaire versterking toe. Let er bij alle handelingen
tijdens het af regelen op, dat de toelaatbare dissipatie niet wordt overschreden.
6.3. Frequentiemodulatie
Behalve het systeem van amplitudemodulatie zijn nog twee andere systemen
bekend n.l. freguent/emodulatie en fazemodulatie. Daar deze voor de amateur
normaal niet in aanmerking komt, bepalen we ons tot frequentiemodulatie, die
door zijn eenvoud vaak wordt toegepast.
Zoals het woordt aangeeft, zal de zenderdraaggolf van frequentie veranderen
bij het moduleren. De frequentie varieert dus afhankelijk van de modulatie en
wel zodanig dat de frequentievariatie evenredig is met de amplitude van het
modulerende signaal. Deze variatie van de draaggolffrequentie, ook wel de frequentiezwaai genaamd, volgt dus de momentele variatie van de amplitude van
de modulatie. De snelheid waarmee de draaggolf heen en weer zwaait, hangt
af van de frequentie van het laagfrequenties\gnaa\.
De amplitude van het signaal blijft onder alle omstandigheden constant.
Het kan worden aangetoond dat dit systeem, toegepast op vrij hogefreqenties
in de buurt van 100 MHz grote voordelen kan opleveren voor het onvervormd
en storingvrij overbrengen van muziek van hoge kwaliteit, hetgeen dan ook
voor om roep op grote schaal wordt toegepast.
Voor amateurgebruik is dit systeem nauwelijks interessant, omdat de amateurbanden reeds overvol zijn, zodat elk systeem dat een grotere bandbreedte
vraagt, beslist oninteressant is. Bovendien vraagt goede FM-ontvangst een
speciale FM-detectorschakeling.
Echter kan FM ook zodanig worden gebruikt, dat de bandbreedte gelijk blijft aan
die van een normale AM-gemoduleerde zender. Men noemt dit Narrow-bandFM (smalle band FM), afgekort als NBFM.
De modulator is eigenlijk zeer eenvoudig, omdat hij bestaat uit een kleine uit
breiding van de oscillator (stuurtrap), zodat dit voor eenvoudige zenders wel
zeer aantrekkelijk is. Omdat de mogelijkheid bestaat NBFM met normale AMdetectoren te ontvangen, waarbij op de flank van de doorlaatkromme van de
ontvanger moet worden afgestemd, hangt alles af van het verloop hiervan in
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verhouding tot de gekozen bandbreedte van het FM-signaal.
Fig. 6-15 toont een eenvoudige schakeling voor frequentiemodulatie. De con
densator bepaalt de mate van beïnvloeding van de oscillatorafstemkring door
de modulatie en bepaalt dus daardoor de frequentiezwaai. Met de variabele
weerstand R wordt op zo goed mogelijke symmetrie en vervormingsvrijheid in
gesteld. Bij juiste instelling is de frequentiezwaai om de centrale frequentie naar
beide zijden even groot.
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6.4. Voice-controlled Break-in

?

Evenals bij Break-in, zoals beschreven in hoofdstuk 4 voor telegrafie, is het ook
bij telefonie wenselijk, tijdens de spreekpauzen te kunnen luisteren of het
tegenstation de uitzending wenst te onderbreken, en dus letterlijk „in de rede
wil vallen". Men noemt dit Voice-controlled Break-in of VOX.
Hiertoe wordt in de modulator een l.f.-spanning afgenomen, apart versterkt en
gelijkgericht. Met deze gelijkspanning wordt een relaistransistor geopend of
dichtgedrukt en hiermee wordt het eigenlijke relais gestuurd. Wordt nu in de
microfoon gesproken, dan schakelt dit relais de zender in, terwijl tegelijkertijd
de ontvanger wordt dichtgedrukt. Wordt er niet gesproken, dan valt het relais
af en de zender wordt uitgeschakeld door één of meer trappen met een geschikte
negatieve spanning dicht te drukken, terwijl tevens de ontvanger weer opent.
Een extra verfijning kan worden aangebracht door een z.g. „antitrip"-schakeling. Hiermee wordt voorkomen dat de door de ontvanger via de luidspreker
weergegeven modulatie van het tegenstation via de eigen microfoon de eigen
zender opent. Een uit de ontvanger betrokken l.f.-spanning wordt weer ge
detecteerd en de hierbij ontstane gelijkspanning wordt gebruikt om de bo
vengenoemde relaistransistor te blokkeren en zo te verhinderen, dat de zender
wordt ingeschakeld.
Bij al deze schakelingen is een nauwkeurig instellen van de diverse spanningen
en tijdconstanten van de spanningsveranderingen zeer belangrijk.
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Hoofdstuk 7
Antennes
7.1. Inleiding

V

De antenne is een onontbeerlijk onderdeel van elke zend- of ontvanginstallatie.
Bij de zender is dit het medium om de opgewekte hoogfrequentenergie, al of
niet gemoduleerd, om te zetten in elektromagnetische wisselvelden, ook wel
ethergolven genaamd. Deze elektromagnetische wisselvelden hebben de ei
genschap zich vrij, dus zonder tussenkomst van een draad of geleider, door de
ruimte voort te planten.
De elektromagnetische wisselvelden hebben een elektrische en een magneti
sche component, zodat op een willekeurige afstand van de zender een elektri
sche en een magnetische veldsterkte kan worden aangegeven.
De ontvangantenne heeft nu tottaakopdeontvangstplaats een deel van de door
de zender uitgestraalde energie op te vangen en aan de ontvanger in de vorm
van hoogfrequentwisselspanningen toe te voeren.
In het algemeen bestaan antennesystemen uit: a) de eigenlijke antenne of straIer, b) de voedingslijnen of „feeders", die tot taak hebben de energie van of naar
de antenne te transporteren, c) eventuele koppelunits, die de aanpassing aan
zender of ontvanger verzorgen.
Het is logisch dat een antenne zijn functie het best kan uitoefenen, indien deze
zo vrij en hoog mogelijk is aangebracht. Vooral bij een zender is dit zeer be
langrijk, opdat de energie zo effectief mogelijk kan worden uitgestraald. Daarom
is de taak van de voedingslijnen zo uitermate belangrijk, omdat deze zo verliesvrij mogelijk de energie van zender naar straler moeten transporteren. In princi
pe is dit bij de ontvanger eveneens het geval, waar het proces in omgekeerde
richting plaatsvindt. Is hier de situatie echter gunstig, dan kan soms de antenne
direct aan of zelfs in de ontvanger worden gebouwd, zoals vaak bij omroepontvangers het geval kan zijn. De amateur verkiest echter een zo goed mogelijke
antenne-installatie, opdat zo gunstig mogelijke successen bereikt kunnen wor
den.
7.2. Antennes met enkelvoudige straler
De vorm van de zendantenne hangt, behalve van de beschikbare plaatsruimte
af van de frequentie of frequenties, waarvoor deze geschikt moet zijn. Zo wordt
voor de omroepzenders meestal een verticale antenne gebruikt, waarvan de af
metingen worden gegeven door de werkfrequentie. Voor de amateurbanden
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van 3,5 tot 30 MHz gebruikt men meestal horizontale antennes, hoewel ook
verticale uitvoeringen worden gebruikt. Boven 30 MHz zijn de constructies vaak
wat ingewikkelder.
Omdat het de taak is van de zendantenne de toegevoerde energie zo goed
mogelijk uit te stralen, zal de vorm hierdoor worden bepaald. De antenne heeft
daarom de eigenschappen van een afgestemde kring en hiertoe leent zich het
gemakkelijkste een uitgespannen draad ter lengte van een halve golflengte of
veelvoud hiervan.
In hoofdstuk 3 werd reeds het verband tussen golflengte en frequentie gegeven
in de formule:
300 000 000
A =
f
Hierin is:
A (lambda) de golflengte in m;
f de frequentie in Hz.
Het getal 300 000 000 is de voortplantingssnelheid van elektromagnetische wisselgolven in de vrije ruimte als ook van hoogfrequente stromen in goede ge
leiders van elektriciteit.
Aan de hand van fig. 7-1 zullen we trachten het begrip golflengte en het verband
tussen golflengte en frequentie uiteen te zetten. De zender Z levert zijn hoogfre
quente energie aan de antenne waarin, evenals in elke afgestemde kring, een
wisselstroom van dezelfde frequentie ontstaat. Wat gebeurt er nu tijdens één
periode (dat is één volledige héén en weergaande beweging) van deze antennestroom?
In a) is het moment getekend dat de stroom in de antenne 0 is. Langs de hori
zontale lijn, die de voortplanting voorstelt in een bepaalde richting, zien we de
trillingssituatie in elk punt getekend. Het is duidelijk dat, alhoewel de stroom
in de antenne op dit moment nul is, de uittrilling in de diverse punten langs deze
lijn niet overal nul is, maar dat de trilling van punt tot punt verschoven is. Zo
heeft in punt P op dit moment de trilling zijn maximale amplitude.
In b) is het moment getekend waarop de antennestroom z'n maximale waarde
heeft in opwaartse richting. De getekende „golftrein" heeft dan ook een maxi
mum ter plaatse van de antenne. In punt P heeft de trilling inmiddels een
amplitude nul gekregen.
In c) is na het kleiner worden van de antennestroom deze weer nul geworden
en de situatie in de andere punten van de golftrein is overeenkomstig gewijzigd.
Zo is in punt P weer maximale amplitude echter thans in negatieve richting.
In d) is de antennestroom weer maximaal, nu echter in neerwaartse richting en
in punt P is de amplitude weer nul.
Als we deze vier figuren samen bezien, dan constateren we als het ware een
langzame verschuiving vanaf de zendantenne in de stralingsrichting. Zoeken we
voorbij punt P een punt dat steeds in een overeenkomstige situatie verkeert als
P dan vinden we punt Q. De afstand PQ noemen we de golflengte.
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Fig. 7-1
a. Stroom in zendantenne is nul. Punt P maximale amplitude.
b. Stroom in antenne maximaal in opwaartse richting. Punt P amplitude nul.
c. Stroom in antenne nul. Punt P maximale amplitude echter negatief.
d. Stroom in antenne maximaal in neerwaartse richting. Punt P amplitude nul.
Afstand PQ = A (golflengte).

Het zal duidelijk zijn dat bij grotere frequentie van de zenderdraaggolf de golf
lengte kleiner wordt bij eenzelfde voortplantingssnelheid. In fig. 7-2 is dit ge
tekend vooreen frequentie die 2x zo groot is. We zien, dat dus ook de golflengte
PQ de helft is geworden, hetgeen in de hiervoor gegeven formule bevestigd ligt.
Bezien we nu een uitgespannen draad van een gehele golflengte (fig. 7-3), dan
zien we in a) de situatie getekend zoals dat bijv. zal plaatsvinden op het moment
van fig. 7-1a.
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Het zal duidelijk zijn, dat, als we even afzien van de wijze waarop deze antenne
gevoed wordt, in de eindpunten P en Q nooit stroom kan lopen en dus zal de
stroom hier altijd nul zijn. De spanning zal steeds, althans in het ideale geval,
90° verschoven zijn ten opzichte van de stroom, zowel naar de tijd als naar de
plaats. Dit betekent dat de spannings- en stroommaxima niet op dezelfde plaats
optreden maar óók niet tegelijkertijd. Omdat fig. 7-3a overeenkomt met fig. 7-1a
wat de situatie in de.antenne betreft, zal hier de stroom overal nul zijn. De span
ning is echter maximaal en verdeeld volgens de sinuskrommeE. In puntPtreedt
een maximale positieve spanning op, evenals in punt Q, terwijl in punt S
daarentegen maximale negatieve spanning optreedt.
>f

A

Fig. 7-2. Bij frequentie 2 x zo groot als in fig. 7-7 wordt de afstand PQ = A gehalveerd.

Direct na dit moment zullen vereffeningsstromen willen optreden en wel van
P naar S en van Q naar S. Dit zien we voorgesteld in fig. 7-3a en b waarbij de
stroomverdeling volgens kromme / gaat optreden. Tegelijkertijd neemt de span
ning af, zoals kromme E aangeeft. Fig. 7-3b komt overeen met fig. 7-1 b wat de
antenne betreft en hier is de spanning overal nul geworden, terwijl de stroom
z'n maximale waarde heeft bereikt. De maxima vallen hiervoor in de punten R
en T. Zo geeft fig. 7-3c de volgende situatie aan, waarbij de stroom weer nul
is en de spanning weer maximaal, nu echter met tegengestelde potentiaal. Fig.
7-3d geeft ten slotte de 4e situatie, waarbij de spanning weer nul is en de stroom
maximaal, echter in tegengestelde richting.
In fig. 7-3e geven we ten slotte een schets die a t/m d als het ware samenvat,
wat betreft de plaatselijke verdeling van stroom en spanning langs de draad.
Dit soort schetsen wordt voor deze plaatsbepaling veel gebruikt. Echter wordt
hiermee steeds bedoeld een situatie zoals in a t/m d is aangegeven. Een veelge
bruikt praktisch geval is de halvegolfantenne zoals in fig. 7-4 is geschetst. In P
en S treden weer de spanningsmaxima op, in R het stroommaximum.
Voor het transport van de energie naar de antenne worden voedingslijnen of
„feeders" gebruikt. Deze voedingslijnen kunnen het beste worden aangekop
peld aan één van de uiteinden (fig. 7-5) of in het midden (fig. 7-6). De voedingslij
nen worden meestal gevormd door twee dicht bijeen lopende paralleldraden.
De reden hiervan is dat ook op de voedingslijnen een stroom- en spanningsverdeling kan ontstaan, zodat deze aan het stralingsproces zouden gaan deelne112
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Fig. 7-3
a. Spanningsverdeling langs antennedraad van fig. 7-1. Situatie overeenkomstig fig.
7-1 a. Stroom is nul.
ab. Situatie direct na fig. 7-3a. Spanning verlaagt. Stroom neemt toe.
b. Stroomverdeling overeenkomstig fig. 7-1 b. Spanning is nul.
c. Spanningsverdeling overeenkomstig situatie in fig. 7-1 c. Stroom is nul.
d. Stroomverdeling overeenkomstig situatie in fig. 7-1 d. Spanning is nul.
e. Gebruikelijke voorstelling van spannings- en stroomverdeling langs antennes.

Fig. 7-4. Halvegolfstraler (X/2) in tegenstelling met de
straler uit fig. 7-3 die een hele golflengte (X) lang is.
men. Dit is niet gewenst omdat de energie, die hier uitgestraald wordt waar
schijnlijk eerder door omgevende obstakels wordt geabsorbeerd, hetgeen ener
gieverlies betekent. Door nu twee voedingslijnen toe te passen en zodanig te
voeden, dat de spanningen en stromen in beide lijnen op dezelfde plaatsen en
tegelijk maar tegengesteld optreden, zullen ze eikaars werking compenseren en
treedt géén energie-uitstraling op.
Wordt in één van de uiteinden van de straler gevoed, bijv. puntS, waar de span
ning maximaal is en de stroom nul, dan moeten we de voedingslijnen zodanig
voeden dat aan het einde hiervan eveneens max. spanning en nul stroom
optreedt, opdat de energie op de juiste manier wordt overgebracht. We noemen
dit een punt met hoge impedantie (hoge spanning en lage stroom betekent hoge
weerstand). Dit type antenne heet „zeppelin"-antenne („Zepp").
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Fig. 7-5. Halvegolfstraler gevoed aan
één uiteinde (Zeppelin-antenne).
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Fig. 7-6. Halvegolfstraler gevoed in
het midden (dipool).
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Fig. 7-7. Zeppelin-antenne
met verdeling van stroom
(I) en spanning (E) langs
straler en feeder.

Fig. 7-8. Dipool met verdeling van
stroom en spanning langs straler en
feeders.

Voeden we daarentegen in puntR dan isde impedantie daar laag (lagespanning
en hoge stroom) en moeten de voedingslijnen zo zijn dat zij hierop aanpassen.
Dit type antenne heet „dipool".
Stellen we ons nu eens voor, dat we de voedingslijnen evenals de antenne een
lengte geven van een halve golf (A/2). In geval van voeding aan het uiteinde zal
dan een verdeling van stroom en spanning ontstaan als in fig. 7-7. We zien hier
weer fig. 7-3c ontstaan echter omgebogen, terwijl de doodlopende feeder de
tegengestelde stroom- en spanningswaarden heeft. We vinden in puntü (uitein
den der feeders) weer een hoge impedantie. De aanpassing aan de zender zal
nu zodanig moeten zijn, dat deze de energie als het ware in een hoge weerstand
kan afgeven.
In het geval van voeding in het midden (fig. 7-8) krijgen we het tegengestelde
geval in punt Q n.l. een lage impedantie (hoge stroom en lage spanning).
Nu is het niet noodzakelijk, dat de feeders gelijke afmetingen hebben als de stra
ler. Zouden we de feeders in fig. 7-8 bijv. slechts een kwart golflengte (A/4) lang
maken en in punt 7 voeden, dan hebben we daar weer een punt van hoge
impedantie ter beschikking. Ditzelfde kan gedaan worden metfig. 7-7, zodat daar
in punt 7 een voedingspunt van lage impedantie ter beschikking is. Ook is het
mogelijk de feeders met A/4 te verlengen, waarbij weer een overeenkomstig
voedingspunt ter beschikking komt. Wat voor voedingsimpedantie is nu, van
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de zenderzijde gezien, gewenst? In hoofdstuk 5 hebben we de koppelingsmethoden met de zender al besproken en in fig. 5-21 en fig. 5-22 resp. de situatie van
een laagohmige en hoogohmige belasting laten zien. In fig. 5-21 zien we de dub
bele voedingslijn verschijnen welke met behulp van een klein koppelspoeltje
aan de eindtrap is gekoppeld. In fig. 5-22 echter is een methode gegeven, welke
slechts voor een enkele voedingslijn gebruikt kan worden. Moet hier een sym
metrisch systeem worden toegepast dan kost dit een extra afstemkring los van
aarde zoals in fig. 7-9.
In de praktijk wordt vaak wat meer aandacht besteed aan deze koppeling, omdat
de zendamateur veelal van meer dan één amateurband gebruik wil maken en
dus het totale antennesysteem voor verschillende omstandigheden geschikt
moet zijn.

Fig. 7-9. Aanpassing d.m.v. parallelcondensator aan feeders met hoge ingangsimpedantie.

Is onze halvegolfstraler bijv. geschikt voor de 3,5 MHz-band, dan kan hij tevens
als helegolfstraler dienen op de 7 MHz-band. Zijn de feeders voor de 80 m-band
bijv. A/4 gemaakt dan zijn deze voor de 40 m-band A/2 geworden. De stroomverdeling zien we in fig. 7-10a resp. 7-10b waarbij de spanningsverdeling eenvoudigheidshalve is weggelaten. Voor 80 m hebben we aankoppeling aan de
zender met max. stroom (lage impedantie), terwijl voor 40 m de impedantie
hoog is (stroom minimum). In dit geval moet het koppelsysteem zodanig zijn
dat dit verschil kan worden opgevangen.

a
Fig. 7-10. Zeppelin-antenne (Zepp) met straler A/2 op 80 m en feeders A/4.
a. Stroomverdeling op 80 m, voedingspunt laagohmig.
b. Stroomverdeling bij gebruik op 40 m. Straler is nu gelijk A,
feeders A/2. Voedingspunt hoogohmig.
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Een vaak gebruikte oplossing is, om de feeders niet A/4, voor 80 m te maken
maar A/6. Voor 40 m. zijn ze dan A/3 lang. Het blijkt, dat als men nu aankoppelt
volgens fig. 7-11 met behulp van twee afstembare seriecondensatoren, een vrij

if
Fig. 7-11. Aanpassing der feeders met seriecondensatoren.
goede aanpassing voor beide banden mogelijk is, omdat de aanpassingsimpedantie aan de voedingseinden ongeveer van dezelfde grootte-orde is op beide
banden.
Voor universeel gebruik maakt men meestal een antenne-unit die omschakelbaar is voor verschillende situaties, zodat zowel parallelafstemming (fig. 7-9)
als serieafstemming (fig. 7-11) kan worden toegepast. Een voorbeeld is gegeven
in fig. 7-12.
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Fig. 7-12. Antennekoppelunit voor hoge en lage impedantieaanpassing.
C2= C,= 200 pF.
C3 = 350 è 500 pF.
De unit is d.m.v. een linkkoppeling met de zender gekoppeld en kan dus op een
geschikte plaats worden opgesteld. De mate van koppeling kan behalve door
de afstand tussen Z.1 en L2, worden geregeld met de variabele condensator C3.
Indien de feeders op de punten AA worden aangesloten, zijn de condensatoren
Ci en C2 in serie opgenomen. Door de punten HJ en KL kort te sluiten kan L2
worden verkleind voor juiste aanpassing. Aansluiting op BB geeft directe aan
sluiting op de spoel L2 waarbij parallelafstemming kan worden verkregen door
D en E te verbinden (C1 in serie met C2, dus lage capaciteit) of door D met G
en E met F te verbinden (C1 en C2 parallel, dus hoge capaciteit). Verder kunnen
de feeders nog aan CC worden verbonden waardoor ze op de kring zijn getapt.
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7.3. Stralingsdiagram
Indien de antenne eenmaal via koppelunit en feeders goed is aangepast aan de
zender, zodat we weten dat zoveel mogelijk energie zal worden uitgestraald, dan
kunnen we ons afvragen waarheen die energie dan wel zal gaan. Daartoe kan
van een antenne een z.g. stralingsdiagram worden gemaakt. Van de eenvoudige
antennes is het stralingsdiagram, dat dus de sterkte der straling in alle richtingen
aangeeft, theoretisch bekend. Een dergelijk diagram geldt voor een antenne in
de vrije ruimte. In de praktijk kan met speciale apparatuur de werkelijke situatie
gemeten worden, maar dit valt buiten het bestek van dit boek.
Het stralingsdiagram van een halvegolfstraler is gegeven in fig. 7-13. Hier stelt
PQ de straler voor. Het diagram geeft de straling aan in een willekeurig vlak door
de straler PQ. Het bestaat uit twee cirkels zodanig dat in de richtingen ,4 en B,
dus loodrecht op de straler, de straling maximaal is, hetgeen wordt aangegeven
door de afstand OA resp. OB. In een richting niet loodrecht op PQ is de straling
kleiner. In richting C bijv. is deze voorgesteld door de afstand OC, in richting
D door OD, enz. Zo zien we dat in de lengterichting van de straler zelf de straling
nul is. We noemen dit het achtvormig diagram.

Fig. 7-13. Stralingsdiagram van haivegolfantenne (I = AJ2) (achtvormig diagram).

Wanneer de straler verticaal is opgesteld, is er dus géén straling omhoog en
naar beneden, terwijl horizontaal de straling in alle richtingen maximaal is (het
diagram is steeds geldig, hoe het vlak door PQ ook wordt gekozen). Dit is dus
erg gunstig, indien men naar alle richtingen gelijke energie wil uitstralen. Voor
een antenne in de 80 m-band zou dit 40 m hoogte betekenen, wat voor een
amateur wel wat onpraktisch is.
Indien de straler horizontaal wordt opgesteld, zal men dus wel degelijk met het
stralingsdiagram rekening houden en men zal zich moeten realiseren dat in de
richting P en Q géén uitstraling plaats heeft. Bij gebruik op meerdere banden
(multi-band-antenne) kan de straler gelijk worden aan de golflengte. Het stra
lingsdiagram is dan niet achtvormig, maar als fig. 7-14 aangeeft (klaverbladdiagram). Nu is er óók geen uitstraling in richting A en B.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, maakt men z.g. „rondstralers". Een
voorbeeld hiervan is de Turnstile-antenne, bestaande uit twee kruiselings op117

gestelde halve-golfantennes (dipolen), die echter 90° uit fase moeten worden
gevoed. Opstelling en diagram zijn gegeven in fig. 7-15.
Ook kan men door bepaalde opstellingen het stralingsdiagram naar één zijde
uitrekken. Dit is het geval, wanneer men zoveel mogelijk energie in één richting
wil zenden, bijv. naar één bepaald ontvangstation. Op deze wijze is een verster
king van de straling mogelijk t.o.v. een enkelvoudige antenne („beams"). Dit
kan o.a. worden gedaan door het aanbrengen van een „reflector" achter de
p

A

B

Fig. 7-14. Stralingsdiagram, indien I = A.

Fig. 7-15. Turnstile-antenne, is geschikt als „rondstraler".
dipool en één of meer „directors" vóór de dipool (z.g. Yagi). Fig. 7-16 geeft hier
van drie voorbeelden, n.l. een Yagi bestaande uit dipool met reflector (2-elements Yagi), één type met dipool, reflector en één director (3-elements Yagi)
en een type met dipool, reflector en 4 directors (6-elements). Qm een indruk te
geven van het effect van het aanbrengen van reflector en directors geven we
in de tabel op blz. 119 vergelijkende gegevens van deze drie typen. De letters
refereren naar de figuren.
De tabel wil slechts een idee geven van de mogelijkheden. Er moet op gewezen
worden, dat velerlei variaties van de genoemde afmetingen mogelijk zijn, waar
bij enerzijds gelet kan worden op zo hoog mogelijke versterking, anderzijds er
naar gestreefd kan worden het al te laag worden van de impedantie tegen te
gaan. Het belang van de waarde van deze impedantie zullen we in de volgende
paragraaf uiteenzetten.
Vele variaties en uitbreidingen zijn op dit gebied mogelijk. Bij de Yagi is de
constructie zodanig dat de energie „gebundeld" wordt in het horizontale vlak.
Een andere mogelijkheid is maatregelen te treffen om dit in het verticale vlak
te doen. Met andere woorden om straling omhoog en omlaag op te heffen ten
gunste van de horizontale richting. Dit kan o.a. worden bereikt door twee of meer
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antennes boven elkaar te plaatsen op een onderlinge afstand A/2. Zo worden
vaak twee Yagi's boven elkaar geplaatst („stacked Yagi") terwijl de Turnstile op
hoge frequenties vaak 3 of 4x boven elkaar geplaatst wordt („stacked Turnsti
le”).

Fig. 7-16. Yagi-antennes geschikt als „vèrstralers" (beams).
a. twee-elements Yagi.
b. drie-elements Yagi.
c. zes-elements Yagi.
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7.4. Voedingslijnen
De noodzakelijkheid van voedingslijnen of „feeders” is reeds herhaaldelijk be
toogd en bij de antennesystemen met enkelvoudige straler zijn reeds diverse
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oplossingen hiervoor gegeven. Deze waren echter steeds gebaseerd op het „in
afstemming" brengen van de feeders. Zolang we werken in de banden tussen
80 en 10 m (3,5 tot 30 MHz) is dit alles nog goed te verwezenlijken.
Anders wordt dit bij het werken op 144 of 420 MHz (2 m of 70 cm golflengte).
Stel dat we voor de 2 m-band een dipool gebruiken (A/2 = 1 m) die we op een
mast monteren. De voedingslijn zal nu in de grootte-orde van 15 m lang zijn.
Op resonantie afstemmen van een dergelijke voedingslijn is al nietzo eenvoudig
in verband met de benodigde afstemonderdelen, maar indien de beide feeders
niet zéér dicht bijeen worden gebracht, blijft er van compensatie van de stra
lingsvelden niets over, met het gevolg een sterke straling van de feeders, terwijl
praktisch géén energie de eigenlijke antenne (straler) bereikt.
Men past hier dan ook een andere methode toe. De eerstgenoemde feeders heb
ben z.g. „staande golven", m.a.w. door de afstemming hebben spannings- en
stroommaxima een vaste plaats ingenomen. Voor de hogere frequenties werkt
men echter met „lopende golven". De hoogfrequente stromen hebben nu het
karakter van de elektromagnetische wisselvelden, zoals geschetst in fig. 7-1 en
verplaatsen zich geleidelijk door de feeders. Dit kan worden bereikt door gebruik
te maken van de „karakteristieke impedantie" van de voedingslijn.
Een voedingslijn van een bepaalde constructie heeft „per meter" lengte een
zekere zelfinductie, maar óók een zekere capaciteit tussen de beide geleiders.
Deze karakteristieke zelfinductie en karakteristieke capaciteit resulteren in een
„karakteristieke impedantie". Brengen we aan het einde van de lijn een weer
stand aan van gelijke waarde als de karakteristieke impedantie, dan zal alle
energie, die we aan het begin van de lijn toevoeren, netjes naar het einde wor
den getransporteerd in de vorm van lopende golven en tenslotte aan de weer
stand worden toegevoerd. Voorwaarde is de juiste weerstandswaarde (juiste
aanpassing of afsluiting van de lijn) omdat bij afwijkende weerstandswaarde
het karakter van de „oneindige lengte" verloren gaat en een deel van de energie
wordt „teruggekaatst" waardoor ten slotte tóch staande golven optreden met
de bekende bezwaren. Een groot voordeel is dat de lengte willekeurig kan wor
den gekozen.
Ook de energiebron (in ons geval de zender) moet om zo goed mogelijke energieoverdracht te verzekeren, op de „karakteristieke impedantie" van de voe
dingslijn worden aangepast.
In de handel zijn vele soorten voedingslijnen verkrijgbaar met diverse waarden
van karakteristieke impedantie. Men onderscheidt twee typen, n.l. de „lintvor
mige" typen, d.w.z. twee parallelgeleiders opgenomen in een lintvormig isola
tiemateriaal, en de „kabel"typen die „concentrisch" zijn, d.w.z. één geleider is
centraal geplaatst en de tweede is cilindervormig er omheen aangebracht. De
„linten" worden in symmetrische systemen gebruikt, de „kabels" in asym
metrische waarbij de „mantel" geaard wordt en daardoor dient als afscherming
van de binnengeleiden
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De populairste lintfeeder heeft een impedantie van 300 fl, de meest gebruikte
kabel 75 Cl.
Het toepassen van deze voedingslijnen met lopende golven heeft veel aantrek
kelijke eigenschappen, maar eist van de antenneconstructeur een impedantieaanpassing aan de feeder. Indien we ons even tot bovengenoemde waarden
300 fl symmetrisch en 75 A asymmetrisch beperken, lopen we al direct vast met
onze enkelvoudige straler. Als dipoool (middengevoed) is deze laagohmig en
blijkt een impedantie van ca. 75 Cl te hebben. Echter is de dipool een sym
metrisch systeem en bovendien is de kabel niet altijd geschikt voor transport
van zenderenergie.
Een oplossing is gevonden in de toepassing van de „gevouwen" dipool zoals
gegeven in fig. 7-17. Door het aanbrengen van een tweede geleider vlak bij de
eerste en doorverbindingen aan te brengen aan de beide uiteinden, blijkt de
impedantie in het voedingspunt 300 Cl te worden. Dit kan dus prachtig worden
gevoed met 300 A-lint.
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I

Fig. 7-17. „Gevouwen" dipool met tweede, doorlopende straler.

Bezien we de 6-elements Yagi uit de tabel op blz. 119 dan vinden we een aanpassingsweerstand van 18 A. Door de dipool als gevouwen dipool uit te voeren,
wordt deze impedantie dus 4x zo groot, dus 72 A hetgeen goed aanpast op een
75 A-lijn. Zouden we nóg een draad parallel aan de dipool spannen (dus totaal
3 stralers n.l. één dipool en twee doorlopende stralers), dan wordt de impedan
tie 3 x 3 = 9x zo groot. Voor de 6-elements Yagi dus 9 x 18 = 162 A, wat niet
erg praktisch is. Bij totaal 4 stralers (3 extra draden) wordt dit 4 x 4 = 16x zo
groot, dus 16 x 18 = 288 Cl, hetgeen een zeer goede aanpassing op het 300 fi
lmt geeft. Voor onze 3-elements Yagi van 10 fl kunnen we dus tot 5 stralers gaan,
waardoor we 25 x 10 = 250 fl krijgen. Deze extra stralers moeten vlakbij de
dipool worden aangebracht en wel symmetrisch hier omheen worden geplaatst.
Het is lang niet altijd mogelijk om de impedantie in het voedingspunt van de
antenne zodanig aan te passen, dat dit overeenkomt met de karakteristieke
impedantie van de te gebruiken voedingslijn. In dit geval past men „impedantietransformatie" toe waarvoor verschillende methoden ter beschikking staan.
De T-match (T-aanpassing) is populair voor VHF-antennes, bestaande uit een
buisvormige horizontale halvegolfstraler, waaronder een korter, in het midden
onderbroken T-stuk voor de aanpassing zorgt. Deze wordt verkregen door de
brugstukken zodanig te verschuiven tot juiste aanpassing aan de impedantie
van de voedingslijn (niet hoger dan 300 fl) is verkregen (fig. 7-18).
De Gamma-match (gamma-aanpassing) (fig. 7-19) is in principe een halve Tmatch, zodat ze wordt gebruikt voor koppeling met asymmetrische voedingslij
nen.
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De Delta-match (fig. 7-20) komt sterk overeen met de T-match maar is meer ge
schikt voor „open" voedingslijnen die bijv. een 600 Cl impedantie hebben, hoe
wel ook lagere impedantielijnen bruikbaar zijn. Qua constructie is deze uitvoe
ring geschikter voor draadantennes voor het normale HF-gebied. Ook deze kan
in asymmetrische uitvoering worden toegepast.
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De X/4-transformator. Deze berust op de eigenschap dat men twee ongelijke
impedanties op elkaar kan aanpassen door tussenschakeling van een sym
metrische voedingslijn van A/4 lengte. Voorwaarde is dat de impedantie van de
voedingslijn Z= VZ, • Z2 waarin Zy en Z2 de op elkaar aan te passen impedan
ties zijn (fig. 7-21).
Wil men bijvoorbeeld een symmetrische antenne met 300 ü impedantie aanpas
sen aan een 50 Cl symmetrische voedingslijn, dan kan men een voedingslijn met
A/4 lengte en een impedantie Z = V50 • 300 ~ 122 Ü toepassen.
Een ander probleem is de aanpassing van symmetrische naar asymmetrische
impedantie. Vele apparaten zijn thans standaard uitgevoerd met 50 H of 75 H
asymmetrische ingang waarop dus direct een coaxiale voedingslijn met dezelf
de karakteristieke impedantie kan worden aangesloten. Men gebruikt hiervoor
z.g. baluns (spreek uit baloens). Dit is een afkorting van „balanced-unbalanced
transformer". Men gebruikt hiertoe een paar bifilair gewikkelde spoelen ge
schakeld als in fig. 7-22. Bij gebruik van een geschikte ferrietkern is een hoog
rendement te bereiken.
-orv'Yvv
asymmetrisch

Fig. 7-22
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Wikkel de 4 spoelen 2 aan 2 bifilair, elk stel over één helft van de ronde kern
(fig. 7-23) van geïsoleerd koperdraad 2 a 3 mm dik. Deze transformator is bruik
baar tussen 2 en 30 MHz voor impedanties van 50 H tot 75 Cl en geschikt voor
grote vermogens.
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7.5. Enige bijzondere antennes
Er zijn bij de zendamateurs enkele bijzondere antennesystemen zeer populair
geworden en we willen deze hier dan ook vermelden.
Allereerst de „ground plane"-antenne, die bestaat uit een verticale straler die
yU golflengte lang moet zijn. Als tegencapaciteit wordt een kunstmatig hori
zontaal vlak gebruikt, samengesteld uit enige horizontale draden (zie fig. 7-24).
De antenne wordt vaak gebruikt voor de hogere frequentiebanden als 14 MHz
en hoger. De stralingsweerstand van de antenne is ca. 36 Cl zodat bij gebruik
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van een 72 ft-kabel een impedantietransformator nodig is. Een veel toegepaste
variant is het plaatsen op de nok van een schuin dak (fig. 7-25). Lopen de draden
van de tegencapaciteit onder een hoek van 120°, dan blijkt de aanpassingsimpedantie ca. 52 fl te bedragen zodat met een 50 ü-voedingslijn kan worden ge-

Fig. 7-25. Groundplane-antenne voor
montage op schuin dak waarbij de 4
draden van de tegencapaciteit een
hoek van 120° vormen.

Fig. 7-24. Groundplane-antenne met te
gencapaciteit gevormd door 4 horizontale
draden.
werkt. De hoek, waaronder de straling plaats heeft, gemeten ten opzichte van
het horizontale vlak, wordt wel iets groter maar blijkttoch uitstekend te voldoen.
Een antenne die vooral in de USA populair is, is de „cubical quad". Dit is in feite
een grote raamantenne met daarachter een even grote reflector. De zijden van
het raam zijn elk 'U golflengte lang; de afstand tussen straler en reflector is ca.
0,2 golflengte. Ook deze antenne is vanwege zijn afmetingen alleen bruikbaar
op de hogere frequenties. Evenals bij de Yagi-antennes wordt ook hier de
reflector op een iets lagere frequentie afgeregeld. Bij toepassing van een enkele
winding is de aanpassingsimpedantie ca. 75 ü, terwijl bij toepassing van twee
windingen met 300 ü-lint kan worden gevoed. Het voordeel van zo'n antenne
is vooral gelegen in de geringere plaatsruimte t.o.v. een enkeldraads zeppelin
gecombineerd met het richteffect en enige opslingering (gain). Fig. 7-26 geeft
een voorbeeld van deze antenne.
REFLECTOR,
STRALER'

Fig. 7-26. Cubical quad voor 300 Cl-aanpassing en reflector.

Een andere antenne, niet alleen populair in de USA maar ook in Engeland en
andere landen, is de „Windom"-antenne. Dit is een meerbanden-antenne waar
van de aanpassing steeds goed is bij juiste constructie. Fig. 7-27 toont een uit124
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voering geschikt voor 40, 20, 15 en 10 m. De lengte van de beide „V-feeders"
is niet kritisch maar moet minstens gelijk aan 6,71 m zijn, echter liefst meer. De
voedingslijn onder het V-stuk kan een 600 Cl open lijn zijn, maar men kan ook
een balun gebruiken met transformatie van 600 17 naar 75 Cl, zodat een 75 ftcoax voor verdere verbinding naar de zender kan zorgen.
20.13 m

o-

O
6,71m

balun

75/1 coax

Fig. 7-27
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Hoofdstuk 8
Metingen en meetapparatuur

Hoewel de pioniers van de radiotechniek, evenals de allereerste radio-amateurs,
tijdens het moeizaam onderzoekingswerk in de beginjaren geschikte meetap
paratuur moesten ontberen, is het thans welhaast ondenkbaar enig serieus
radio-onderzoek te verrichten zonder gebruikmaking van meetinstrumenten. Dit
geldt eveneens voor het radioamateurisme en hoewel de radioamateur niet zal
kunnen beschikken over een dure en uitgebreide laboratoriuminstallatie, is het
toch wel noodzakelijk om enkele eenvoudige meetapparaten te bezitten.
Het controleren en afregelen van nieuw gebouwde apparatuur, controlemetingen tijdens het gebruik alsmede het opsporen en verhelpen van fouten en
storingen, dit alles is tegenwoordig praktisch ondenkbaar zonder gebruik van
meetapparatuur.
In dit hoofdstuk zullen we enkele metingen en de daarvoor benodigde meetap
paratuur bespreken. Het onderwerp is echter zeer uitgebreid en kan in een
boekje als dit slechts summier worden behandeld.
Op de eerste plaats moet de amateur in staat zijn om spanningen en stromen
te kunnen meten. Spanningen en stromen, die in elk elektronisch apparaat be
palend zijn voor de goede instelling en werking, moeten dus voor een juiste
controle kunnen worden gemeten.
Hierbij moet men bijvoorbeeld in staat zijn van elke transistor, of deze nu in een
ontvanger, zender of enig hulpapparaat wordt gebruikt, de voornaamste werk
spanningen te bepalen, zoals de emitterspanning, basisspanning, collectorspanning en niet te vergeten de totale voedingsspanning. Het meten van enkele
gelijkstroomwaarden is eveneens van belang.
Vaak is het wenselijk de hoogfrequente spanningen aan zender of ontvanger
te kunnen meten, waarvoor weer andere meters nodig zijn.
Voor het meten van gelijkspanningen en -stromen komt op de allereerste plaats
in aanmerking de z.g. draaispoelmeter. Hierbij is een spoeltje, dat mechanisch
zeer licht is geconstrueerd, draaibaar opgesteld tussen de polen van een per
manente magneet, terwijl een wijzer, die aan de spoel is bevestigd, op een
schaalverdeling de aanwijzing verzorgt. Wordt door de spoel een gelijkstroom
gestuurd, dan zal het hierdoor optredende magnetische veld samen met het
veld van de magneet een draaimoment op de spoel veroorzaken, waardoor de
spoel zal draaien totdat weer een evenwicht van krachten bestaat. De hierdoor
ontstane uitslag van de wijzer is een maat voor de toegevoerde stroom. Dit type
heeft een praktisch lineaire schaal en is alleen geschikt voor gelijkstroom.
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Weekijzerinstrumenten vertegenwoordigen een tweede groep van meters, die
berusten op de aantrekking van een stukje ijzer door het veld van een stilstaande
spoel, waardoor de te meten stroom vloeit. De schaal is door speciale construc
tie praktisch lineair te maken. De weekijzerinstrumenten zijn geschikt voor ge
lijkstroom én voor wisselstroom.
Er zijn nog diverse andere typen van meetinstrumenten voor stroom of span
ning die meestal voor amateurgebruik niet zo algemeen worden toegepast als
de beide bovengenoemde.
Het meetbereik van een meter staat gewoonlijk op de schaal aangegeven. Een
meter, die bij volle uitslag bijv. 300 V aanwijst, is dus geschikt voor het meten
van spanningen tussen nul en 300 V. Een meter van 100 mA is dus geschikt voor
het meten van stromen tussen nul en 100 mA.
Men gaat uit van een bepaald metersysteem, bijvoorbeeld een stroommetertje
met 1 mA volle uitslag en met een inwendige weerstand van 100 Cl. Volgens
de Wet van Ohm is bij volle uitslag de benodigde spanning dus 0,1 V, zodat men
de meter ook als voltmeter kan beschouwen met een meetbereik van 0-0,1 V.
Men drukt de gevoeligheid van een meter meestal uit in het aantal H/V. In ons
voorbeeld, met 100 H per 0,1 V, is de gevoeligheid dus 1000 fi/V. Hoe groter
dit getal hoe gevoeliger de meter, want hoe minder stroom nodig is voor een
bepaalde meteraanwijzing.
Voor gebruik als voltmeter moet men het meetbereik vergroten. Dit kan gebeu
ren door middel van voorschakel- of serieweerstanden. Schakelen we in serie
met de meter van ons voorbeeld een weerstand van 900 fl, dan is als het ware
de totale meterweerstand vergroot tot 1000 Cl (zie fig. 8-1). Voor volle meteruitslag moet de stroom weer 1 mA zijn, zodat de totale spanning 1 V is, verdeeld
als 0,1 V over de meter en 0,9 V over de voorschakelweerstand. Door het aan
brengen van de weerstand is het meetbereik van 0,1 V vergroot tot 1 V.
0.1V

Fig. 8-1. Toepassing van een serieweerstand
ter vergroting van het meetbereik van een volt
meter.
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Met het gevoeligheidsgetal (1000 Cl/M) is onmiddellijk de weerstand voor elk ge
wenst meetbereik te bepalen. Voor 10 V volle uitslag moet de totale weerstand
10 000 Cl zijn (100 f! meter + 9900 fï weerstand), terwijl voor 300 V de totale
weerstand dus 300 000 Cl moet worden. Een combinatie van meerdere bereiken
is óók mogelijk. Voor de twee bereiken 10 V en 300 V kan men bijvoorbeeld twee
weerstanden in serie schakelen zoals fig. 8-2 aangeeft. De weerstanden worden
dan 100 H (meter) + 9900 Cl (10 V-bereik) + 290 000 fl (300 V-bereik). Het is
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begrijpelijk, dat op deze wijze een combinatie van vele meetbereiken met één
metersysteem zeer aantrekkelijk is.
Het gevoeligheidsgetal geeft echter nog meer aan, namelijk de geschiktheid
voor het meten van spanningen in bepaalde circuits. We moeten namelijk be
denken dat elke meter een eigenverbruik heeft. In ons voorbeeld is dat een
stroom van 1 mA bij volle uitslag, onafhankelijk van het spanningsmeetbereik.
Het is mogelijk, dat door het aansluiten van onze meter op een bepaald punt
in ons apparaat, waarvan we de spanning willen meten, deze spanning veran
dert door het meterverbruik. Dit zal niet het geval zijn als we de spanning van
een voedingsapparaat, dat in staat is 100 mAte leveren, willen controleren, daar
het verbruik van 1 mA op de 100 mA bepaald géén veranderingen in de instellin
gen zal veroorzaken. Anders is dit als we bijvoorbeeld de basisspanning van een
transistor willen meten.

Fig. 8-2. Toepassing van meerdere weerstan
den in serie voor diverse meetbereiken van de
voltmeter.
In fig. 8-3 vinden we een normale transistorinstelling aangegeven. Sluiten we
onze meter uit fig. 8-2 met een meetbereik van 0-10 V aan op punt B dan zal door
het eigenverbruik van de meter de spanningsverdeling over de potentiometerschakeling worden verstoord en de spanning op punt B aanmerkelijk zakken.
De schakeling is berekend voor een basisstroom van lOjxAen een potentiometerstroom van 94 p.A. De spanning op punt B is 1,7 V.
+ 12V
104 pA
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JOOk
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Ih
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JÖJjA
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94pA
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10k1
0,66V

j
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Fig. 8-3

Na aansluiting van de meter, waarbij dus 10 000 ü parallel komt aan de weer
stand van 18 000 (ï, zakt de basisspanning tot 0,66 V! (reken dat voor uzelf eens
even na). Onze meter is hier dus bepaald ongeschikt.
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Willen we ons metertje andere stroombereiken geven voor het geval dat we het
als stroommeter (ampère- of milliampèremeter) willen gebruiken, dan zullen we
een weerstand parallel moeten schakelen (z.g. shuntweerstand). Indien we bij
voorbeeld een weerstand van 100 ft parallel schakelen dan zal de te meten
stroom zich gelijkelijk over meter en shunt verdelen (zie fig. 8-4). Voor volle
meteruitslag ( 1 mA door de meter) zal ook door de shunt 1 mA moeten gaan
zodat de totale stroom nu 2 mA bedraagt. Het meetbereik is dus verdubbeld.
Voor een meetbereik van 10 mA zal bij volle uitslag 9 mA door de shunt moeten
gaan. Omdat de spanning over meter en shunt gelijk is, zal de shuntweerstand
9x zo klein moeten zijn als die van de meter, omdat de stroom 9x zo groot is.
100
De shuntweerstand is dan ■— = 11,1 ft. Voor 100 mA meetbereik wordt de
9
100
shuntweerstand----- = 1,11 ft. Op deze wijze kunnen voor verschillende meet99
bereiken de juiste shunts worden bepaald.

Fig. 8-4. Toepassing van een parallelweerstand
(shunt) ter vergroting van het meetbereik als
stroommeter.

Vaak wordt de z.g. universaalshunt gebruikt. Dit is een weerstand parallel aan
de meter geschakeld, voorzien van aftakkingen. Natuurlijk kunnen voor de delen
ook afzonderlijke weerstanden worden gebruikt (fig. 8-5).
IrriA

0
Fig. 8-5. Het principe van de universaalshunt.

2fl

ten
100 mA

eon

2mA

KmA

Bij combinatiemeetinstrumenten wordt eenzelfde metersysteem gebruikt voor
een groot aantal spanning- en stroombereiken. Vaak wordt door middel van een
goede schakelaar het meetbereik gekozen en de juiste weerstand(en) inge
schakeld. Soms ook bouwen amateurs zo'n instrument zonder algemene keuzeschakelaar, maar kunnen de bereiken gekozen worden door middel van
stekerbussen.
Hoewel wisselspanningen vaak met een weekijzermeter worden bepaald, ge
bruikt men in een combinatie-instrument liever een draaispoelmeter waarbij op

i
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i

de wisselspanningsbereiken de gelijkstroom wordt verkregen door gelijkrich129
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ting met seleencellen of germaniumdioden in z.g. Graetz-schakeling (ziefig.8-6)
die voor de gelijkstroommetingen worden afgeschakeld. De cellen geven enig
spanningsverlies, zodat in het algemeen niet dezelfde voorschakelweerstanden
als voor gelijkspanningen kunnen worden gebruikt. Wisselstromen kunnen
meestal slechts met behulp van een transformator worden gemeten. De con
structie hiervan is niet eenvoudig en valt buiten het bestek van dit boekje.

Fig. 8-6. De Graetz-schakeling voor het gelijkrichten van de te meten wisselspanning bij
toepassing van een gelijkstroommeter.

Onder wisselspanningen hebben we eigenlijk stilzwijgend verstaan spanningen
met lage frequentie, dus bijv. afkomstig van het lichtnet of in elk geval met fre
quenties beneden bijv. 1000 Hz. Wil men h.f.-wisselspanningen meten, dan is
de bovengenoemde oplossing hiertoe meestal ongeschikt.
Men gebruikt hiertoe de z.g. diodevoltmeter waarvan fig. 8-7 een voorbeeld
geeft.
Doordat de te meten wisselspanning door de dioden wordt gelijkgericht, ont
staat een gelijkstroom door de meter afhankelijk van de wisselspanning en van
de ingeschakelde voorschakelweerstand.
O.Olp

BA 100
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BA 100
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Fig. 8-7
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Bij een ander metertype krijgt men andere meetbereiken of moet men andere
voorschakelweerstanden toepassen. Hogere spanningen kunnen ook worden
gemeten, maar dan moet men dioden kiezen die een overeenkomstig grote
sperspanning kunnen verdragen. De demping van de meter op het te meten
circuit is uiterst klein.
Voor het meten van onderdelen gelden de volgende overwegingen.
Weerstanden kunnen bijv. worden gemeten met toepassing van de Wet van
Ohm (U = / •/? of/7 = U/l). Als wedusd.m.v.een batterij of andere voedingsbron
een stroom door de te meten weerstand sturen en we meten dan de spanning
óp de weerstand en de stroom dóór de weerstand dan kunnen we R bepalen

;
l
l
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(zie fig. 8-8). Echter moet hier nog een correctie op de mA-meter worden toege
past, die namelijk óók de stroom door de voltmeter aanwijst. Meet men kleine
weerstandswaarden met een stroom die vele malen groter is dan het stroomver
bruik van de voltmeter, dan kan dit laatste vaak verwaarloosd worden. Voor gro
te weerstandswaarden past men bij voorkeurdeschakeling uitfig.8-9toe,waar
bij de voltmeter de spanning over de mA-meter mede meet. Is de inwendige
weerstand van deze laatste bekend, dan is correctie eenvoudig toe te passen.
Is deze weerstand zeer klein t.o.v. R dan kan ze vaak verwaarloosd worden.
Indien de meetspanning voldoende nauwkeurig bekend is of op een bekende
waarde kan worden ingesteld, dan kan de voltmeter vervallen. Dit wordt toege
past in combinatiemeters waarbij één of twee standen weerstandsmeting zijn
toegevoegd.

Fig. 8-8. Weerstandmeting met stroom- en
spanningsmeters. De mA-meter wijst te
vens het stroomverbruik van de voltmeter
aan.

\v

Fig. 8-9. Weerstandmeting met stroom- en
spanningsmeters. De voltmeter wijst hier
tevens de spanningsval over de mA-meter
aan.

Weerstanden kunnen nauwkeurig worden bepaald op een z.g. brug van Wheatstone (zie fig. 8-10). Deze bestaat uit een potentiometer RyR2 en aansluitklemmen voor een ijkweerstand R en de te meten weerstand Rx. Het kan worden afft
geleid dat hier Rx = R •« Indien nu de schaal van de potentiometer wordt geijkt
ft
2
in de verhouding
dan kan men Rx onmiddellijk bepalen als R bekend is.
n2

Meestal bouwt men enkele standaardweerstanden in, die dan met een schake
laar kunnen worden gekozen. Een praktisch voorbeeld geeft fig. 8-11 waar 5
standaardweerstanden van telkens 10x grotere waarde zijn gekozen. Door een
potentiometer van 500 ü te kiezen met twee weerstanden van 125 H in serie,
verkrijgt men een schaalijking van 0,2 tot 5. Voor de standaardweerstand van
10 ü loopt dus het meetbereik van 0,2 • 10 tot 5 • 10 dat is 2 tot 50 ü. Voor
100 H wordt dit 20 en 500 ü, enz. Als indicator is weer een metertje met
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100 ft weerstand gekozen die overbrugd is met een weerstand van 20 ft, die
met de drukschakelaar D kan worden uitgeschakeld. Hiermee wordt de meter
beveiligd, zolang de instelling van de potentiometer nog geheel verkeerd is. Na
een grofinstelling kan, door D in te drukken, nauwkeuriger worden ingesteld en
afgelezen.

R1

R2

Fig. 8-10. Weerstandmeting op de brug van Wheatstone. De
te meten weerstand R„ wordt vergeleken met een bekende
weerstand R.
Rx

*

-0

R

41+
o

xn\

V

Fig. 8-11. Praktisch voorbeeld van een brug
van Wheatstone voor weerstandmeting.
Schakelaar S2 kiest het meetbereik. Druk
knop D schakelt de gevoelige meterstand in.

Een groot voordeel van deze brugmethode is, dat de batterijspanning géén in
vloed heeft op de nauwkeurigheid van de meting en slechts de gevoeligheid
van de aflezing bepaalt.
Condensatoren kunnen eveneens met deze brug worden gemeten indien men
de batterij vervangt door een l.f.-oscillatortje, die een toon van bijv. 1000 Hz
produceert, terwijl de meter dan wordt vervangen door een hoofdtelefoon. De
ijkweerstanden moeten dan door ijkcondensatoren worden vervangen, of
althans moet men de schakelaar voor deze condensatoren uitbreiden, want ook
de weerstanden kunnen natuurlijk met wisselspanning worden gemeten. Een
voorbeeld geeft fig. 8-12 waarbij de wisselspanning wordt ontleend aan een
neonoscillatortje. Men lette erop dat de brug in feite impedanties meet, zodat
men voor de capaciteitsmeting de potentiometeraflezing moet omkeren! Zéér
eenvoudig kan worden gewerkt met 50 Hz wisselspanning van een gloeistroomtransformator als meetspanning, maar hiermee is de meetnauwkeurigheid min
der goed en de toon hinderlijk bij lang gebruik.
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Een handig apparaatje voor het meten van frequenties is nog altijd deabsorptiefrequentiemeter. In zijn eenvoudigste vorm bestaat deze uit een draaicondensator van zeer robuuste constructie in een stevige metalen doos, voorzien van een
duidelijke schaalverdeling en een degelijke fijnregeling. Op de buitenzijde van
de doos zijn dan stekkerbussen aangebracht, waarop spoelen voor diverse golfbereiken kunnen worden aangesloten. Voor het bepalen van de frequentie van
een zender koppelt men dan de spoel met de afstemspoel van de oscillator. Bij
het draaien aan de draaicondensator zal men dan op een gegeven moment
„door de afstemming" heen draaien, waarbij extra energie aan de oscillator
wordt onttrokken, hetgeen op een anodestroom- of roosterstroommeter kan
worden afgelezen. Bij sterke koppeling kan de oscillator zelfs afslaan, hetgeen
bijvoorbeeld in een controle-ontvanger kan worden geconstateerd. Vaak echter
is de oscillator volledig afgeschermd en zal men de h.f.-energie voor de meting
bijvoorbeeld aan de eindtrap (tankkring) moeten onttrekken. Hier is meestal zo
veel energie beschikbaar dat gebruik kan worden gemaakt van een neonindicatorlampje parallel aan de absorptiekring (zie fig. 8-13).

t

T

Fig. 8-13. Absorptie-frequentiemeter met verwisselbare spoel en
neonindicatielampje.

In alle gevallen geschiedt het meten het nauwkeurigst met zo los mogelijke kop
peling tussen de absorptiemeter en de te meten spoel.
Een interessant voorbeeld geeft fig. 8-14. Hierbij is de absorptiemeter voorzien
van een mA-meter als indicator hetgeen de gevoeligheid ten zeerste vergroot.
De diode zorgt voor de gelijkrichting. Echter is deze meter voorzien van antenneaansluiting waar een verticale staaf van bijv. 1 m lengte kan worden aangeslo
ten. De meter werkt dan als veldsterktemeter en is zeer geschikt voor controle
van de juiste antenneafstemming bij zenders. Tevens is nog een aansluiting
voor koptelefoon aanwezig, zodat het apparaat alsmodulatiemonitor kan dienen
ter controle van de modulatiekwaliteit van de eigen uitzendingen. Men kan

V
J_ -2r
T 1~

T
woop T“
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Fig. 8-14. Absorptiemeter, tevens
veldsterktemeter en modulatie
monitor. Spoelen met eigen parallelcapaciteiten voor bandspreiding.

natuurlijk ook het neonbuisje als indicator blijven gebruiken voor de frequentiemetingen en de telefoon bij de veldsterktemetingen, mits de zender dan ge
moduleerd is met een constante toon. De mA-meter kan dan vervallen.
De spoel is in dit schema voorzien van een „tap"waaropdediodeendestaafantenne zijn aangesloten, om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de afstemkring zo weinig mogelijk te beïnvloeden. De spoel heeft extra parallelcapaciteit
in de vorm van een vaste condensator en trimmer, die zó worden gekozen, dat
met de hierbij kleine draaicondensator een goede bandspreiding wordt verkre
gen, hetgeen de meetnauwkeurigheid belangrijk vergroot. Voor elke band is nu
een spoel, aldus afgeregeld ter beschikking.
Voor frequentiemetingen wordt ook vaak de heterodyne-methode toegepast
waarbij het signaal van een geijkte oscillator wordt gemengd met dat van de
zender. Een geschikte ontvanger kan hierbij als indicator worden gebruikt. Zijn
beide frequenties niet gelijk, dan hoort men een verschilsignaal in de telefoon
of de luidspreker. Is de frequentiemeter echter juist op de zenderfrequentie in
gesteld dan hoort men géén interferentietoon meer (nul-interferentie) en kan
de frequentie worden afgelezen.
Een zeer handig meetapparaat voor de amateur is de dipmeter. Dit is werkelijk
een manusje-van-alles en kan voor vele doeleinden worden toegepast. Als er
één meetapparaat op het verlanglijstje van de amateur mag staan dan moet het
de dipmeter zijn. Het is in feite een uitbreiding van de handige absorptiemeter
met een transistor die als oscillator kan worden geschakeld. Hiertoe is de
Colpitts-schakeling gekozen die het voordeel heeft dat geen taps op de omwisselbare spoelen behoeven te worden aangebracht. Daartegenover staat het ge
bruik van een tweevoudige variabele condensator. De grootte hiervan hangt
sterk af van de frequentiebereiken die men wil bestrijken. Wil men tot 150 a 200
MHz komen dan is een varco van ca. 2 x 100 pF goed bruikbaar maar daarmee
is het middengolfgebied niet meer in één bereik te maken.
Voor de middenfrequentie van ca. 450 kHz kan men met een parallelcondensator
bijv. 400-500 kHz realiseren.
Als S is ingeschakeld, zal de transistor oscilleren. De opgewekte h.f.-spanning
zal door de diode worden gedetecteerd en de meter zal dit aanwijzen. Met de
potentiometer P is de meter op volle uitslag in te stellen. Indien deze „zendende"
golfmeter in de buurt van een resonantiekring komt en daarna hierop wordt af
gestemd zal de te meten kring energie onttrekken aan de dipmeter, wat dalen
van de wisselspanning veroorzaakt, dat weer door het teruglopen van de meteraanwijzing wordt aangegeven. Door precies af te stemmen in de „dip" van de
meteruitslag kunnen we de frequentie waarop de kring resoneert aflezen.
Om eventuele frequentieverschuiving door de „dipper" zo gering mogelijk te
doen zijn, maken we de koppeling met de kring geleidelijk losser (langzaam
terugtrekken van de dipperspoel) waarbij we de dipper steeds bijstemmen in
de dip, totdat we bijna geen dip meer constateren. De dipper is dan juist af
gestemd. Willen we de frequentie bepalen van een kring waar reeds hoogfre135

quent aanwezig is (bijv. een zenderkring) dan schakelen we de dipper niet in
maar gebruiken hem als absorptiemeter.
Wanneer we de zelfinduktie van een spoel willen bepalen, vormen we er een
resonantiekring mee met een condensator waarvan we de capaciteit kennen.
Met de formule voor de resonantiefrequentie (zie hoofdstuk 2) kan de zelfinduk
tie worden berekend als we met de dipper de resonantiefrequentie hebben be
paald.
t39p
2* \
100p I

l7m

7 o-

j j >00p

20p

lOp
D
3,3k

3.3k

4700p

4.7k
100 k

4700\p

|
6.8k

-0-K
0~ 100pA

lOk

T I =2

4700p

6,8k
S
+ 12V

Fig. 8-15

We willen thans wijzen op een voor phone-amateurs wel uiterst nuttig instru
ment, n.l. de katodestraaloscillograaf.
Aan dit meetapparaat zou een geheel boek gewijd kunnen worden maar we be
perken ons uitsluitend tot het gebruik als modulatiecontrole-instrument.
De katodestraalbuis bestaat in feite uiteen normaal elektrodensysteem waarbij
de constructie er geheel op gericht is, de uit de katode tredende elektronen te
bundelen tot één straal die met grote snelheid (hoge spanning!) tegen een fluo
rescerend scherm wordt gericht (zie fig. 8-16).
Door middel van twee paar afbuigplaten zijn we in staat de richting van de straal
te beïnvloeden. Brengen we tussen de verticaal staande afbuigelektroden een
wisselspanning aan, dan zal het hierdoor gevormde wisselveld de elektronenstraal in dezelfde frequentie horizontaal héén en weer bewegen. Aangezien de
elektronenstraal op het fluorescerende scherm een lichtpunt doet ontstaan, zien
we nu dit lichtpunt heen en weer bewegen. Is de frequentie hoog genoeg dan
zien we slechts een horizontale streep.
Evenzo zal een spanning tussen de horizontaal geplaatste platen een verticale
beïnvloeding geven, zodat we met dé combinatie van deze twee het lichtpuntje
over het gehele scherm kunnen laten wandelen.
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Door nu aan de platen voor verticale afbuiging enige h.f.-spanning van de zen
der toe te voeren en aan de platen voor horizontale afbuiging een spanning af
komstig van de modulator-output zijn we in staat de modulatiekwaliteit te
beoordelen. We kunnen de oscillograaf aansluiten als in fig. 8-16. De extra
afstemkring bij de aansluitklemmen voor verticale afbuiging is niet strikt nood
zakelijk, maar geeft een belangrijke verbetering in de gevoeligheid. De verbin
ding met de tankkring moet als „link" worden uitgevoerd om ongewenste h.f.straling te voorkomen. Met de potentiometer wordt de l.f.-spanning van de
modulator ingesteld.

tankkring
zender

;

w

VJ
van
\ lOOk
modulator

Fig. 8-16

r

Fig. 8-17 laat enkele belangrijke figuren zien. In geval a treedt slechts een hori
zontale streep op hetgeen betekent dat alléén de l.f.-spanning aanwezig is. In
(b) betekent de verticale streep dat slechts h.f.-spanning aanwezig is. In (c) zien
we de trapeziumachtige figuur optreden die zo kenmerkend is bij deze controlemethode. De modulatiediepte is hier < 100%. In (d) is het trapezium tot een drie
hoek uitgegroeid waarbij de modulatiediepte precies 100% is. Bij overmodulatie
verschijnt een horizontale streep aan de driehoek zoals in (e) is weergegeven.
Voor het instellen van de modulatie kan het beste met een toon van 400 of 1000
Hz worden gemoduleerd. Voor continue controle tijdens de uitzendingen kan
deze instelling gehandhaafd blijven.
Bij controle van een SSB-modulatie past men liefst dubbeltoonmudulatie toe
(zie hoofdstuk 6).

©"
(b)

Fig. 8-17. Oscilloscoopbeelden bij de modulatiecontrole.
a. géén h.f.-signaal aanwezig.
b. géén U.-signaal aanwezig.
c. modulatiediepte < 100%.
d. modulatiediepte 100%.
e. modulatiediepte > 100%.
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Hoofdstuk 9
De inrichting van het amateurstation

In dit hoofdstuk willen we enkele aanwijzingen geven, die bij het inrichten van
ons amateurstation van belang kunnen zijn. Of we dit amateurstation nu uitslui
tend als luisterstation oï als zendstation inrichten, of we het eenvoudig en be
scheiden willen doen of groots opzetten, in alle gevallen gelden toch een aantal
regels die we liefst niet uit het oog moeten verliezen, terwijl ook praktische aan
wijzingen in alle gevallen gelden.
Allereerst zal de amateur, na bestudering van literatuur en na overleg met zijn
meer ervaren collega's, tot een besluit moeten komen hoe zijn toekomstig
station er uit zal gaan zien. Een zeer belangrijk punt is of hij apparatuur zal gaan
kopen of dat hij zelf gaat bouwen. Misschien zelfs gedeeltelijk kopen en ge
deeltelijk zelf maken. Dit hangt natuurlijk van een aantal faktoren af. Heeft men
voldoende financiële mogelijkheden; hoe liggen de technische kwaliteiten en
vaardigheden; hoeveel tijd heeft men ter beschikking.
Gaan we zelf bouwen dan zorgen we voor een goed principeschema. Dat kan
een bestaand, goed werkend, ontwerp zijn uit een boek, een tijdschrift of van
een collega. Eventuéél brengen we er wijzigingen in aan volgens onze eigen
ideeën. Daarna gaan we materiaal verzamelen (transistoren, weerstanden,
condensatoren, prints, enz. maar ook de mechanische onderdelen als montagestrips, kastje, enz.). We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds
in ons bezit zijnd materiaal.
Beschikken we bijvoorbeeld niet over een opgegeven transistor maar wel over
een overeenkomstig type dan gaan we na of hiervoor het schema moet worden
aangepast om de juiste instelling te verkrijgen.
We maken een schets van de opstelling waarbij we, vooral in het begin, de
verschillende onderdelen niet te dicht naast elkaar moeten plaatsen om onder
linge ongewenste beïnvloeding te voorkomen.
Het is logisch, dat een vloeiende opstelling volgens het principeschema meestal
de beste resultaten oplevert.
Hebben we een zender bestaande uit verschillende trappen, dan is het het een
voudigste, deze in één lijn naast elkaar op te stellen. Alleen indien het schema
nagebouwd wordt naar een bestaand ontwerp, kan men de door de auteur ge
vonden opstelling volgen (en daardoor waarschijnlijk wat kleiner uitkomen) om
dat dit is uitgezocht en de ergste kwalen reeds genezen zijn.
Zorg dat de gevoelige punten in het apparaat geen kans krijgen ongewenste
spanningen op te vangen. In een ontvanger zijn dit op de eerste plaats alle ingan138

gen met bijbehorende leidingen. Vooral de antennekringen en de ingang van
de eerste laagfrequenttrap zijn zeer gevoelig. Een gevaarlijke storingsbron kan
o.a. een voedingstrafo met een sterk strooiveld zijn die ongewenste spanningen
kan induceren bijvoorbeeld in de middenfrequenttransformatoren.
In hoofdstuk 2 is reeds opgemerkt, dat transistoren vrij gevoelig zijn voor tem
peratuur. Dit betekent dat bij het construeren van een apparaat, dat met transis
toren wordt uitgerust, goede aandacht moet worden besteed aan de bedrijfs
omstandigheden. Zorg ervoor dat de plaatsen, waar transistoren worden ge
monteerd, niet of nauwelijks warm kunnen worden.
Bovendien moeten transistoren waarin warmte wordt ontwikkeld zoals eindtransistoren van de ontvanger, in de zender, enz. van een deugdelijke koeling
worden voorzien. Dit kan gebeuren door de transistoren te voorzien van koelvinnen van voldoende grootte of door montage tegen een metalen chassis of beu
gel, die voor warmteafvoer kan zorgen. Raadpleeg hiertoe de gegevens van de
fabrikant. Ook tijdens de montage moet worden voorkomen dat de transistor
wordt beschadigd door sterke warmtetoevoer van de soldeerbout. Gebruik
daarom een soldeerbout die niet warmer is dan strikt noodzakelijk. Soldeer de
aansluitingen zo snel mogelijk, verhit de soldeerplaats niet langer dan 5 secon
den achtereen en soldeer niet dichter bij de transistor dan 5 mm. Indien de
aansluitdraden moeten worden gebogen, maak dan de buiging niet dichter bij
de transistor dan 1,5 mm. Zorg tevens dat de soldeerbout voldoende geaard
is, daar de transistor ook door lekstroom kan worden beschadigd.
In het algemeen zullen alle benodigde apparaten, hetzij ontvangers, hetzij
zenders of delen hiervan, hetzij meetapparaten of voedingsapparaten, in kastjes
worden gebouwd. Vanzelfsprekend is een frontplaat nodig, waarop alle bedienings- en controle-organen zijn geplaatst.
De onderdelen zullen meestal op een printplaat worden geplaatst. Dit kan een
speciaal voor het apparaat ontworpen print zijn en via de handel betrokken.
Maar ook kunnen we zelf prints maken naar eigen ontwerp. Hiertoe zijn bij de
radiohandel diverse geschikte procédé's verkrijgbaar. Het eenvoudigste is om
met standaard-prints te werken. Deze hebben een aantal printsporen en gaten
die gemakkelijk zijn aan te passen aan het gewenste ontwerp.
Omdat men verplicht is ervoor te zorgen dat geen storingen worden veroorzaakt
in nabijgelegen radio- en televisie-ontvangers (B.C.I. = broadcast interference
= radio-ontvangerstoring; T.V.I. = television interference = TV-ontvangerstoring) dient men ongewenste uitstraling geheel te voorkomen.
Daarom ziet men thans meer en meer speciale constructies voor zenders en ont
vangers verschijnen, speciaal voor het desbetreffende apparaat ontworpen, op
zodanige wijze dat aan de hoogste eisen van afscherming en korte leidingen
wordt voldaan en waarbij elk apparaat afzonderlijk, meestal compleet met eigen
voeding, in een speciale metalen doos wordt ondergebracht. Te zamen met ont
koppeling van lichtnetleidingen en een antennekoppeling geschikt voor harmonischen-onderdrukking kan zo'n metalen doos, mits voorzien van maatregelen
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voor zeer goede afscherming, voldoen aan de eisen om B.C.I. en T.V.I. te voorko
men.
Over netaansluitingen van de apparaten in de shack valt nog het een en ander
op te merken.
Breng op uw werktafel, waar de ontvanger, hulp- en meetapparaten, en even
tueel ook de zender, zijn opgesteld, een dubbelpolige hoofdschakelaar aan
waarmee u alles, direct tot uw station behorende, kunt uitschakelen. Dit blijkt
in de praktijk zeer prettig, omdat u hierdoor bevrijd bent van de plicht om bij
het verlaten van de shack alles stuk voor stuk te controleren en de volgende dag
tot de ontdekking te komen, dat u toch nog de soldeerbout was vergeten uit te
schakelen.
U zorgt voor een aantal stopcontacten die bij het inschakelen van de hoofdscha
kelaar van spanning worden voorzien en waarop u alle apparatuur die niet tot
de eigenlijke zender behoort, kunt aansluiten, dus b.v. de ontvanger, meetap
paraten, soldeerbout enz. Natuurlijk kan ook de zender hierop worden aangeslo
ten mits deze maar afzonderlijk van een netschakelaar is voorzien (hetgeen voor
alle apparaten eigenlijk noodzakelijk is, liefst nog alle voorzien van signaallampjes).
Bij de opstelling van de apparatuur op de werktafel is het aan te bevelen te letten
op het volgende. Maak een opstelling met zenderen ontvanger naastelkaarvlak
voor u op tafel. Daarbij dient de zender rechts te staan en de ontvanger links.
De ontvanger wordt dan met de linkerhand bediend terwijl de rechterhand
beurtelings de zender en de seinsleutel resp. microfoon bedient tijdens het zen
den, waarna tijdens de luisterperioden de rechterhand vrij is voor notities in het
logboek en overige aantekeningen. Losse voedingen en de modulator kunnen
meestal rustig onder de tafel worden geplaatst, terwijl hulp- en meetapparatuur
een geschikte plaats krijgen in de buurt van zender/ontvanger.
Overigens is de veiligheid in het amateurstation ermee gediend indien alle netleidingen, hetzij binnen of buiten de apparatuur op een veilige en degelijke wijze
worden uitgevoerd en aangebracht. Het verdient aanbeveling alle apparaten
van zekeringen te voorzien, terwijl ook de gehele installatie bij bovengenoemde
hoofdschakelaar van zekeringen dient te zijn voorzien, opdat in geval van slui
ting niet het gehele woonhuis in donker wordt gezet.
Een andere veiligheidsmaatregel is het plaatsen van hoogohmige weerstanden
parallel aan eik plaatspanningsapparaat, opdat na het uitschakelen de afvlakcondensatoren niet in opgeladen toestand blijven, hetgeen bij het werken aan
de apparatuur tot onaangename gevolgen kan leiden.
Zorg voor duidelijke indicaties bij alle bedieningsorganen van ontvangers,
zenders en hulpapparatuur. Dit is niet alleen voor u een groot gemak, maar het
verhoogt het aanzien van uw station bij anderen en maakt het hun mogelijk uw
handelwijze zonder meer te volgen. Alle schakelaars moeten van een indicatie
aan/uit zijn voorzien.
Bij gebruik van hoge en lange antennes verdient het aanbeveling een 3 mm140

vonkbrug naar aarde aan te brengen om overtollige lading bij onweer af te voe
ren.
Na de inrichting van uw station en de bouw van een of meer onderdelen van
de apparatuur, moeten deze worden afgeregeld en gecontroleerd. Doe dit
vooral nauwkeurig en wees niet eerder tevreden voor alles naar behoren werkt.
Regel uw ontvanger zo goed mogelijk af en controleer of deze onder alle om
standigheden stabiel en rustig werkt. Instabiliteitsverschijnselen moeten wor
den opgespoord bij maximum- en minimum-instellingen van potentiometers,
enz., en moeten geheel worden opgeheven, omdat dit bij het gebruik weer tot
ergernis aanleiding zou geven.
Controleer uw zender niet met aangesloten antenne maar gebruik een kunstantenne, zodat uw medeamateurs tijdens uw experimenten niet gedwongen be
hoeven mee te genieten. Uw modulator wordt niet op één of meer grote luid
sprekers getest, doch eveneens op een ballastweerstand, waarop luidspreker
of telefoon getapt zijn aangesloten.
Laat iemand anders achter de microfoon plaatsnemen, zodat u in staat bent
nauwkeurig te luisteren, eerst de modulator alleen, daarna aangesloten op de
zender, waarbij geluisterd wordt in de monitor.
Eerst nadat u geheel zeker bent van de goede werking van uw apparatuur, kunt
u de antenne aansluiten, deze afregelen en... het spel kan beginnen.
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Hoofdstuk 10
De praktijk van het zenden

!

Aannemende, dat u in het bezit bent gesteld van een vergunning voor het hou
den van een amateurzender tot het doen van proeven, welke vergunning door
de P.T.T. na het afleggen van een examen kan worden verstrekt, willen wij u
eraan herinneren, dat er enkele voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik
van deze vergunning.
Natuurlijk zult u deze nationale voorschriften stipt opvolgen (zie hoofdstuk 11).
Buitendien hebben de radioamateurs nog enkele internationale afspraken ge
maakt o.a. omtrent de interne verdeling van de amateurbanden voor gebruik
met telegrafie, telefonie, enz. Zie hiertoe bijlage 5: frequentiebanden. Wees
loyaal en werk hieraan mee. Het bevordert de mogelijkheid tot het maken van
goede verbindingen.
Werk uitsluitend onder de u toegewezen roepnaam (call) en zorg steeds binnen
de amateurbanden te blijven. Controleer dus regelmatig uw frequentie en te
vens de kwaliteit van uw toon of modulatie. Let op stabiliteit, brom, vervorming,
enz.
Werk uitsluitend met gelicenceerde amateurs. De officiële stations mogen feite
lijk niet worden beluisterd en hun berichtgeving zeer zeker niet worden verteld
of doorgegeven.
Wees een heer in het amateurverkeer. Stoor uw medeamateurs zo weinig moge
lijk. Beperk de gesprekken zoveel mogelijk tot ter zake doende onderwerpen.
Heeft men last van uw uitzendingen, hetzij in de band, hetzij bij uw buren,
probeer dan een goede en redelijke oplossing te vinden.
Radioverbindingen worden volgens een bepaalde procedure afgewerkt. Het is
gewenst zich deze procedure eigen te maken, opdat vlotte en betrouwbare
contacten verkregen kunnen worden.
In het algemeen zoekt men eerst met de ontvanger de band, waarin men werken
wil, af om te horen welke stations in de lucht zijn. Vaak horen we dan reeds een
station een algemene oproep (CQ) geven. We kunnen dan de V.F.O. alvast
afstemmen op deze frequentie (intunen). Zodra het desbetreffende station ge
reed is met zijn oproep, schakelen we de andere zendertrappen in en roepen
aan. Is geen station met algemene oproep te horen dan geven we zelf een
algemene oproep. Dit betekent dat we dus een QSO (verbinding) met elk wil
lekeurig station willen maken. Dit gaat dan, in geval van telegrafie, als volgt:

CQ CQ CQ DE PA0AAA PA0AAA PA0AAA K
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Het teken CQ is de internationale afkorting voor algemene oproep en wordt
driemaal geseind, gevolgd door DE en driemaal de eigen call met tenslotte K,
hetgeen een uitnodiging aan een eventueel tegenstation is om de oproep te
beantwoorden. Station PA0BBB zou nu als volgt kunnen antwoorden:
PA0AAA PA0AAA PA0AAA DE PA0BBB PA0BBB PA0BBB AR
Het teken AR dat dus aanéén geseind wordt, gebruikt men steeds aan het einde
van de beantwoording van een algemene oproep. Hierna kan PA0AAA als
eerste aan de berichtgeving beginnen, hetgeen b.v. als volgt kan geschieden:
PA0BBB de PA0AAA R GE OM TNX FR CALL
UR SIGS RSJ578
ROTTERDAM NAME JAN
OK? PA0BBB DE PA0AAA KN

QTH

Met behulp van de morsecode, de Q-code, de RST-code en de tabel van afkortin
gen, welke aan dit boek zijn toegevoegd, is het eenvoudig de inhoud van dit be
richt na te gaan. We wijzen nog even op het teken KN aan het einde van het be
richt, dat uitsluiting beoogt van alle andere stations. In geval men géén bezwaar
maakt tegen inmenging of aansluiting van een derde of meer stations, kan men
volstaan met het teken K.
Na beëindiging van het uitwisselen der gegevens kan dan als volgt worden
besloten:
PA0BBB DE PA0AAA R TNX FR QSO 73 GUD LUCK ES HPE CUAGN SK
PA0BBB DE PA0AAA
Het teken SK geeft hier het einde van de berichtgeving aan, waarna ten slotte
de calls worden herhaald. Wenst men het station te sluiten, dan kan men hier
onmiddellijk CL aan toevoegen. Anders geeft men opnieuw een algemene
oproep.
Is men in staat break-in te werken, dan wordt de algemene oproep als volgt ge
geven:
CQ BK CQ BK CQ BK DE PA0AAA, enz.
Hiermee geeft men aan dat men reeds tijdens de algemene oproep gelijktijdig
op zijn eigen frequentie luistert.
In geval van telefonie gaat men als volgt te werk. De algemene oproep luidt nu:

ALGEMENE OPROEP ALGEMENE OPROEP ALGEMENE OPROEP VAN
PA0AAA PA0AAA PA0AAA OVER
Het antwoord is dan weer:
PA0AAA PA0AAA PA0AAA VAN PA0BBB PA0BBB PA0BBB OVER (of
KOM IN)
Waarna het eigenlijke QSO plaatsvindt. Bij het einde hoort men dan:
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PA0AAA DIT IS PA0BBB SLUITEN EN OVER
Waarna PA0AAA dan eindigt met:
PA0BBB DIT IS PA0AAA SLUITEN EN KLAAR
Een der verplichtingen van de zendamateur is het aanleggen en bijhouden van
een logboek waarin alle verbindingen en andere waarnemingen moeten wor
den aangetekend. Behalve de tijd en de call van het gewerkte of gehoorde
station noteert men de werkfrequentie, de RST-gegevens van het gehoorde
station evenals het ontvangen RST-rapport, alsmede alle bijzonderheden.
Bevestig iedere verbinding met een QSL-kaart. Dit zijn speciaal voor dit doel ge
schikte kaarten, waarop alle gegevens van het contact alsmede de belangrijkste
gegevens van het eindstation vermeld staan. Geef ook hierop zo volledig moge
lijk rapport en zend de kaart vlug in via uw QSL-bureau.
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Hoofdstuk 11
De machtigingsvoorwaarden, de examens
en de voorbereiding
In Nederland kent men thans de volgende machtigingen voor radiozendama
teurs:
Machtiging A
- zendvermogen ten hoogste 150 W,
- zenden toegestaan in alle aangewezen amateurbanden (zie bijlage 5),
- telegrafie, telefonie (AM, FM, SSB).
Machtiging B
- als A, echter met een zendvermogen van ten hoogste 50 W.
Machtiging C
- zendvermogen ten hoogste 50 W,
- zenden uitsluitend in de 144 MHz-band en de banden met hogere frequentie,
- telefonie (AM, FM, SSB).
Machtiging D (adspirantenmachtiging)
- wordt éénmalig verstrekt voor een periode van twee jaar, zendvermogen ten
hoogste 20 W,
- zenden uitsluitend kristalgestuurd op 6 hiertoe aangewezen kanalen in de
144 MHz-band,
- uitsluitend smalband FM.
Voor alle machtigingen moet een examen worden afgelegd. Hiertoe wordt door
de PTT enkele malen per jaar gelegenheid gegeven.
Het examenprogramma bevat voor alle machtigingen de benodigde wetskennis
welke samenhangt met de machtigingsvoorwaarden. Bovendien kennis van de
Q-code en andere gebruikelijke amateurafkortingen (zie bijlagen 8, 9 en 10).
Voor A, B en C moet een theoretisch examen worden afgelegd met betrekking
tot kennis van de techniek. Voor D eveneens, doch tot een lager technische ni
veau.
Voor A en B moet bovendien examen worden afgelegd in seinen en opnemen
in morseschrift met een tempo van 12 woorden (± 60 tekens) per minuut.
U kunt zich voor de examens opgeven bij de secretaris van de examencommis145

sie. De oproepen hiertoe verschijnen gewoonlijk februari of maart en augustus
of september in de vak- en amateurbladen.
Zoals in het voorwoord reeds werd gezegd pretendeert dit boek voldoende
informatie te geven om u met succes te kunnen voorbereiden op het D-examen.
Voor de A-, B- en C-examens, waarvoor een wat diepgaander technische kennis
nodig is, kan men zich het beste voorbereiden via de cursussen zoals die voor
de radiozendamateurverenigingen zowel modeling als schriftelijk worden gege
ven.
Het theoretisch examen kennis der techniek wordt schriftelijk afgenomen in
enkele plaatsen in Nederland. De vragen worden gegeven volgens het z.g.
multiple choice systeem waarbij naast de vraag tevens 3 of 4 antwoorden wor
den genoemd. Het is de bedoeling het juiste antwoord aan te geven.
Neem voldoende tijd voor het verwerken van de stof. Studeer serieus, herhaal
de stof van elk hoofdstuk enkele malen, zodat u er volkomen vertrouwd mee
raakt. Probeer zo mogelijk de stof te bespreken met een studiepartner.
Wanneer uit het afgelegde examen niet duidelijk blijkt dat u voldoende of on
voldoende hebt behaald, kunt u een herexamen afleggen maar dat wordtin Den
Haag gehouden en wordt mondeling afgenomen. Ook het telegrafie-examen
wordt in Den Haag gehouden.
Mogen wij u er ten slotte op wijzen, dat regelmatige studie vereist is om op ef
ficiënte wijze tot het gewenste resultaat te komen.

BOS EN LOMMER
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Bijlage 1
Bandspreidingsberekening

i

Wanneer we een ontvanger gebruiken, die het gehele kortegolfbereik van ca.
2 tot 30 MHz bestrijkt in b.v. 5 banden met aaneensluitende of zelfs iets overlap
pende bereiken, dan zal voor een goede afstemming op de amateurbanden (en
ook op de omroepbanden) een vrij grote overbrenging der fijnregeling nood
zakelijk zijn. En zelfs als dit bereikt is met voldoende nauwkeurigheid en stabili
teit, dan nog zal zich de behoefte doen gevoelen, ook op de afstemschaal de
stations meer gespreid te hebben, omdat dit een betere indicatie zal geven van
de afgestemde frequentie.
Omdat amateurs als regel slechts geïnteresseerd zijn in ontvangst van de officië
le amateurbanden, zal de wens ontstaan, slechts deze banden uit te nemen en
stuk voor stuk over de gehele schaal uit te spreiden. Dit kan door een juiste
dimensionering van de afstemkring geheel elektrisch gebeuren. Diverse metho
den hiervoor werden reeds in hoofdstuk 4 aangegeven.
We moeten hierbij voor ogen houden, dat een afstemkring in het algemeen
wordt bepaald door 3 grootheden, nl. de zelfinductie L, de variabele capaciteit
AC (spreek uit delta C) en de Cmjn.
De zelfinductie/. zetelt voornamelijk in de afstemspoel, hoewel bij hoge frequen
ties ook de zelfinductie van de bedrading een rol kan spelen. De variabele
capaciteit AC is het verschil tussen de maximum- en minimum-capaciteit van
de draaicondensator, terwijl de Cmjn de totale kringcapaciteit is in de minimum
(uitgedraaide) stand van de draaicondensator. De Cmin wordt dus gevormd
door de rest- of nulcapaciteit van de draaicondensator, de eigencapaciteit van
de spoel, de bedradingscapaciteit, eventueel aanwezige trimmer en/of andere
parallelcapaciteiten, waaronder tevens de capaciteit van een transistor, indien
deze parallel aan de kringcapaciteit staat.
Het kan worden aangetoond, dat de verhouding tussen minimum- en maximumfrequentie die we met een kring kunnen afstemmen, bepaald wordt door
de verhouding van maximum-en minimumcapaciteit. Welkefrequentieband we
uiteindelijk afstemmen, is dan nog afhankelijk van de zelfinductie L
Nemen we bijvoorbeeld een draaicondensator met een variabele capaciteit van
100 pF en nemen we deze op in een kring, zodat de Cm\n = 33 pF wordt, dan
ÏS Cmjn • C max = 1:4 (nl. 33 tot 133 pF). De frequentieverhouding is nu 1 : V4
= 1:2. We kunnen hiermee dus een band bestrijken van b.v. 3 tot 6 MHz of 5
tot 10 MHz enz., echter steeds met een verhouding 1 : 2. Het werkelijke bereik
hangt van de zelfinductie L af.
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In het b.ijgaande nomogram van ex-PA0WP (zie fig. B-1) is, uitgaande van deze
gedachte', gebruik gemaakt van de waarden van AC en Cmj„ waardoor de frequentievariatie Af in procenten van fmax kan worden uitgedrukt.
Laten we als voorbeeld eens een afstemkring bepalen die ons een bandspreiding moet geven voor de 80 m-band. Deze band loopt van 3500-3800 kHz, doch
in verband met mogelijke kleine verschillen tussen theorie en praktijk nemen
we iets meer, b.v. 3450-3850 kHz. De bandbreedte is dus 400 kHz.
De linkerkolom van het nomogram geeft links Af/fmax in %. Dit is in ons geval
dus 400 : 3850 = 10,4%. Neem éénvoudigheidshalve 10,5% en zoek dit op de
schaal op.
Nu moet verder AC bekend zijn. Voor afstemkringen op kortegolf kiezen we
graag een kleine waarde van AC zodat de L/C-verhouding groot wordt, hetgeen
een hoge kringimpedantie betekent. Voor een oscillatorkring is vaak een grote
capaciteit gewenst in verband met frequentiestabiliteit.
Stel nu onze AC = 20 pF. Leg nu een liniaal vanaf punt 10,5% in de linkerkolom
langs punt 20 pF op rechterzijde van middenkolom en lees de rechterkolom af.
Hieruit blijkt Cmin = 80. Dit is dus de minimum-capaciteit van de totale afstem
kring.
Vanaf dit punt leggen we de liniaal weer naarde rechterzijde van de linkerkolom,
waar we fmax = 3850 opzoeken (3,85 MHz). De liniaal snijdt nu de middenkolom
en hier lezen we op de linkerzijde de zelfinductie L af. In ons voorbeeld is dit
21 /xH.
De gevonden waarde van Cmin = 80 pF moeten we nader bezien. Als we de
nulcapaciteit van de draaicondensator op 3 a 5 pF stellen (voor omroepcondensatoren geldt 10 a 15 pF), de spoelcapaciteit eveneens 3 è 5 pF, de transistorcapaciteit 2 è 3 pF en de bedrading 5 è 10 pF, dan kunnen we dit totaal gemiddeld
op 4 + 4 + 2 + 8 = 18 pF schatten. Nemen we een trimmer van 30 pF, die we
in de middenstand stellen (d.i. 15 pF) dan wordt het totaal 33 pF. Om de 80 pF
te bereiken, moeten we dus nog een vaste condensator (mica of keramisch) van
ca. 47 pF parallel schakelen. De trimmer geeft nu de mogelijkheid om de kleine
verschillen te corrigeren en op de juiste waarde af te stemmen.
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Bijlage 2
Spoelberekening

Het zal de experimenterende amateur niet altijd mogelijk zijn de spoelen die hij
nodig heeft precies gebruiksklaar te krijgen. Hij zal daarom vaak uit moeten zien
naar middelen om deze zelf te vervaardigen.
Allereerst zal het nodig zijn de gewenste zelfinductiewaarde nader te bepalen.
Dit kan worden berekend o.a. in geval van afstemkringen volgens het nomogram voor bandspreidingsberekening.
Om het ons gemakkelijk te maken, stellen we ons de volgende voorwaarden:
a. We gebruiken de spoel zonder ijzerkern.
b. We gebruiken de spoel zonder afschermbus.
c. We wikkelen de spoel in één laag.
d. We gebruiken massief draad (geen Litze).
e. De werkfrequentie is groter dan 3 MHz, (golflengte beneden 100 m).
De zelfinductie van een spoel kan nu als volgt worden bepaald:
L = F n2 D

II

0)

Hierin is:
L de zelfinductie in /xH;
n het aantal windingen;
D de bu/fendiameter van de spoel (in cm);
F vormfactor, welke van de constructie afhangt.
Indien de gewenste zelfinductie L bekend is en moet n worden bepaald, dan kan
de formule als volgt worden geschreven:
n

L
D •F

(2)

In fig. B-2 zijn de hoofdafmetingen van onze spoel gegeven. We kunnen uitgaan
van een bekende kokerdiameter D*. Nemen we een draaddikte d aan, dan zal
D = Dk + 2 • d. We bepalen hoe groot de wikkelbreedte b maximaal kan zijn
b
en kiezen de verhouding 'q welke 0,5 -1,0 -1,5 - 2,0 of 3,0 kan zijn. Verder wordt
^ bepaald en nu kan met behulp van de grafiek in fig. B-3 de vormfactor F wor
den verkregen.
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Nu zijn alle gegevens bekend en kan met behulp van de formules n resp. L wor
den berekend.
Laten we als voorbeeld eens de spoel berekenen, die in het voorbeeld van de
bandspreidingsberekening werd gewenst. De zelfinductie werd op 21 /xH be
paald.
Stel dat we een koker willen gebruiken met een diameter van 3 cm. Als we mas
sief koperdraad nemen van 1 mm, dan wordt
D = Dk + 2d = 3 + 0,2 = 3,2 cm.
Indien we nu b = 6,4 cm kiezen, dan is-^j

= 2,0 en^

= 0,03.

Uit de grafiek volgt nu F = 3,6 • 10'3.
De formule voor het aantal windingen is nu:
21 • 103
n=\AT=\/_i!__ =\/ 3,2
• 3,6

*

= 43

Controle: Uit de draadtabel (bijlage 3) volgt de buitendiameter van emaildraad
1 mm is 1,05. Stijf tegenelkaar gewikkeld zou dus een breedte van 45,15 mm
nodig zijn. Praktisch is niet korter te wikkelen dan ca. 48 mm, zodat de op te vul
len wikkelbreedte van 64 mm gemakkelijk kan worden bereikt. Zou n te groot
worden voor de gewenste wikkelbreedte, dan moet deze óf worden vergroot,
óf Dk vergroot of de draaddikte verkleind. In alle gevallen moet n opnieuw wor
den berekend.
Een willekeurige keuze der afmetingen van de spoel volgens bovenstaande
procedure zal steeds tot een juiste zelfinductiewaarde leiden. Echter heeft men
geen zekerheid of de gekozen afmetingen een goede kwaliteit (Q-factor) van de
spoel garanderen. Een globale controle hierop (voor zover O van de afmetingen
afhangt) is mogelijk met behulp van de onderstaande tabel en de formule
b

!

D

C

P

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

0,4
0,7
1,0
1,4
2,0

24,7
20
20
20
20

D

*-c’7T

(3)

b
Aan de hand van de gekozen waarde— vinden we in de tabel een waarde C.
Voor ons voorbeeld met-^- = 2 is C = 1,4. Dit ingevuld in de formule (3) geeft

t

di = 1,4 •

32

= 0,105 cm. Onze keuze was dus vrij nauwkeurig. Hoewel dit getal
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Fig. B-2. Schets voor spoelafmetingen.
b wikkelbreedte;
d draaddikte;
Dk buitendiameter koker;
D buitendiameter spoel.
(alle maten in cm!)
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Fig. B-A. Tabel ter bepaling van de constanten
C en P, resp. nodig bij controle op optimale vorm
en kwaliteitsbepaling van d.e spoel. (Formules 3
en 4.)
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Fig. B-3. Grafiek ter bepaling van
de vormfactor F uit — en— .
B
D

i-

zeker niet kritisch is, mag het anderzijds beslist niet enige malen groter of kleiner
zijn dan de gekozen diameter, daar de afwijkingen van de maximale Q dan te
groot worden.
Bij de optimale (of praktisch optimale) spoel kan de kwaliteit globaal worden
bepaald met de formule
D • VT
Q =

(4)
P
waarin f de werkfrequentie in Hz en P een factor, eveneens afhankelijk van D
en eveneens te bepalen met de tabel. In ons geval, met-^- = 2, is deze factor
P = 20, hetgeen ingevuld in de formule (4) bij een werkfrequentie van 3,5 MHz
een kwaliteit betekent van ca.
3,2 • V 3,5 • 106
20

= 300

In de praktijk kan deze waarde belangrijk lager liggen omdat dit overigens af
hangt van de praktische constructie van de spoel (lekverliezen en diëlektrische
verliezen). Als vergelijkingsgetal met andere spoelconstructies kan het echter
zeer nuttig zijn.
Men gebruikt vaak spoelkokers die niet een ronde doorsnede bezitten, doch b.v.
voorzien zijn van ribben. De spoelwikkeling krijgt dan een veelhoekige doorsne
de. In dit geval is DK als volgt te bepalen:
Voor een vierkante doorsnede neme men DK in de formule gelijk aan 0,8x de
overhoekse diameter (diagonaal). Voor een zeskante doorsnede neme men 0,9x
de overhoekse diameter en voor een achtkantige spoel 0,95x.
F

Het toepassen van een ijzeren kern
Indien toch het gebruik van een ijzeren kern gewenst is, b.v. om de zelfinductie
nauwkeurig te kunnen afregelen, gebruike men een spoelkoker waarin een kern
regelbaar, b.v. door middel van schroefdraad, is aangebracht. Bij de berekening
van de spoel moeten we er dan rekening mee houden, dat de aanwezigheid van
de ijzeren kern de zelfinductie in het algemeen vergroot. Hoeveel dit is, hangt
geheel af van het gebruikte kernmateriaal en van de constructie. Sommige typen
geven slechts een maximale zelfinductievergroting van 1,2 è 1,5x, andere kun
nen gemakkelijk een L-vergroting van 10 è 20x bereiken.
Het toepassen van afscherming
Vaak is een effectieve afscherming van de spoel noodzakelijk. We moeten dan
bedenken dat het aanbrengen van afscherming door middel van een bus of op
andere wijze enige invloed heeft zowel op de zelfinductie als op de kwaliteit van
de spoel. Beide worden kleiner.
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In fig. B-5 Is een schets van een spoel opgenomen in een afschermbus. In dit
geval geldt dat de procentuele afname van L wordt gegeven door de formule

D2 b

1,47 • —
B2 H

(5)

Bij een zéér ruime afschermbus, waarbij b.v. H = 3ber\B = 3D isdezelfinductievermindering dus ca. 5%. In geval van ons voorbeeld moeten we dus, om een
zelfinductie van 21 /xH te verkrijgen in deze bus, een spoel berekenen die 5%
groter is, dus 22 /xH, zonder bus. Dit komt neer op 44 windingen.
De kwaliteitsafname hangt, behalve van de busafmetingen, ook af van het ge
bruikte materiaal. Dit laat zich moeilijk berekenen, doch blijft in het bovenge
noemde voorbeeld beperkt tot een ü-afname van enkele procenten.

!
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e
Ü9
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III

Fig. B-5. Plaatsing van een spoel in een af
schermbus. De letters corresponderen met die
in formule 5.
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Bijlage 3
Tabel geëmailleerd koperdraad

Diameter (mm)
blank

geëmail.

Doorsnede
(mm2)

0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

0,035
0,050
0,060
0,072
0,095
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,28
0,33
0,38
0,44
0,54
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05

0,0007
0,0012
0,0019
0,0028
0,0050
0,0078
0,0113
0,0154
0,0201
0,0254
0,0314
0,0491
0,0707
0,0962
0,1257
0,1964
0,2827
0,3848
0,5027
0,6362
0,7854

Gewicht
(g/m)

Weer
stand
(H/m)

Windin
gen
per cm

Stroom bij
2,5 A/mm2
(mA)

0,0065
0,0118
0,0183
0,0262
0,0464
0,0723
0,104
0,141
0,184
0,232
0,286
0,446
0,641
0,872
1,14
1,78
2,55
3,47
4,53
5,73
7,06

24,4
13,75
8,78
6,10
3,43
2,19
1,52
1,12
0,857
0,677
0,549
0,351
0,244
0,179
0,138
0,088
0,061
0,045
0,034
0,027
0,022

250
165
135
115
90
74
63
54
48
43
39
32
27
24
21
17
14
12
11
10
9

1,7
3
5
7
12,5
19,5
28
38,5
50
63,5
78,5
122,5
177
240
314
492
708
965
1260
1590
1970

Toelichting op de tabel geëmailleerd koperdraad
Deze tabel omvat slechts een aantal der belangrijkste draaddikten en is dus lang
niet volledig. De bruikbaarheid en overzichtelijkheid voor de amateur is er echter
door verhoogd.
De kolom diameter in geëmailleerde toestand (dus buitendiamter) geeft een ge
middelde waarde aan en kan dus in de praktijk, afhankelijk van soort en fabricagetoleranties, hieromheen variëren.
Ook de kolommen gewicht (uitgedrukt in gram per meter) en weerstand (uit
gedrukt in ohms per meter) geven gemiddelde waarden en kunnen afhankelijk
van het fabrikaat en van de fabricagetoleranties variëren.
De kolom windingen per cm geeft een aanwijzing omtrent het aantal windingen,
dat bij het wikkelen van één laag per cm kan worden bereikt. Afhankelijk van
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de draaddiameter en de zorgvuldigheid van wikkelen kan dit nog vrij sterk varië
ren.
De toelaatbare stroom in mA geldt, in geval een transformator wordt gewikkeld,
waarbij een belasting van 2,5 A/mm2 wordt toegelaten.

Bijlage 4
De kleurcode

Hoewel nog vele onderdelen voorzien zijn van een stempeling waarop o.a. de
waarde in cijfers is aangegeven, bestaat toch bij het steeds kleiner worden der
onderdelen ook meer behoefte dit eenvoudiger en duidelijker aan te geven.
Internationaal is hiervoor een kleurcode vastgelegd zodat weerstands-of capaciteitswaarde, tolerantie, temperatuur-coëfficiënt, max. werkspanning, enz.
d.m.v. kleurringen, kleurvlakken of kleurstippen kunnen worden aangegeven.
De code luidt als volgt:

zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet
grijs
wit
goud
zilver

-

A

B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9

C

T
weer
stand

x 1

x 10
x 100
x 1000
x 10 000
x 100 000
x 1 000 000
x 10 000 000
x 0,01 pF
x 0,1 pF
'x 0,1 ft
x 0,01 ft

±
±

1%
2%

T
cond.

V
cond.

0 x 10-«

± 20%
± 1%
± 2%

100 V
250 V
400 V

±

TC

5%
630 V

-

75
150
220
330
470
750

x
x
x
x
X
X

10-«
10-«
10-«
10-«
10-«
10-«

± 10%
± 5%
± 10%

T = tolerantie in procenten;
V = werkspanning in volts;
TC = temp.-coëfficiënt.

Voorbeelden
koolweerstanden

a

b

c r

llll

51 III

zone A is vaak óp of tégen de buitenrand gele
gen; soms zijn er 5 ringen, er is dan een derde
ring bij met dezelfde betekenis als A en B.
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keramische buiscondensator
wordt voorzien van 3 of 5 zones; ingeval van 3
zijn alléén A, B en C van toepassing; de zone TC
(bij 5 ringen) of A (bij 3 ringen) ligt steeds aan
die zijde waar de aansluitdraad het dichtst bij het
uiteinde is bevestigd.

gemetalliseerde foliecondensator.

Bijlage 5
Overzicht frequentiebanden

Onderstaand overzicht is samengesteld aan de hand van gegevens van de
negende lARU-conferentie in mei 1972 te Den Haag, de VHF-conferentie in okto
ber 1973 te Baunatal, Duitsland en de REGION 1-conferentie te Warschau in april
1975. De gegevens gelden voor ZONE 1 (d.i. Europa, Afrika en enkele delen van
Azië).
Aanduiding

Bereik

MHz

m

MHz

3,5

80

3,5- 3,8

7

40

7,0- 7,1

14

20

14,0-14,35

21

15

21,0-21,45

28

10

28,0-29,7

144 MHz

2 meter

144,000 ï
CW
144,150 )

144,150
144,200
144,300
144,500

SSB en CW

Onderverdeling, aanbevolen
door de amateurorganisaties

3.5 - 3,51
3,51 - 3,6
3,58 - 3,62
3.6 - 3,79
3,79 - 3,8
7.0 - 7,04
7,035- 7,045
7,04 - 7,1
14.0 -14,1
14.08 -14,1
14.1 -14,35
21.0 -21,15
21.08 -21,12
21,15 -21,45
28.0 -28,2
28,03 -28,15
28.2 -29,7

CW (dx)
CW
RTTY
CW + phone
SSB (dx)
CW
RTTY
CW + phone
CW
RTTY
CW + phone
CW
RTTY
CW + phone
CW
RTTY
CW + phone

Aanbevolen onderverdeling
144,000 \
maanreflectie
144,010
144,050 aanroepfreq. CW

144,200
144,300
144,500

aanroepfreq. random MS
aanroepfreq. SSB
aanroepfreq. SSTV
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144,500
alle soorten

144,600
144,640
144,700
± 144,900

RTTY
ingang RTTY-relais (DUITSL)
aanroepfreq. FAX
DX-bakens

145,000

145,000
145,025
145,050
145,075
145,100
145,125
145,150
145,175
145,200
145,225

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

145,250 S10
145,275 S11
145,300 S12
145,325 S13
145,350 S14
145,375 S15
145,400 S16
145,425 S17
145,450 S18
145,475 S19

ingangsfrequenties
relaisstations

RTTY

(FM) simplex-frequenties

145,500
145,525
145,550
145,575

S20
S21
S22
S23

algemene aanroepfreq.
aanbevolen werkfreq.
intern, mobiele werkfreq.
aanbevolen werkfreq.

145,600
145,625
145,650
145,675
145,700
145,725
145,750
145,775
145,800
145,825

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

uitgangsfrequenties
relaisstations

uitgang RTTY-relais (Duitsland)

145,840
145,850
146,000

)

satellietverkeer

!
!

Voor de D-machtiging zijn in Nederland aangewezen de kanalen
• S10, S11,S13,
S14, S15 en S16.

!
160

'

1
440 MHz

70 cm

430-440 MHz

Aanbevolen onderverdeling
430,0-432,0
432.0- 433,0
433.0-433,5
433,5-440,0

experimenten met niet door X-tal ge
stuurde zenders
DX
lokaal
amateur TV

Behalve de in deze lijst opgenomen banden zijn officieel nog toegewezen de banden van
1215, 2300, 3400, 5650, 10 000 en 21 000 MHz.
Het praktisch gebruik van deze banden is echter nog zeer gering zodat ze voor beginners
van geen belang zijn. In enkele Europese landen is bovendien het gebruik van de 160 mband (1,715-2,0 MHz) toegestaan. Ook in Nederland is een speciale vergunning hiertoe
verkrijgbaar.
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Bijlage 6
Verkorte lijst van landenletters

Een volledige lijst van landenletters voor radio-amateurstations wordt door de
A.R.R.L. (American Radio Relay League) verzorgd en regelmatig gepubliceerd.
De nieuwste wijzigingen en uitbreidingen worden hierin steeds verwerkt. Aan
gezien de volledige lijst zeer uitgebreid is en alleen van belang voor dx-enthousiasten, geven we ter kennismaking slechts een verkorte versie.
China
BY
Portugal
CT1
DA, DB, DC, DFJBondsrepubliek
DJ, DK, DL
I Duitsland
DM, DT
DDR
Spanje
EA
Ierland
El
F
Frankrijk
Engeland
G
Noord-lerland
Gl
Schotland
GM
Wales
GW
Hongarije
HA, HG
Zwitserland
HB
Vaticaanstad
HV
Italië
IA, IZ
JA, JH, JR, KA Japan
K, KN, KY
zie W
Noorwegen
LA, LG, LI, LS
Argentinië
LU
LX
Luxemburg
Bulgarije
LZ
Oostenrijk
OE
OH, OF, OG, 01 Finland

OK, OL, OM
ON
OZ
PA, PD, PE, PI
PJ
PY, PQ, PR
PZ
SM, SL, SK
SP, 3Z
SV, SZ
TA, TC
TF
U, UA, enz.
VE, VO. VA, VB, VX
VK
VU
W, WA, enz.
XE, XF
YB, YC, YD, 8F
YO
YU
ZL, ZM
ZS

Tsjechoslowakije
België
Denemarken
Nederland
Ned. Antillen
Brazilië
Suriname
Zweden
Polen
Griekenland
Turkije
Ijsland
Sovjet-Unie
Canada
Australië
India
USA
Mexico
Indonesië
Roemenië
Yoegoslavië
Nieuw-Zeeland
Zuid-Afrika

6
p
l

s

V

i
:
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Bijlage 7
Morsecode

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

w
X

Y
Z
1
2
3
4
5

••

6
7
8
9
0

?

/
fout
scheidingsteken
wacht(en)
kom
begrepen
bericht ontvangen
begin bericht
einde bericht
sluitteken

Voor het gebruik zie men hoofdstuk 10.
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Bijlage 8
Q-code
Hieronder volgen de belangrijkste Q-afkortingen van de internationale Q-code.
Wordt de afkorting gevolgd door een vraagteken, dan is dit uiteraard in vragen
de betekenis bedoeld. Bij de beantwoording wordt de Q-afkorting dan gevolgd
door het antwoord.

QRA
QRB
QRG

i

QRH
QRJ

i
;

QRM
QRN

.
1

QRO
QRP

,

QRQ
QRS

i

QRT
QRV
QRX
QRZ

Wat is de naam van uw station?
De naam van mijn station is ....
Hoever bent U ongeveer van mijn station verwijderd?
De afstand tussen onze stations is ongeveer ....
Wilt U mij mijn juiste golflengte opgeven?
Uw juiste golflengte is ....
Wat is uw juiste golflengte?
Mijn juiste golflengte is ....
Zijn mijn signalen zwak?
Uw signalen zijn te zwak.
Wordt gij gestoord?
Ik word gestoord.
Hebt U last van luchtstoringen?
Ik heb last van luchtstoringen.
Moet ik mijn energie vergroten?
Vergroot uw energie.
Moet ik mijn energie verminderen?
Verminder uw energie.
Moet ik vlugger seinen?
Sein vlugger.
Moet ik langzamer seinen?
Sein langzamer.
Moet ik ophouden met seinen?
Houd op met seinen.
Bent U klaar?
Ik ben klaar.
Moet ik wachten?
Wacht tot ik klaar ben met ....
Ik zal U zo dadelijk roepen (of om ....).
Door wie word ik geroepen?
U wordt geroepen door....
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QSA
QSB
QSL
QSO
QSU
QSV
QSW
QSX
QSY
QSZ
QTH
QTR

Wat is de sterkte van mijn signalen?
De sterkte van uw signalen is .... (1-5).
Varieert de sterkte van mijn signalen?
De sterkte van uw signalen varieert.
Verzoeke bevestiging van ontvangst.
Ik zal de ontvangst bevestigen.
Kunt U met .... in directe verbinding treden?
Ik kan met .... in directe verbinding treden.
Zal ik op .... kHz (of m) zenden?
Zend op .... kHz (of m).
Zal ik een serie V's zenden?
Zend een serie V's.
Wilt U op .... kHz (of m) zenden?
Ik ga op .... kHz (of m) zenden.
Wilt U naar.... (call) luisteren?
Ik luister naar .... (call).
Zal ik op een andere frequentie zenden?
Verander uw frequentie.
Moet ik ieder woord of groep tweemaal seinen?
Sein ieder woord of groep tweemaal.
Waar is uw station gevestigd?
Mijn station is gevestigd te ....
Wat is de juiste tijd?
De juiste tijd is ....
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Bijlage 9
Amateurafkortingen

De volgende afkortingen zijn bestemd om, naast die der officiële Q-code, in het
telegrafie-verkeer te worden gebruikt.
aa
ab
abt
ac
af
agn
amp
ani
ant
bei
bel
benu
bd
bk
btr
bug
b4
cfm
cheerio
cl
cn
ent
co
condx
cq
erd
cuagn
cud
cul
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all after
all before
about
alternating current
audio frequency
again
ampère
any
antenna
broadcast interference
broadcast listener
be seeing you
bad
break, break in
better
vibroplex
before
confirm
call
closing
can
cannot
crystal oscillator
conditions
seek you
card
see you again
call you again
could
see you later
call you later

alles na ....
alles voor ....
ongeveer
wisselstroom
laagfrequent
opnieuw
ampère
ieder, elk
antenne
omroepstoring
omroepluisteraar
tot ziens
slecht
pauzeren, onderbreken
beter
halfautomatische seinsleutel
voor, voordat
overeenkomstig, bevestigen
vaarwel
roepnaam, oproep
sluiten van het station
kan
kan niet
kristaloscillator
condities
algemene oproep
kaart
tot ziens
ik roep U nog eens
kon
tot straks
tot de volgende keer

'i

r

!'

cw
dc
dnt
duz
dx
ere
es
fb
fil
fm
fone
fr
freq
ga
gb
gg
gid
grn
gn
gnd
gud
ham
hf
hi
hpe
hq
hr
hrd
hv
hvy
hw

if
key
lis
mi
mike
mk
mni
mo
mtr
nd

nil

continuous wave
direct current
do not
does
distance
here
and
fine business
filament
from
for
frequency
go ahead
good bye
going
glad
good morning
good night
ground
good
amateur
high frequency
high
telegrafie laugh
hope
headquarters
hear; here
heard; hard
have
heavy
how
intermediate freq.
key
licensed
my, mine
microphone
make
many
master oscillator
meter
nothing doing
nothing

ongedempte golf (telegrafie)
gelijkstroom
doe niet
doe(t)
afstand
hier
en
mooi, goed gedaan
gloeidraad
van
telefonie
voor
frequentie
begin
goedendag
ga
blij
goedemorgen
goedenacht
grond, aarde
goed
amateur
hoge frequentie
hoog
radiolach (bij cw)
hoop
hoofdkwartier
hoor; hier
gehoord; hard, moeilijk
heb, hebben
zwaar
hoe
middenfrequentie
seinsleutel
gelicenseerd
mijn
microfoon
maken, maak
veel
stuurtrap
meter
niets gedaan
niets
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nr
nw
ob
ok
om
op opr
osc
ot
ow
pa
pse
pwr

r
red
rf

rig
rpt

rx
sa
sed
sez
sig •
sked
sn
sri
• stdi
stn
swl
tmw
tks, tnx

tu
tt
tvi
tx
txt
u, ur
unlis
vfo

vy
wid, wix
wkd
wl
168

near; number
now
old boy
all correct
old man
operator
oscillator
old timer
old woman
power amplifier
please
power
received solid
received
radio frequency
radio equipment
repeat

receiver
say
said
says
signal; signature
Schedule
soon
sorry
steady
station
short wave listener
to morrow
thanks
thank you
that
television interference
transmitter
text
•you, your
unlicensed
variable frequency
oscillator
very
with
worked
will

bij, dichtbij; nummer
nu
ouwe jongen
alles in orde
beste kerel
telegrafist (-fonist)
oscillator
oude, ervaren amateur
echtgenote
eindtrap
alstublieft
vermogen
alles goed ontvangen
ontvangen
hoogfrequent
radio apparatuur
herhaal
ontvanger
zeg
zei
zegt
signaal; ondertekening
afspraak
spoedig
het spijt me, jammer
stabiel, constant
station
kortegolfluisteraar
morgen
dank U
dank U
dat
televisiestoring
zender
tekst
U, jij; Uw, jouw
ongelicenseerd
stuurtrap met variabele
frequentie

i

4

4

fi

j

zeer, veel
met
gewerkt met
zal, wil

i

1

wud
wx
xmtr
xtal
xyl
yi
73
88
99

would
weather
transmitter
crystal
ex young lady
young lady
best regards
love and kisses
do not interfere

zou, wilde

weer
zender
kristal
echtgenote
meisje, verloofde
hartelijke groeten
veel liefs
stoor niet

i
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Bijlage 10
RST-code en spellingsalfabet

De RST-code beoogt op een zeer eenvoudige wijze zo volledig mogelijk rapport
te geven van de ontvangst van het tegenstation. Vooral in wedstrijden, waar
zeer snel moet worden gewerkt, is dit systeem een uitkomst.
De bedoeling is om het rapport in drie cijfers neer te leggen. Beoordeeld worden
a. de neembaarheid (readability = R)
b. de sterkte (strength = S)
c. de toonkwaliteit (tone = T).
a. De neembaarheid wordt gerapporteerd met een cijfer tussen 1 en 5
1 onneembaar
2 nauwelijks neembaar, sommige woorden te onderscheiden
3 neembaar met vrij veel moeite
4 neembaar vrijwel zonder moeite
5 uitstekend neembaar.
b. De sterkte wordt weergegeven met een cijfer tussen 1 en 9
1 nauwelijks waarneembaar
2 zeer zwakke signalen
3 zwakke signalen
4 vrij zwakke signalen
5 vrij goede signalen
6 goede signalen
7 vrij sterke signalen
8 sterke signalen
9 zeer sterke signalen
c. De toonkwaliteit wordt eveneens met een cijfer tussen 1 en 9 aangegeven.
1 buitengewoon ruwe toon en sissend
2 zeer ruwe wisselstroomtoon, geen muzikaliteit
3 ruwe lage wisselstroomtoon, iets muzikaal
4 vrij ruwe wisselstroomtoon, vrij muzikaal
5 muzikaal gemoduleerde toon
6 gemoduleerde toon met enig spoor van fluiten
7 vrijwel zuivere toon met lichte rimpel

)
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8 zuivere toon met spoor van rimpel
9 volkomen zuivere toon.
De code wordt achtereen gegeven, dus b.v. RST 599. Heeft het signaal karakteris
tieke eigenschappen van een kristalgestuurde zender, dan kan de letter X wor
den toegevoegd. Bi] een tjoep kan de C worden toegevoegd en bij een klik de
letter K.
Bij het rapport van een telefonie-uitzending worden deT en het derde cijfer weg
gelaten, de modulatiekwaliteit wordt dan eventueel nog afzonderlijk naast de
RS-cijfers toegelicht.
In het professionele etherverkeer wordt tegenwoordig veel meer gebruik ge
maakt van de SINPO-code. Hoewel (nog) ongebruikelijk bij amateurs willen we
deze code toch memoreren.
Het woord SINPO is samengesteld uit de woorden:
- Signal strength
signaalsterkte
- Interference
interferentie, storing
- Noise
ruis
- Propagation disturbance
storing bij de voorplanting (o.a. fading)
- Overall merit
algemene ontvangstbeoordeling
Elk van de vijf punten krijgt een beoordeling met een cijfer tussen 1 en 5 volgens
deze tabel:
S
5
4
3
2
1

uitstekend
goed
redelijk
slecht
zeer slecht

geen
licht
matig
ernstig
extreem

N

P

O

geen
licht
matig
ernstig
extreem

geen
licht
matig
ernstig
extreem

uitstekend
goed
redelijk
slecht
zeer slecht

Bij waardering met S5 en 05 moet de ontvangst vergelijkbaar zijn met die van
de ideale ontvangst van een lokaal station. Omdat het voor vele beoordelaars
moeilijk is vergelijkingen te treffen bij ruis en fading en daarvoor verantwoorde
cijfers te geven worden deze vaak weggelaten en een verkorte SlO-codering ge
geven.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de beoordeling S5 werkelijk het maximale is.
Er is hier beslist géén ruimte om te gaan werken met superlatieven als „S9
+ ++" „S9 + 20 dB"„S9 + 40 dB" enz. Dit laatste is ontstaan door de ijkmethoden die nog vele fabrikanten voorde signaalsterktemeter toepassen en waarbij
onvoldoende beoordelingsruimte overblijft voor zeer sterke stations.

171

Een vergelijking tussen RST- en SINPO-code zou er als volgt uit moeten zien:
RST-code
S-waardering

SINPO-code
S-waardering

1
2
3
4
5
6
7

t

i

1

2

8
9
9 + 20 dB
9 + 40 dB

l
3
4
5
i

'

ARRL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Adam
Baker
Charlie
David
Edward
Frank
George
Henry
Ida
John
King
Lewis
Mary

ARRL

Internationaal
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrott
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Nancy
Otto
Peter
Queen
Robert
Susan
Thomas
Union
Victor
• William
X-Ray.
Young
Zebra

Internationaal
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Siërra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-Ray
Yankee
Zulu

;
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Bijlage 11
QSL-kaarten en certificaten

In hoofdstuk 10 werd reeds vermeld dat elke verbinding tussen twee amateurstations, dus elke QSO, tenminste wanneer het de eerste keer is dat men met
elkaar werkt, bevestigd wordt door elkaar naderhand een kaart te sturen, waarop
men de gegevens van de verbinding vermeldt.
Deze gegevens bestaan uit RST-cijfers, de frequentie of frequentieband, datum
en tijd, benevens gegevens over de gebruikte zender, ontvanger en antenne.
Via de zgn. QSL-bureaus, die door de landelijke organisaties in stand worden
gehouden, kunnen deze kaarten, die door hun opmaak vaak een persoonlijk
karakter dragen, collectief worden verzonden tegen geringe vergoedingen.
Voor vele amateurs is het bezit van QSL-kaarten van grote betekenis. Ze zijn de
kroon op het werk en tonen op aantrekkelijke wijze aan, met welke landen reeds
contact werd verkregen. De wanden van de shack worden er dan ook vaak mee
versierd.
Als stimulans worden er door vele amateurorganisaties nog certificaten ver
strekt, indien men kan aantonen een bepaald aantal verbindingen te hebben ge
maakt, met een bepaald aantal landen te hebben gewerkt of op andere wijze
bijzondere prestaties te hebben geleverd.
Het valt buiten het bestek van dit boek om een volledige opsomming te geven
van alle bestaande certificaten en we verwijzen hiervoor naar de diverse certifi
catenboekjes, waarin certificaten voor zendende en luisterende amateurs wor
den genoemd. Deze worden uitgegeven door de verschillende amateurverenigingen.
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Bijlage 12
Voor hen die meer willen weten

Wanneer U op bepaalde onderwerpen uit dit boek dieper in wilt gaan, adviseren
we u uit onderstaande lijst de desbetreffende boeken te raadplegen. Ook onder
werpen, die hier niet zijn behandeld, maarvoor de gevorderde amateurvan inte
resse kunnen zijn, zijn hier opgenomen.

RADIO-AMATEURISME ALGEMEEN
Kortegolfontvangst - J. Vastenhoud - Uitg. Centrex.
Ontvangers - F. A. S. Sterrenburg - Uitg. Muiderkring.
Zenders (2 delen) - J. Bron - Uitg. Muiderkring.
Transistortechnik für Kurzwellenamateure - H. Hellbarch, DL90D - Uitg.
Philips Fachbücher.
Transistortechnik für den Funkamateur - H. J. Fischer - Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart.
Radio handbook - W. I. Orr. - Uitg. New Augusta, USA.
The Radio Amateurs handbook Uitg. A.R.R.L. (American Radio Relay League).
The Radio Communications handbook Uitg. RSGB (Radio Society of Great
Britain).
The Mobile Manual for Radio Amateurs - Uitg. A.R.R.L.
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ELEKTRONICA ALGEMEEN
Diodes en transistors - G. Fontaine - Uitg. Kluwer.
Knutselen met elektronen - Wm. N. Vandersluys - Uitg. Kluwer.
Transistoren (6 delen) - J. H. Jansen - Uitg. Kluwer.
Leerboek elektronica (4 delen)- A. J. Dirksen - Uitg. Muiderkring.

SSB
Single-Side Band - H. D. Hooton, W6TYH - Uitg. Editors and Engineers, USA.
S.S.B. for the Radio Amateur. - Uitg. A.R.R.L.
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VHF-UHF
VHF-UHF manual - G. R. Jessop, G6JP - Uitg. RSGB.
The Radio Amateurs VHF Manual - Uitg. A.R.R.L.
ANTENNES, VOORPLANTING, ENZ.
Radiogolven — J. F. van Oort - Uitg. Centrex.
The A.R.R.L. Antenna book - Uitg. A.R.R.L.
Antennenbuch - K. Rothammel, DM2ABK - Uitg. Franckh'sche Verlagshandlung - Stuttgart.
Elektronenbuizen
Zendbuizen - J. P. Heyboer - Uitg. Philips Techn. Bibliotheek.
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*OS EN LOMMER

Het kortegolfamateurisme is geboren bij de ontdekking van
de schier onbegrensde mogelijkheden van de korte golven,
thans zo'n zestig jaar geleden. Het experimenteren met de
korte golven heeft in die zestig jaar in een steeds gVoeiende *
belangstelling gestaan en vooral het zendamateurisme
breidt zich nog voortdurend uit.
Nu de PTT een aspirantenmachtiging heeft ingesteld (de Dmachtiging) ligt voor velen de bereikbaarheid van een zend
machtiging beter binnen de mogelijkheden.
Dit boek is geheel afgestemd op het kennisniveau dat nodig
is om het examen voor de D-machtiging met goed gevolg
te kunnen afleggen. Ten opzichte van de vorige drukken is
het dan ook geheel gereviseerd. Schematiek en begripsvor
ming zijn volledig gericht op de moderne halfgeleidertechnieken en het geheel is een komplete handleiding voor de
aspirant-zendamateur geworden, hoewel ook de specifieke
luisteramateur volledig aan zijn trekken komt.
Na enkele hoofdstukken over de ontwikkeling van het radioamateurisme en de elektronica worden amateurontvangers
en -zenders uitgebreid behandeld. Bovendien is veel aan
dacht besteed aan antennes, meetapparatuur, het inrichten
van het zendstation, de praktijk van het zenden en de mach
tigingsvoorwaarden.
Een aantal bijlagen geeft veel nuttige en noodzakelijke in
formatie.
De auteur behaalde zijn zendmachtiging reeds in 1938 en
werkte veel met telegrafie op de 40 m- en 20 m-banden. Na
de oorlog werd hoofdzakelijk geëxperimenteerd met zenders
met geringe energie. Gedurende tien jaren (1964-1974) leid
de hij de landelijke schriftelijke cursussen van de Veron tot
opleiding van zendamateurs en had daarbij een groot aan
deel in de vernieuwing van die opleiding, waarbij hij ook
thans nog betrokken is.
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