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Dit boek is bedoeld een handwijzer te zijn voor de radio-amateur, die zich meer
speciaal wil toeleggen op het kortegolfamateurisme. Het wil de beginner vertel
len, wat het kortegolfamateurisme is en wat men moet weten om het met succes
te kunnen gaan beoefenen.
Het moet echter gezegd worden, dat het er geenszins naar streeft een oplei
dingscursus in boekvorm voor de zendamateur te zijn. Er bestaan al vele moge
lijkheden om de theoretische kennis, benodigd voor het zendexamen, te verga
ren. De landelijke amateurverenigingen hebben hiertoe mondelinge en schrifte
lijke cursussen, die op zich zelf al 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 kant-en-klaar ontwerpen voor de amateur.
Er zijn zeer geschikte handboeken van Engelse en Duitse origine en het aantal
boeken in de Nederlandse taal met onderwerpen gericht op het kortegolfama
teurisme groeit gestadig. Ook bieden de tijdschriften van de landelijke amateur
verenigingen veel actuele informatie.
Dit boek tracht een vademecum te zijn voor de beginnende amateur, dat hem
de mooie kortegolfhobby wil binnenleiden en hem zo goed mogelijk wegwijs
wil maken zonder hierbij volledig te willen en te kunnen zijn. Uitgaande van de
grondbeginselen der elektronica, die zo summier mogelijk worden verklaard,
wil het boek de beginner zó ver meenemen dat hij aansluiting verkrijgt met de
hedendaagse praktijk van het zendend radio-amateurisme. Het niveau ligt zoda
nig dat het overeenstemt met dat van het zgn. D-examen. Het accent ligt dan
ook niet zo zeer op theoretische verhandelingen maar veel meer op een goede
begripsvorming.
Omtrent de inhoud het volgende. Het eerste hoofdstuk vertelt u over de ge
schiedenis van de radio en die van het radio-amateurisme, terwijl verder een
beeld van de activiteiten hiervan wordt gegeven.
Hierna volgen enkele hoofdstukken, die de schematiék en de daarmee samen
gaande begripsvorming van onderdelen, ontvangers, zenders, meetapparatuur
enz. behandelen. Ten slotte vindt u in een twaalftal bijlagen tientallen afkortin
gen, formules, adressen en andere gegevens die van belang zijn voor het radioamateurisme.
We hopen hiermee een actuele handleiding tot het kortegolfamateurisme te
hebben verkregen teneinde aan de steeds toenemende vraag op dit gebied te
voldoen.
De Auteur
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Voorbeeld van een moderne transceivervoorde
HF-banden. Type Yaesu FT-101 ZD.

Hoofdstuk 1
Wat is radio-amateurisme?

Aan het begin van dit boek, dat zoals in het voorwoord al werd uiteengezet een
handleiding wil zijn voor die categorie radio-amateurs die het gebied van de kor
te golven betreden, willen we trachten duidelijk te maken, wat radio-amateuris
me eigenlijk is, waarom het velen zo fascineert en hoeveel genoegen en ont
spanning 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 Hertzin dejaren 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 zgn. 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
9

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. Al in 1919 organiseerde de A.R.R.L. de
eerste transatlantische proeven op golflengten beneden 200 meter. In de winter
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 metandere 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 PCIIte 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 al spoedig vast, dat de golflengten
beneden 6 è 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

fent, zullen we eens een bezoek gaan brengen aan zo'n 'ham-shack'. We begroe
ten 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 ondergebracht, dat heeft bepaalde
voordelen tegen ongewenste straling.
Tegenwoordig worden zenderen ontvanger vaak samen in één kastje gebouwd.
Dat heeft bepaalde voordelen omdat dan zowel bij zenden als ontvangen een
aantal schakelingen kan worden gebruikt, bijv. de frequentiebepalende delen.
Er staan hier diverse 'transceivers', één voor de HF-banden (160 t/m 10 meter)
maar ook één voor de 2 m-band. Daarnaast staat de luidspreker, speciaal
aangepast voor dit doel. Op die plank daarboven zien we een 'nabrander', dat
is een versterker om het zendersignaal van de transceiver eerst nog te verster
ken vóór het naar de antenne gaat. Daarnaast staat een antennetuner om de
antenne precies aan te passen aan de zenderuitgang zodat het rendement zo
gunstig mogelijk wordt. Die meters geven zowel de aanpassing als de uitge
straalde energie in watts aan.
Wat een mooi figuurtje op die oscilloscoop, hè? Ja, die dient om de modulatiekwaliteit van het uitgezonden signaal te controleren. Erg belangrijk want bij
overmodulatie gaat niet alleen de spraakkwaliteit te gronde, maar kunnen ook
storingen ontstaan. Daar staat óók een wattmeter; die is kennelijk op de 2 mapparatuur aangesloten. Dat apparaatje met die mooie, roodoplichtende cijfer
tjes is een frequentieteller. Die meet de exacte waarde van de uitgezonden of
ontvangen frequentie.
Behalve de microfoon staat er ook een seinsleutel optafel. Er zijn twee manieren
om met elkaar verbinding te maken, nl. telefonie (d.i. uitzending van spraak via
de micofoon, 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
bepaald district van dat land kan aanduiden, wederom gevolgd door een groep
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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-gemaakt
heeft, om de verbinding en de condities te bevestigen. Er hangen er uit vele lan
den 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, bijv. commerciële
berichten 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 dip-oscillator,
waarmee een groot aantal waardevolle metingen kunnen worden verricht. Ver
der staat er een universeelmeter, geschikt om een grote verscheidenheid van
stromen en spanningen te kunnen meten. Meetapparatuur is eigenlijk onont
beerlijk voor de amateur die experimenteert.
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 daamé kan aan
de zender worden begonnen (zie voorwaarden, hoofdstuk 10).
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Hoofdstuk 2
Iets over elektriciteit en elektronica

Om met succes de volgende hoofdstukken van dit boek 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 stof te bewegen.
Een elektrische stroom ontstaat door de voortbeweging van een groot aantal
elektronen door een 'geleider'. Een geleider noemen we een stof (bijv. 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 bat
terijen of accu's, in draaiende fiets- of autodynamo's en natuurlijk in de ge
neratoren 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 meteen waterpomp die het water
door een gesloten pijpleiding pompt (fig. 2.1).

Fig. 2-1. 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 kunststof bekleding 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 statistische 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 datertwee soorten elektriciteit waren mettegengestelde
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' al 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 gedaante 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

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 bijv. in auto's is zo'n bron van elektrici
teit. Het verschil met het batterijtje is dat deze na een bepaalde gebruikstijd uit
geput raakt en niet meer in staat is energie te leveren terwijl de accu steeds weer
kan worden geladen.
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Fig. 2-2
Die wonderlijke eigenschap van zo'n batterijtje om elektronen te kunnen leve
ren, werd in 1800 ontdekt door de al eerder genoemde Volta die de proeven van
Galvani voortzette. Hij ontdekte dat er een elektrische spanning ontstaat tussen
een koperen plaat en een zinken plaat die samen in verdund zwavelzuurworden
geplaatst.
De Deen Oersted verbond in 1820 de beide polen van een element van Volta
met elkaar door een koperen draad en toonde de elektronenstroom aan meteen
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 in een Parijse 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 stroom 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).
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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 =
n
weerstand
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.
P’l

in symbolen uitgedrukt R =^~
Hierin is:
p de materiaalconstante (zgn. soortelijke weerstand);
I 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 O, 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) naarde 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 nl. 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 gelijkstroomdynamo. In 1837 bewees Faraday
dat 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 tele17

graaftoestellen, terwijl de Duitser Reis in 1861 naar een idee van de Fransman
Bourseul uit 1854 voor het eerst telefonie realiseerde. Dit werd 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 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 zgn. potentiometer, meestal een gesloten ronde bus waarin een cirkel
vormige koolbaan is aangebracht waarover een instelbaar afneemcontact 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 bui
ten uitgevoerd (fig. 2.4).

Fig. 2-4. Potentiometer met schemasymbool.

Bij de vaste weerstanden onderscheidt men twee hoofdtypen, nl. koolweerstanden en draadgewonden typen. De koolweerstanden kunnen zijn samengesteld
uit een koollaag die wordt opgedampt op een drager van isolatiemateriaal (gla
zen of keramische buis) dan wel uit koolstof samengeperst met een vulstof (zgn.
compositieweerstand) welk laatste type wel goedkoper maar belangrijk minder
stabiel is. De draadgewonden typen zijn duurder en meestal bedoeld om meer
warmte te kunnen dissiperen. Deze laatste kunnen ook van een instelbare aftak
king zijn voorzien.
Over die warmte-ontwikkeling 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 • /).
Het vermogen wordt uitgedrukt in watt (W). Men moet er dus rekening mee hou
den 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 kleine 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.
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Indien weerstanden in serie worden geschakeld zal de stroom / zowel door de
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

Fig. 2-5. Weerstanden in serie.

de beide weerstanden 4 resp. 2 ft zijn, is de totale waarde 6 ft en zal er een
stroom vloeien / =JL= 1 A (Wet van Ohm). Over de weerstand van 4 ft staat
4 + 2
dan een spanning l/, = /•/?, = 1 • 4 = 4 V en over die van 2 ft een spanning
U2 = I • R2 = 12 = 2 V, hetgeen tezamen weer de aangelegde 6 V vormt.
Weerstanden kunnen ook parallel worden geschakeld. Ze komen dan direct van
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 ft zal volgens de Wet van Ohm een stroom vloeien /7 = £ = 1,5 A en door
de weerstand van 2 ft een stroom l2= f- = 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.

T-

In plaats van de twee weerstanden van resp. 4 ft en 2 ft zou er één weerstand
denkbaar zijn van een zodanige waarde dat de batterij hieraan dezelfde totale
U
fi
stroom van 4,5 A afgeeft. Deze waarde zou moeten zijn Ry = •—- =
= 1,33
'tot
ft.
Men noemt dit de vervangingswaarde van beide parallel geschakelde weerstan
den.
R,xR2
Men kan deze ook berekenen met de formule Rv
Ry + R2
Iets over wisselstromen
In het voorgaande hebben we kennis gemaakt met batterijen, accu's enz. die
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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 wisselspanningen, dat zijn spanningen waarvan de
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 word t 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 warmte-ontwikkeling
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 (= 1/2 V 2). 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
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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.
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 = 2trfL.
Hierin is:
ZL de impedantie van de spoel in ft;
f de frequentie in Hz;
L de zelfinductie in H;
7t=3,14 (tt 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 warmte-ontwikkeling, de zgn. 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 O.
Q =

Hierin is r de verliesweerstand

Wil men de zelfinductie L vergroten, dan kan men het aantal windingen vergro
ten en/of de diameter van de koker vergroten, omdat L evenredig is met de
diameter en met het kwadraat van het aantal windingen.
L = Fn2D
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Hierin is:
F de vormfactor;
n het aantal windingen;
indien D in cm wordt ingevuld is L in /aH.
D de diameter van de spoel.
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 min
der 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, bijv. 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 zelfin
ductie variëren. Meestal treedt dan tevens een kwaliteitsverandering op, om bo
venvermelde redenen. Het is duidelijk, dat de spoelen met een kern van grote
permeabiliteit (Ferroxcube) tevens een grote variatie in zelfinductiewaarde heb
ben (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 kHz tot bijv. 3000 kHz wordt de frequentie dusda
nig hoog, dat er een belangrijke weerstandstoename plaatsvindt door het zgn.
huideffect. Hoe hoger de frequentie, hoe groter deze weerstand wordt. Men past
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nu zgn. 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
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 redelijke dikte, waardoor dan
ook weer de praktische mogelijkheid aanwezig is, omdat bij deze hoge frequen
ties ook met veel kleinere zelfinductiewaarden, dus met veel minder windingen,
wordt gewerkt. Uitdrukkelijk moet hier nog worden vastgesteld, dat de genoem
de grensfrequenties door allerlei oorzaken worden beïnvloed, nl. door kwaliteits
eisen en door de gevolgde spoelconstructie.

Fig. 2-8. Diverse spoelkokers:
a. spoelkoker met flens;
b. potkern met spoelkoker;
c. varkensneusje.
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We willen niet nalaten hier nog op enkele bijzondere vormen van spoelconstruc
tie te wijzen waarbij de vorm van het gebruikte kernmateriaal maatgevend is.
Op de eerste plaats de zgn. potkernen. Deze bestaan uit twee bij elkaar behoren
de helften welke tezamen een gesloten ronde bus of pot vormen waarbinnen
tevens een kern aanwezig is. Binnen in de pot maar óm de kern is ruimte voor
eén aangepaste spoelvorm zodat een daarop gewikkelde spoel geheel door het
magnetisch materiaal wordt omgeven. De effectieve permeabiliteit is hierbij
zeer hoog zodat voor een bepaalde zelfinductie slechts een gering aantal win
dingen nodig is. Bovendien is er bij deze constructie geen sprake van enig
uitwendig magnetisch veld zodat er praktisch geen kans bestaat op ongewenste
koppelingen met andere onderdelen in de schakeling en aparte afscherming niet
nodig is. Er zijn diverse soorten kernmateriaal van ferroxcube of een overeen
komstig keramisch materiaal en daardoor wordt de bruikbaarheid vooreen be
paald frequentiegebied bestemd in verband met kernverliezen. De voor dat
materiaal geldende effectieve permeabiliteit bepaalt het aantal windingen.
Een andere vorm van kernmateriaal is de zgn. ringkern of toroïde of toroïdekern.
Deze bestaat uit een ring van kernmateriaal (ferroxcube). Hierbij kan de spoel
niet tevoren op een aparte wikkelkoker worden klaargemaakt maar moet om de
kern worden gewikkeld waarbij elke winding door de opening van de ringkern
moet worden gestoken (zgn. toroïdewikkeling).
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Ook hierbij ontstaat een zeer gesloten magnetisch veld dat nog verbeterd kan
worden door de windingen bifilair of symmetrisch te leggen. De toroïdekern is
goedkoper dan de potkern maar de moeilijkerwikkelmethode staat daartegen
over. Beide typen kernen zijn in diverse soorten materiaal verkrijgbaar, geschikt
voor verschillende werkfrequentiegebieden. Beide hebben enkele bezwaren ge
meen: de afregeling van de zelfinductie is eigenlijk niet zo exact mogelijk als
met een gewone spoel met kern. De potkernen hebben types met een afregelmechanisme maar deze constructies zijn zeer duur. Beter is de zelfinductie onge
veer met de windingen goed te leggen en bij gebruik in een afgestemde kring
af te regelen met een trimmer. Een tweede bezwaar is dat de zelfinductie niet
met een dipmeter is te controleren vanwege de afwezigheid van het uitwendige
veld. Controle moet dus geschieden in een meetschakeling waarbij de HF-spanning wordt gechecked in een resonantiekring of iets dergelijks.
Een derde groep wordt gevormd door de zgn. varkensneusjes. Dit zijn kleine
cilinders van kernmateriaal waarin twee of meer gaten parallel aan de as van
de cilinder zijn aangebracht. Door ook hier de wikkeldraad door de openingen
te steken kunnen kleine spoeltjes of transformatortjes worden gecreëerd. Nog
een ander type is de kleine cilinder met slechts één gat die bij voorkeur wordt
toegepast als smoorspoeltjes door hem eenvoudig óm een verbindingsdraad
te schuiven.
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. 2.9). Voor lage fre-

Fig. 2-9. LF-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 hoogfrequentijzer 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
stroomcircuit. Schakelen we in fig. 2.10 de schakelaar in, dan zal er géén stroom
vloeien door het circuit vanwege de onderbreking O.

Fig. 2-10. Bil sluiten van S zal géén
stroom vloeien vanwege de onderbre
king O.

Fig. 2-11. 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.
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De meter M blijft op nul staan. In fig. 2.11 echter zal bij inschakelen van S, 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.
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. 2.11 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 =-Q/Q884

[PF]

d
Hierin is:
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A 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 = 10~12 farad).
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 diëlek
trische constante «), 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 c = 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
diëlektricum van bijv. aluminiumoxyde, dat wordt gevormd op een strook
aluminium, door deze te plaatsen in bijv. boorzuur. Het aldus gevormde diëlek
tricum 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, dat wil zeggen steeds met een gelijkspanning moeten worden be
last en daarbij op een bepaalde wijze moeten worden aangesloten.
Gaan we nu in fig. 2.11 de batterij vervangen door een wisselspanningsbron,
die dus voortdurend van polariteit wisselt, dan zal de condensator, als S} 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 wisselstroom meter, 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.
Ze
Hierin is:
Ze de impedantie in (l;
f de frequentie in Hz;
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
=

i

I

I
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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 wordtdecapaciteitverkleindenwel
zodanig dat de vervangcapaciteit kleiner is dan de kleinste. Hier geldt dezelfde
soort formule, die we bij het parallelschakelen van weerstanden zagen, nl.
Cv =

C1 x C2
Cy + C2

Nemen we weer onze twee condensatoren van 50 en 150 pF dan is de ver
vangingswaarde Cv = gQ *
= ^200 = 37,5 pF'
De afgestemde kring
In radio- en televisie-ontvangers en zenders ziet men vaak een parallelschake
ling van een spoel met een condensator. In vele gevallen is dan één van beide,
meestal de condensator, als een variabel type uitgevoerd (zie fig. 2.12). Het is

Fig. 2-12. Variabele condensator met
schemasymbool.

IP

nl. 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 kringinpedantie en hoe klei
ner de spanningen over de kring (zie fig. 2.13). 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.
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Fig. 2—13. De spanningen over de afstemkring worden kleiner naarmate de
frequentie afwijkt van de afstemfrequentie fo.

fo

f

Wenst men nu op een andere frequentie af te stemmen, om signalen van die
frequentie te kunnen ontvangen, dan 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 V LC
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. 2.14. De meest gebruikte koppelingsmethode voor bandfilters in de middenfrequent-versterker van ont
vangers (zie hoofdstuk 4) is de inductieve spanningskoppeling (fig. 2.14a). 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. 2.14b), waarbij de spanning via een klein condensatortje van de eerste kring
op de tweede wordt overgebracht.
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Bandfilters worden, zoals gezegd, veel gebruikt in middenfrequentieversterkers,
waarbij ze op één vaste frequentie worden afgestemd. Het voordeel van band
filters is, dat de afstemscherpte (selectiviteit) die van een enkele kring vaak on
voldoende is, in belangrijke mate wordt verbeterd. Vooral wanneer in zo'n
versterker meermalen een bandfilter wordt toegepast, kan de selectiviteit hoog
worden opgevoerd. Er ontstaat in feite het verschijnsel dat een bepaalde, naast
liggende 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 nl. sterk
afhankelijk van de afstemfrequentie, zodat bij het afstemmen de spanningsoverdracht 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.
De laatste jaren wordt in zowel omroepontvangers als in amateurontvangers
zeer veelvuldig gebruik gemaakt van kristalfilters en keramische filters. Zie hier
voor hoofdstuk 4.

Fig. 2-14. Koppelingsmethoden bij bandfilters.
a. inductieve spanningskoppeling;
b. capacitieve spanningskoppeling.
Q
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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 /aagdoorlaatfilter 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. 2.15) en daardoor dus bijna een
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Fig. 2-15

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. 2.16).

ontvongtr

Fig. 2-16

Microfoons
De microfoon is voor de zendende amateur, althans wanneer hij zich 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 zgn. piëzo-elektrische eigenschappen een elektrische wisselspanning ont
staat tussen de beide buitenvlakken van het kristal, die gemetalliseerd zijn en
van aansluitdraden voorzien. De kristalmicrofoon kan direct op een gewone LFversterker 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
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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 (LF-) signalen hoorbaar te maken, kunnen de hoofdtelefoon
of de luidspreker worden gebruikt. Hoewel de luidspreker tijdens de actieve 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. Als er een wis-

r
Fig. 2-17

selstroom door de spoeltjes wordt gestuurd, zal het permanente magnetische
veld periodiek worden versterkt en verzwakt in de frequentie van de wissel
stroom. Het trilplaatje wordt in hetzelfde ritme aangetrokken en afgestoten en
zal de lucht in trilling brengen waardoor een toon hoorbaar wordt met dezelfde
frequentie als de wisselstroom. Er zijn ook telefoons waarbij de spoeltjes aan
het trilplaatje bevestigd zijn (zgn. moving coil type) maar deze soort wordt meer
voor het weergeven van muziek van hoge kwaliteit gebruikt, (fig. 2-17).
Er zijn telefoons in verscheidene uitvoeringen. Ze kunnen voorzien zijn van grote
oorschelpen die het geluid van de omgeving volkomen afsluiten maar er zijn
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ook typen met plastic transportbuisjes en oorstukjes die aan de stethoscoop 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 direct 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 LF-stromen in ge
luid omzetten (fig. 2.18).

4

Fig. 2-18

Uit de beginjaren van de draadtelefonie zijn diverse frappante gevallen bekend
waarbij volgens voorgaand principe ongewilde verschijnselen optraden, zoals
het volgende verhaal aantoont.
In 1879 deed zich te Luneville, Frankrijk, het verschijnsel voor van de 'sprekende
schoorsteen'. Genie-officier Crépaux rapporteerde dat de zeer primitieve tele
foonverbinding ter plaatse in die tijd bestond uit een zeer sterk gespannen draad
van gegalvaniseerd ijzer van 3 mm dikte. Deze draad was bevestigd 'aan eenen
paai 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
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constructie dus 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 al lang bekend. In de uit de begintijd van de radio
bekende kristaldiode werd al gebruik gemaakt van de halfgeleider loodglanskris
tal. Tegenwoordig gebruikt men overwegend verontreinigd germanium of
silicium.
De diode heeft als karakteristieke eigenschap dat ze een elektronenstroom
slechts in één richting doorlaat. Het symbool is gegeven in fig. 2.19 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 ten opzichte van 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 spanningsbron om zodat de kathode positief wordt ten opzichte van de
anode dan vloeit er (praktisch) géén stroom. De diode 'spert'.
A

Fig. 2-19
schemasymbool van een diode

K

uitvoeringsvorm van een diode

Fig. 2-20
diode geleidt

diode spert

In werkelijkheid vloeit er een uiterst kleine stroom die echter in de meeste prak
tijkgevallen te verwaarlozen is (zie fig. 2.20).
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. 2.21. Hierin is op de eerste plaats
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
constante 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 defect raken (zie linker gedeelte van fig. 2.21). Dioden
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Fig. 2-21
karakteristiek siliciumdiode (Si-diode)
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worden veel gebruikt voor gelïjkrichting van hoogfrequente of laagfrequente
wisselspanningen of -stromen. Ook de netspanning wordt vaak door middel van
dioden omgezet in een gelijkspanning voor de voeding van schakelingen.
Hiernaast 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 effect versterkt worden. De speciaal hiertoe ontworpen dioden noemt
men varicapdioden. In fig. 2.22 is het symbool gegeven en een karakteristiek

Cd

Fig. 2-22
schemasymbool en karakteristiek
van een varicap
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die het verband geeft tussen capaciteit en sperspanning. De toepassing als
afstemelement wordt later besproken.
2. De zenerdiode. We zien in fig. 2.21 dat de stroom in sperrichting gaat toene
men bij verhogen van de sperspanning boven een zekere waarde. Dit effect
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-effect en men
past deze dioden toe bij het stabiliseren van spanning. Fig. 2.23 geeft het sym
bool en de praktische karakteristiek»
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Fig. 2-23
schemasymbool en karakteristiek
van een zenerdiode
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3. De fotodiode. Vele types dioden 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.

'I

Fig. 2-24
schemasymbool en karakteristiek
van een tunneldiode

u
4. De tunneldiode. Dit type diode heeft een gebied in de karakteristiek waarbij
de stroom weer afneemt bij toenemende spanning (fig. 2.24). Dit betekent dat
de inwendige weerstand in dat traject negatief is. Hiermede kan op hoge fre
quenties de kringkwaliteit van afgestemde kringen worden verbeterd.
5. De PIN-diode. Deze diode is een bijzonder type signaaldiode. In sperrichting
is de eigen capaciteit zéér klein en de inwendige weerstand zeer groot. In
doorlaatrichting is de /?, afhankelijk van de gelijkstroom. Zoals uit de grafiek (zie
fig. 2.25) blijkt, is bij zeer geringe stroom de hoogfrequentweerstand zeer groot
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Fig. 2-25.
Schemasymbool en karakteristiek
van een PIN-diode.
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maar bij grote stroomdoorgang wordt de weerstand zeer laag, tot slechts enkele
ohms toe Bij hoge frequenties blijft daarbij de eigencapaciteit steeds zeer klein
waardoor met de PIN-diode uitstekende HF-verzwakkers kunnen worden ge35

maakt. Moderne kortegolfontvangers of transceivers bezitten vaak zo'n verzwakker die dan ofwel met de hand of door de AVC kan worden geregeld zodat
de navolgende HF-trap niet behoeft te worden geregeld en geen kruis- of
intermodulatievervorming veroorzaakt bij sterke signalen.
6. De LED (lichtemitterende diode). Als bij dit type diode een geringe stroom
passeert in de doorlaatrichting wordt er een geringe hoeveelheid licht uitge
straald.
De kleur van het licht is meestal rood of groen maar er zijn er ook in geel en
met infrarood licht. Ze worden veelvuldig als indicatielampjes gebruikt en ver
bruiken daarbij veel minder energie dan lampjes met gloeidraad. Maar er zijn
veel meer toepassingen zoals de bekende oplichtende cijfers in digitale klokken,
frequentietellers enz.
7. De Schottky-diode. Deze staat ook bekend als hot-carrier-diode. Het is een
speciaal type signaaldiode met zéér geringe eigenruis en geringe verliezen
waardoor dit type erg belangrijk is voor het gebruik als mengdiode op hoge fre
quenties.
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. 2.26 laat links de combinatie van twee dio
den zien en rechts het symbool voor een transistor. Omdat bij deze transistor
de beide P-aansluitingen van de dioden aan elkaar liggen 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.

Fig. 2-26

Fig. 2-27

We zien aan de emitterzijde een pijl getekend die weer de stroomrichting
aangeeft in de diode tussen basis en emitter. Er bestaan ooktransistoren 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. 2.27). Wanneer
we een transistor aansluiten volgens fig. 2.28 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 beTnvloeden. Zo is de basisstroom lb (welke
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in de transistor van b naar e stroomt) zeer klein ten opzichte van de collectorstroom lc en als resultaat zal de emitterstroom le (welke in feite gelijk is aan lb
+ lc) vrijwel gelijk zijn aan Voorde meeste praktische gevallen stellen we dus
lc - tgAls 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 /cook
nog een wisselstroompje ic vloeien (fig. 2.29). Nemen we nu in de collectorleiding een weerstand Rc op (zie fig. 2.30) 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 = ujub.
Een analoge schakeling echter met een PNP-transistor zien we in fig. 2.31.
We zouden een LF (laagfrequent)-versterker voor kleine ingangssignalen als in
fig. 2.32 kunnen schakelen. Zowel de basis als de collector worden hier via Rb
resp. Rc uit dezelfde spanningsbron gevoed. Zij bepalen de gelijkstroominstelling (dit is de instelling van het werkpunt in de karakteristiek). Omdatzowel basis
als collector een gelijkspanning voeren ten opzichte van de emitter (= ge
meenschappelijke 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
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instelling als de collector een gelijkspanning voert gelijk aan de halve voedings
spanning. Is de batterijspanning 12 V dan zal de collector ca. 6 V spanning ten
opzichte van de emitter moeten hebben. Voor siliciumtransistoren is de span
ning
een vaste waarde van 0,7 V zoals we eerder hebben vastgesteld. Als
nu de collectorstroom lc = 1 mA en de basisstroom ca. 10/xA dan zal
12- 6
12 - 0.7
= 6000H of 6 Kfi bedragen en Rb =
= 1,13 Mn.
Rc =
0,001
0,00001
In de praktijk neemt men de standaardwaarden 5,6 kH en 1,2 Mü.
De bereikbare spanningsversterking is al heel eenvoudig te bepalen uit de
formule A = 40 • URc 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
o

spanningsversterking geringer en is dan te bepalen uit A = --Mzie fig. 2.33).
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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. 2.34 en 2.35). De collector komt dan direct aan de
voedingsspanning.

Fig. 2-34
hoofd telefoon
ca Iktl

i2n\
Fig. 2-35
luldsprektr 6A

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 zgn. stabilisatieschakelingen toegepast waarbij de instelling zodanig
wordt uitgevoerd dat bij verandering van de werkcondities de dissipatie (dit is
de toegevoerde hoeveelheid warmte) gelijk blijft en daardoor eveneens de tem
peratuur. Een voorbeeld van een LF-versterkertrap geeft fig. 2.36. Maximale
stabilisatie treedt hier op als de collectorspanning Uc de helft is van de totale
voedingsspanning Ub. Fig. 2.37 toont de toepassing van een ontkoppelde emitterweerstand tezamen met een basisspanning bepaald door een spanningsdeler. De stabilisatie is hier nog beter dan in fig. 2.36. Soms kan het stabiliserend
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effect nog worden versterkt door gebruikte maken van een NTC-weerstand (=
negatieve temperatuurcoëfficiënt) voor R2. Zo'n weerstand heeft de eigenschap
om bij stijgende temperatuur te dalen in waarde. Men moet echter bedenken
dat deze stabilisatie alleen werkt bij verandering van de omgevingstemperatuur
en niet wordt beïnvloed door temperatuurveranderingen 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-emitterschakeling, kortweg emitterschakeling. Het
is ook mogelijk de basis te aarden, waarbij de uitgangsspanning dan tussen col
lector en basis ontstaat. De derde mogelijkheid is dart nog de collectorte 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/tterschakeling de beste resulta
ten hoewel de ingangsimpedantie niet erg groot is en een demping kan vormen
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op de signaalbron. De bas/sschakeling is uitermate geschikt wanneer een kleine
ingangsimpedantie en een zeer hoge uitgangsimpedantie gevraagd worden. De
co//ectorschakeling is het tegenovergestelde: zeer hoge ingangsimpedantie bij
zeer lage uitgangsimpedantie.

uitvoeringsvorm
theoretische samenstelling
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schemasymbool en karakteristieken van
een MOSFET
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 HF-versterker in communicatie- en kortegolfontvangers.
De MOSFET bestaat uit een in isolatiemateriaal aangebracht kanaal van halfgeleidermateriaal met twee eindaansluitingen de 'source' (Engels, spreek uit:
sórs; vertaald: bron of toevoer; aangeduid met s) en de 'drain' (spreek uit:
dreen; dat is put of afvoer; aangeduid met d). Verder is een geïsoleerd aange
brachte ring om het kanaal, de 'gate' (spreek uit geet met de g van goal; poort,
aangeduid met g) (zie figuur 2.38).
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 ten opzichte van de source dan zal cle elektronenstroom worden afgeremd. Hoe hoger die spanning, hoe kleiner de stroom
doorgang.
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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 bijzonder type is de DUAL-GATE-MOSFET. Deze bezit twee gates waardoor
de stroom in de FET door twee onafhankelijke spanningen kan worden beïn
vloed. De tweede gate kan nu op verschillende manieren worden gebruikt. Ten
eerste kan men deze aarden. Er ontstaat dan een zeer kleine capaciteit tussen
source en drain wat van groot belang is bij gebruik als HF-versterker en geen
terugwerking kan ontstaan. Maar men kan de tweede gate ook gebruiken om
de stroom te regelen met een negatieve gelijkspanning en daarmee de verster
king van de trap. Dit kan met de hand gebeuren maar ook automatisch (AVR
zie hoofdstuk 4). Als derde mogelijkheid kan men een tweede HF-signaal op de
gate aanbrengen waardoor de mogelijkheid bestaat beide signalen te mengen.
Dit wordt toegepast bij frequentietransformatie (supers). Zie ook hiervoor
hoofdstuk 4.
Een andere ontwikkeling op het gebied van de halfgeleiders zijn de zgn. 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 gaat 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.
Voor de zendamateur zijn er interessante schakelingen bij die veel minder-interessant experimenteerwerk overbodig maken en die de zelfbouwer snel op weg
helpen met het bouwen van zijn eigen apparatuur dat daardoor toch de vergelij
king met professionele produkten kan doorstaan.
Zo zijn er speciale IC's voor stabilisatieschakelingen (bijv. de alom bekende
/xA723), er zijn complete MF-versterkers, vaak met AVR en demodulator, dubbe
le balansmengtrappen enz. Alleen vermogenstrappen zijn hiermee niet te
realiseren, hier zullen de transistoren (of buizen) voorlopig nog de dienst blijven
uitmaken. Wie hier meer over wil weten, raadplege het boek 'Geïntegreerde
schakelingen voor de zendamateur' door Reinhard Birchel, uitgave Kluwer
Technische Boeken.
Elektronenbuizen
Ten slotte nog iets over de thans verouderde en weinig meer toegepaste elektronenbuizen. Zij stammen uit de begintijd van de elektronica en hebben mede de
grote vlucht veroorzaakt die deze techniek in onze samenleving heeft genomen.
In pricnipe bestaat een elektronenbuis uit een vacuüm gepompte, meestal gla41

zen, ballon of buis waarin zich enkele elektroden bevinden. Eén ervan, de katho
de, bestaat uit een (meestal) nikkelen buisje waarin een verhittingsspiraal, de
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.
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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 hiero
ver een wisselspanning ontstaat die een getrouwe kopie van de oorspronkelijke
wisselspanning aan het rooster kan zijn maar tevens factoren groter in amplitu
de (fig. 2.39).
Er kleven echter verscheidene 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 factoren hebben de vervanging van de elektro
nenbuis door de transistor toen deze eenmaal 'volwassen' was in de hand ge
werkt.
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Overzicht van symbolen enz.
Volledigheidshalve geven we nog een lijst van gebruikte symbolen, eenheden,
benamingen en afkortingen, zoals die in de elektronica geregeld worden toege
past.
benaming
stroomsterkte
spanning
weerstand
impedantie
zelfinduktie
capaciteit
frequentie
vermogen

symbool
lof i
U of u
R of r
Z
L
C
f
P

eenheid
ampère
volt
ohm
ohm
henry
farad
hertz
watt

afkorting
A
V

n
n

H
F
Hz
W

In de elektronica worden bovendien de volgende afkortingen toegepast voor
vermenigvuldigingsfactoren:
x
x
x
x
x
x

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

KT1
10"2
KT3
10~6
10“9
10-12
KT15

(deci)
(centi)
(milli)
(micro)
(nano)
(pico)
(femto)

d
c
m
fi (mu)
n
p
f

Voorbeelden:
een spoel van 0,0002 henry = 200 • 10~6 H = 200 microhenry = 200 /xH
een condensator van 50 • 10“12 farad = 50 • 10~12 F = 50 picofarad = 50 pF
een stroom van 0,00015 ampère = 150 • 10~6 A = 150 micro-ampère = 150 /xA
een spanning van 3000 volt = 3000 V = 3 kilovolt = 3 kV
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Overzicht van de voornaamste schemasymbolen

vaste weerstand

Hh
condensator
-HK-

potentiometer

elektrdytische
condensator (etco)

variabele weerstand

instelbare
condensator

-X-

-9$-

instelbare weerstand

schakelaar

diode

zenerdiode
omschaketaar

_2_

tunneldiode

drukknopschakelaar

*variabele
condensatortvarco)

Hl—

seinsleutel

vancap

spoel
batterij of accu

-/■v-prA—

_L

spoel met aftakking

aarding

spoel met kern(LF)

gelijkspanningt-stroom)

'V
spoel met kern (HF)

3

wisselspanningl-stroom)

-0

-0-

fotodiode

relaiswikkelmg

9

microfoon
NPN-transistor

*
telefoon
PNP-transistor

meetinstrument

spoel met koppelspoel

luidspreker
smeltveiligheid
(zekering)
variabele koppeling

-okristal

*

FET N-kanaal

V
antennelalg )

FET P-ka naai

open dipool

MOS FET

-Hkristal

transformator met ijzerkern
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Hoofdstuk 3
Iets over radiogolven

3.1 Propagatie
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. (Dit wordt ook wel propagatie genoemd).
Zij hebben zowel een elektrische als een magnetische component 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 in meters die de trilling zich voortplant ge
durende de tijd van één periode. Omdat de snelheid waarmee deze trillingen
zich voortplanten ca. 300 000 km/s bedraagt, is het verband tussen golflengte
en frequentie aldus:
golflengte =

300 000 000
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 6) en planten zich voort in richtingen die mede bepaald worden
door de antennevorm.
Omdat de propagatie van radiogolven gewoonlijk door de ruimte plaatsvindt,
moeten we iets weten van de ons omringende atmosfeer. We kunnen in deze
atmosfeer drie luchtlagen onderscheiden die voor ons van belang zijn nl. de
troposfeer die tot ca. 10 km hoogte reikt, de stratosfeer van ca. 10 tot ca. 50 km
en de ionosfeer welke van ca. 50 km tot 700 è 1000 km reikt. De grenzen worden
bepaald door het verloop van de temperatuur.
In de troposfeer daalt de temperatuur geleidelijk tot ca. -60 °C. In de stratosfeer
treedt een geleidelijke stijging op waarna weer een kleine daling tot een mini45
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aarde

mum van ca. -2 °C. In de ionosfeer ten slotte vindt weer een geregelde tem
peratuurstijging plaats.
In principe zijn er vier manieren waarop radiogolven zich kunnen voortplanten.
nl.
1. Vrije ruimtestraling.
Hierbij kunnen de radiogolven ongehinderd, rechtlijnig en zonder ergens door
te worden beïnvloed van de zender naar de ontvangstantenne gaan. Deze wijze
van voortplanting treedt bij alle uitgezonden signalen op. Voor frequenties ho
ger dan ca. 300 MHz is dit de meest voorkomende wijze van propagatie.
2. Straling via de ionosfeer.
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. 3.2). Hierdoor

oardoppervlak

tmmm

o

Fig. 3-2

kunnen aanmerkelijk grotere afstanden worden afgelegd temeer daar er geen
verliezen door demping van het aardoppervlak optreden. Men noemt deze
afstand 'skip-distance'.
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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 gereflecteerd,
's nachts kunnen doordringen via de E-laag (100 a 120 km) tot de Frlaag (200
a 220 km) of F2-laag (ca. 400 km) en pas daarna worden gereflecteerd. De
afstand tot de plaats waar de golf na reflectie de aarde weer raakt is nu veel gro
ter. 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 radiogolf wordt door de ionenlagen teruggekaatst. De reflec
tie is mede afhankelijk van de frequentie en van de hoek waaronder de laag ge
raakt wordt.
3. Straling via de troposfeer.
De troposfeer is de benaming voor de onderste luchtlagen en deze reikt tot ca.
10 km hoogte. De radiogolven worden hierin afgebogen in de richting van het
aardoppervlak door voortdurende verandering van de brekingsindex. Hierdoor
kunnen deze golven zich verder voortplanten dan de vrije-ruimtegolven met
rechtlijnige straling maar anderzijds is de winst ook weer niet zo groot. De gol
ven met lage frequenties worden echter bij deze voortdurende breking sterk ge
dempt waardoor deze het aardoppervlak meestal niet bereiken. Met hogere fre
quenties gaat dat beter hoewel bij zeer hoge frequenties weer fase- en amplitude-afwijkingen optreden.
4. Grondgolven.
De straling van grondgolven verplaatst zich langs het aardoppervlak en buigt
mee met de kromming van de aarde. Zij worden sterk beïnvloed door de struc
tuur van dat oppervlak en ondervinden daardoor een demping die afhankelijk
is van de aard van die structuur en van de vochtigheid.
Het zijn dus vele factoren die bepalend zijn voor het beter of minder goed voort
planten van radiogolven. We zullen trachten in grote lijnen enig inzicht te geven
hoe nu de mogelijkheden liggen over de verschillende amateurbanden.
160 m-band (1,825 - 1,835 MHz)
Grondgolfverbindingen overdag over enkele honderden kilometers. In de
wintermaanden bij zonnevlekkenminimum zijn er goede DX-(= lange afstand)mogelijkheden.
80 m-band (3,5 - 3,8 MHz)
Voornamelijk voor lokaal verkeer. DX-mogelijkheden via de D-laag - maar deze
absorbeert sterk, zodat meestal alleen met grote energie langere afstanden kun
nen worden overbrugd. In de winternacht is er geen D-laag zodat dan reflectie
via de F2-laag mogelijk wordt.
40 m-band (7,0 - 7,1 MHz)
Deze band is zowel geschikt voor korte afstanden als DX. De reflecties vinden
meestal plaats via de D-laag maar deze verdwijnt vaak 's nachts. Een groot
nadeel van deze band is het enorme aantal omroepzendersl
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20 m-band (14,0 - 14,35 MHz)
Deze band geeft het gehele jaar goede DX-mogelijkheden. Zij heeft zich ook het
meest bedrijfszeker getoond, hoewel de dempingsverliezen in de ionosfeer vaak
groot kunnen zijn. 's Zomers zijn de nachtelijke perioden het gunstigst terwijl
's winters de dagverbindingen favoriet zijn. We bedoelen hiermee dat dan liefst
het gehele gebied tussen zender en ontvanger in daglicht resp. in het donker
moet zijn. Reflecties via de F2-laag.
15 m-band (21,0 - 21,45 MHz)
De verbindingen via deze band blijken enigszins van de zonnevlekkensituatie
af te hangen. Wanneer de zonnevlekken maximaal zijn, hetgeen eenmaal in de
11 jaar voorkomt gedurende een periode van twee a drie jaar, blijken de DXmogelijkheden sterk toe te nemen. Overigens zijn langere afstanden in hoofd
zaak overdag te realiseren. De reflecties gaan ook hier meestal via de F2-laag.
10 m-band (28,0 - 29,7 MHz)
De DX-verbindingen in deze band zijn sterk afhankelijk van bovengenoemde
zonnevlekkenperioden. De reflecties gaan meestal via de F2-laag, hoewel hier
vaak reflecties optreden via de sporadische E-laag, waarbij de te overbruggen
afstanden tussen 500 è 1000 km kunnen liggen. De kwasi-optische verbindingen
liggen tot ca. 30 km.
2 m-band (144,0 - 146,0 MHz)
Dit is in de eerste plaats een band voor lokale verbindingen omdat de kwasioptische afstand maatgevend is voor de grondgolven. Reflecties zijn niettemin
vaak mogelijk via de sporadische E-laag. De polarisatie van het uitgezonden
signaal is soms doorslaggevend voor het succes van een verbinding vooral in
de 'randgebieden'. Op de eerste plaats moeten zender en ontvanger van dezelf
de polarisatie gebruik maken, maar bovendien kan er belangrijk verschil in
resultaat zijn tussen horizontaal of verticaal. In dit verband wordt soms gebruik
gemaakt van cirkelvormige polarisatie.
70 cm-band (430,0 - 440,0 MHz)
Van de gedragingen van deze band is, evenals die van nog hogere frequenties,
nog niet zo veel bekend. Het schijnt dat ook hier de grondgolf vrijwel uitsluitend
de dienst uitmaakt hoewel ook beïnvloeding door troposferische effecten aan
wezig is.
3.2 Frequentiebenaming
groep
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
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=
=
=
=
=
=
=
=

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 kHz
30 300 kHz
300 - 3000 kHz
330 MHz
30 300 MHz
300 - 3000 MHz
330 GHz
30 300 GHz

metrische groep
myriametergolven
kilometergolven
hektometergolven
dekametergolven
metergolven
decimetergolven
centimetergolven
millimetergolven

3.3 Vormen van informatie-overdracht
Er bestaan diverse 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 met een
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
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).

^

3kHz

max. 6 kHz

Fig. 3-3
seinwijze A 3
AM-gemoduleerd signaal met draaggolf
en zijbanden 300-3000 Hz.

seinwijze A 3a.
SSB-signaal met onderdrukte draaggolf
en één zijband 300-3000 Hz.

seinwijze F 3
FM-signaal. De bandbreedte hangt af van
de modulatiesterkte. Bij smalband FM (=
NBFM) kan dit beperkt blijven tot 5 è 6
kHz.
bandbretdf

49

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 de enkelzijbandmethode, waarbij één zijband plus draaggolf wordt
onderdrukt, om een smallere totaalbreedte te verkrijgen en tevens een beter
zenderrendement. Deze seinwijze wordt aangegeven met A3a.
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Hoofdstuk 4
Amateurontvangers

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de amateurontvanger als een apart apparaat.
Hoewel er nog legio separate ontvangers bestaan, moeten we toch constateren
dat om diverse redenen de transceiver (= transmitter-receiver; oftewel zendontvanger) tegenwoordig een grote populariteit geniet. En dat is niet alleen het
geval bij commerciële amateurapparatuur maar in even hoge mate bij zelfbouwprojecten. We komen later nog op die redenen terug.
Hoewel de moderne amateurontvanger in het algemeen aan zeer hoge eisen
dient te voldoen (waartoe de hedendaagse stand der techniek volop mogelijkhe
den biedt) en deze eisen resulteren in zeer gecompliceerde en geavanceerde
ontwerpen, blijken er nog steeds vele amateurs te zijn die zelf hun ontvanger
(en zender) bouwen, ondanks de grote problemen waarvoor zij dan kunnen ko
men te staan. Dat zelf bouwen gebeurt beslist niet altijd om financiële redenen,
maar meer om het experiment dat, hoewel zeer tijdrovend, toch zeer leerzaam
is en kan leiden tot een ontwerp dat geheel is aangepast aan de specifieke wen
sen van de amateur in kwestie.
Er zijn tegenwoordig ook vele tussenwegen en mogelijkheden. Zo zijn er de
complete bouwkits waarbij weliswaar het ontwerp in beginsel vastligt maar
door het bouwen krijgt men veel meer vat op principe en werking, terwijl men
bij storingen of wijzigingen veel beter de weg weet. Ook zijn er de bouwstenen
(modules) die als complete unit of als bouwkit worden verkocht en waarmee
men zelf een ontvanger kan samenstellen naar eigen idee en behoefte. Men kan
ook bouwstenen kopen van de 'moeilijke' delen van de ontvanger en zelf de ge
makkelijker delen bouwen.
Het is duidelijk dat zeer veel afhangt van wat men eigenlijk van de ontvanger
verwacht en dat moet men eerst met zichzelf overeenkomen. Daartoe is het
noodzakelijk eerst na te gaan welke consequenties er verbonden zijn aan de ei
sen die we stellen en die moeten we zorgvuldig overwegen. We willen deze ei
sen eens punt voor punt nagaan:
1. gevoeligheid. We vragen een grote gevoeligheid opdat de ontvanger ook
zeer zwakke signalen nog voldoende weet te 'nemen'. Maar ook zeer sterke
signalen moeten zonder noemenswaardige vervorming worden weergegeven.
Dit vereist een groot dynamisch bereik met goede lineariteit. Hierbij vragen we
een grote signaal-ruisverhouding meteen zo gering mogelijke eigen ruisbijdra51

ge. Verder zo weinig mogelijke kruismodulatie- en intermodulatie-vervorming.
2. selectiviteit. Deze moet kunnen worden aangepast aan de te ontvangen
signalen en aan de omstandigheden. De smalle en overvolle amateurbanden
herbergen meestal zó vele en sterke stations dat zeer hoge eisen worden gesteld
aan de selectiviteit. Deze moet echter gepaard gaan aan een grote stabiliteit,
een nauwkeurige afstemmogelijkheid en voldoend nauwkeurige afleesmogelijkheid van de afgestemde frequentie. De selectiviteit moet instelbaar en/of
regelbaar zijn afhankelijk van het toegepaste modulatiesysteem van de te ont
vangen zender. Willen we alle 'modes' kunnen ontvangen (AM, FM, CW, SSB,
RTTY) dan moet de selectiviteit aan de daarvoor specifieke eisen worden aange
past.
3. 'spurious responses'. Dit zijn ongewenste signalen die hun oorsprong heb
ben in de ontvanger zelf óf die van buitenaf komen. In alle gevallen is hun aan
wezigheid te wijten aan onvolkomenheden van de ontvanger.
Zo zijn er harmonischen van de ontvanger-oscillator(en), ongewenste mengprodukten, maar ook spiegelsignalen en signalen op de middenfrequentie. Al
deze vormen van ongewenste signalen vereisen ieder hun eigen wijze van be
strijding.
4. diverse modulatievormen ('modes'). Onder selectiviteit is al genoemd dat de
ze instelbaar moet zijn, afhankelijk van de gebruikte modulatievorm. Maar ook
de detectie-(= demodulatie)-schakeling moet aanpasbaar zijn op de modulatie
vorm van het ontvangen signaal. Hetzelfde geldt voor de toegepaste AVRmethode en andere ontvangerdelen.
5. speciale voorzieningen. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het toepassen
van een S-meter, storingsbegrenzers enz. terwijl het eventueel samenwerken
met een zender ook nog speciale aanpassingen vraagt.
4.2 Basistypen van ontvangers
In zijn eenvoudigste vorm kan een ontvanger zijn opgebouwd als in fig. 4-1 is
aangegeven. De paralieikring L1C1 wordt afgestemd op de frequentie van het
gewenste station. De pijl door C} geeft aan, dat een variabele condensator be
doeld is, waarmee de kring op de gewenste frequentie kan worden ingesteld.
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 afstemfre-
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Fig. 4-1. Eenvoudig ontvangerschema. L1 en C, vor
men de afstemkring. Over C2 en R ontstaan de ge
detecteerde spanningen.

quentie van de kring, zullen dus over de kring een spanning veroorzaken met
eenzelfde frequentie. De top van de kring is verder verbonden metdeanodezijde
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Fig. 4-2. a. HF-wisselspanning (onge
moduleerd) met topwaarde e;
b. gemoduleerde HF-wisselspanning;
c. stroom door de -diode;
d. spanning op C2;
e. LF-wisselspanning.
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van een diode, terwijl de kathodezijde via de condensator C2 en de parallelweerstand R aan de 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 HF-wisselspanning voorgesteld en de top
waarde 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 LF-toon, dan
zal de amplitude van het HF-signaal variëren in de frequentie van het LF-signaal
(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 C2dus de amplitudevariaties van de hoogfrequentspanning getrouw volgen. Het LF-signaal, dat in
de zender op de draaggolf werd gemoduleerd, komt dus hier weer tevoorschijn
als een variatie van de gelijkspanning op C2 (fig. 4.2d) en we zijn in staat dit
signaal met een hoofdtelefoon waar te nemen of aan een versterker toe te voe
ren. In fig. 4.3 zien we hoe dit via een scheidingscondensator C3, die dient om
de gelijkspanningscomponent te blokkeren, kan gebeuren. De LF-wisselspanning 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.
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Fig. 4-3. Ontvanger met inductieve antennekoppeling.
R is als potentiometer uitgevoerd. C3 is
een scheidingscondensator.

Met het variabele contact hiervan kunnen we juist zoveel spanning van R afne
men, als nodig is. We kunnen dus de sterkte van het LF-signaal, 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 anten
ne wordt nu eerst aan L2 toegevoerd, waarna door de inductieve koppeling tus
sen L2 en L1 de spanning op L, wordt overgebracht. Het voordeel van deze
schakeling is, dat de kringkwaliteit van L}Cy minder sterk door de antenne wordt
beïnvloed, terwijl eveneens de capaciteit van de antenne veel minder invloed
heeft op de afstemming van de kring. Deze antennecapaciteit is de capaciteit
van de antenne met zijn invoerleiding tegen aarde. In de schakeling van fig. 4.1
staat deze capaciteit parallel aan C, en bepaalt dus mede de afstemming! In fig.
4.3 wordt, via de capaciteit tussen L2 en Lv 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.
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riecondensator C4; deze komt hier in serie met de antennecapaciteit en geeft
eveneens een verminderde invloed, terwijl hetsignaalverlies slechts gering be
hoeft te zijn. Verder zijn C2 en de diode van plaats verwisseld, wat in de werking
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.
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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.
C., = 300 a 500 pF variabel
C2 = 50 pF of groter
C3 = 1000 è 2000 pF
C4 = 20 a 50 pF
R = 0,1 a 1 Mn
L = ca. 150 /xH (voor middengolf)
en ca. 6 /xH (voor kortegolfbereik 90-40 m).
Voor middengolf (L = 150 /xH) neme men 110 è 120 windingen ongespatieerd
0,2 è 0,3 mm emaille-draad op een koker met diameter van ca. 3,5 cm. Voor
schema volgens fig. 4.5 neme men de tap op 50 è 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.
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
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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Fig. 4-6

waarna de HF-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 ge56
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schfedenis 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 LF-versterkertrap hebben we al gezien in fig.
2.37. Hiervan kan men eventueel twee trappen achter elkaar schakelen.
Wil men de energie overdragen aan een hoofdtelefoon dan komt het schema
van fig. 2.34 in aanmerking. Wil men luidsprekerontvangstdan kan fig. 2.35 wor
den toegepast, mits men genoegen neemt met een tamelijk bescheiden geluidsproduktie.
Een HF-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 déér wordt vaak
HF-versterking toegepast maar de achtergronden zijn meestal andere dan alleen
gevoeligheidsverbetering.
Wil men toch experimenteren met een HF-versterker in een rechtuitontvangertje, dan geeft fig. 4.7 hiertoe een mogelijk schema. Er is hierbij uitgegaan van
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een FET als HF-versterker. FET's zijn wat in- en uitgangsimpedantie betreft
vergelijkbaar met elektronenbuizen en veroorzaken weinig demping op de
afstemkringen, die daarom van goede kwaliteit kunnen worden gekozen zonder
dat deze kwaliteit in de schakeling al te zeer teniet wordt gedaan. De onderdelen
waarden zijn oriënterend en hangen af van het gebruikte type. Experimenteren
hiermee levert vaak verrassende resultaten op! Er is terugkoppeling toegepast
om de gevoeligheid van de HF-trap zo hoog mogelijk op te voeren.
Gegevens voor ontvangst van de 80 m-band:
Neem voor C1 en C2 variabele condensatoren van bijv. 20 pF-variatie. Goed
bruikbaar zijn de fm-pakketten van sommige Japanse varco's. L1 en L2 hebben
een zelfinductie van ca. 27 fiH. Op een spoelvorm met diam. 35 mm wikkelen
we dan 35 windingen emailledraad 0,5 mm over een lengte van 35 è 40 mm.
De terugkoppelspoel krijgt 10 windingen tussengewikkeld aan de aardzijde van
de afstemspoel.
Deze waarden zijn ook oriënterend. Zo moet de waarde van Ck ook worden uit
gezócht. Men kan hiervoor een trimmer nemen van 30 pF of meer, maar een
echte varco geeft betere mogelijkheden tot nauwkeurig afstellen op het randje
van genereren. Dan gaat men andersom te werk en zoekt het benodigde aantal
terugkoppelwindingen uit bij de toegepaste varco,
De antennecondensator Ca moet eveneens worden uitgezocht. Deze is sterk af
hankelijk van de gebruikte antenne. De antenne moet in principe niet te lang
zijn (5 è 10 m) maar wel zo hoog en vrij mogelijk worden opgehangen. Een varco
van 100 pF geeft ruim voldoende regelmogelijkheid bij allerlei soorten antennes,
maar voor één bepaald type kan men met een vaste waarde volstaan. Deze moet
zo groot zijn dat vergroting geen signaalwinst meer oplevert maar anderzijds
weer zo klein mogelijk worden gekozen om té grote demping op de afstemkring
te vermijden.
Wil men meer dan de 80 m-band alleen, dan kan men ook van een Japanse varco
met 2 x 250 pF gebruik maken. Men neemt dan voor L1 en L2 ca. 17 windingen,
voor Ck 5 windingen en bestrijkt daarmee een bereik van 3 tot ca. 9 MHz. Hierbij
vervallen de parallel C's van 39 pF.
Het opvoeren van de ontvangstgevoeligheid van ontvangers door steeds meer
transistoren toe te passen, leidt naar de vraag om betere selectiviteit. Past men
per HF-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 normale 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
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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 (AVR), afstemindicatie en sterktemeter, C.W.ontvangst (dat is telegrafie-ontvangst, waarvoor een zgn. 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
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 (MF-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. (zie fig. 4.8)
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De transformatie van het inkomende signaal geschiedt door het zgn. 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 MF-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
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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.
De laatste jaren is nog een bijzonder type superhet populair geworden. We doe
len op de DC-ontvanger (DC= directe conversie). Dit is eigenlijk een super met
een middenfrequentie gelijk nul. De oscillator levert hier een signaal met dezelf
de frequentie als het inkomend signaal. Omdat hierbij de middenfrequentie-
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versterker in feite niet meer aanwezig is zal nu de laagfrequentversterker voor
de nodige versterking én selectiviteit moeten zorgen. Door de opbouw is dit type
ontvanger veel eenvoudiger dan de conventionele super, maar leent zich eigen
lijk alleen voor SSB- en CW-ontvangst. Zij maakt geen verschil tussen SSBsignalen met upper- of lower-sideband (boven- of beneden-zijband).
4.3 De HF-versterker
Het al of niet toepassen van een HF-versterker zal van diverse omstandigheden
afhangen. Het lijkt zo op het eerste gezicht erg prettig om extra versterking ter
beschikking te hebben maar er zijn de laatste jaren onderzoekingen geweest die
aantoonden dat de HF-versterker soms meer kwaad dan goed kan doen. We be
doelen daarmee dat de te verwachten extra versterking vaak niet nodig is of niet
wordt bereikt, terwijl door minder prettige eigenschappen ongewenste bij
verschijnselen kunnen optreden.
Het toepassen van een HF-versterker kan niettemin vaak wenselijk zijn om bij
voorbeeld extra voorselectie te verkrijgen, om bij toepassen van AVR een
automatisch regelende verzwakker tegen te sterke signalen te hebben of om
conversieverlies bij diodenmengtrappen te compenseren.
Tegenwoordig worden als HF-versterker vrijwel uitsluitend JFET of MOSFET-
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transistoren toegepast. Zoals eerder gezegd, bezitten zij een redelijk hoge inen uitgangsimpedantie zodat zij de eventueel toe te passen afstemkringen niet
noemenswaard dempen.
Een nadeel is nog de vrij grote capaciteit tussen drain en gate waardoor het vaak
nodig zal zijn te neutrodyniseren om terugwerking van de uitgang naarde in
gang, wat oscilleren ten gevolge kan hebben, op te heffen. Een ander groot
voordeel is de vrijwel kwadratische overdrachtsfunctie waardoor moeilijkheden
met kruismodulatie en intermodulatievervormingen slechts in geringe mate
voorkomen. Hierdoor is de FET in staat grotere signalen te verwerken zonder
de bij gewone transistoren optredende verschijnselen van ongewenste modulatie-effecten (Zie fig. 4.10).
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Fig. 4-10. Geneutrodyniseerde HF-versterkertrap.

Als een van de redenen om een HF-versterker toe te passen, noemden we de
mogelijkheid om deze op te nemen in het door de AVR geregelde deel van de
ontvanger om daardoor een betere regeling te verkrijgen bij ontvangst van zeer
sterke signalen. Maar nu moeten we ons toch realiseren dat bij regeling van de
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Fig. 4-11. HF-versterker in cascodeschakeling. SM = smoorspoel.
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versterking van een FET de overdrachtskarakteristiek zich wijzigt waarbij weer
wél kruismodulatie kan optreden.
Een verbetering in dit opzicht is de cascodeschakeling. Deze stamt nog uit het
buizentijdperk en kan met groot voordeel met MOSFET's worden toegepast.
Fig. 4.11 geeft hiervan een schema. Hierbij treedt slechts zeer geringe terugwer
king op zodat in het algemeen niet behoeft te worden geneutrodyniseerd. Ook
het toepassen van AVR is lang niet zo desastreus als bij de gewone HF-versterker.
De grote voordelen van deze schakeling hebben er toe geleid dat speciale
transistoren hiervoor werden ontwikkeld. Zo ontstond de DUAL-GATE-MOSFET
dat in feite een soort tetrode-FET is. Zoals de naam al uitdrukt, bezit deze FET
twee gates. Fig. 4.12 geeft een schema met zo'n DUAL-GATE-MOSFET. Behalve
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Fig. 4-12. HF-versterkertrap met DUAL-GATE-MOSFET.
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de geringe terugwerking kan hier met redelijk succes AVR worden toegepast
zonder dat al te veel kruismodulatie ontstaat.
in moderne ontwerpen stelt men meestal nog strengere eisen aan het op de
juiste wijze verwerken van zeer grote ingangssignalen (zie hiervoor par. 4.9).
Daarbij worden dan vaak power-FET's toegepast, omdat deze een zeer groot

V
Fig. 4-13. Eenvoudige ingangsverzwakker.
HJk of kleiner
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dynamisch werkgebied blijken te hebben en dus uitstekend geschikt zijn voor
het verwerken van grote signalen. Daarbij blijkt het belangrijk om geen AVR toe
te passen om de goede eigenschappen niet teniet te doen. Dan worden vaak
verzwakkers toegepast die vóór de HF-versterker worden geschakeld.
Is men bereid met de hand te regelen dan kan een eenvoudige potentiometerschakeling al goed functioneren. (Zie fig. 4.13). Een moderne oplossing is de
toepassing van PIN-dioden. Deze dioden hebben een HF-weerstand die van zeer
laag tot zeer hoog kan worden geregeld waarbij de eigen capaciteit steeds zeer
klein blijft. De instelling kan zowel met de hand als door de AVR-schakeling wor
den geregeld. Fig. 4.14 geeft een voorbeeld van de toepassing.
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Fig. 4-14. Ingangsverzwakker met PIN-dioden.
4.4 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.
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. Tenslotte kan bij gescheiden functies AVR op
de mengtrap worden toegepast. Bij de zelfoscillerende mengtrap is dat wegens
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mogelijke instabiliteit van de oscillatorfrequentie ongebruikelijk.
Voorbeelden van beide schakelingen in resp. fig. 4.15 en tig. 4.16.
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Fig. 4-16. Mengtrap met DUAL GATE MOSFET en aparte oscillator.
De stabiliteit van de oscillator is van uitermate groot belang, vooral bij toepas
sing van SSB. Omdat bij hogere frequenties deze stabiliteit moeilijk is te ver
werkelijken, wordt vaak uitgegaan van een oscillator met lagere frequenties,
waarna dan door bijmengen van een signaal uit een kristalgestabiliseerde oscil
lator de gewenste frequenties worden verkregen. Voor een communicatie-ontvanger of een amateurontvanger met meer bereiken gaat dit een vrij gecompli
ceerde schakeling worden vanwege het omschakelen naarvoorelke band ande-
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re oscillatorfrequenties van de kristaloscillator. Deze hele frequentie'fabriek'
wordt vaak aangeduid met 'synthesizer' en we komen hier nog nader op terug
in de paragraaf over moderne ontwerpen. Hier willen we nog even ingaan op
een schakeling ter stabilisering van de frequentie die zich de laatste jaren in een
grote populariteit heeft mogen verheugen. We bedoelen de PLL-schakeling.
PLL is de afkorting van Phase Locked Loop en de schakeling berust op een fazelus ter stabilisatie. Fig. 4.17 geeft een blokschema waaruit de werking duidelijk
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meng trap

Oscillator
30 -30.5 MHz

Fig. 4-17. Synthesizer met PLL-schakeling. Voor verklaring getallen zie tekst.
wordt. Stel, we willen de 15 m-band ontvangen. Deze loopt ongeveer van 21,0
tot 21,5 MHz. Als de toegepaste middenfrequentie van onze ontvanger 9 MHz
is dan zal de oscillator een frequentieband van 30,0 tot 30,5 MHz moeten leve
ren. We bouwen nu een VFO met een bereik van bijv. 5,0 tot 5,5 MHz en zorgen
voor uiterste stabiliteit. De oscillatorfrequentie gaan we nu mengen met een
signaal van een kristaloscillator met een frequentie van 25 MHz. Het mengprodukt is dan o.a. 5 tot 5,5 MHz. Deze frequentie gaan we nu vergelijken
in een fazedetector met de frequentie van de stabiele VFO. Zodra er een afwij
king ontstaat van de mengfrequentie met de VFO-frequentie geeft de fazedetec
tor een verschilspanning welke via een reactantieschakeling de hoofdoscillator
'bijstuurt' zodat weer de juiste frequentie wordt verkregen. Het succes van de
stabilisatie wordt nu bepaald door de stabiliteit van de VFO. Deze is zeer stabiel
te maken (zie hoofdstuk 5).
Bij moderne ontvangers geldt voor de mengtrap hetzelfde wat al is besproken
bij de HF-versterker nl. dat zij geschikt moet zijn om grote signalen te kunnen
verwerken zonder dat oversturing plaats heeft. Dit kan vooral optreden indien
het gewenste signaal zwak is terwijl in de buurt van deze frequentie zich één
of meer zeer sterke signalen bevinden. Deze situatie komt tegenwoordig maar
al te vaak voor, vooral op VHF. Er mag nu vooral geen blokkeren (verzwakken)
van het gewenste signaal optreden maar bovendien mogen geen kruismodula
tie en intermodulatie ontstaan om nog meer ongewenste stoorsignalen te
voorkomen. Al jaren wordt hiertoe de dubbelgebalanceerde mengtrap met dio
den toegepast waarin de Schottky-dioden als favoriet worden bestempeld.
Recente onderzoekingen hebben aangetoond datSi-dioden het soms ook goed
kunnen doen terwijl hiervoor tegenwoordig ook FET's op de markt zijn. Fig. 4.18
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geeft een schema van zo'n dubbelgebalanceerde mengtrap. We komen hier in
par. 4.9 nog op terug.
HF

/YYYY\

M

osdll.

Fig. 4-18. Dubbelgebalanceerde diode-ringmixer.
4.5 Afstemkringen
In het HF-gedeelte van een ontvanger bevinden zich één of meer afgestemde
kringen. In hoofdstuk 2 is de werking van de afgestemde kring al behandeld,
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 zgn. nulwaarde. De
variabele capaciteit wordt aangegeven met AC en de nulcapaciteit met C0. Een
condensator die variëren kan van 10-500 pF heeft dus een C0van 10 pFen een
AC van 490 pF.
Omdat de afstemfrequentie f =

1
zal in dit geval de verandering van f
2ttVTC

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 CT r en extra
condensator Ce (zie figuur fig. 4.19).
Fig. 4-79. De verschillende capaciteiten, welke in
CL
AC
C0
Cd
Cu

-£-L! 4=

Tn 7*Toi Tdr

+
spoot

66

varco

C.
transistor

Ct

een afstemkring optreden.
= eigencap. spoel;
= variabele capaciteit in varco;
= minimum capaciteit in varco;
= bedradingscapaciteit;
= capaciteit van trimmer in
afgeregelde toestand;
= extra capaciteit, aangebracht voor
bandspreiding
= capaciteit van de transistor

Al deze constante capaciteiten tezamen noemen we de minimum-capaciteit
^min*

Het is duidelijk, dat de maximum-afstemfrequentie wordt bepaald door Vcmin'
en de minimum-afstemfrequentie door VCmjn + AC.
Wil men een zo groot mogelijk afstembereik, dan moet de verhouding AC: C,min
zo groot mogelijk worden.
Voor een amateurontvanger wil men de kringen echter meestal zó maken, dat
het afstembereik wordt aangepast aan de speciale amateurbanden, dat wil zeg
gen dat door keuze van een klein bereik de desbetreffende band zo goed moge
lijk over de afstemschaal wordt uitgespreid. Men noemt dit bandspreiding. In
dit geval moet AC juist klein zijn ten opzichte van 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
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. 4.20a).
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Fig. 4-20. Diverse methoden voor band
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Omdat de diverse amateurbanden naar verhouding tot het totaal bereik verschil
lend zijn, is de spreiding niet voor alle bereiken gelijk. Dit kan weer worden ver
beterd 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. 4.20b).
Wil men slechts één variabele condensator gebruiken, dan is bijvoorbeeld de
schakeling in fig. 4.20c mogelijk. Hierbij wordt een serie- en een parallelcondensator gebruikt om de bandspreiding te verkrijgen.
Voor ontvangers die uitsluitend voor amateurbanden worden gebruikt, is de
schakeling van fig. 4.20d het meest aangewezen. De variabele condensator Cv
heeft dan een kleine waarde, aangepast aan de gewenste bandspreiding.
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Natuurlijk kan ook hierbij zo nodig de methode in fig. 4.20b worden toegepast
om de gewenste bandspreiding voor elke band te verkrijgen. Voor berekening
van de bandspreiding raadplege men bijlage 1, blz. 209.
Zoals al kort werd aangeduid in par. 4.2 kunnen insuperheterodyne-ontvangers
problemen ontstaan als we meer afstemkringen met één knop willen bedienen.
Als die afstemkringen op dezelfde frequentie moeten werken, is dit niet zo'n pro
bleem. Als bijvoorbeeld de antennekring en de kring tussen HF-versterker en
mengtrap beide de 40 m-band moeten bestrijken dan rekenen we dat uit voor
één kring en nemen voor de tweede onderdelen van dezelfde grootte, dus gelijke
spoelen en gelijke afstemcondensator. Nemen we voor deze laatste een zgn.
tweevoudig type dan is de 'eenknopsafstemming' gerealiseerd.
Anders wordt dit, als we de oscillator van een super gelijktijdig met de HF-kringen willen afstemmen. De afstemming van de oscillatorkring ligt steeds ver
schoven ten opzichte van de ingangskringen. Nemen we eens een voorbeeld
voor een kortegolfontvanger die een afstembereik moet hebben van 2,0 6,0 MHz. De middenfrequentie is 455 kHz. De oscillator moet dan een afstem
bereik krijgen van 2,455 - 6,455 MHz óf van 1,545- 5,545 MHz (deoscillatorfrequentie moet met een verschil van 455 kHz hoger of lager liggen).
Nemen we eerst de antennekring. Hier is de frequentieverhouding tussen
minimum en maximum 1:3 en dat betekent een capaciteitsvariatie in de afstemkring van 1:9. Bij een variabele condensator met een variabele capaciteit van
320 pF moet dan de capaciteitsvariatie van de kring worden 40 - 360 pF. Die
40 pF is meestal wel te realiseren. Nu de oscillatorkring. Het bereik 2,455 6,455 MHz heeft een frequentievariatie van 1:2,63 en het bereik van 1,545 5,545 MHz heeft een variatie van 1:3,6. Het hogere bereik heeft dus een procen
tueel kleinere variatie en dat is gemakkelijker dan het lagere bereik. Heeft de ge
bruikte tweevoudige variabele condensator eenzelfde pakket van 320 pF variatie
voor de oscillator beschikbaar dan kan het afstembereik worden verkregen met
een minimum kringcapaciteit van ca. 56 pF en een maximum van 376 pF.
Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Als we aan bovenberekende
waarden voldoen dan heeft de oscillatorkring inderdaad de juiste frequenties
in de maximum- en minimumstand van de variabele condensator, maar als we
de tussengelegen standen gaan controleren dan blijkt dat 'onderweg' grote af
wijkingen kunnen ontstaan. Het noodzakelijke verschil van 455 kHz (indien dit
althans de gekozen middenfrequentie is) blijkt vaak sterk af te wijken en er komt
dus niets terecht van een goede 'gelijkloop'. Er moeten dan maatregelen worden
genomen om deze verschillen weg te werken en men doet dit dan meestal door
het aanbrengen van parallel- en serie-condensatoren in de oscillatorkring (padders en trimmers) om zo de gewenste 'padding-correctie' te verkrijgen.
Een andere mogelijkheid is om het capaciteitsverloop van de oscillatorsectie
van de variabele condensator door een aangepaste platenvorm zó te wijzigen
dat de gelijkloop automatisch goed is. Echter dit gaat alleen op bij één bepaald
frequentiebereik en één bepaalde middenfrequentie.
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Als we hadden gekozen voor het lagere oscillatorbereik dan was de noodzakelij
ke nulcapaciteit veel kleiner geworden en dat is vaak veel moeilijker te realise
ren. Vooral wanneer we behalve de eigencapaciteit van spoel en van variabele
condensator ook moeten rekenen met in- en uitgangscapaciteiten en met
capaciteiten van bandomschakelaars. Vooral deze laatsten kunnen via hun
eigencapaciteiten ook die van afgeschakelde kringen doen meewerken en de
resulterende capaciteiten kunnen belangrijk oplopen.
Deze overwegingen gelden dus voor communicatie-ontvangers die veelal
grotere bereiken bestrijken. Zijn we echter alleen geïnteresseerd in de HFamateurbanden dan ligt het probleem geheel anders. Bekijken we de benodigde
frequentieverhoudingen voor deze banden dan vinden we:
band
(m)

frequentie
(MHz)

praktische freq.
(MHz)

freq. verh.

160
80
40
20
15
10

1,825- 1,835
3,5 - 3,8
7,0 - 7,1
14.0 -14,35
21.0 -21,45
28.0 -29,7

1,8 -1,85
3,4 -3.9
6,95-7,15
13.9 -14,5
20.9 -21,5
27.9 -30,0

1:1,028
1:1,15
1:1,028
1:1,043
1:1,03
1:1,075

Over de gekozen praktische frequentiebanden kan men van mening verschillen
maar hoe men die ook kiest, de frequentieverhoudingen zullen steeds veel klei
ner zijn dan de 1:3 van de communicatie-ontvanger.
Het zal duidelijk zijn dat onder deze omstandigheden de gelijkloopproblemen,
zoals die bij communicatie-ontvangers met grote afstembereiken kunnen optre
den, te verwaarlozen zijn. Bij amateurontvangers met dergelijke kleine banden
heeft men hier dus geen moeilijkheden mee.
In hoofdstuk 2 hebben we al even kennis gemaakt met de varicap, een diode
die afhankelijk van de aangelegde spanning een bepaalde capaciteit heeft. Bij
het variëren van die spanning verandert ook de capaciteit en op deze wijze is
dus ook afstemming mogelijk. In plaats van de variabele condensator nemen
we een varicap en we regelen de afstemming met een potentiometer. Nu is dat
wel even eenvoudig gezegd maar in de praktijk gaat dat niet zo simpel. Op de
eerste plaats is het capaciteitsbereikvan een varicap niet zo erg groot, waardoor
toepassing in kringen met groot afstembereik niet goed mogelijk is. Bovendien
blijkt de stabiliteit van zo'n varicap minder groot dan van de luchtvarco ondanks
zeer goed stabiliseren van de regelspanning. Daarbij Jcomt nog dat het verloop
van de capaciteit allerminst ideaal is terwijl tot slot vaak meer ruis optreedt dan
we met luchtvarco's gewend zijn. Niettemin geeft de toepassing van de varicap
ons grote mogelijkheden bij de constructie van de ontvanger. Omdat de regel
spanning (sperspanning) een gelijkspanning is, kunnen we de spanningsvariatie regelen met een potentiometer op de frontplaat van de ontvanger terwijl de
eigenlijke afstemkring niet noodzakelijk 'in de buurt' moet zitten.
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Integendeel, we hebben de vrijheid die op de meest geschikte plaats te bouwen
omdat de regelleidingen slechts gelijkstroom voeren en dus geen aanleiding
behoeven te geven tot ongewenste koppelingseffecten. In fig. 4.21 is een voor-
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Fig. 4-21. Toepassing van diode-afstemming op een HF-afstemkring.
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beeld gegeven van een HF-versterker met diode-afstemming. De afstemfrequentie wordt bepaald door de zelfinductie van de spoel L en de capaciteit paral
lel hieraan. De sperlaagcapaciteit van de varicap D is hiervan 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 R2en
R3 dienen zodanig te worden gekozen dat met de volle variatie van de spanning
het juiste afstembereik wordt verkregen. Moet de spanning bijv. 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 verloopI) R2 ©en waarde hebben van 3300 Cl en R3 van
6700 ft. Dit kan het beste experimenteel worden bepaald.
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 van een gestabiliseerde voe
ding (bijv. met zenerdiode). Heeft men meer 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 o
'éénknopsafstemming' mogelijk te maken.
m
Steeds meer ziet men het toepassen van dioden bij het omschakele
n Van de
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afstemkring voor de verschillende banden waarop de ontvanger moet werken.
In plaats van de mechanische bandomschakelaar, die de bouw van de ontvanger
sterk beïnvloedt omdat de kringen liefst in de buurt moeten worden opgesteld,
wordt omgeschakeld door de gewenste kring met al of niet geleidende dioden
in bedrijf te stellen. Evenals bij het gebruik van varicaps geeft ook deze methode
grotere vrijheid in de constructie omdat de eigenlijke omschakelaar alleen ge
lijkspanning van de ene naar de andere behoeft te schakelen en dus, evenals
de afstempotentiometer, op elke willekeurige plaats kan worden opgesteld. Fig.
4.22 geeft een voorbeeld hoe zoiets kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de
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van HF-kringen door
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stand van de schakelaar S wordt spat. ing toegevoerd aan één van de dioden
D1, D2 of D3 waardoor deze geleidend wordt en de desbetreffende afstemkring
wordt ingeschakeld. Door dit systeem door te voeren in de antenne-aankoppeling in detussenkringenenindeoscillatorkring kan met één schakelaar dus weer
van de ene band naar de andere worden overgegaan.
4.6 De MF-versterker
In de MF-versterker, waarin één of meer versterkertrappen zijn toegepast, wordt
de spanningsoverdracht tussen de verschillende trappen vaak verzorgd door
bandfilters, zoals reeds werd besproken. Het principe van het bandfilter werd
al in hoofdstuk 2 aangegeven, maar vanwege zijn belangrijke functie in de ont
vanger én omdat vele amateurs deze bandfilters zelf zullen willen maken of
i
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veranderen, willen we hier toch nog het één en ander over de werking vertellen.
Zoals gezegd bestaat het bandfilter in principe uit twee gescheiden afgestemde
kringen, op zekere afstand van elkaar opgesteld. In fig. 4.23 zijn twee van derge-

/
w //

fa'

i

*

ft
c/

i

1

B

1

tel
7T\\

// i\

//

N

/

c?
i
i

Fig. 4-23. Twee kringen afgestemd op dezelfde frequentie. Koppeling kleiner dan 'kriti
sche koppeling'.
lijke kringen getekend. We nemen aan dat beide kringen precies zijn afgestemd
op de door te geven frequentie. Wanneer de kring L, C, op de één of andere
wijze een HF-spanning ontvangt met een frequentie gelijk aan de afstemfrequentie 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 HF-span
ning, van dezelfde frequentie, op de kring L2C2 ontstaan. Beide kringen werken
als normale afgestemde kringen (zie fig. 2.14).
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. 4.24 kromme I. Bij een bepaalde kop-
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Fig. 4-24. Twee kringen afgestemd op dezelfde frequentie. Koppeling gróter dan 'kriti
sche koppeling'.
pelingsgraad echter gaat er iets anders gebeuren. We noemen dit de 'kritische
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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. 4.24. De kromme krijgt nu 2 pieken, zoals in kromme
II fig. 4.24 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 niet te veel, omdat daardoor
de spanningsoverdracht vermindert. De kritische koppeling is dus feitelijk
ideaal.
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.
Omdat de uiteindelijke kringkwaliteit niet alleen afhangt van de spoelconstructie
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 MF-versterker moeten de MF-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. 4.25) als capacitief
(fig. 4.26) zijn.

Fig. 4-25. MF-versterker
met inductieve taps.

+
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Fig. 4-26. MF-versterker
met capacitieve taps.
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Fig. 4-27. Neutrodynisatie door tegenkoppeling.
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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. 4.27). 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 MF-versterker echter, kan 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
door het toepassen van een extra koppelspoeltje, dat al of niet kan worden bijge
schakeld (zie fig. 4.28). De koppeling tussen de spoelen L1 en L2 wordt dan
zodanig ingesteld, dat de maximale selectiviteit wordt verkregen (grafiek I) en
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Fig. 4-28. Variabele bandbreedte met behulp van extra koppelspoeltje (bijv. grafieken
I en II van fig. 4-24).
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 meer MF-trappen geschieden. De maximale selecti
viteit wordt er dus geenszins mee verhoogd. Dit blijft afhankelijk van de kringkwaliteit.
Een meer effectieve methode, vooral geschikt voor telegrafie-ontvangst, is het
gebruik van een kristalfilter, zoals getekend in fig. 4.29. Een kwartskristal ge-
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Fig. 4-29. MF-bandfilter met kristalfilter voor verbeterde selectiviteit.
draagt zich namelijk als een seriekring met een zéér hoge kwaliteitsfactor Q. 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 LjC-, 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
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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,
'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 MF-schakelingen.
Door toepassing als koppelelement in MF-bandfilters (de beide afgestemde
kringen worden dan uitsluitend gekoppeld via zo'n resonator) kan een belangrij
ke winst aan selectiviteit worden verkregen. Bij een MF 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 MF-filters van deze resonatoren
waardoor in het geheel geen MF-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 4.30 en 4.31.
452 kHz

ii
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Fig. 4—30. Door toevoeging van de keramische resonator als koppelelement in hetbandfilter wordt de verzwakking van signalen op bijv. 5 kHz afstand ca. 2 è 2,5 maal beter.
Voor de ontvangst van telegrafiesignalen, waarbij wordt gewerkt met het onder
breken derdraaggolf 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 bijv. bij kristalfilters). Om ernsti
ge vervorming te vermijden, is het gewenst, dat het van de beat-oscillator (af76
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Fig. 4-37. Een gecombineerd filter van resonatoren geeft zonder verder gebruik van
spoelen een vergelijkbare selectiviteit als de schakeling van fig. 4-30.
gekort BFO=beat frequency oscillator) afkomstige signaal aanmerkelijk sterker
is dan het aanwezige MF-signaal. Wanneer de ontvanger echter met automati
sche volumeregeling (AVR) is uitgerust, bestaat het gevaar dat dit sterke 'beat'signaal de AVR in werking stelt, onafhankelijk van hetfeit, of de ontvanger zwak
ke of sterkere signalen ontvangt. Vaak wordt de AVR dan ook uitgeschakeld bij
telegrafie-ontvangst. Fig. 4.32 geeft een voorbeeld van een MF-gedeelte met
beat-oscillator.
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Fig. 4-32. MF-versterkertrap met beat-oscillator.
Moderne MF-versterkers worden vaak uitgerust met dualgate MOSFET's. Fig.
4.33 geeft hiervan een schema. Het voordeel van het gebruik van deze transistoren is dat zij een grote versterking bij een hoge stabiliteit en zeer lage ruis moge
lijk maken. Bij AVR op gate 2 blijft de (hoge) inputimpedantie vrij constant maar
ruis en vervorming kunnen vrij snel toenemen.
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Fig. 4-33. MF-versterker met DUAL GATE MOSFET.
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Fig. 4-34. MF-versterker met het IC type CA 3028 in cascodeschakeling.
Zeer modern is de toepassing van IC's als MF-versterker waarvan fig. 4.34 een
voorbeeld geeft waarbij de zeer populaire CA3028A wordt toegepast. We heb
ben het inwendige van de IC eveneens weergegeven zodat de schakeling in zijn
totaliteit kan worden bezien. We zien drie transistoren waarvan T1 en T3 als zgn.
cascodeversterker werken terwijl T2 de AVR verzorgt. Er bestaan IC's die een
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complete MF-versterker met AVR-schakeling en soms zelfs nog demodulator
herbergen. Hierin treffen we vaak meer cascodeversterkers volgens CA3028A
achter elkaar aan.
Voor meer informatie hierover zie: Reinhard Birchel, 'Geïntegreerde schakelin
gen voor de zendamateur'.
Evenals in omroepontvangers wordt ook de betere amateurontvanger met
automatische volumeregeling (AVR) uitgerust. Hiertoe wordt de basisspanning
van bijv. de eerste MF-transistor verlaagd naarmate de signaalsterkte toeneemt.
Hierdoor neemt de versterking weer af en wordt de uitgangsspanning enigszins
genivelleerd.
Daartoe kan als regelspanning gebruik gemaakt worden van de door de detectiediode opgewekte gelijkspanningscomponent. Deze beïnvloedt de potentiometerschakeling waaruit de desbetreffende basis wordt gevoed. Bij meer ge
compliceerde schakelingen kan een aparte diode toegepast worden, die een
drempelspanning moet overwinnen alvorens te kunnen geleiden. Hierdoor
wordt bereikt dat de AVR pas bij sterke signalen werkzaam wordt en de zwakke
met maximale versterking worden ontvangen.
Bij apparaten met HF-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.
In de figuren 4.33 en 4.34 is de toepassing van AVR op een MF-trap gegeven.
Bij ontvangers die geschikt zijn voor nog andere modulatiemethoden dan AM
(en dat zijn er vele tegenwoordig) wordt de referentiespanning voorde AVR vaak
onttrokken uit de LF-versterker op een punt vóór de volumeregelaar. De schake
lingen kunnen dan vrij ingewikkeld worden omdat de AVR moet kunnen worden
aangepast aan de demodulatievorm die wordt ingesteld. Voorde ontvangst van
SSB gelden andere eisen dan voor AM. Bij AM (en ook bij FM-ontvangst) is er
een draaggolf waarvan we de sterkte als referentie kunnen gebruiken en er een
regelspanning van af leiden die met de sterkte van die draaggolf groter of kleiner
wordt. Bij SSB en ook bij CW is dit niet het geval. Bij SSB is in principe geen
draaggolf aanwezig (deze is onderdrukt) en bij CW wordt de draaggolf steeds
onderbroken in het ritme van de seintekens. Vandaar dat men dan liever uitgaat
van de laagfrequentsterkte van het gedemoduleerde signaal.
In fig. 4.35 zien we de toepassing van een PIN-diode in een AVR-systeem. De
eigenschappen van de PIN-diode zijn al beschreven in hoofdstuk 2 en een
toepassing als verzwakker voor de HF-versterker werd gegeven in par. 4.3. Het
feit dat de PIN-diode eigenlijk zeer langzaam werkt kan worden toegepast in
AVR-circuits. De PIN-diode wordt in dit voorbeeld in serie geschakeld met de
ontkoppelcondensator van de emitterweerstand van een MF-versterkertrap. De
AVR-spanning regelt nu de impedantie van de PIN-diode en daarmee de sterkte
van het effect van ontkoppeling. Bij geringe impedantie van de PIN-diode is het
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Fig. 4-35. AVR-schakeling met PIN-diode.
effect van de condensator maximaal maar als de impedantie groter wordt door
het opregelen van de AVR zal de invloed van de condensator geringer worden.
Hierdoor vermindert het effect van de ontkoppeling en ontstaat een mate van
tegenkoppeling. Hierbij ontstaat over de emitterweerstand dus enige MF-spanning die de versterking van de MF-trap gaat tegenwerken waardoor de verster
king van die trap vermindert.
4.7. Detectie
Na het tijdperk van de regeneratieve detector, waarvan we in par. 4.2 een voor
beeld gaven, is jarenlang de diodedetector zeer populair geweest. In een tijd
perk waarin nog vrijwel uitsluitend van amplitudemodulatie werd gebruik ge
maakt, bood de diode het voordeel van praktisch lineaire detectie zodra de
signaalsterkte voldoende groot was. Het vrij slechte rendement voor kleine HFspanningen en de vervorming daarbij door de kromming in de karakteristiek
onderaan leverde geen bezwaar op zolang de MF-versterker voldoende signaal
kon aanleveren.
Toen echter in latere jaren andere modulatiemethoden hun intrede maakten,
bleek het nodig hiervoor meer geschikte detectoren toe te passen.
Hoewel de smalband-FM (NBFM = narrow band FM) zoals die door amateurs
wordt gebruikt eventueel met een diode of regeneratieve detector kan worden
ontvangen door zgn. flankdetectie toe te passen (afstemmen op de flank van
de resonantiekromme; zie fig. 4.36) is de toepassing van een speciale detector
als de ratiodetector verreweg te prefereren vanwege de geringere vervorming
en het betere rendement (fig. 4.37). Het is een soort brugschakeling die bij een
signaal zonder modulatie in evenwicht is. Wordt echter FM gemoduleerd dan
ontstaan er verschilspanningen door de frequentieverschuivingen en deze
verschilspanningen bevatten de LF-informatie. Amplitudemodulatie echter
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brengt de brug niet uit balans en deze modulatie zal dus geen LF-component
opleveren. Daardoor is deze detector, mits goed afgeregeld, en voorafgegaan
door een goede limiter eveneens ongevoelig voor allerlei storingen die veroor
zaakt worden door bijvoorbeeld stofzuigers, scheerapparaten enz. (vaak aange
duid als 'man-made static'). FM wordt thans hoofdzakelijk toegepast op VHF en
UHF (zie par. 4.10).
Bij het steeds meer populair worden van SSB (ook wel EZB genoemd; SSB =
single side band; EZB = enkelzijband) waarbij slechts één zijband wordt uitge
zonden terwijl de draaggolf zo goed mogelijk wordt onderdrukt, moest weer
naar andere demodulatiemethoden worden omgezien. Het onderdrukken van
één zijband geeft in het frequentiespectrum van de desbetreffende band een
ruimtebesparing van 50%, omdat de zender nu slechts de helft van de ruimte
in beslag neemt die een zender met conventionele AM-modulatie in beslag zou
nemen. Een ander groot voordeel van SSB is de enorme energiebesparing.
Stellen we eens als voorbeeld een AM-zender meteen draaggolfoutputvan bijv.
100 watt. Om deze voluit te moduleren, moet in de toppen een energie worden
toegevoerd van 50 watt (100%-modulatie). Deze energie verdeelt zich over de
beide zijbanden, dus elk 25 watt. Er wordt van die 150 watt dus maar 25 watt
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effectief gebruikt. Door nu bij SSB de draaggolf en één zijband niet uit te zenden,
bespaart men 125 watt!
Maar men kan ook nog anders redeneren. Als men de eigenlijk beschikbare 150
watt alleen in één zijband stopt, wordt het bruikbare signaal verhoogd van 25
watt naar 150 watt! En dat is goed merkbaar in de communicatie.
SSB heeft ook zijn keerzijde. (Met opzet zeg ik niet nadelen.) Het is absoluut
noodzakelijk grotere aandacht te besteden aan betere stabiliteit van de afregelorganen en aan de noodzakelijke grotere selectiviteit. Maar omdat de techniek
niet stilstaat is dit geen onoverkomelijke moeilijkheid meer.
Voor de demodulatie van SSB-signalen past men algemeen de produktdetector
toe, zie fig. 4.38. De naam geeft al aan dat de output wordt gevormd door het
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Fig. 4-38. Produktdetector met DUAL GATE MOSFET. De juiste instelling is te verkrijgen
met de twee trimpotentiometers.
mathematische produkt van de twee toegevoerde ingangssignalen, nl. het MFzijbandsignaal en het signaal van de zgn. beat-oscillator. Deze beat-oscillator,
al bekend uit de telegrafie-ontvangst, voegt eigenlijk de ontbrekende draaggolf
toe aan het zijbandsignaal waardoor detectie mogelijk wordt. Hetzijbandsignaal
moet klein blijven ten opzichte van de beat om de vervorming klein te houden.
Dit laatste stelt weer grote eisen aan het AVR-circuit omdat het MF-signaal klein
en constant moet worden gehouden onder alle mogelijke signaalcondities.
Fig. 4.39 laat een produktdetector zien met het populaire IC CA3028A. Het levert
een behoorlijke versterking bij een redelijk ruisgetal.
De laatste jaren zijn ook ringmodulatoren populair geworden voor gebruik als
produktdetector omdat daarmee goede scheiding wordt verkregen tussen alle
drie aanwezige signalen (geen onderlinge beïnvloeding; geen doordringen van
het BFO-signaal in de MF-versterker). De dubbele balansschakeling veroorzaakt
deze goede eigenschappen. Fig. 4.40 geeft een voorbeeld van zo'n ringmodulatorschakeling.
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Fig. 4-39. Produktdetector met de CA 3028.
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Fig. 4-40. De ringmodulator als produktdetector.
Voor de ontvangst van telegrafie oftewel CW wordt onafhankelijk van de ge
bruikte detectorvorm steeds gebruik gemaakt van een BFO (beat frequency
oscillator). Door deze iets te verstemmen ten opzichte van de in seintekenritme
onderbroken draaggolf van de zender ontstaan in datzelfde ritme verschilsignalen. De BFO wordt zo afgeregeld dat de verschilfrequentie in het hoorbare ge
bied ligt, liefst 800 è 1500 Hz. Het zal duidelijk zijn dat de produktdetector met
de daarbij behorende beat-oscillator zonder meer geschikt is voor CW-ontvangst. Voor de BFO gelden overigens dezelfde beschouwingen als we reeds
hielden over de oscillator die we bij de mengtrap behandelden.
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4.8 LF-versterking
Meestal is na de detectorschakeling nog versterking nodig van het LF-signaal.
Hoewel de sterkte soms voldoende is om met de hoofdtelefoon het signaal te
kunnen beluisteren, is zeker voor luidsprekerontvangst verdere versterking no
dig terwijl bij de amateurontvanger vaak filters worden toegevoegd om de
weergave te verbeteren.
Fig. 4.41 geeft een schema van een simpele LF-versterker met twee transistoren
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Fig. 4-41. Eenvoudige LF-versterker.
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Fig. 4-42. LF-versterker met IC type TAA 300.
type 2N3565, eventueel te vervangen door twee BC107A. Het schema spreekt
voor zichzelf en is geschikt voor aansluiting van een hoofdtelefoon. Fig. 4.42
toont een schema geschikt voor het aansluiten van een luidspreker. De verster
ker kan een vermogen leveren van 0,8 tot 1 watt wat voldoende is voor een ge
voelige luidspreker. Als actief element is hier de IC type TAA300 toegepast, maar
er zijn vele anderen die hetzelfde kunnen presteren.
Door de introductie van speciale filters is het mogelijk het weer te geven LFspectrum te beperken tot bijv. 300-3000 Hz wat ruim voldoende is om alle
spraakinformatie door te geven. Het voordeel is dat alle hogere frequenties wel84

ke niet van belang zijn voor de verstaanbaarheid van het gesprokene maar ook
niet voor de herkenbaarheid, worden afgesneden. Tezamen hiermee kunnen nu
ook een aantal storende frequenties verdwijnen waardoor de totale verstaan
baarheid van het gewenste signaal alleen maar sterk verbetert. Op de toepas
sing van deze filters komen we terug in de paragraaf over speciale voorzienin
gen.
4.9 Moderne ontwerpoverwegingen
Hoewel de 'gewone super' in het algemeen goed kon voldoen aan de eisen van
gevoeligheid en selectiviteit, werd het bij het voller worden van de banden met
steeds sterkere zenders steeds moeilijker de 'spurious responses' binnen de
perken te houden en moesten middelen worden gezocht om de ontvangereigenschappen wat dat betreft te verbeteren. Het moet gezegd, dat de techniek
eigenlijk voortdurend alert is om te trachten de steeds moeilijker wordende
situaties het hoofd te bieden.
Als eerste bleek de spiegelonderdrukking onvoldoende te zijn en werd gezocht
naar methoden ter verbetering. Men begon dit te bestrijden door toepassing
van een hogere middenfrequentie. Door deze te kiezen in de buurt van 1,5 a 2
MHz in plaats van ca. 455 kHz wordt inderdaad een belangrijke verbetering be
reikt. Als nadeel staat echter hiertegenover dat de selectiviteit die de MF-versterker moet leveren weer moeilijker valt te realiseren. De noodzakelijke hoge kringkwaliteit van de MF-bandfilters vraagt bij 2 MHz om duurdere onderdelen voor
de gebruikte kernen en draad dan bij 455 kHz.
Een andere oplossing was het toepassen van één of meer HF-voorversterkertrappen. Dit kan inderdaad tot een veel betere spiegelonderdukking leiden maar
als groot struikelblok ligt het probleem van gelijkopgaande afstemming van de
HF-kringen met de oscillatorkring. Vooral bij grote afstembereiken leidt dit tot
dure onderdelen (meervoudige afstemcondensator) en moeilijke afregelprocedures (fig. 4.43).
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Fig. 4-43. Blokschema van de enkelvoudige super.
De beste oplossing bleek het toepassen van 'dubbele conversie' oftewel de
'dubbelsuper'. Hierbij wordt het ontvangen signaal tweemaal in frequentie ge
transformeerd. Eerst wordt met een geschikt oscillatorsignaal getransformeerd
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naar een hoge MF. In moderne ontvangers wordt hierbij vaak van een middenfrequentie van 9 MHz gebruik gemaakt. De spiegelafstand wordt dan zeer groot
nl. 18 MHz zodat de spiegel vrijwel steeds gemakkelijk is te onderdrukken.
Daarna wordt het 9 MHz-signaal wederom getransformeerd naar bijv. 455 kHz.
Deze tweede MF-versterker werkt met goedkopere selectiemiddelen zodat op
eenvoudige wijze de eisen voor gevoeligheid en selectiviteit zijn te realiseren.
Er doen zich nu twee mogelijkheden voor. Het eigenlijke afstemmen kan ge
schieden door de eerste oscillator op de juiste wijze in frequentie te variëren
precies zoals bij de enkele super (fig. 4.44). De tweede oscillator kan dan een
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Fig. 4-44. Blokschema van de dubbelsuper. Afstemmen door variabele 1e-oscillator.

Voorbeeld van een dubbelsuper volgens fig.
4-44 (1e oscillator afstembaar en 2e oscillator
met kristal). Uitvoering voorde 10 m-band. Type
STE-AR 10.
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vaste frequentie krijgen van bijv. 9,455 MHz. Dit kan dan een kristalgestuurde
oscillator zijn voor hoge stabiliteit. De uitvoering van de eerste oscillator geeft
meer problemen. Op de eerste plaats moet deze variabel zijn om de gewenste
afstemming te bereiken. Maar deze oscillator moet ook aan hoge stabiliteits
eisen voldoen en dat is veel moeilijker te realiseren omdat dit voor de hogere
frequentiebanden bij veel hogere frequenties moet gebeuren. Bovendien moet
bij een ontvanger voor meer banden ook nog in bandomschakeling worden
voorzien.
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Daarom wordt soms gekozen voor het afstemmen met de tweede oscillator (fig.
4.45). Deze moet dan slechts één enkel frequentiebereik leveren bij een relatief
veel lagere frequentie, wat gunstig is voor de stabiliteit. De eerste oscillator kan
nu met een kristal gestabiliseerd worden wat bij die hogere frequentie voorde
len levert.
Bij de ontvangst van meer banden zijn dan echter ook meer kristallen nodig om
voor elke band de juiste frequentie-omzetting te krijgen. Een nadeel van deze
oplossing is wel dat nu de eerste MF-versterker een zodanig brede banddoorlaatkromme moet hebben dat van alle te ontvangen banden het gehele bereik
onverzwakt kan worden doorgegeven. Dit gaat vaakten koste van de versterking
én vraagt om moeilijk af te regelen bandfilters.
Een veel toegepaste schakeling waarbij met één bereik van de eerste oscillator
twee banden kunnen worden ontvangen nl. de 80 m-band en de 20 m-band, is
gegeven in het blokschema van fig. 4.46. De eerste oscillator heeft een bereik
van ca. 5,0-5,5 MHz, de eerste MF is 9 MHz. Alleen de ingangskring wordt om
geschakeld van 80 naar 20, want de oscillator levert zowel met het bereik van
3,5-4 MHz (80 m) als met het bereik van 14,0-14,5 MHz (20 m) de juiste MF
van 9 MHz op. Voor een tweede MF van 455 kHz kan de tweede oscillator dan
een vaste frequentie van 9,455 of 8,545 MHz hebben.
De laatste jaren zijn er echter betere selectiemiddelen ter beschikking gekomen
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Fig. 4—46. Dubbelsuper voor de 80 en 20 m-banden.

in de vorm van samengestelde filters opgebouwd met kristallen of keramische
resonatoren. Het is hiermee zeer goed mogelijk de benodigde selectiviteit voor
een MF-versterker waar te maken bij een middenfrequentie van 9 MHz. Dit be
tekent dat niet meer voor de tweede maal getransformeerd behoeft te worden
naar 455 kHz, maar na de 9 MHz-versterker kan direct worden gedetecteerd. Hoe
wel deze filters nogal kostbaar zijn, wordt hiermee toch een belangrijke vereen
voudiging bereikt. Trouwens, bij ontvangers die geschikt zijn voor SSB-ontvangst gelden nog andere motieven om het zwaartepunt van de selectie in de
9 MHz-versterker te brengen.
Met het populair worden van de SSB-modulatie werd de eis tot grotere stabiliteit
steeds urgenter.
Ook kwam een tweede eis naar voren die eigenlijk met de eerste hand in hand
gaat (zie ook par. 4.1) nl. nauwkeurige afstem- en afleesmogelijkheid van de
werkfrequentie. De oplossing vond men in het volgende systeem.
Men gaat uit van een oscillator met een variabele afstemming en wel met een
bereik dat voldoende groot is om alle gewenste banden royaal te bestrijken.
Daarbij kiest men een redelijk lage werkfrequentie zodat met betrekkelijk weinig
moeite een zeer stabiele oscillator kan worden gebouwd. Erg populair is hier
voor geworden een oscillator met afstemgebied van ca. 5,0 tot 5,5 MHz.
Dit signaal wordt nu in een zogenaamde vóórmengtrap gemengd met een
signaal uiteen kristaloscillator waarvan de frequentie zo groot moet zijn dat met
het antennesignaal de verschilfrequentie van 9 MHz wordt verkregen, aannemende.dat de middenfrequentversterker hierop werkt. Voor elke te ontvan
gen band moet nu een geschikt kristalsignaal worden opgewekt wat neerkomt
op evenzovele kristaloscillatoren als men banden wenst te ontvangen. Het is
natuurlijk ook mogelijk één kristaloscillator te gebruiken waarvan de kristallen
omschakelbaar zijn voor de gewenste band. We willen dit idee eens nader
toelichten door het geven van een getallenvoorbeeld. (Zie tabel 4.47 en blokschema 4.48).
Hierbij moeten we opmerken dat de 10 m-band die loopt van 28,0-29,7 MHz
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band

frequentie
bereik (MHz)

te bestrijken
bereik (MHz)

mengfrequentie
voor 9 MHz

kristalfreq.
voor 9 MHz

160 m
80 m
40 m
20 m
15 m
10 m

1,825 - 1,835
3,5 - 3,8
7.0 - 7,1
14.0 - 14,35
21.0 - 21,45
28.0 - 29,7

1.5 - 2,0
3,4 - 3.9
6,8 - 7,3
13,9 - 14,4
21.0 - 21,5
28.0 - 28,5
28.5 - 29,0
29.0 - 29,5
29.5 - 30,0

10,5 12.4 15.8 22.9 30.0 37.0 37.5 38.0 38.5 -

5,0 MHz
7,4
10,8
17,9
25,0
32,0
32,5
33,0
33,5

Fig. 4-47
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Fig. 4-48. Oscillator volgens het frequency
synthesis principe.
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niet met een bereik van bijv, 0,5 MHz kan worden bestreken. Men zou een bereik
kunnen nemen van 2 MHz maar dat gaat ten koste van de eis tot nauwkeurige
afleesbaarheid van de frequentie. Als we bij de oscillator met bereik van 0,5 MHz
een afstemschaal hebben van bijv. 100 schaaldelen dan is één schaaldeel dus
gelijk aan 5 kHz, maar als we een oscillatorbereik van 2 MHz zouden kiezen om
in één keer de gehele 10 m-band te kunnen bestrijken dan zou één schaaldeel
overeenkomen met 20 kHz en dat is een factor 4 slechter. Daarom wordt meestal
gekozen voor een oplossing waarbij de 10 m-band in vier aparte delen wordt
afgestemd. Nu is een nauwkeurigheid van 5 kHz niet erg fraai, maar men beden
ke dat de afstemnauwkeurigheid en -afleesbaarheid met mechanische of elektri
sche fijnregeling wordt verbeterd (zie par. 4.5).
Het voordeel is dat één schaaldeel van hoofd- of fijnafstemming op alle banden
dezelfde waarde heeft.
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In de praktische uitvoeringen van dit systeem blijken toch nogal wat ongewen
ste verschijnselen op te treden. Behalve het feit dat men een groot aantal kristal
len van vrij exacte frequenties moet toepassen, blijkt het meermalen mengen
van signalen heel gemakkelijk mengprodukten op te leveren die een storend
karakter kunnen hebben. Zoals bekend, treden bij menging van twee signalen
steeds nieuwe signalen op nl. het verschil en de som van de oorspronkelijke
frequenties. Hoewel we echter steeds maar één van die twee nodig hebben,
moeten we nagaan of de andere geen storend effect kan veroorzaken. Hiervoor
moeten de te gebruiken frequenties zorgvuldig worden gekozen terwijl de
ongewenste mengprodukten zonodig met filters of anderszins onschadelijk
moeten worden gemaakt.
In de laatste jaren zijn enkele, nogal gecompliceerde systemen toegepast om
van één enkel kristal uit te gaan (bijv. 1 MHz) waarmee dan elke benodigde fre
quentie kan worden afgeleid. Men noemt dat 'frequency synthesis' (= frequentie-bereiding) en deze systemen berusten vaak op digitale technieken. Recente
onderzoekingen hebben aangetoond dat, om een zo gunstig mogelijke situatie
te krijgen voor spiegelonderdrukking én ongevoeligheid voor signalen op de
middenfrequentie, deze middenfrequentie hoger moet worden gekozen dan de
hoogste te ontvangen frequentie.
Voor de kortegolfontvangst van het bereik 1,8-30 MHz betekent dat een MF die
groter is dan 30 MHz. Men kiest deze dan bij voorkeur in een gebied waar weinig
zenders voorkomen, bijv. 40 MHz. De tweede voorwaarde is echter dat de oscillatorfrequentie weer groter moet zijn dan de middenfrequentie. De oscillator zou
dan een frequentiebereik moeten verzorgen van 41,8-70 MHz!
Willen we alleen de amateurbanden, dan zijn slechts kleine bereiken in dat hoge
gebied nodig maar hoog blijft het! Echter, met de hierboven genoemde frequen
cy synthesis-techniek is dat allemaal geen bezwaar meer.
Figuur 4.49 geeft een blokschema van zo'n ontvanger met cijfervoorbeelden.
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Fig. 4-49. Ontvanger met 'up-conversion', d.w.z. met een 1e middenfrequentie die
hoger ligt dan de hoogste ontvangstfrequentie.
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We zien hierbij dat voor toepassing van zo'n hoge MF, ondanks hetfeit dat daar
voor goede kristalfilters verkrijgbaar zijn, conversie naar bijv. 9 MHz nodig is
om voldoende selectiviteit én gevoeligheid te verkrijgen zodat we toch weer zijn
aangeland bij de dubbelsuper.
In fig. 4.49 zijn tevens nog een aantal filters aangegeven. Het consequenttoepassen van goede filters zowel aan de ingang van de ontvanger als aan de ingang
van elke MF- en LF-versterker vormt een onderdeel van de maatregelen die men
neemt tegen de storende invloed van sterke, ongewenste signalen.
Hoewel we in het bovenstaande betoog gekomen zijn tot concepties waarbij het
probleem van algemene selectiviteit en spiegelonderdrukking redelijk is op
gelost, zijn er tegenwoordig bij de vaak overvolle banden met soms zeer sterke
zenders (dit zijn lang niet altijd alleen amateurzenders, maar vaak commerciëlen!) legio kansen dat zeer dicht in de nabijheid van het station dat we willen
ontvangen, een zeer sterke zender doorkomt. Deze is met de normale selec
tiemiddelen vaak moeilijk te onderdrukken en stoort dus onze waarneming. Met
speciale filters zijn hiertegen soms geschikte maatregelen te nemen. Maar er
doet zich nog iets anders voor. Onze ontvanger is vaak niet berekend op het ver
werken van zo'n sterk signaal en gaat dan gekke dingen doen! Er kunnen dan
ongewenste signalen worden gevormd door kruismodulatie en/of intermodulatie, maar de ontvanger kan ook blokkeren en dan horen we niets meer van het
gewenste signaal. Het is dus zaak alle delen van de ontvanger zodanig te
construeren dat grote signalen zonder problemen kunnen worden verwerkt. De
afgelopen paar jaar is men zeer intensief bezig met dit probleem en hoewel er
een aantal voorwaarden te stellen zijn hoe de diverse trappen moeten worden
geconstrueerd en er ook zeer goede resultaten op dit gebied te melden zijn, is
hierover het laatste woord nog niet gezegd.
4.10 Ontvangst van VHF en UHF
De reden dat steeds meer amateurs hun activiteiten verleggen naar het gebied
van de VHF (2 m-band) en de UHF (70cm, 23cm en 13cm) is op de eerste plaats
dat daar nog weinig wordt geëxperimenteerd en dat er verhoudingsgewijs veel
meer ruimte is. Er is dus volop gelegenheid tot ongestoord experimenteren. Bo
vendien is gebleken dat op die frequenties vrijwel géén atmosferische storingen
optreden wat het ontvangen tot een ongekend genot maakt. Daartegenover
staat natuurlijk dat het gedrag van die frequenties zodanig is dat het maken van
DX-verbindingen (lange afstand) zeer moeilijk is en tot zeldzame momenten met
uitzonderlijke condities beperkt blijft. De onderzoekingen tot de mogelijkheden
van de hogere frequenties staan nog in een beginstadium hoewel de reeds zeer
populaire 2 m-band al aardig 'ontgonnen' raakt. De amateurs met C-en D-machtigingen werken hier zeer intensief en zeer veel ervaring is dan ook al vergaard.
Meer nog dan voor de 20,15 en 10 m-banden is op de 2 meter en daar beneden
de ruis de allesbegrenzende factor en de ontvangers voor deze frequenties wor91

den dan ook zodanig ontworpen dat de ruisfactoren zo gunstig mogelijk uitval
len. Wordt bij de prestatiebeoordeling van een ontvanger voor de HF-banden
de gevoeligheid als een van de belangrijkste eigenschappen gerekend, voor de
UHF- en VHF-ontvangers is de ruisfactor de belangrijkste. De ruisfactor wordt
bepaald door de antenneruis en de ontvangerruis. Hoe groter de bijdrage is van
de ontvanger in de totale ruis hoe slechter de ruisfactor. Er moet dus alles aan
worden gedaan om de ontvangerruis zo klein mogelijk te houden.
Behalve de ruisfactor die de prestatie van de ontvanger voor kleine signalen be
paalt, zijn ook hier weer de intermodulatieverschijnselen bij o.a. zeer sterke
signalen van groot belang (kruismodulatie). Maar ook bij kleinere signaalniveaus is intermodulatie belangrijk omdat het totaal van een aantal intermodulatieprodukten weer aanleiding kan geven tot verhoging van de antenneruis. Af
hankelijk van het aantal sterke zenders in een bepaald gebied kan van een
plaatselijk ruisniveau worden gesproken.
Kruismodulatie is een vorm van intermodulatie en kan optreden bij de aanwe
zigheid van een zeer sterke lokale zender. Vooral op de VHF komt deze situatie
nogal eens voor. Die zeer sterke lokale zender (dat kan bijvoorbeeld ook heel
goed een omroepzender of een TV-zender zijn, maar ook een lokale mobiele
radiodienst zoals politie, brandweer enz.) superponeert zijn modulatie op ande
re, eventueel gewenste signalen in de buurt van de afstemming van de ontvan
ger. Dit gebeurt in de ontvanger doordat de ontvangertrappen, voornamelijk de
eerste mengtrap, niet voldoende lineair functioneren bij binnenkomst van dat
sterke signaal.
Ten slotte dienen we rekening te houden met de grotere gevoeligheid van VHFontvangers voorontstekingsstoringen (storingen met sterk pulsvormig karakter
zoals auto-ontstekingspulsen). Hiertoe worden steeds noiselimiters (=storingsbegrenzers) toegepast.
Hoe wordt nu het HF-deel van een VHF-ontvanger gerealiseerd? Een zo laag
mogelijke ruisbijdrage wordt verkregen door toepassing van FET's die ook al
populair zijn in de HF-ontvanger (zie par. 4.3). Maar het blijkt dat uit het oogpunt
van ongevoeligheid voor grote signalen de FET eveneens favoriet is vanwege
de gunstige karakteristiek waardoor zeer weinig intermodulatievervorming
optreedt. Vaak past men nog tegenkoppeling in de HF-versterker toe om zijn
karakteristiek nog meer te verbeteren.
Juiste aanpassing aan de gebruikte antenne is eveneens zeer belangrijk om zo
wel de ruiseigenschappen als de versterking zo gunstig mogelijk te doen zijn.
Niet altijd vallen deze beide maxima samen, maar bij een optimaal ontwerp is
dit zeer wel mogelijk. De antenneaankoppeling moet inductief zijn, de instelling
van het werkpunt is uitermate belangrijk en gebruik van hoogwaardige onder
delen, vooral de kringelementen, is essentieel.
Wat de mengtrap betreft: ook hier geldt wat reeds eerder werd betoogd. Dedubbelgebalanceerde mengtrapis voorVHFeen absolute noodzaak. De beste zijn
zgn. Schottky-dioden. Deze hebben bewezen dat zo min mogelijk blokkeren van
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het gewenste signaal optreedt bij zeer sterke stoorsignalen, terwijl ook kruismo
dulatie minimaal kan zijn. Een vereiste is natuurlijk dat aan de signaalingang
een zo gering mogelijke hoeveelheid ongewenste mengprodukten aanwezig is.
Hiervoor moet de HF-versterker optimaal worden aangepast aan de ingang van
de mengtrap. Dit betekent een zuiver ohmse aanpassing voor de kritische fre
quenties. In moderne ontwerpen kiest men hiertoe steeds een 50H aanpassing.

Uitvoering van een converter van de 2 m-band
naarde 10 m-band. De kristaloscillator werkt op
38,6667 MHz en dit signaal wordt verdrievou
digd naar 116 MHz. De mengtrap is in balans uit
gevoerd. Type STE-AC 2

Ook de aanpassing aan de oscillator moet zuiver ohms zijn waarbij nog als extra
eis geldt dat de oscillator in staat moet zijn het voor optimale menging nood
zakelijke vermogen royaal te kunnen leveren. Ten derde moet ook de aanpas
sing aan de MF-versterker weer zuiver ohms zijn en eveneens 50 ohm. Doordat
de mengtrap alleen verlies geeft en geen bijdrage geeft in de signaalversterking
is ook een lage ruisbijdrage van de MF-versterker van belang.
Om aan de eis van voldoende vermogen te kunnen voldoen, worden tegen
woordig voor de oscillator vaak transistoren voor groot vermogen toegepast.
Hierdoor wordt de ruisbijdrage eveneens gunstig beïnvloed. Een hoge Q van
de afstemkring draagt er toe bij dat de zijbandruis wordt geminiseerd.
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Omdat de VHF- en UHF-banden vrij ongunstig tussen TV- en FM-omroepzenders
in liggen terwijl ook nog een groot aantal andere officiële diensten er omheen
zijn gelokaliseerd is de grootsignaal-storing in ruime mate aanwezig. Behalve
de reeds genoemde maatregelen hiertegen wordt in recente ontwerpen steeds
meer gebruik gemaakt van effectief werkende filters. Gelukkig heeft de techniek
thans mogelijkheden om goede en betaalbare filters te construeren op hoge fre
quenties waardoor het gebruik van bandfilters, hoogdoorlaatfilters en laagdoorlaatfilters geen onoverkomelijke zaak meer is. In de paragraaf over speciale
voorzieningen gaan we daar nader op in.
Tenslotte zij vermeld dat een degelijke en uitgekiende constructie van het ge
heel, waarbij scherp moet worden gelet op goede afscherming en stabiliteit, een
vereiste is om succesvolle apparaten voor hogere frequenties te realiseren.
We willen niet nalaten nog te wijzen op een constructievorm die al vele jaren
wordt toegepast voor de ontvangst van hogere frequenties, nl. de converter.
Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een goede ontvanger voor
de HF-banden ter beschikking staat.
Men kan dan deze HF-ontvanger gebruiken als basis voor het MF-deel, detector
en LF-deel van de totale combinatie terwijl de eigenlijke converter de VHFmengtrap en oscillator levert. Het blokschema van een dergelijke opzet ziet men
in fig. 4.50.
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Fig. 4-50. Het converter principe.
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Als men de mengtrap in de converter afstembaar maakt van 144 tot 146 MHz
en een VHF-oscillator opneemt met een vaste (kristalgestuurde) frequentie van
116 MHz, dan gebruikt men van de ontvanger het 10 m-bereik van 28tot30 MHz.
Meestal kan de VHF-mengtrap worden uitgevoerd met een voldoende brede
vast afgestemde ingangskring of bandfilter. In dat geval heeft de converter zelf
geen variabele afstemelementen en geschiedt de afstemming uitsluitend met
de HF-ontvanger. Door de kristalgestuurde oscillator is het geheel voldoende
stabiel. Een vereiste is natuurlijk dat de HF-ontvanger geschikt is voor FM- en
SSB-ontvangst indien men dat op de 2 m-band wil ontvangen. Ook voor 70 cm
zijn er geschikte ontwerpen om op deze wijze te ontvangen.
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Zoals al gezegd, wordt op VHF en UHF naast SSB veel gebruik gemaakt van FM.
In tegenstelling tot de FM-systemen zoals die bij de omroep worden gebruikt
waarbij een grote frequentiezwaai wordt toegepast om een zeer goede overdrachtskwaliteit te verkrijgen, gebruikt de radio-amateur het zgn. NBFM-systeem (NBFM-narrow band FM; dus smalle band FM). Door toepassing van een
kleine zwaai wordt een relatief kleine frequentieband door de zender in beslag
genomen. Algemeen wordt als maximumzwaai + of - 5 kHz aangehouden het
geen in vele voorschriften en machtigingsvoorwaarden is vastgelegd. De discriminator (demodulator) moet hierop wel worden aangepast. Een voordeel is
overigens dat de bandbreedte van de MF-versterker ongeveer gelijk kan zijn als
die voor SSB zodat met dezelfde filters kan worden gewerkt.
Een veel gebruikte schakeling maakt gebruik van het populaire Siemens IC type
TBA120. Behalve dat hiermee interessante schakelingen zoals een produktdetector en een balansmodulator kunnen worden opgezet is het gebruik als MF
+ demodulator voor FM zeer populair.
De TBA120 bevat een aantal MF-versterkertrappen, een begrenzer en een FMdemodulator en is ontworpen als MF-deel voor geluidsversterking voor een TVontvanger maar ook als MF-deel van een FM-omroepdoos. De FM-demodulator
is als een dubbel-gebalanceerde modulator geschakeld. Een schema van de
toepassing geeft fig. 4.51.
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Fig. 4-51. Het IC type TBA 120 als MF-versterker en FM-demodulator. 4,7 - 4,7 pF.
Hierin wordt de TBA120 voorafgegaan door een MF-filter afgesloten door de
weerstand R. De afstemkring LC moet natuurlijk op de toegepaste middenfrequentie worden afgestemd (hier 9 MHz) waarbij moet worden opgelet dat de
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kringkwaliteit zo goed mogelijk is om voldoende LF-output te verkrijgen. Door
de koppelspoel wordt de demping door de IC minimaal.
Een interessante detectieschakeling voor FM berust op het PLL-principe (phase
locked loop = fazelus). We kwamen dit al tegen in par. 4.4 voor het stabiliseren
van de oscillatorfrequentie van een mengtrap. We geven hier nog eens het
blokschema (fig. 4.52). De VCO (voltage controlled oscillator) is afgestemd in
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Fig. 4-52. FM-detector volgens het PLL-principe. (PLL = phase locked loop = fazelus)
de buurt van het te demoduleren MF-signaal. De fasedetector levert een ver
schilspanning als inkomend signaal en VCO-frequentie niet exact gelijk zijn en
deze verschilspanning brengt via een versterker de VCO weer in de pas met het
MF-signaal. In geval van een FM-signaal zal de VCO dus voortdurend met de
frequentiezwaai meelopen en de geproduceerde regelspanning is nu niets
anders dan de LF-informatie van het FM-signaal. We gebruiken dus de regel
spanning direct als LF-signaal. Fig. 4.53 geeft een toepassing van dit principe
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Fig. 4-53. Toepassing van het IC type NE 565 als FM-detector volgens het PLL-systeem.
Voor 455 kHz dient R = 20 kd lineair te zijn en C, ca. 130 pF. Samen bepalen zij de f0 van
de VCO. C2 bepaalt het regelgebied.
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met de IC NE565 welke speciaal is ontworpen voor gebruik als PLL-schakeling
en bevat zowel de fazedetector, de versterker als de VCO. Deze IC is geschikt
voor MF-frequenties tot 500 kHz. Een IC geschikt tot 30 MHz is de NE561 met
analoge eigenschappen.
Meestal wordt bij FM-uitzendingen zgn. pre-emphasis toegepast. Hierbij wor
den verhoudingsgewijs de lagere frequenties van het spraakspectrum, voordat
dit de zendermodulator bereikt, verzwakt. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige
energieverdeling in de uitgezonden LF-band. In de ontvanger wordt dan, na de
discriminator, een zgn. de-emphasis-netwerk aangebracht om het evenwicht
tussen hoog en laag te herstellen (zie fig. 4-54).
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Fig. 4-54. Principeschakelingen voor pre-emphasis en de-emphasis.
4.11 Speciale voorzieningen
In deze paragraaf willen we enkele voorzieningen behandelen die tegenwoordig
in vele ontvangers te vinden zijn omdat zij ertoe kunnen bijdragen de ontvanger
nog meer geschikt te maken voor het doel dat we voor ogen hebben en dat we
in par. 4.1 hebben opgesomd.
Filters
Zowel bij de HF- als bij de MF-versterking hebben we al de toepassing van filters
gezien. Bij gebruik van steeds hogere middenfrequenties zoals 9 MHz, 10,7 MHz
en tegenwoordig zelfs ca. 40 MHz laten de conventionele filtertypen het echter
afweten en kunnen onze eisen niet meer vervullen. Hier gaat men dan ook
meestal over op toepassing van zgn. ladderfilters. Fig. 4.55 geeft hiervan een
voorbeeld. Eigenlijk bestaat zo'n filtersysteem uit het achter elkaar schakelen
van een aantal enkelvoudige filters van het pi- of T-type (zie fig. 4.56). Bij het
pi-filter wordt gewerkt op de serieresonantie van het kristal, bij het T-filter op
de parallelresonantie.
;
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Fig. 4-55. Praktische uitvoering van een 9 MHz kristalfilter.

H
I"1

ï
T-sektie

Pi-sektie

z

Z

t

I
f

f

Fig. 4-56. Kristal filters kunnen worden samengesteld uit pi-secties of uit T-secties.
De kristallen in zo'n ladderfilter moeten alle dezelfde resonantiefrequentie bezit
ten. Zij moeten bij voorkeur van het type HC6U of 10XJ zijn en opgedampte
elektroden hebben. De populaire FT243-kristallen zijn minder geschikt. Vooreen
correcte werking moet het filter zijn aangepast aan de uitgangsimpedantie van
de mengtrap en aan de ingangsimpedantie van de MF-versterker# aannemende
dat het op die plaats in de MF-sectie wordt opgenomen. De doorlaatkromme
van een dergelijk filter kan er uitzien als getekend in fig. 4.57.
Het zelf maken van deze ladderfilters is niet eenvoudig. Voor een juiste afregeling moet men over goede meetapparatuur beschikken. Het is daarom prettig
dat tegenwoordig complete filters in de handel verkrijgbaar zijn, zoals het type
XF-9B voor SSB# XF-9C voor AM (3,75 kHz), XF-9E voor FM (12 kHz) en XF-9M
voor CW (0,5 kHz).
Meestal blijkt het nodig te zijn om in het LF-deel van de ontvanger een extra
filter op te nemen. Dit kan nodig zijn als men in het MF-deel een filter opneemt
geschikt voor SSB-ontvangst. De bandbreedte van dit filter is dan zodanig dat
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Fig. 4-57. Voorbeeld van de doorlaatkromme van een kristalfilter.
voor SSB voldoende selectiviteit wordt verkregen maar voor de ontvangst van
CW is dat allesbehalve voldoende. Er moeten nu extra maatregelen worden ge
nomen om de telegrafie-ontvangst acceptabel te maken. Dit kan dan bijvoor
beeld door in het LF-deel een uitschakelbaar CW-filter op te nemen. Een andere
situatie doet zich voor bij een ontvanger van het directe-conversietype. Hier is
immers in het geheel geen MF-deel aanwezig en moet alle selectiviteit in het
LF-deel worden verkregen.
Fig. 4.58 geeft een voorbeeld van een filter dat het frequentiegebied tot 3 kHz
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Fig. 4-58. LaagfrequentfUter met afsnijfrequentie van bijv. 3000 Hz. De in- en uitgangsschakelingen moeten aanpassen op de waarden van Z, en Zv die door de filterconstructie
worden gegeven.
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Fig. 4-59. Laag frequent CW-filter. De doorlaatfrequentie kan bijv. ergens tussen 800 en
1200 Hz worden afgestemd. De juiste doorlaatfrequentie wordt bepaald door de keuze van
L, Cj en Cj.
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doorgeeft en alles daarboven afsnijdt. Fig. 4.59 toont een CW-filter dat door
juiste keuze van de onderdelen op ca. 800 Hz kan worden afgestemd. Het is in
feite een bandfilter met capacitieve topkoppeling.
Vaak worden in het LF-deel zgn. actieve filters toegepast. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van RC-schakelingen in combinatie met transistoren of IC's. Fig. 4.60

LF- in

IMI

ri

LF- uit

HF

Fig. 4-60. Voorbeeld van een actief bandfilter met 2 FET's. Doorlaat kan bijv. van ca.
300-3000 Hz lopen.
toont een schakeling van een bandfilter met 2 FET's met een doorlaatgebied van
ca. 300-3000 Hz.
Storingsonderdrukking
Vaak wordt een goede ontvangst volledig bedorven door het optreden van pulsvormige storingen. Deze kunnen worden veroorzaakt door atmosferische ont
ladingen, door ontstekingspulsen van benzinemotoren of pulsen door inschakelverschijnselen. Doordat ze van zeer korte tijdsduur zijn, gepaard met een gro
te sterkte en bovendien zijn samengesteld uit frequenties van zeer lage frequen
tie tot in het UHF-gebied toe, zijn ze met normale filterschakelingen niette be
strijden. Om het verschijnsel in de ontvanger zelf niet nog erger te maken, moet
deze ook hiervoor weer een groot dynamisch bereik hebben. Ook kunnen
begrenzerschakelingen worden toegepast waarvan fig. 4.61 een voorbeeld
geeft. De dioden hebben een drempelspanning die met de instelpotentiometer
regelbaar is. Ze staan dus gesperd waardoor er pas signaaloverdracht van Tl
naar T2 plaatsvindt als de signaalsterkte groter is dan deze drempelspanning
en de dioden geleidend worden.
Betere oplossingen geven zgn. noise-blanking systemen. Hierbij wordt aan het
begin van de MF-versterker een splitsing gemaakt waarbij het MF-signaal paral100
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lel aan de bestaande MF-versterker naar een speciale MF-versterker wordt ge
voerd. Deze laat in het bijzonder de pulsvormige signalen door, richt deze gelijk
en blokkeert met deze gelijkspanning de normale MF-versterker. Deze laatste
laat dus niets door tijdens het optreden van een pulsvormige storing. Door de
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Fig. 4-62. Principe van een 'noise blanker'.
zeer korte duur van de puls wordt het 'gaf in de weergave nauwelijks waargeno
men. Het blijkt echter dat dit bij SSB-signalen niet zo eenvoudig is te realiseren.

Squelch-schakeling
Een squelch-schakeling draagt er zorg voor dat tijdens de perioden dat er geen
signaal wordt ontvangen het LF-deel van de ontvanger wordt afgeschakeld. Dit
is vooral belangrijk bij FM-ontvangst waarbij de dan optredende ruis bijzonder
hinderlijk kan zijn. Als bron voor het leveren van een schakelspanning werd
veelal de AVR-spanning gebruikt. Immers deze AVR-spanning is afhankelijk van
de aanwezigheid van een binnenkomend signaal. Maar, vaak wordt bij FM-ontvangst geen AVR toegepast omdat vóór de discriminator een of meer limitertrappen zijn toegepast waarbij AVR-regeling uit den boze zou zijn. Men neemt
dan zijn toevlucht tot de geproduceerde ruis zelve. Het LF-gedeelte van de ont
vanger splitst zich na de detector zodanig dat behalve het gewone LF-kanaal een
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tweede kanaal wordt gebruikt waarin een zgn. ruisfilter is opgenomen dat alleen
ruis doorlaat maar alle laagfrequent beneden bijv. 5 kHz blokkeert. Deze ruis
wordt nu gelijkgericht en die spanning wordt gebruikt om het eigenlijke LFkanaal open of dichtte schakelen. Het is immers zo, dat zodra een signaal wordt
ontvangen de ruis sterk wordt onderdrukt, ook de ruis boven 5 kHz, zodat die
sterke vermindering het schakelprocédé zal sturen. Fig. 4.63 laat hiervan een
toepassing zien.
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Fig. 4-63. Voorbeeld van een squelch-schakeling.
De S-meter
De S(=sterkte)-meter heeft tot taak een indruk te geven van de sterkte van het
binnenkomend signaal. Voor het tegenstation is het altijd belangrijk te weten
hoe sterk zijn signaal wordt ontvangen, vooral als het om verre afstanden gaat.
Om nu niet behoeven te gokken, zijn de meeste ontvangers voor de HF- en UHFbanden uitgerust met zo'n meter die dus vergelijkenderwijze iets over de ontvangststerkte kan zeggen. Bij goede kortegolfontvangers zijn die meters nog op
een bepaalde manier geijkt. Men heeft nl. afgesproken een sterkteschaal van
0 tot 9 te gebruiken (zie ook bijlage 10) waarbij de sterkte 9 overeenkomt met
een signaalsterkte aan de ingang van de ontvanger van 100 fiV bij een ingangsimpedantie van 50 ohm.
Omdat tegenwoordig de signaalsterkten véél groter kunnen zijn, lopen de
meters meestal door tot indicaties als 9+, 9++ en soms 9+++, overeenkomend
met 9+20 dB, 9+40 dB en 9+60 dB (of anders gezegd: met signaalsterkte 1 mV,
10 mV en 100 mV). De betrouwbaarheid is niet altijd even groot. Een goed
werkende S-meterschakeling kost nl. vrij veel componenten want het is de be
doeling dat elke stap terug beneden 9 de signaalsterkte weer met 20 dB oftewel
een factor 10 afneemt.
Daar komt nog bij dat het geheel, hoe goed ook, toch niet meer dan vergelijken
de resultaten kan boeken. De invloed van de keten tussen de ontvangeringang
en de plaatselijke veldsterkte wordt niet in aanmerking genomen. De antenne
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kan een zekere versterking geven, terwijl de antennekabel en eventuele aanpassings- en meetcircuits weer verliezen opleveren. Voor een echte beoordeling
zouden we over een speciale veldsterktemeter moeten beschikken. Niettemin
is de S-meter een zéér bruikbaar instrument en wordt tevens dankbaar gebruikt
als afstemmeter (max.-uitslag). Het instrument als zodanig kan natuurlijk door
omschakeling naar andere delen van het apparaat nog andere functies vervul
len. Fig. 4.64 geeft een voorbeeld van een S-meterschakeling.

R1
van

Fig. 4-64. Voorbeeld van een S -meter- AVR
schakeling.

1

R2

VJ 0-100ftA

Scanning
Scanning is tegenwoordig de grote mode, (to scan = aftasten). Een scanner kan
een afzonderlijk apparaat zijn, maar kan ook in een ontvanger zijn ingebouwd.
De scanner biedt de mogelijkheid om een aantal tevoren ingestelde frequenties
af te tasten en te meten of er op één van die frequenties een zendersignaal wordt
ontvangen. Zodra op één van deze vast ingestelde frequenties een zender in de
lucht komt (althans door de ontvanger wordt ontvangen) dan stopt de scanner
met het aftasten en de ontvangen zender wordt weergegeven. Als de zender
verdwijnt, hervat de scanner zijn werk en tast wederom de vast ingestelde fre
quentie af. Dit aftasten gaat zeer snel (10 è 20 posities per seconde). Zodra de
laatste van de ingestelde reeks frequenties is afgetast wordt weer van voren af
aan begonnen. Zodoende wordt in de praktijk niets gemist van het begin van
de uitzending van het station dat wordt ontvangen.
Om nu te weten welk station men heeft, is een indicatie aanwezig, meestal ge
vormd door LED's, voor elke ingestelde frequentie. Als het scannen stopt omdat
een signaal wordt ontvangen zal de desbetreffende LED oplichten, zodat men
weet welke frequentie wordt ontvangen.
Scanners zijn in de handel als apparaten met één of meer frequentiebanden
waarop kan worden ingesteld. Erg populair zijn scanners waarop uitzendingen
van politie, luchtvaart, scheepvaart, mobilofoons van taxi's enz. kunnen worden
ontvangen. Afhankelijk van de aanwezige frequentiebereiken kunnen ze ook
voor amateurgebruik worden toegepast, mits hiertoe de juiste kristallen ver
krijgbaar zijn. Gevorderde amateurs kunnen deze schakelingen zelf realiseren,
aangepast voor gebruik op de gewenste banden. In feite komt hiervoor alleen
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de 2 m-band in aanmerking omdat alleen daar met vaste frequenties (kanalen
wordt gewerkt.
Een andere manier van scannen wordt wel panorama-ontvangst genoemd.
Hierbij wordt op een oscilloscoop een bepaalde frequentieband weergegeven.
Die band kan bijvoorbeeld 2 MHz breed zijn, zodat de gehele 10 m-band kan wor
den afgetast. Hierbij worden alle aanwezige signalen in de ingestelde band als
pieken naast elkaar op het scherm weergegeven zodat men kan zien waar ergens
in die band zenders aanwezig zijn die eventueel voor ontvangst of voor het ma
ken van een QSO in aanmerking komen, (zie fig. 4.65). Met de normale afstemorganen wordt de zender dan snel opgezocht.

Fig. 4—65. Panorama-ontvangst. Op de
gescande band komen drie sterke zen
ders voor.

Sommige firma's leveren apparaten waarmee panorama-ontvangst tezamen
met de bestaande ontvanger wordt verkregen. Soms zijn die apparaten tevens
geschikt om de kwaliteit van het eigen uitgezonden signaal te beoordelen
(monitor).
RIT
Alle moderne transceivers (dus apparaten met zender én ontvanger) bezitten
een RIT-schakeling. RIT = receiver incremental tuning, wat wil zeggen dat de
ontvanger met een aparte knop iets kan worden verstemd, zowel hoger als lager
in frequentie, ten opzichte van de hoofd afstemming waarop de zender zal wer
ken. Dit is van belang omdat het tegenstation soms iets is verschoven in fre
quentie en men kan dan met de RIT-schakeling bijstemmen zonder de zenderfrequentie te beïnvloeden. Dit wordt meestal gerealiseerd met een varicapschakeling die alleen bij ontvangst werkzaam is als zij wordt ingeschakeld.
Digitale frequentie-indicatie
De moderne digitale technieken worden in ontvangers steeds meer toegepast.
Behalve in de frequentie-synthesizers, bij scanners enz. wordtthans de frequen
tie waarop de ontvanger is afgestemd vaak met zgn. displays aangegeven. Dit
zijn vaak LED's in de vorm van cijfers opgesteld, waarbij meestal 7 LED's in de
vorm van streepjes in staat zijn alle cijfers te vormen. Dit is al jaren van toepas
sing bij elektrische klokjes en wordt ook al veelvuldig toegepast om frequenties
of ook spanningen en stromen aan te geven. Er zijn losse frequentiemeters
(counters) maar de meest moderne commerciële ontvangers en transceivers
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hebben zo'n counter ingebouwd. Daarmee kan de mechanischefrequentie-aanwijzing vervallen.
4.12 Iets over voeding
Zoals we in de voorgaande paragrafen hebben gezien, dient elke schakeling
waarin actieve elementen zoals transistoren worden gebruikt, worden voorzien
van een apart deel dat in staat is de gewenste voedingsspanning en stroom te
leveren die gevraagd wordt om een goede werking te verzekeren. Vaak kan die
voeding worden betrokken uit een batterijtje dat de juiste spanning heeft en
dat de gewenste stroom kan leveren. In veel gevallen is dat een ideale oplossing;
men is onafhankelijk van het lichtnet (dus veilig) en het enige probleem is, dat
de batterij niet overbelast wordt en dus een redelijke levensduur heeft. Maar
op een gegeven moment blijkt het batterijtje leeg te zijn.
Voor mobiele apparatuur wordt uitgegaan van voeding uit een auto-accu. Ook
hier moeten we rekening houden met de capaciteit van onze accu maar die is
natuurlijk belangrijk groter dan die van een simpel batterijtje. Bovendien wordt
die auto-accu regelmatig opgeladen (als we er tenminste ook regelmatig mee
rijden). Gebruiken we een accu die niet in een auto is gemonteerd, dan is steeds
opladen vanuit het elektriciteitsnet noodzakelijk.
Voor apparaten die permanent in huis worden gebruikt en waarvoor regelmatig
vrij veel energie nodig is moet worden overgegaan tot voedingsapparaten die
de energie vanuit het net betrekken.
Men begint dan met een transformator die de netspanning omtransformeert
naar een waarde die we voor de voeding nodig hebben. Omdat in de amateurwereld het mobiel gebruik van apparatuur erg populair is en vaak een beroep
op de auto-accu wordt gedaan, zijn zeer veel schakelingen aangepast op een
voedingsspanning van 12 volt gelijkspanning. Dit is een soort standaardisatie
geworden waarvan men alleen afwijkt als daar een speciale reden voor is. Dat
kan het geval zijn bij zendereindtrappen van groot vermogen waarbij 24 volt of
hoger wordt gebruikt. Maar ook digitale schakelingen vragen vaak een andere
waarde (+ en - 5 volt).
Een voordeel van het gebruik van een nettransformator is bovendien dat door
de isolatie tussen de primaire wikkeling (waarop het net wordt aangesloten) en
de secundaire wikkeling een beveiliging wordt verkregen tegen het aanrakingsgevaar van de gevaarlijke netspanning!
In zijn eenvoudigste vorm ziet het schema van zo'n voeding er uit als in fig. 4.66
/

Fig. 4-66. Enkele gelijkrichting.
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is weergegeven. De transformator transformeert de netspanning van 220 V ~
naar een waarde van bijv. 12 V ~. Via een diode D gaat er dan stroom lopen
naar de schakeling die we voor het gemak hier even voorstellen als een weer
stand Rl. De diode zorgt nu voor de gelijkrichting van de wisselspanning die de
secundaire van de trafo levert, want zij laat slechts in één richting stroom door,
zoals nog eens in de grafiek is weergegeven. Als de stroomrichting in de trans
formator omkeert, blokkeert de diode en er loopt geen stroom in het circuit. Om
dat de netfrequentie 50 Hz is en de wisselspanning per periode 2 x van richting
verandert (1 x heen en 1 x terug) zal dat 100 x per seconde plaatsvinden. Door
de weerstand loopt dus 50 x per seconde een pulsvormige gelijkstroom, zoals
de grafiek laat zien. Over de weerstand ontstaat een eveneens pulsvormige ge
lijkspanning en dus in deze vorm onbruikbaar om onze mooie schakeling te voe
den.
Een verbetering treedt op bij toepassing van zgn. dubbele gelijkrichting waarbij
de transformator twee wikkelingen heeft die met elkaar in serie staan. Nu kan
een tweede diode de (eerst ongebruikte) teruggaande faze van de wisselspan
ning ook gelijkrichten en daarmee de gaten van het eerste systeem opvullen
(zie fig. 4.67).
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Fig. 4-67. Dubbele gelijkrichting.

Dat is al belangrijk beter maar nog steeds is de gelijkstroom allesbehalve ideaal.
Daar moeten we nog wat aan doen. Maar eerst kijken we even naar fig. 4.68
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Fig. 4-68. Brug- of Graetz-schakeling.
waarbij we een zeer veel gebruikte schakeling zien. Hier zijn vier diodes gebruikt
in een zgn. brugschakeling (ook wel Graeta-schakeling genoemd). Het voordeel
hiervan is dat de transformator nu weer eenvoudig met één secundaire wikke
ling behoeft te zijn uitgerust. Bovendien behoeven de diodes in de tegenfaze
(als ze dus blokkeren) slechts de halve spanning te weerstaan omdat er steeds
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twee in serie staan. Dat is voordelig want ze moeten op de optredende piekspanning berekend zijn. Deze brugjes zijn in allerlei uitvoeringen te koop en men
kan ze aanpassen aan de gewenste spanning en stroom.
Een belangrijke verbetering van de uitgangsspanning is te verkrijgen door een
condensator over de belasting te schakelen (fig. 4.69). Een condensator waar
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Fig. 4-69. Oplading van C.
een spanning wordt toegevoerd moet vanwege zijn capaciteit eerst worden op
geladen. Het duurt dan ook enige tijd voor de stroom voldoende elektronen
heeft aangevoerd om de lading, en dus de spanning, op te bouwen.
Zou er geen belasting zijn (geen weerstand) dan zou de spanning op de conden
sator oplopen tot de piekwaarde van de pulsvormige gelijkspanning. Maar met
de weerstand erbij krijgt de condensator daartoe geen gelegenheid. Tijdens een
puls stijgt de condensatorspanning, maar tijdens de momenten dat de pulsspanning lager is dan de condensatorspanning daalt deze laatste omdat de
weerstand hieraan parallel staat en dus energie gaat verbruiken die dan onttrok
ken wordt aan de condensator. Het verloop van de spanning over de weerstand
en condensator ziet men in de grafiek. Dit ziet er al veel beter uit dan in het geval
zonder condensator maar er is nog steeds enige variatie van de spanning aan
wezig (rimpel) met een frequentie van 100 Hz. Gebruiken we dit als voeding voor
onze schakelingen dan bestaat grote kans dat deze rimpel een fikse brom
veroorzaakt.
Men gaat dan over tot toepassing van afvlakfilters zoals fig. 4.70 laat zien. Hier
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Fig. 4-70. Afvlakfilter.
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is een zgn. smoorspoel toegepast, dat is een spoel met ijzerkern die zo een zeer
grote zelfinductie heeft maar tegelijk een geringe ohmse weerstand. Met C2 is
het juist andersom. Deze heeft een zeer geringe impedantie ten opzichte van
de belasting R1. Nu zal de gelijkspanning weinig hinder ondervinden van het
filter omdat de gelijkstroomweerstand van L zeer klein is ten opzichte van Rl
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maar met de rimpel is het anders gesteld. Deze moet zich verdelen over de spanningsdeler L-C2 waarbij verreweg het grootste deel van deze rimpel over L blijft
en slechts een zeer klein deel over C2 verschijnt. Bij een juiste keuze van de
onderdelen is dit restant meestal aanvaardbaar klein.
Andere problemen doen zich voor indien de weerstand Rl niet constant is bij
het vervullen van zijn taak. Dit betekent dat de schakeling of het apparaat waar
voor de voeding is bedoeld niet een constante stroom trekt maar een die sterk
variëren kan, zoals bijvoorbeeld bij eindversterkers vaak het geval is maar ook
bij andere schakelingen kan voorkomen. Door de inwendige weerstand van de
voeding zal bij toename van de afgenomen stroom de spanning dalen terwijl
bij afname de spanning weer stijgt. Dit verschijnsel kan een grote omvang aan
nemen bij sterk wisselende belastingen. Door de variërende spanning worden
de eigenschappen van de schakeling in gevaar gebracht. De versterking van een
versterkertrap kan hierdoor sterk afnemen, een oscillator kan in frequentie varië
ren enz. Om deze onaangename verschijnselen ongedaan te maken, moeten we
maatregelen nemen om de afgegeven spanning van onze voeding te stabilise
ren.
Een methode hiertoe is aangegeven in fig. 4.71 waarbij een zenerdiode parallel
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Fig. 4-71. Stabilisatie met behulp van
een zenerdiode.

wordt geschakeld aan de belasting. Zoals we weten, heeft de zener de eigen
schap in een geschikt werkpunt de spanning constant te houden bij wisselende
stroomsterkten. Varieert nu Rl dan zal de zener de verlaagde stroomafname
overnemen of de verhoogde stroomopname afstaan. Zodoende wordt het totaal
van belastingstroom en diodestroom constant gehouden. Om de regeling te ef
fectueren, moet een weerstand Rv worden voorgeschakeld. Zenerdioden zijn
in een grote reeks spannings- en stroomwaarden verkrijgbaar zodat voor zeer
veel gevallen een goede keuze kan worden gedaan. Een bijkomend voordeel
is dat de rimpel van de voeding eveneens door de zener wordt afgevlakt zodat
het filter meestal kan vervallen.
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Fig. 4-72. Stabilisatie met behulp van
een transistor.

Bij grotere stromen en spanningsvariaties wordt overgegaan naar de schakeling
van fig. 4.72 waarbij een transistor als serieweerstand wordttoegepast. We kun
nen nu een transistor kiezen die in staat is de maximaal benodigde stroom te
kunnen leveren. Bij grote belastingen kan een koelplaat of koelvin worden ge
bruikt om de overtollige warmte af te voeren. De zenerdiode levert hier een
referentiespanning waardoor de transistor zich zodanig instelt dat bij stroomvariaties de spanning over de belastingweerstand juist constant blijft. Ten slotte
wijzen we nog op speciale IC's die van een complete stabilisatieschakeling zijn
voorzien. Ook deze zijn er voor enkele veel voorkomende uitgangsspanningen
en behoeven geen verdere componenten dan enkele C's, (zie fig. 4.73).

i.c.

Fig. 4-73. Stabilisatie met behulp van
een IC.
ci
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Geheel buiten het bestek van dit boek maar toch de moeite van het noemen
waard, zijn de experimenteervoedingen die zijn voorzien van regelbare meer
gestabiliseerde spanningen en stromen. De schakelingen hiervan zijn echter vrij
gecompliceerd.
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Hoofdstuk 5
Amateurzenders

5.1. De elektrische opbouw van zenders
Met een enkele transistor kan al een zender worden gebouwd door deze in een
oscillatorschakeling een elektrische trilling te laten opwekken (oscilleren). Dit
is al in hoofdstuk 4 behandeld bij de hulposcillator van de super. Is zo'n oscillator
gekoppeld met een antenne dan zullen reeds elektromagnetische golven wor
den 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
nog een gedeelte bij dat de modulatie versterkt en aan de zender toevoert. Dit
gedeelte heet de modulator. Afhankelijk van het ontwerp kan de zender nog zijn
voorzien van ingebouwde beveiligings- en hulpschakelingen. 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 geleverde
spanningen moeten worden gesteld.
5.2. De stuurtrap
Het principe van de oscillator
Het principe van de oscillator nl. het terugvoeren van een deel van de wis
selspanning van de collectorkring naar de basis is al in hoofdstuk 4 behandeld.
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.
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b. De teruggevoerde spanning is in faze met de oorspronkelijke basispanning.
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 al aanwe
zig was en dus bijv. 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 voor toepassing in de VFO (= variabele frequentie
oscillator).
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De normale teruggekoppelde oscillator zoals we die al bij de ontvangerschema's
hebben leren kennen, is nog eens weergegeven in fig. 5.1. Voor het daarbij ge
stelde doel was dit schema uitermate geschikt. Als zenderoscillator worden ech
ter grote wisselspanningen verwacht. Door nu de afgestemde kring in de col
lector op te nemen, wordt hieraan al enigszins tegemoet gekomen (fig. 5.2). Dit
noemt men wel reversed feedback (omgekeerde terugkoppeling).

Fig. 5-2

—

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) waar-
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bij we, om de juiste faze van de spanningen te krijgen, de collector bijv. aan de
top van de kring aansluiten, de basis aan de onderzijde via twee condensatoren
van 4700 pF en de emitter aan de tap. Dit heet de Hartley-schakeling.
De tap kan ook op de afstemcapaciteit worden aangebracht (zie fig. 5.4) hetgeen
de Colpitts-schakeling wordt genoemd. Het voordeel is hier dat géén tap op de
spoel nodig is hetgeen om diverse redenen belangrijk kan zijn zoals minder
spoelverliezen, gemakkelijker verwisselbaar of omschakel baar 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
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wél een groot afstembereik nodig is, wordt een tweevoudige afstemcondensator toegepast waarvan de beide afstemsecties in serie worden geschakeld, het
geen echter het nadeel heeft van een vaste, niette beïnvloeden tapverhouding.
Een oscillatorschakeling die bij radio-amateurs nog steeds erg in zwang is, is
de C/app-oscillator. Deze oscillator is in feite een Colpitts-schakeling waarbij de
inductieve tak van de afstemkring afstembaar is gemaakt door een kleine
variabele condensator in serie met de afstemspoel. Het grote voordeel ten op
zichte van de conventionele 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
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oscillatorschakelingen die hetzij minder gebruikelijk zijn voor amateurgebruik
hetzij meer speciaal geschikt zijn voor gebruik op zeer hoge frequenties, in
meetapparatuur enz.
Frequentiestabiliteit
Bij 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
113

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.
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 kring kwaliteit (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 moet zwak 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
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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 zgn. 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
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 ineen mechanische trilling bren
gen. In dit geval zal het kristal een uitgesproken voorkeur vertonen voor één be
paalde frequentie, nl. 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 ais 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 Ce, 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, Cg de
elektrodencapaciteit.
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Fig. 5-7. Impedantieverloop van een
kwartskristal. Serieresonantie bij fre
quentie fu parallelresonantie bij f?

waarbij dus tf, de natuurlijke kristalfrequentie (serieresonantie, minimum impe
dantie) en f2 de parallelresonantie is (maximum impedantie).
Er volgen nu enkele schakelingen waarin kristallen worden toegepast ter stabili
satie van de oscillatorfrequentie. Fig. 5.8 geeft een schakeling waarin we direct
de Colpitts-schakeling van fig. 5.4 terugvinden, hoewel hier een FET is toege
past. Op de plaats van de afstemkring is nu echter het kristal geplaatst waarover
de capacitieve spanningsdeler is geschakeld. Het kristal moet hier dan ook in
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Fig. 5-8. Colpitts kristaloscillator. Kristal
werkt in parallelresonantie.
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Fig. 5-9. Colpitts kristaloscillator. Kristal
werkt hier in serieresonantie.

/onsss
+
parallelresonantie werken. In fig. 5.9 zien we wederom een Colpitts-schakeling
met kristal maar nu is deze laatste opgenomen in de koppeling tussen de afstemkring (capacitieve spanningsdeler) en de source, dus in de terugkoppelingstak.
Hier moet het kristal natuurlijk in serieresonantie werken (minimum-impedantie). Deze schakeling leent zich ook goed voor toepassing van een zgn. overtone
kristal. Zo'n kristal is geschikt om te resoneren op de drievoudige frequentie,
dus op de derde harmonische van de grondfrequentie. Dat heeft het voordeel
dat bij de hogere frequenties niet gebruik behoeft te worden gemaakt van
extreem dunne kristalplaatjes.
Wel moet dan de LC-kring op de derde harmonische worden afgestemd. Er zijn
zelfs kristalsoorten die zich op de 5e of 7e harmonische laten resoneren, maar
de effectieve output wordt dan wel erg gering. Een andere schakeling is de Pierce-oscillator die we in fig. 5.10 zien. Deze schakeling werd oorspronkelijk onder
de naam Huth-Kühn-schakeling veel toegepast in het buizentijdperk waarbij
twee afgestemde kringen werden gebruikt en de terugkoppeling plaatsvond via
de rooster-anodecapaciteit. Bij de Pierce-schakeling is de 'rooster'afstemkring
(hier de gate-kring) vervangen door een kristal. De terugkoppeling vindt plaats
via de drain-gate-capaciteit. Het kan soms nodig zijn een kleine trimmer te plaat116
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Fig. 5-10. Pierce kristaloscillator. Kristal
resoneert in parallelresonantie. Terug
koppeling via de drain-gate capaciteit.
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Fig. 5-11. Pierce kristaloscillator, waar
bij het kristal met serieresonantie werkt.
Terugkoppeling via de drain-source ca
paciteit en C2.

C2\S
L
30
X

□

JOOk

lk
lOn

+
sen tussen drain en gate om altijd vlot oscilleren te krijgen. Ook hier wordt het
kristal weer in de parallelresonantiefrequentie gebruikt. Deze schakeling is
eveneens geschikt voor gebruik met een overtonekristal. Dezelfde schakeling
herhalen we nog eens in fig. 5.11.
Nu passen we echter serieresonantie toe. Bij resonantie ligt nu de gate aan aarde
en geschiedt de terugkoppeling via de drain-sourcecapaciteit én C2, welke dan
ook drastisch in waarde dient te worden verkleind. Ook dit schema werkt in
overtoneschakeling.
Men dient er op te letten dat bij gebruik in overtonefrequentie de resonantieweerstand van het kristal klein blijft ten opzichte van de impedantie van de
kristalhouder.
Voor gebruik op hoge frequentie gaat de voorkeur uit naar schakelingen waarin
de gate tijdens resonantie aan aarde ligt dus bijv. fig? 5.9 en 5.11.
Toch hebben kristaloscillatoren het nadeel dat men met één vaste frequentie
moet werken en niet flexibel is om zich aan te passen aan de mogelijkheden
die een vrij gedeelte van de band kan bieden. Anders ligt dit op het VHF-gebied
waar men met vaste kanaalindelingen werkt. Zo zijn in de 2 m-band een aantal
vaste frequenties hiertoe aangewezen en men kan dan kristallen kiezen die de
kanalen waarvoor men zich interesseert, realiseren. Wenst men meer kanalen
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ter beschikking te hebben dan moeten ook meer kristallen aanwezig zijn. De
oscillator kan dan omschakelbaar worden gemaakt. Wenst men vele kanalen
dan kost dat vele kristallen, hoewel er weer schakelingen bestaan die dat be
zwaar niet meer kennen.
We willen hier eerst een schakeling belichten die de laatste jaren veel opgang
heeft gemaakt, en terecht!
We doelen op de PLL-schakeling die we in hoofdstuk 4 al hebben leren kennen
(zie fig. 4.17). PLL betekent phase-locked-loop oftewel fazevergrendelde lus. We
geven in fig. 5.12 wederom het schema, nu aangepast voor gebruik in een zen

VFO
5.0-5.5MHz

Fasedetektor

MFversterker

Mengtrap

5.0-5.5MHz

Kristal
oscillator
23MHz
naar zender

Regelversterker

Hoofdoscillator
26.0-28,5 MHz

Fig. 5-12. Zender oscillatorschakeling volgens het PLL-principe. Het getallenvoorbeeld
geldt voor een deel van de 10 m-band.
der als oscillatorcircuit. Het principe berust op het gebruik van een zeer stabiele
oscillator van relatief lage frequentie die echter kan worden afgestemd over een
bandbreedte die overeenkomt met de benodigde bandbreedte van de gewenste
frequentieband.
Stel, we willen onze zender laten werken op de band die van 28,0 tot 28,5 MHz
loopt. Dat is een deel van de totale 10 m-band. Het is ook mogelijk een groter
deel van de 10 m-band te bestrijken of zelfs geheel, maar dan vallen de voorde
len voor een deel weerweg. De hoofdoscillator die de zender gaat sturen, maken
we geschikt voor dit bereik maar maken er meteen een VCO van (VCO = voltage
controlled oscillator) waarvoor we een geschikte varicap in de afstemkring
opnemen bijv. op de wijze zoals we in fig. 4.21 al hebben gezien.
Ook maken we een zeer stabiele VFO (variabele-frequentie-oscillator) met een
bereik van bijv. 5,0 tot 5,5 MHz, dus van lage frequentie, maar met gelijk afstembereik als de VCO. Om nu de VCO-frequentie met die van de stabiele VFO te kun
nen vergelijken en de afwijkingen bij te sturen wordt het VCO-signaal naar een
mengtrap gevoerd, waar gemengd wordt met het signaal van een derde oscil
lator. Deze laatste is een kristaloscillator met een geschikte frequentie, in ons
geval 23 MHz. Het mengprodukt zal nu o.a. weer 5,0 tot 5,5 MHz opleveren. Dit
laatste signaal wordt nu in een fazedetector vergeleken met het signaal van de
stabiele VFO. Zodra er een verschil ontstaat tussen de frequenties in de fa
zedetector ontstaat er een verschilspanning hetzij positief, hetzij negatief, af
hankelijk of het mengsignaal hoger, dan wel lager is als de VFO-frequentie. Via
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een regelversterker wordt het door de fazedetector opgewekte regelsignaal
toegevoerd aan de oorspronkelijke hoofdoscillator, de VCO. De regelspanning
corrigeert nu de frequentie van de VCO zodanig dat de frequentie weer in de
pas loopt met de VFO. De frequentieconstantheid wordt dus geheel bepaald
door de stabiele VFO waarbij we aannemen dat de kristaloscillator voldoende
stabiel is.
Dit systeem werkt buitengewoon goed en is heel gemakkelijk uit te breiden tot
gebruik in meerbandenzenders. Door de kristaloscillator te voorzien van meer
kristallen die omschakelbaar zijn (voor elke band één kristal, maar voor de 10mband vier, omdat die band in vier gelijke delen moet worden opgesplitst) krij
gen we een meerbandenzender waarbij de afstemnauwkeurigheid én stabiliteit
in alle banden gelijk zijn. Ja, er is volgens dit systeem zelfs heel gemakkelijk een
stabiele hoofdoscillator voorde 2m-band te maken. Daartoe geven we het bereik
van de VCO de waarde van 28,75 tot 29,25 MHz en het kristal een waarde van
23,75 MHz. Het gestabiliseerde signaal van de VCO leiden we naar een trap waar
de frequentie wordt vervijfvoudigd en bestrijken dan precies de 2m-band.
5.3. De versterkertrappen
Overzicht
Zoals in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk al uiteengezet, zijn de meeste
zenders opgebouwd uit meer 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 al 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 hoogfrequentenergie aan de antenne kan worden afgegeven. Dit betekent echter te
vens een grotere warmtedissipatie met de bekende onaangename gevolgen op
defrequentie-constantheid. Een mogelijkheid is hettoepassenvandekristalsturing, 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
ontvangt z'n sturing van de stuurtrap. Veelal zullen tussen stuurtrap en eindtrap
nog één of meer versterker- of scheidingslrappen 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 be119

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 geringe, stuurenergie nodig kan hebben. In dat geval wordt
dan nog een tweede tussentrap toegepast en eventueel een derde.
Scheidings- of buffertrappen moeten ruim genoeg gedimensioneerd worden
om vastlopen (en dus vervorming) van het oscillatorsignaal te voorkomen. De
transistor wordt in klasse A ingesteld (zie hierover meer in de volgende para
graaf). Schema 5.13 geeft een voorbeeld. Soms moet ter verbetering van de
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Fig. 5-13. Buffertrap in klasse A ingesteld.

stabiliteit van de scheidingstrap tegenkoppeling worden gebruikt. Daartoe
wordt de emitterweerstand opgedeeld in twee weerstanden van bijv. 120 en 220
ohm. Alleen de weerstand van 220 ohm wordt nu door de condensator van 10
nF ontkoppeld. Ook kan in plaats van de collectorweerstand een afgestemde
kring worden opgenomen wat als voordeel heeft dat laagohmig kan worden ge
koppeld (via een linkkoppellijn) naar de volgende trap. Zie ook bij de paragraaf:
koppeling van de trappen onderling.
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 meer 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.
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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. 5.14 geeft een voorbeeld van een geïdealiseerde karakterisIc f
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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. 5.15 geeft in dezelfde /c-L/be-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
een
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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 bijv.
8 V en de topwaarde van u^ bijv. 5 V dan zal de basisspanning variëren tussen
13 en 3 V. Tevens zien we dat als gevolg van deze wisselspanning de bijbehoren
de waarde van /c mede zal variëren van 8, tot 0. Had /c in punt P een instelwaar
de van bijv. 80 mA dan zal /c nu worden uitgestuurd tussen 160 en 0 mA. Het
kenmerk van de klasse A-instelling is dus dat een wisselspanning, aangelegd
aan de basis, een praktisch onvervormde wisselstroom in het collectorcircuit
ten gevolge heeft.
De klasse B-instelling is weergegeven in fig. 5.16. Het werkpunt isbijdezeinstel-
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ling verlegd naar de onderzijde van de karakteristiek waarbij /c nul is. Daartoe
heeft
een veel lagere waarde gekregen. Om nu /c toch tot dezelfde waarde
8, uit te sturen, is een veel grotere waarde van i/be nodig zoals de grafiek duide
lijk laat zien. Omdat de negatieve helften van de wisselspanning ube geen varia
tie van /c kunnen veroorzaken zal /c slechts bestaan uit halve sinussen (althans
als u^ sinusvormig is). Indien nu in de collectorkring een afgestemde kring is
opgenomen afgestemd op de frequentie van ube zal deze toch worden aan
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 geval
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 U^ zelfs negatief worden.
Fig. 5.17 geeft dit weer. Het resultaat is dat zeer grote wisselspanningen aan de
basis moeten worden toegevoerd. De collectorstroom /c zal pas gaan vloeien
op het moment dat u^ positiever wordt dan het punt A3. In de collector zullen
slechts pulsen optreden waarbij stroom vloeit gedurende tijden die korter zijn
dan een halve periodel Hierdoor zal de gemiddelde collectorstroom nóg kleiner
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zijn dan in klasse B. Dit betekent een geringere dissipatie (warmte-opwekking
in de transistor) en dus een groter rendement van de trap. Wat betekent nu dat
rendementsgetal in de praktijk? Voor een transistorzender op bijv. 2 m komen
in werkelijkheid rendementscijfers voor van ca. 50% voorde 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 Wgaanalshoogfrequentenergiedecollectorkring
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 HF-energie ter beschik
king komt. Voor klasse C geldt dan dat 40 W vrij komt als HF-energie. Ook hier
krijgt onze transistor niet meer dan 10 W zelf te verwerken.
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 constructie 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
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
constructie van de gehele eindtrap met deze hogere stromen en spanningen
rekening moet worden gehouden.
De afgestemde collectorkring (zie fig. 5.18) heeft tot taak de HF-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
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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 L/C-verhouding wordt zó gekozen dat enerzijds het
rendement van de eindtrap niet 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 leggen van basis en emitter zoals bijvoorbeeld is te zien in fig. 5.18. 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 weer
standen worden gewerkt. Gewaarschuwd dient te worden dat de gegeven
schakelingen hier slechts de schakelprincipes aangeven. In de praktijk komt het
op de hogere frequenties vaak voor dat men diverse maatregelen moet nemen
tegen instabiliteiten en andere onaangename effecten, zodat in diverse leidin
gen filters moeten worden opgenomen.
De tussentrappen
In het algemeen kan een tussentrap die als energieversterker werken moet,
volgens dezelfde richtlijnen worden geconstrueerd als de eindtrap, zij het dan
dat de HF-energie die moet worden opgewekt, slechts een klein deel is van die,
welke de eindtrap moet afgeven, nl. 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. 5.19.
In de collectorstroom bevindt zich nu behalve de grondgolf tevens een groot
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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
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, dat wil zeggen, met zo ge
ring mogelijke verliezen, de gewenste HF-spanning of energie op de volgende
trap over te dragen. Allereerst onderscheiden we twee methoden nl. de capacitieve en de inductieve methode.
Fig. 5.20 geeft een voorbeeld van een capacitieve methode, waarbij de spanning
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over de collectorkring van de voorgaande trap via de koppelcondensator Ck op
de basis van de volgende trap wordt overgebracht. De grootte van de condensa
tor Ck kan tevens de grootte van de spanning op de basis beïnvloeden en zoda
nig de excitatie regelen. Dit kan ook gebeuren door Ck niet op de top van de
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kring doch op een tap aan te sluiten. De plaats van de tap op de spoel 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 Ck ook de hogere harmonischen op de volgende transistor overge
bracht, wat meestal ongewenst is.
Inductieve koppeling is voorgesteld in fig. 5.21 waarbij de excitatie gemakkelijk
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kan worden geregeld met behulp van de koppelspoel Lk. Een andere methode
is de koppeling met lage impedantie door middel van een transmissielijn (zgn.
link-koppeling) zoals in fig. 5.22 is aangegeven. De overgebrachte energie wordt
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in de collectorkring op lage spanning getransformeerd en later in de basiskring
weer opgetransformeerd, waarbij de beide koppelspoeltjes slechts enkele
windingen hebben. De instelling van deze koppelmethode kost weinig moeite
en kan zonder veel energieverlies geschieden. Bovendien geeft deze methode
een groot constructioneel voordeel, omdat de afstemkringen geheel onafhanke
lijk 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 in126

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 ook toepassing als koppelelement tussen twee trappen in.
Fig. 5.23 geeft een voorbeeld van een Pi-filter tussen twee zendertrappen, terwijl
fig. 5.24 een vereenvoudigd vervangschema toont.
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het Pi-filter. ZT is voorgaande trap,
Z2 is volgende trap.

C2

Cl

*1

1sm

?-Cl
,1

Z2\

?*C2

Hieruit zien we duidelijk dat de afstemkring wordt gevormd door de spoel L
met de condensatoren C, en C2. Door de serieschakeling van G, en C2 wordt
dus een tap gevormd op de totale kringimpedantie, terwijl de uitgangsimpedantie van de voorgaande trap, Zv 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 Cy en C2 te veranderen, echter op zodanige wijze, dat de serieschakeling
van C, en C2 steeds weer de juiste capaciteitswaarde voor resonantie op de
afstemfrequentie moet leveren. Veranderen we dus Cv dan moet ook C2 veran
deren, als we de afstemming constant willen houden.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat hier op een eenvoudige wijze min of meer
elke willekeurige tapverhouding kan worden ingesteld, zodat gemakkelijk een
juiste aanpassing tussen voorgaande en volgende trap kan worden verkregen.
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).
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kunnen worden volstaan met het variëren van één der beide condensatoren,
zoals in fig. 5.23 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.
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. 5.22. Vaak is dan de impedantie in hetantenne-aansluitpunt
eveneens laag, zodat we de schakeling vinden van fig. 5.25. In geval de voedings-
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lijn (en dus dan ook de antenne) hoogohmig is uitgevoerd, zal de koppeling
bijvoorbeeld volgens fig. 5.26 kunnen geschieden. Zoals reeds gezegd, is het
Pi-filter de laatste jaren zeer populair geworden om z'n groot aanpassings
vermogen, zodat dit bij gebruik van verschillende antennes en op verschillende
frequenties steeds voor een juiste aanpassing kan zorgen (zie fig. 5.27). In dit
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geval moeten beide condensatoren C, en C2 variabel zijn. De bereikbare gren
zen van de transformatieverhouding (en dus van de nog goed aan te passen
antenne-impedanties) hangen af van de bereikbare capaciteitsverhoudingen
tussen C., en C2 in afstemming.
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, dat wil zeggen in staat is de gewenste stromen en spannin
gen die de diverse delen of trappen van de zender nodig hebben ook inderdaad
te leveren. Daartoe moeten we van elke trap de gevraagde spanningen kennen
en de daarbij behorende stroomsterkten. De wijze van toevoer aan de desbetref
fende trap kan nu door de omstandigheden worden beïnvloed omdat de toeen afvoer van HF-wisselspanningen en -stromen niet of slechts in zeer geringe
mate mogen 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 komer er nog problemen bij betreffen
de de afgestemde kring in het collectorcircuit. In feite hebben we reeds een
analoog probleem kunnen waarnemen bij de ontvangers met HF- of MF-kringen,
maar bij zenders werken we meestal met grotere energieën en zijn we op een
zo hoog mogelijk rendement van het geheel uit.
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We onderscheiden twee methoden van voeding van de collector nl. parallelvoeding zoals gegeven in fig. 5.28 en serievoeding als in fig. 5.29. 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 zgn. '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 HF-spanning manifesteert en dat kan tot ongewenste verschijnselen
aanleiding geven zoals verstemming bij het aanraken met de hand (zgn. handeffect). Anderzijds is bij parallelvoeding een smoorspoel noodzakelijk, zoals uit
fig. 5.28 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.
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. 5.30 waarbij de varco wél aan aarde ligt maar de spoel
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niet. De condensator Cb is hier eigenlijk in de kring opgenomen en moet dus
aan hoge eisen voldoen betreffende zijn HF-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 gewenste spanning (hier 14 V) en de af te nemen stroomsterkte. Nu
gaat dit goed zolang die stromen constant blijven maar we hebben uit het
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voorgaande begrepen dat de stromen van de verschillende zendertrappen
nogal eens kunnen variëren. We kunnen de situatie dan verbeteren doortoepassing van een zgn. '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 afgedeelde spanning
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 Modulatie
Het doel van het zenden is het overdragen van de ons ter beschikking staande
informatie naar één of meer ontvangstations. Hiertoe moet de uit te stralen
hoogfrequentenergie op zodanige wijze worden bewerkt dat die informatie
wordt meegenomen en in de ontvanger kan worden gedecodeerd. Dit decode
ren hebben we al uitvoerig besproken in hoofdstuk 4. Het proces waarmee we
aan de zenderzijde de informatie op de draaggolf injecteren noemen we modu
leren.
In hoofdstuk 3 hebben we al kennis gemaakt met de verschillende vormen van
informatie-overdracht. We gaan nu de modulatieprocessen voor de (voor de
amateur) belangrijkste vormen nader behandelen .
Telegrafie (seinwijze A1)
Bij telegrafie, ook wel aangeduid met CW (continuous wave), wordt de informa
tie overgedragen door de zenderdraaggolf uit te zenden in het ritme van de over
te brengen tekens. 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 ge
ven, dat hiermee de draaggolf 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 zelfos131

cilleren 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 zgn. '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.
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 wei 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. 5.31).
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Een goed 'gesleutelde' draaggolf neemt slechts een zeer geringe bandbreedte
in beslag in de frequentieband waarin gewerkt wordt. Slechte sleutelmethoden
kunnen echter aanleiding geven tot onaangename bijverschijnselen, vaak
samengevat onder de naam 'sleutelklik'. Klikverschijnselen, vaak hoorbaar over
een groot frequentiegebied ter weerszijde van de draaggolffrequentie, worden
doorgaans veroorzaakt door een té abrupte in- en uitschakeling van de draag
golf. Soms is de veldverandering zo snel dat de klik zelfs wordt waargenomen
in apparaten die in het geheel niet op de desbetreffende frequentieband zijn af
gestemd. De bestrijding hiervan moet zich dan ook richten op een langzamere
in- en uitschakeling van de draaggolf, hetgeen met effectieve filters kan gebeu
ren. Een tweede verschijnsel is 'tjoep'. Dit uit zich als een inconstantheid van
de seinfrequentie vooral bij het inschakelen van de draaggolf. Het ontvangsta
tion hoort de tekens aan het begin van élk teken met een even afwijkende toon
hoogte welke direct zakt (of stijgt) naar de juiste toonhoogte die dan over de
rest van het teken constant blijft. Dit verschijnsel kan verschillende oorzaken
hebben. Ten eerste kan door het sleutelen de trap waarin wordt gesleuteld van
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instelling veranderen door bijvoorbeeld de wisselende belasting van de gelijkspanningsvoeding. Stabilisatie van die voeding kan dan de oplossing bren
gen. Maar er kunnen zich onstabiliteitsverschijnselen voordoen in de trappen
na de gesleutelde trap, omdat bij 'sleutel op' de sturing wegvalt. Verbeteren van
die stabiliteit door lossere koppeling kan dan uitkomst brengen.
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. 5.32 geeft een voorbeeld van een dergelijke schakeling. Wordt de sleutel
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Fig. 5-32. Voorbeeld van een +
elektronische seingever.
C = 100 \lF; /?, = 1 kCl; R2 = 2 kd en R3= 1 kClzijn. Het relais moet ca. 400(1 zijn.
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 Rz*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. De produktie van strepen gaat door zolang de sleutel in
stand S staat. Wordt de sleutel naar links gedrukt (P = punten) dan zal de opla
ding van C slechts tot een lagere spanning geschieden, die afhankelijk is van
de instelling van Rv De condensator hangt dan namelijk over een spanningsde133

Ier gevormd door R., 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.kort
sluit en eventueel de HF-trappen dichtdrukt door middel van een extra negatieve
spanning. Bij 'sleutel op' herstelt zich dan de normale ontvangstsituatie.
5.5 Amplitudemoduiatie (seinwijze A3)
Hoewel deze mödulatiemethode thans niet zo veel meer wordt gebruikt kan zij
toch als de basismethode worden gezien voor de overdracht van spraak en mu
ziek. Bij de gewone omroep in de lange-, midden- en kortegolfbanden is ze nog
volop in gebruik. Voor de volledigheid willen we er hier niet aan voorbijgaan.
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 amplitudemoduiatie.
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 modulatied/epfe, dat is van de mate waarin de draaggolf
is gemoduleerd, met andere woorden, hoe groter de variatie van de amplitude
van het hoogfrequentsignaal is, hoe groter ook de beschikbare laagfrequent
spanning na detectie 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
134

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 2 x zo groot zijn
als de draaggolfamplitude, terwijl in de dalen, waar beide spanningen elkaar
tegenwerken, 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 varië
rende sterkten, is dit niet zo eenvoudig. Men moet de sterkte van het moduleren
de laagfrequentsignaal feitelijk zodanig regelen, dat onder alle 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 0,3 x 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 draaggolffrequentie van 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. 5.33, waar f0 de plaats

Fig. 5-33. Grafische voorstelling van
een draaggolf f0 met zijbanden tot de fre
quenties f1 en f2.
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van de draaggolf in het frequentiespectrum aangeeft. Ter weerszijden is het
ingenomen frequentiebereik vanwege de modulatie aangegeven. Is deze maxi135
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male modulatiefrequentie fm, dan zijn de grenzen van de ingenomen band ge
geven door f, = f0 - fm en f2 = f0 + 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 slechts afhangen
van de op dat moment aanwezige modulatie, zich uitsluitend binnen dit gebied
zullen bevinden. Als voorbeeld is in fig. 5.34 het geval getekend, dat gemodu-
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Fig. 5-34. Draaggolf f0 gemoduleerd
met een frequentie fa. Modulatiediepte
ca. 30%.
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leerd wordt met één bepaalde frequentie fa. Er zullen zich dan naast de draaggolf
f0 twee nevenfrequentis vormen, nl. f0 + fa en f0 - fa. Buiten deze drie frequen
ties 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 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, 3 x, 4 x enz.
zo groot zijn als de oorspronkelijke frequentie. Weliswaar zijn deze harmonischen meestal belangrijk zwakker dan de eigenlijke frequentie, maar hun aan
wezigheid betekent een vervorming (onzuiverheid), van het signaal, die vaak
zeer 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-
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Fig. 5-35. Draaggolf fQ gemoduleerd
met frequentie f„. Door modulatiediepte
groter dan 100% treedt overmodulatie
op.
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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. 5.34), de zender behalve met de frequentie fa óók wordt gemoduleerd met
de frequenties 2fa, 3fa enz. Zoals in fig. 5.35 te zien is, veroorzaken deze
harmonischen eveneens nevenfrequenties, die nu dus resp. 2 x, 3 x, enz. zo
ver van de draaggolf komen te liggen. Het is duidelijk dat hierdoor de band
breedte van onze zender aanmerkelijk en tevens onnodig wordt vergroot. Indien
tijdens normaal bedrijf een tweede zender vlak naast de onze (in de frequentieband wel te verstaan) geheel ongestoord zou kunnen werken en zou kunnen
worden ontvangen, dan zullen in geval van overmodulatie onze extra nevenfre
quenties 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'.
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 collectorgelijkspanningsmodulatie waarbij de LF-modulatie in serie met de collectorspanning wordt toegevoerd. Hiervan geeft fig. 5.36 een voorbeeld. De be-
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epreikbaare modulatiediepte is hierbij slechts 70%. De reden dat diepere modula
tie niet zonder meer mogelijk is, wordt veroorzaakt door de sterk gekromde
transistorkarakteristieken vooral in het zgn. kniegebied, dat is de kromming
onderaan de collectorstroom-basisemitterspanningskarakteristiek. Deze karak
teristiek is bijv. in fig. 5.14 ideaal, dus als rechte lijn voorgesteld maar is in werke
lijkheid aan de onderzijde sterk gekromd. Hierdoor is 100% modulatiediepte niet
te bereiken zonder zeer sterke vervorming te introduceren. Dit moet zelfs voor
amateurgebruik ontoelaatbaar worden geacht.
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
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worden door de modulator theoretisch gelijk zijn aan de helft van het door de
zendertrap opgenomen gelijkstroomvermogen. Voor een eindtrap die 100 W gelijkstroomenergie opneemt (in ongemoduleerde toestand) moet dus 50 W laagfrequentenergie 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.
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. 5.37 een voorbeeld van collectorstroommodulatie waarbij transistor T2 als
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variabele serieweerstand werkt. De weerstand wordt bepaald door de modulatiespanning. Fig. 5.38 stelt de basismodulatie voor en is slechts voor kleine
vermogens bruikbaar. De modulatiediepte is slechts 60% maximaal.
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5.6 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
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.
Het opwekken van enkelzijbandsignalen
In de praktijk zijn enkele basissystemen te onderscheiden waarop een SSBsignaal kan worden verkregen.
In fig. 5.39 is hetzgn. 'filter'-systeem in blokschema weergegeven. De oscillator
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Fig. 5-39. Enkelzijbandmodulatie (SSB) volgens het 'filter'-systeem. Het laagfrequentsignaal 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.
wordt op een vaste frequentie ingesteld en het signaal in een balansmodulator
gemoduleerd met het laagfrequentsignaal. In deze balansmodulator wordt, bij
139

H
!

I

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 zgn. lineaire hoogfrequentversterker aan de
zendantenne toegevoerd. Vaak wordt met een lagere stuurfrequentie begon
nen dan voor de amateurbanden tenslotte nodig is. De reden is dat het lang niet
eenvoudig 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
gekozen. Na het filter wordt dan frequentietransformatie toegepast naar de ge
wenste amateurband.
Zoals we echter al in hoofdstuk 4 hebben gezien, zijn er de laatste jaren zeer
goede filters in de handel gekomen die hettoelaten met hoge frequenties te wer
ken. Hiervoor is 9 MHz een zeer veel toegepaste frequentie en de bijbehorende
balansmodulatoren kunnen uitstekend voor deze frequentie worden gecon
strueerd.
De HF-oscillator in fig. 5.39 moet nu eenzelfde frequentiefabriek worden als we
bij de moderne ontvangerontwerpen al hebben gezien (fig. 4.48) waar het princi
pe van de frequency-synthesis wordt toegepast. We laten dit principe nog even
zien in fig. 5.40. Het signaal van een omschakelbare kristaloscillator én dat van
van SSB - filter
9MHz—

Mengtrap

naar zendertrappen
21,0-21,5MHz

30.0-303MHz

V.F.O.
5.0-5,5 MHz

Voormengtrap

Kristal
oscillator
25 MHz

Fig. 5-40. Principe van de frequency-synthesizer.

een VFO op een lage frequentieband (bijv. 5,0-5,5 MHz) worden samen in een
vóórmixer gemengd om een zodanige frequentie te leveren dat samen met het
9 MHz - SSB-signaal het juiste mengprodukt ontstaat om op de gewenste
amateurband te kunnen werken. We kunnen dat aan de hand van de tabel 4.47
weer even nagaan.
De kristaloscillator moet bijvoorbeeld voor de 15 m-band op 25 MHz oscilleren.
Samen met de localoscillator (5.0-5,5 MHz) levert dat een HF-signaal op van
30,0-30,5 MHz. Gemengd met het 9 MHz SSB-signaal komen we dan op het ge
wenste 15 m-bereik van 21,0-21,5 MHz.
Een tweede systeem werkt met behulp van een LF-fazeverschuivingsnetwerk.
Deze methode is in de beginjaren van de SSB zeer populair geweest omdat de
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benodigde onderdelen gemakkelijker te realiseren waren dan die voor de filters
van de filtermethode. Toch was het bereikte resultaat gebrekkig en de filtermethode heeft daarna het pleit gewonnen met het ter beschikking komen van ge
schikt filtermateriaal. We gaan dan ook niet nader op dit systeem in.
Er bestaan nog meer systemen waarvan we alleen nog noemen het systeem
Weaver, ook wel de 'derde methode' genoemd. Dit is eigenlijk ook een fazemethode maar zonder het moeilijke LF-fazenetwerk met uiterst nauwkeurige
onderdelen. Daar staat tegenover dat enkele vrij gecompliceerde laagdoorlaatfilters nodig zijn en de totale afregeling toch vrij kritisch is.
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De balansmodulator

■

Eigenlijk spreekt men tegenwoordig uitsluitend over de dubbele balansmodula
tor, omdat het oude systeem van de enkele balansmodulator al lang verleden
tijd is en uit het buizentijdperk stamde. Ook met dioden is het mogelijk met een
enkele balansmodulator te mengen maar dit brengt veel ongewenste mengprodukten met zich mee zodat dit systeem reeds lang is verlaten en steeds de
DBM (dubbele balansmodulator) wordt toegepast. Deze wordt vrijwel uitslui
tend uitgevoerd in de vorm van een ringmodulator met dioden zoals we die al
bij de ontvangerschakelingen hebben besproken. Schottky-dioden voldoen
hierin uitstekend. In moderne uitvoeringen is ook hier gestandaardiseerd op 50
ohm ingangs-en uitgangsimpedanties. De naam modulator stamt uit de toepas
sing van de DBM die hier de modulatie (spraak) overdraagt op een HF-draaggolf
maar vaak wordt thans alleen gesproken over mixer wat meer duidt op de
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Fig. 5-41. Balansmodulator met dioden

I
h.f. draaggolf

schakeltechniek. De beide condensatoren in het voorbeeld van fig. 5.41 zijn es
sentieel en dienen ter verbetering van de draaggolfonderdrukking.
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
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weer het beste gebeuren door de mengtrap in balans uit te voeren. Fig. 5.42
geeft het schema en we zien direct de analogie met het schema van de balans
modulator.
In de praktijk wordt dan ook meestal een zelfde mixer toegepast als in de DBM
werd gebruikt terwijl ook de benaming mengtrap vaak wordt vergeten.
Het zijbandfllter
In SSB-zenders volgens het filtersysteem moet na de balansmodulator één der
zijbanden door een filter worden onderdrukt. 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 a 50 kHz kunnen,
betrekkelijk eenvoudig, goede LC-filters worden samengesteld maar een nadeel
hiervan is dat de signaalfrequentie daarna in verscheidene stappen moet wor
den getransformeerd om op de gewenste uitzendfrequentie te komen. Vaak
wordt gebruik gemaakt van frequenties van ca. 450 kHz. Het filter wordt dan uit
gevoerd als zgn. ladderfilter met gebruik van kristallen, waarin met vrucht ge
bruik gemaakt 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-cijferserie. Het voorbeeld van fig. 5.43 gebruikt kristallen van de 2-cijfer-serie. Voor
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Fig. 5-43. Ladderfilter voor ca. 450 kHz.

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
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X2 kanaal 46 worden genomen, dus steeds 1 kanaalnummer hoger. Daardoor
wordt de gewenste bandbreedte van ca. 2,5 kHz bereikt.
Zoals ook al bij de behandeling van de SSB-ontvangschakelingen werd gezegd,
is thans het gebruik van een middenfrequentie van 9 MHz zeer populair gewor
den omdat hiervoor goede filters in de handel zijn. Tezamen met het synthesizerprincipe kan dan tot goede constructies worden gekomen voor meerbandenzenders.
Met de komst van het 'up-conversion'-principe dat we al in hoofdstuk 4 hebben
besproken, worden nu bij het zenderontwerp ook middenfrequenties van
40 MHz en hoger toegepast.
Bij SSB kunnen we zowel de onderste zijband alswel de bovenste zijband van
het gemoduleerde signaal onderdrukken. Dit wordt bepaald door de keuze van
de doorlaatfrequentie van het filter ten opzichte van de draaggolffrequentie. We
zullen dat met een getallenvoorbeeld toelichten. Neem aan dat we beschikken
over een 9 MHz-filter met een doorlaatgebied van 3 kHz. Het doorlaatgebied
loopt dan van 8,9985-9,0015 MHz (dus 1,5 kHz aan weerszijden van de centrale
frequentie van 9 MHz). Willen we nu alleen de bovenste zijband doorlaten dan
kiezen we als draaggolffrequentie 8,9985 MHz maar willen we de onderste
zijband, dan nemen we 9,0015 MHz als draaggolf. Bij het bouwen van een meerbandenzender moeten we dan beide mogelijkheden ter beschikking hebben. Er
is namelijk internationaal afgesproken dat op de banden met frequenties lager
dan 10 MHz de onderste zijband wordt gebruikt en op de frequenties boven 10
MHz de bovenste zijband. Dat betekent dat we voor de 160 m-, 80 m- en 40 mbanden de onderste zijband gebruiken en voor de banden 20 m, 15 m, 10, 2 m
enz. de bovenste zijband. De 'vaste' oscillator van fig. 5.39 krijgt dan twee
omschakelbare kristallen.
SSB met constante draaggolf
Behalve de vele voordelen die de SSB ons kan opleveren en die we al uitvoerig
besproken hebben, heeft SSB ook nadelen. Eén ervan is de sterke variatie van
de amplitude van de uitgezonden signalen die in de omgeving van de zender
aanleiding kan geven tot ongewenste verschijnselen zoals BCI (broadcastinterference, = storing in omroepontvangers) enTVI (TV-interference) maar ook
nog LFI (= laagfrequent inpraten). In deze apparaten kunnen, indien zij daar ge
voelig voor zijn, door meng- en detectieverschijnselen, storende signalen aan
leiding geven tot sterke vervorming van beeld en/of geluid, ja zelfs kan het ge
wenste signaal geheel worden weggedrukt. Hierover later meer.
Hoewel de zendamateur in deze gevallen lang niet altijd als de schuldige kan
worden aangewezen is het logisch dat we er alles aan willen doen om de vrede
met de buurtbewoners te bewaren.
Er wordt de laatste jaren dan ook naar gestreefd om schakelingen te ontwikkelen
waarbij de amplitude van het SSB-signaal geheel of nagenoeg geheel constant
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wordt gehouden. Men duidt dit aan met CCSSB (= constant carrier SSB).
Er zijn in de afgelopen jaren diverse systemen getest om de amplitude constant
te maken. Een direct voor de hand liggende oplossing kan zijn om het SSBsignaal zoals dat uit het zijbandfilter komt vóór aanbieding aan de tweede mixer
via een limiter te leiden. Dit is inderdaad effectief en de amplitude wordt mooi
constant. Maar er blijken dan andere nadelen op te treden zoals een zéér breed
frequentiespectrum dat aanleiding geeft tot splatterverschijnselen. Filteren van
deze brede band geeft weer amplitudevariaties en we zijn weer even ver!
Er bestaan enkele andere methoden die we hier echter niet verder willen vermel
den omdat een en ander eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, maar de trend
is aanwezig om tenslotte tot acceptabele oplossingen te komen.
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 LF-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 è 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 ontstaat. Het rendement is hier 60 a 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 de piek-dissipatie de gemiddelde
dissipatie enige malen overtreffen zodat de piekwaarde van de output verhoogd
kan worden zonder dat de toegestane dissipatie wordt overschreden.
In fig. 5.44 geven we het schema van een zenderversterkertje geschikt voor SSB.
De transistoren van de voorversterkers T1 en T2 zijn in klasse A ingesteld en
de eindtrap T3 in klasse AB. Nadere beschrijving van dit zendertje tezamen met
de praktische uitwerking en bouw zijn te vinden in het boek van Werner W.
Diefenbach, 'Zenders voor de kortegolfamateur', van dezelfde uitgever.
144

8FY40

BFY40

aO'

hoogt'«qu«m ingang

80107

”f
15 hoogfraquant-uitgang

bQ[,

O tflpfzjf

4=
lof

l

lof

1

mf

t>f

iD*n|?>n| «on j-licrfirwl

6snj~ltw= -.w
won

BV

^ ^ | WH? |Ü^l»ï:«nf]
iko

-L

-L -L

_L

w?
«•28»

ilQn»

i lQn(

llrfz :

Fig. 5-44. Principeschema van een getransistoriseerde kortegolf-zendereindtrap.
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Fig. 5-45. SSB-eindtrap in klasse AB.
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Een eindtrap voor wat groter vermogen, bijv. 30 watt, is gegeven in fig. 5.45.
Ook hier wordt met klasse-AB-instelling gewerkt maar vanwege de grotere
vermogens en de benodigde lineariteit moet nu in een balansschakeling ge
werkt worden. De schakeling van de transistoren T3 en T4 levert een tem145

peratuurgecompenseerde basisspanning bij zeer lage inwendige weerstand.
Zeer veel zorg dient te worden besteed aan de ingangs- en uitgangstransformatoren die het inkomende asymmetrische stuursignaal tot symmetrisch moeten
omvormen en het symmetrische uitgangssignaal weer naar een asymmetrische
output om een juiste aanpassing te verkrijgen aan een 50 ohm antennecircuit.
Voor het afregelen van de lineaire versterker - hetgeen zeer zorgvuldig moet
geschieden - wordt gebruik gemaakt van de zgn. dubbeltoontest, waarbij het
inputsignaal bestaat uit twee sinusvormige spanningen met gelijke amplitude
en 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 worden door het opgenomen vermogen met 1,57 te verme
nigvuldigen, mits de dubbeltoontest wordt toegepast. Indien distorsie aanwezig
is in de vorm van insnoering van de sinusvorm bij de nulas, is de instelling van
het werkpunt onjuist óf de karakteristiek laat geen lineaire versterking toe. Let
er bij alle handelingen tijdens het afregelen op, dat de toelaatbare dissipatie niet
wordt overschreden.
5.7 Frequentiemodulatie
Behalve het systeem van amplitudemodulatie zijn nog twee andere systemen
bekend nl. frequenf/emodulatie en fazemodulatie. Daar deze laatste voor de
amateur normaal niet in aanmerking komt, bepalen we onstotfrequentiemodulatie, die door zijn eenvoud vaak wordt toegepast.
Zoals het woord 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 laagfrequentiesignaal.
De amplitude van het signaal blijft onder alle omstandigheden constant.
Het kan worden aangetoond dat dit systeem, toegepast op vrij hoge frequenties
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
omroep op grote schaal wordt toegepast.
Voor amateurgebruik is dit systeem nauwelijks interessant, omdat de amateurbanden al 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-band146

FM (smalle band FM), afgekort als NBFM.
NBFM kan grote voordelen hebben boven AM en SSB, zeker bij verbindingen
over niet te grote afstanden. NBFM is zéér populair op de 2 m-band voor lokaal
en middellange-afstandsverkeer en is speciaal geschikt voor mobiel en porta
bel gebruik.
De modulator is eigenlijk zeer eenvoudig. Men schakelt een capaciteitsdiode
(varicap) parallel aan de afstemkring van de oscillator van de zender. Het LFsignaal wordt op de gelijkspanning gedrukt die de instelling van de varicap be
paalt zodat de totale spanning varieert met het LF-signaal. De capaciteit van de
varicap zal nu eveneens in het ritme van de spraak veranderen en omdat die
variërende capaciteit parallel staat aan de afstemkring en daar dus deel van uit
maakt zal ook de frequentie van de zenderoscillator in dat ritme veranderen.
Zoals we al eerder hebben gezien, is het zelfs mogelijk om de frequentie van
een kristalgestuurde oscillator iets te variëren door de parallelcapaciteit te varië
ren. Door hiervoor nu de varicap te gebruiken is het mogelijk de kristaloscillator
met FM te moduleren. Fig. 5.46 laat hiervan een voorbeeld zien. De weerstanden
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Fig. 5-46. FM-gemoduleerde kristaloscillator.

R2 en R3 bepalen de diode-instelling en samen met de LF-modulatie het frequentiegebied van de zwaai.
Als we nu denken aan de moderne zenderopzet met frequency-synthesis dan
kan een FM-zender voor meer banden er uit zien als fig. 5.47. Denken we alleen
aan een zender voor de 2 m-band dan kunnen we volstaan met een configuratie
volgens fig. 5.48. De kristaloscillator in de synthesizer levert alleen een signaal
van 22.0 MHz maar het mengprodukt uit de voormengtrap moet nu nog vervijf
voudigd worden.
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5.8 Speciale voorzieningen
Evenals bij ontvangers kunnen ook zenders worden voorzien van speciale voor
zieningen die in bepaalde gevallen het werken met de zender kunnen vereen
voudigen of de prestaties verhogen. Men moet er kennis van nemen om te kun
nen beoordelen of men behoefte heeft aan deze voorzieningen omdat dat zeer
sterk zal afhangen van het doel dat men beoogt en de wijze waarop men dat
wil bereiken. Er zijn zeer veel leuke en interessante schakelingen bekend in de
amateurwereid en hier ligt dan ook een groot terrein waarop men naar hartelust
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kan experimenteren en zijn inventiviteit ontplooien. We willen in deze paragraaf
enkele van de meest bekende extra's de revue laten passeren.
Het spraakfilter
We hebben er al eerder op gewezen dat een aantal onaangename effecten 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. 5-49 geeft het schema. Het filter dient te worden opgenomen in de LF-
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versterker. Om het volle profijt te trekken van de buitengewone eigenschappen
moet de aanpassing op de voorgaande LF-trap en op de volgende LF-trap zo
goed mogelijk worden verzorgd. De ingangscondensator van 10 000 pF moet
op een laagohmige uitgang worden aangesloten. De voorgaande versterkertransistor kan dan ook het beste als geaarde-collectorschakeling worden uitge-
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Fig. 5-50. Het LF-filter opgenomen in de microfoonversterker.
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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. 5-50 geeft een schema met deze toepassing. Kies voor de
condensatoren stabiele typen bijv. micacondensatoren met een tolerantie'van
max. 5%. Ook de weerstanden moeten binnen deze tolerantie liggen en boven
dien van het ruisarme type zijn. Het verdient aanbeveling het gehele filter af te
schermen.
Dynamiekcom pressie
Met deze niet zo erg fraaie aanduiding bedoelen we de maatregelen die de
Engelsen zo treffend samenvatten onder het begrip 'speech-processing' oftewel
bewerking van de spraak.
De achtergrondgedachte is, te trachten om meer energie te stoppen in de uitge
zonden zijband van het SSB-signaal om daardoor de verstaanbaarheid in
kritische situaties te verbeteren. Het is een bekend feit dat de gemiddelde hoe
veelheid energie in het uitgezonden signaal bij gebruik van spraak veel lager
ligt dan de hoeveelheid energie in de pieken. Uitvoerige proeven hebben bewe
zen dat de verstaanbaarheid van de spraak er nauwelijks aan inboet indien we
de pieken in belangrijke mate aftoppen en het gemiddelde niveau van de
spraakenergie in de zijband drastisch verhogen.
De meest eenvoudige methode van compressie is het toepassen van een LFversterker met automatische volumeregeling. Het uitgangssignaal bevat nu
aanmerkelijk minder dynamiek, dit is veel minder verschil tussen minimale en
maximale amplituden. Toch blijft hier het verschil tussen gemiddeld vermogen
en piekvermogen nog vrij groot, hetgeen voor een belangrijk deel te wijten is
aan de vrij trage regeling.
De meest gangbare en ook meest effectieve manier om de verhouding tussen
gemiddeld vermogen en piekvermogen te verbeteren, is het toepassen van een
zgn. clipper of begrenzer die zó wordt ingesteld dat de toppen in het spraakspectrum worden afgeknepen. Hierdoor wordt het niveau van de gemiddelde
spraaksterkte verhoogd en de verstaanbaarheid bij ontvangst veel gunstiger.
Een belangrijk aspect hierbij is in hoeverre men ongelimiteerd kan 'dippen'.
Proeven hebben aangetoond dat een verhouding van 6-10 dB tussen piekniveau
en afgetopt niveau een geringe, maar toelaatbare vervorming van de spraak
veroorzaakt en tóch een merkbare verbetering van de neembaarheid. Sterker
dippen leidt in het algemeen tot onacceptabele vervormingen in de spraak.
Maar clipping heeft onaangename bijverschijnselen. Door dit clippingproces
ontstaan er een groot aantal hogere harmonischen in het uitgezonden signaal,
waardoor onze bandbreedte die we angstvallig op max. 3 kHz willen houden
veel groter wordt met alle onaangename verschijnselen die daardoor worden
veroorzaakt. Daarom moet né het clippingsproces weer gefilterd worden, om
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op max. 3 kHz terug te komen. Maar omdat filters nu eenmaal ook niet ideaal
zijn, treedt daarbij weer amplitudevariatie op waardoor een deel van het clippingeffect weer verloren gaat. Al met al een moeizame spraakbehandeling.
Er is echter een betere methode gevonden nl. HF-clippen. Hoogfrequent dippen
is een proces waarbij men het SSB-signaal, opgewekt in de balansmodulator,
gaat aftoppen.
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Fig. 5-57. Het principe van HF-clipping.

Natuurlijk zullen ook hier harmonischen optreden evenals intermodulatievervorming, maar deze produkten vallen buiten de door het navolgende kristalfilter
doorgelaten band en worden dus niet doorgegeven. Hiermee zijn dus de beste
resultaten te bereiken, maar men is genoodzaakt in de zender zelf in te grijpen,
hetgeen bij een bestaand apparaat op problemen kan stuiten. Vandaar dat de
LF-methode vaak nog populair is, omdat die schakeling afzonderlijk tussen
microfoon en microfooningang kan worden aangebracht. Recentelijk zijn er
zelfs schakelingen gepubliceerd waarbij HF-clipping wordt toegepast tussen
microfoon en zender maar dat vereist extra mixers en filters.
Voice-controlled Break-in
Evenals bij Break-in, zoals beschreven in par. 5.4 voor telegrafie, is het ook bij
telefonie wenselijk, tijdens de spreekpauze te kunnen luisteren of het tegenstation de uitzending wenst te onderbreken, en dus letterlijk Mn de rede wil vallen,.
Men noemt dit Voice-controlled Break-in of VOX.
Hiertoe wordt in de modulator een LF-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 zgn. 'antitrip'-schakeling.
Hiermee wordt voorkomen dat de door de ontvanger via de luidspreker weerge
geven modulatie van het tegenstation via de eigen microfoon de eigen zender
opent. Een uit de ontvanger betrokken LF-spanning wordt weer gedetecteerd
en de hierbij ontstane gelijkspanning wordt gebruikt om de bovengenoemde
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relaistransistor te blokkeren en zo te verhinderen, dat de zender wordt inge
schakeld.
Bij al deze schakelingen is een nauwkeurig instellen van de diverse spanningen
en tijdconstanten van de spanningsveranderingen zeer belangrijk.
ALC
ALC betekent automatic level control (= automatische niveau controle). Dit is
een schakeling die bij moderne zenders van grotere vermogens vaak wordt
toegepast om de vermogensversterking van de eindtrap (vaak inclusief de drivertrap) automatisch te regelen op analoge wijze als AVR bij een ontvanger. Het
doel is om te zorgen dat SSB modulatiepieken die de lineaire versterkertrappen
en/of eindtrap bereiken het toelaatbare piekniveau niet kunnen overschrijden.
Hiermee wordt een beveiliging van de eindtrap(pen) beoogd.
De werking is gelijk aan een AVR-systeem. Er wordt een kleine HF-spanning aan
de uitgang van de zender onttrokken welke wordt gelijkgericht en gefilterd. De
zo verkregen gelijkspanning zal nu evenredig zijn met de zenderoutput en wordt
gebruikt om een der voortrappen te regelen. Bij te grote output zal de geregelde
voortrap minder versterken en zal de output weer afnemen.
Digitale frequentieaflezing
Evenals we dat bij ontvangers hebben genoemd, is het bij zenders eveneens
mogelijk om de frequentie waarop de zender staat ingesteld door een LEDdisplay te laten aangeven waarbij de digitale technieken voor de benodigde
stuurschakelingen kunnen zorgdragen.
5.9 Bijzondere uitvoeringen
Transceivers
Bij het vormen van een amateurstation is het een logische gedachte dat een zen
der en de daarbij gebruiikte ontvanger elkaar in het gebruik moeten kunnen aan
vullen. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld een zender te construeren voor vijf
banden terwijl de ontvanger slechts in staat is er maar drie te ontvangen. Evenzo
is het niet logisch een zender te bouwen voor SSB-modulatie terwijl de ontvan
ger dat niet kan ontvangen. Wil men van beide het meeste nut hebben dan moe
ten zender en ontvanger op elkaar zijn afgestemd. Wanneer we daarnaast in ge
dachten houden dat in verreweg de meeste verbindingen zgn. 'simplex' wordt
gewerkt dat wil zeggen, dat beide met elkaar in verbinding tredende stations
op dezelfde frequentie zullen werken, dan volgt daaruit dat de VFO van de zender
en de oscillator van de ontvanger op dezelfde frequentie zullen staan afgestemd
(bij gelijke middenfrequentie).
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Men ging er dan ook al snel toe over om één en dezelfde oscillator te gebruikten
voor zenden zowel als ontvangen. Uitgaande van dat principe kunnen zender
en ontvanger nog veel verder worden geïntegreerd. De mixertrappen, de MFversterker met filters (zijbandfilter), de synthesizer enz. zijn zonder meer zowel
bij zenden als ontvangen te gebruiken. Door zender en ontvanger samen te bou
wen tot wat men dan transceiver noemt, zijn dus een aantal belangrijke delen
dubbel te benutten. Een blokschema van een SSB-transceiver ziet men in
fig. 5.52. De bovenste rij blokken geven die delen die exclusief in het ontvanger-
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Fig. 5-52. Blokschema van een transceiver:
bovenste rij: ontvangerdelen;
middelste rij: gemeenschappelijke delen;
onderste rij: zenderdelen.
gedeelte worden gebruikt, de middelste rij toont de delen die gemeenschappe
lijk door zender en ontvanger worden benut en de onderste rij geeft de delen
die weer alleen in de zender worden toegepast. Het omschakelen is hier door
eenvoudige schakelaars aangegeven maar er zijn natuurlijk ook elektronische
omschakelsystemen mogelijk. De antennes voor zenden en ontvangen zijn ter
vereenvoudiging apart aangegeven maar in de praktijk wordt één gemeen
schappelijke antenne gebruikt die dan ook weer wordt omgeschakeld.
Er zijn een paar punten die in dit geval speciale aandacht vragen. Zo zal de HFtrap 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 HF-trappen aanwezige transistoren
tegen overbelasting te beschermen. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het
antennerelais dat de antenne overschakelt van de ontvanger-HF-trap naar de
zendereindtrap in dit laatste geval tegelijk de ontvangeringang te laten kortslui
ten.
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Transverters
In hoofdstuk 4 hebben we al kennis gemaakt met het converterprincipe waarbij
gebruik wordt gemaakt van een bestaande ontvanger voor de HF-banden voor
de ontvangst van de 2 m-band door de UHF-signalen via een frequentietransformatieschakeling om te zetten in signalen voor bijv. de 10 m-band (zie fig. 4.50).
Op dezelfde wijze kan men ook gebruik maken van een HF-zender en de output
van de 10 m-band omzetten naar de 2 m-band. Hiervoor gebruikt men een oscillator die een 116 MHz-signaal levert dat gemengd wordt in een mixer met het
HF-signaal van 28-30 MHz.
Hierna wordt dan het mengprodukt dat dus van 144-146 MHz zal lopen en de
modulatie van de HF-zender bevat in een geschikte power amplifier, eventueel
voorafgegaan door één of meer voorversterkertrappen, versterkt en aan de 2
m-antenne toegevoerd. Een blokschema geeft de bedoeling nader aan (fig.
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Fig. 5-53. Het transverter principe.
5.53). De kristaloscillator kan op een lagere frequentie oscilleren en door middel
van overtone of verveelvoudigen naar 116 MHz worden gebracht.
Mobiel werken
Onder mobiel werken wordt verstaan het gebruik van een transceiver in de auto,
maar ook van de zeer kleine draagbare transceivers, ook wel 'handpraters' ge
noemd.
De enorme ontwikkelingen in de halfgeleidertechnieken hebben de constructie
van kleine en lichte apparaten mogelijk gemaakt zodat het meenemen van mo
biele en draagbare apparaten een ware lust is geworden en aldus uitgegroeid
tot een speciale tak van de radiohobby.
Voor niet al te grote afstanden is het gebruik van FM (waarmee we dan NBFM
bedoelen) erg populair geworden en nietten onrechte want FM biedt de.mogelijkheid erg rustig en ongestoord met andere stations te werken. En sinds in vele
154

Een mobiele 2 m-FM-transceiver. Type Multi 800 D.

landen een net van repeaterstations is geïnstalleerd, zijn de mogelijkheden tot
verbindingen over grotere afstanden aanmerkelijk toegenomen.
Er zijn echter wel enige speciale eisen te stellen aan de apparatuur voor mobiel
of portabel gebruik. Ten eerste moet de gevoeligheid van de gebruikte ontvan
ger zeer hoog zijn omdat altijd moet worden gewerkt met een betrekkelijk kleine
en eenvoudige antenne. Op de tweede plaats moet bij gebruik in een auto, boot,
of iets dergelijks gezorgd worden voor een zo laag mogelijk storingsniveau en
de diverse mogelijke storingsbronnen zoals het ontstekingscircuit, de ruitewissermotor en eventuele blower en relais moeten worden opgespoord en ont
stoord. De ontvanger moet beslist voorzien zijn van noise-blanker en (bij FM)
squelch-schakeling. De LF-output moet bij gebruik in de auto voldoende groot
zijn (bijv. 3 W) om boven het niveau van motor-, wind- en bandengeruis uit te
komen.
De zenderuitgang moet beveiligd zijn tegen misaanpassing, althans niet geheel
ideale aanpassing, omdat de antenne vaak geen ideale aanpassing biedt. De be
diening vereist grote aandacht. Zo moet deze erg eenvoudig zijn omdat de
grootste aandacht tijdens het rijden in de auto op het verkeer gericht moet blij
ven. Meestal gebruikt men transceivers die over een eenvoudige kanaalinstelling beschikken. De meters dienen verlicht te zijn voor gebruik bij avond en de
microfoon en zendontvangschakelaar moeten op gemakkelijk te bereiken plaat
sen met geschikte beugels worden aangebracht.
Uiteraard moet de voeding van een mobiele transceiver geschikt zijn voor voe
ding uit het boordnet van de auto. Vele transceivers hebben de mogelijkheid
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Een 'handprater' voor de 2 mband. Type Multi Palm II.

tot voeding van 12 volt gelijkspanning maar men moet er op letten dat de boordspanning van een auto nogal kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.
Het al of niet rijden, het al of niet in gebruik zijn van de verlichting en accessoires
kan de spanning doen variëren tussen ca. 11,5 en 14,5 volt en de transceiver
moet daarop berekend zijn. Als gemiddelde wordt meestal 13,8 vólt aangehou
den en dat vindt men dan ook aangegeven in de specificaties van de beschikbare
commerciële apparatuur.
Maar ook de accu en de generator moeten de extra belasting van de transceiver
kunnen verwerken. Nu is dat overdag, als geen verlichting behoeft te worden
gevoerd, geen probleem, zeker niet bij rijdende auto omdat de generator de accu
weer bijlaadt, maar 's avonds kunnen de omstandigheden ongunstig worden,
vooral als we een transceiver hebben met royaal energieverbruik.
Veel luisteren en weinig zenden kan een gunstig compromis bieden. Dat de
transceiver klein en robuust moet zijn gebouwd, is zonder meer duidelijk. Plaat
sing in of onder het dashboard of in een console is zeer aan te bevelen terwijl
de constructie zodanig moet zijn dat de mechanische trillingen in de adto de
stabiliteit niet mogen beïnvloeden.
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Rest nog iets te zeggen over de antenne. Het moet er een zijn van het rondstralertype omdat door het vaak van richting veranderen van de auto in het verkeer
een gerichte antenne geen zin heeft. De antenne moet zo vrij en hoog mogelijk
worden geplaatst, liefst op het dak, hoewel dit voor antennes in de HF-banden
niet eenvoudig is. De antennes voor de 2 m-band of 70 cm-band lenen zich hier
uiteraard veel beter toe.
Bij handpraters liggen een aantal problemen analoog. De voeding geschiedt
hier meestal uit kleine, oplaadbare NiCd-cellen (nikkel-cadmium) terwijl de
antenne een vast opgebouwde spriet is. Ontstoringsproblemen zijn er hier niet
bij. Het uitgangsvermogen ligt echter zeer laag (0,5 è 1 watt) zodat de prestaties
zich meestal beperken tot afstanden van enkele kilometers.
Repeaters
In de paragraaf over mobiel werken hebben we de repeaters al even genoemd
maar we wiHen er hier even wat uitgebreider op ingaan. De populariteit van het
werken met portabel of mobiele apparatuur is er in belangrijke mate door
vergroot. In de afgelopen jaren zijn er in vele landen repeaterstations opgericht
zodat de amateur thans een uitgebreid net ter beschikking staat.
Het doel van een repeater is het opvangen van een, vaak zwak signaal en het
weer uitzenden in belangrijk versterkte mate. Twee (mobiele) stations die elkaar
op gewone wijze niet kunnen ontvangen omdat ze té ver van elkaar zijn ver
wijderd, kunnen via een repeater toch met elkaar in verbinding komen. Zo'n
repeater staat meestal op een gunstig, hooggelegen punt of op een hoog ge
bouw (toren) zodat haar reikwijdte belangrijk groter is dan dat van een mobiel
station.
De repeater werkt vrijwel steeds in één bepaalde band (meestal de 2 m-band)
en dat betreft zowel zenden als ontvangen. Om er voor te zorgen dat de zender
de ontvanger niet dichtdrukt, zijn de werkfrequenties van zender en ontvanger
niet gelijk. Internationaal zijn daarom een aantal afspraken gemaakt. De repea
ters hebben bepaalde frequenties toegewezen gekregen (zie hiertoe bijlage 5)
waarbij de ontvangstfrequentie steeds 600 kHz lager ligt dan de zendfrequentie.
De meeste transceivers bezitten dan ook een omschakelmogelijkheid (de zgn.
repeaterstand) waarbij de zender automatisch 600 kHz wordt verschoven.
Repeaters (ook wel relaisstations genoemd) werken niet continu. Men moet ze
oproepen. Dit kan gebeuren door bij het inschakelen van de zender gedurende
korte tijd (1 sec.) een toon van 1750 Hz FM-gemoduleerd uitte zenden. Deze toon
(toneburst) moet vrij goed van frequentie zijn, anders reageert de repeater er
niet op. In het juiste geval meldt de repeater zich dan door met toonmodulatie
zijn call te geven in morseschrift.
Daarna kan men direct via de repeater werken. Zolang erop normale wijze wordt
gewerkt, blijft de repeater ingeschakeld, maar na een korte tijd van werkloosheid
gaat hij uit de lucht.
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RTTY
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 mid
del 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
keyboard of toetsenbord) die beiden worden aangedreven door een motor met
constante snelheid. De radiozender moet geschikt zijn voor FSK(frequency shift
keying). De twee draaggolven liggen 850 kHz uit elkaar. Het toetsenbord drijft
nu een schakelaar aan, die omschakelt van de ene op de andere 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 moge
lijk tijdens het zenden de eigen printer in te schakelen zodat deze een kopie geeft
van de uitgezonden tekst. Ook is weergave op een beeldbuis mogelijk.
FAX
FAX is een afkorting van Facsimilé. Het is een systeem waarbij foto's of tekenin
gen worden omgezet in elektrische signalen en via radio kunnen worden over
gebracht. De foto wordt punt voor punt afgetast en afhankelijk van de intensiteit
(licht of donker) ontstaat een meer of minder sterke puls die na overbrenging
een punt van gelijke intensiteit produceert op elektrolytisch of fotogevoelig pa
pier. Zowel de af te tasten tekening als de gevoelige plaat bevinden zich op syn
chroon ronddraaiende trommels.
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ATV en SSTV
ATV is de afkorting van amateurtelevisie. Ook dit is een bijzondere tak van radioamateurisme waarvoor op de 70 cm-band bijzondere faciliteiten zijn open
gesteld. We willen hier niet nader ingaan op de technische details want die zijn
voldoende om dikke boeken te vullen.
Nu neemt een normale TV-zender een zeer grote bandbreedte in beslag. Dit is
nu wel mogelijk op de 70 cm-band maar op de HF-banden ontoelaatbaar. Ander
zijds zijn die banden nu juist geschikt om grotere afstanden te overbruggen.
Daarom wordt daarop gebruik gemaakt van het Slow-scan principe en spreekt
men overeenkomstig van SSTV. Hierbij worden slechts 120 lijnen toegepast. Dit
resulteert in een slechtere beelddefinitie, maar vraagt een veel kleinere band
breedte. Maar men kan dan ook weer schakelingen toepassen die het mogelijk
maken op te nemen met een normale TV-camera en af te spelen op een normale
TV-ontvanger.
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Hoofdstuk 6
Antennes

6.1. Inleiding
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 genoemd. 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 tot taak op de ontvangstplaats 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 ofstraler, 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.
6.2. 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-
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metingen worden gegeven door de werkfrequentie. Voor de amateurbanden
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 al het verband tussen golflengte en frequentie gegeven in
de formule:
A = 300 000 000
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. 6.1 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 volledig 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
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Fig. 6-1.
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).
langzame verschuiving vanaf de zendantenne in de stralingsrichting. Zoeken we
voorbij punt P een punt dat steeds in overeenkomstige situatie verkeert als P
dan vinden we punt Q. De afstand PQ noemen we de golflengte.
Het zal duidelijk zijn dat bij grotere frequentie van de zenderdraaggolf de golf
lengte kleiner wordt bij eenzelfde voortplantingssnelheid. In fig. 6.2 is dit ge
tekend voor een frequentie die 2 x zo groot is. We zien, dat dus ook de golflengte
PQ de helft is geworden, hetgeen in de hiervoor gegeven formule bevestigd ligt.
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Fig. 6-3
a. Spanningsverdeling langs antennedraad van fig. '6-1. Situatie overeenkomstig fig.
6- 1a. Stroom is nul, spanning is maximaal.
ab. Situatie direct na fig. 6-3a. Spanning verlaagt. Stroom neemt toe.
b. Stroomverdeling overeenkomstig fig. 6- 1b. Spanning is nul.
c. Spanningsverdeling overeenkomstig situatie in fig. 6- 1c. Stroom is nul.
d. Stroomverdeling overeenkomstig situatie in fig. 6- 1d. Spanning is nul.
e. Gebruikelijke voorstelling van spannings- en stroomverdeling langs antennes.
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Bezien we nu een uitgespannen draad van een gehele golflengte (fig. 6.3), dan
zien we in a. de situatie getekend zoals dat bijv. zal plaatsvinden op het moment
van fig. 6.1a.
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. 6.3a overeenkomt met fig. 6.1a
wat de situatie in de antenne betreft, zal hier de stroom overal nul zijn. De span
ning is echter maximaal en verdeeld volgens de sinuskromme E. In punt P treedt
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een maximale positieve spanning op, evenals in punt Q, terwijl in punt S
daarentegen maximale negatieve spanning optreedt. Direct na dit moment zul
len vereffeningsstromen willen optreden en wel van P naar S en van Q naar S.
Dit zien we voorgesteld in fig. 6.3a en b waarbij de stroomverdeling volgens
kromme I gaat optreden. Tegelijkertijd neemt de spanning af, zoals kromme
E aangeeft. Fig. 6.3b komt overeen met fig. 6.1b 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. 6.3c
de volgende situatie aan, waarbij de stroom weer nul is en de spanning weer
maximaal, nu echter met tegengestelde potentiaal. Fig. 6.3d geeft tenslotte de
4e situatie, waarbij de spanning weer nul is en de stroom maximaal, echter in
tegengestelde richting.
In fig. 6.3e 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. 6.4 is geschetst. In P
en S treden weer de spanningsmaxima op, in R het stroommaximum.
E
-----P
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N

Fig. 6-4. Halvegolfstraler (X/2) in tegenstelling met de
straler uit fig. 6-3 die een hele golflengte (X) lang is.

Voor het transport van de energie naar de antenne worden voedingslijnen of
'feeders' gebruikt. Deze voedingslijnen kunnen het beste worden aangekoppeld
aan één van de uiteinden (fig. 6.5) of in het midden (fig. 6.6). De voedingslijnen
p

R

Fig. 6-5. Halvegolfstraler gevoed
aan één uiteinde (Zeppelin-antenne).

p.

s

Fig. 6-6. Halvegolfstraler gevoed in
het midden (dipool).

worden meestal gevormd door twee dicht bijeen lopende paralleldraden. De re
den hiervan is dat ook op de voedingslijnen een stroom- en spanningsverdeling
kan ontstaan, zodat deze aan het stralingsproces zouden gaan deelnemen. Dit
is niet gewenst omdat de energie, die hier uitgestraald wordt waarschijnlijk eer-
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der door omgevende obstakels wordt geabsorbeerd, hetgeen energieverlies be
tekent. 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. punt S, waarde 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').
Voeden we daarentegen in punt R dan is de impedantie daar laag (lage spanning
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. 6.7. We zien hier

Fig. 6-7. Zeppelin anten
ne met verdeling van
stroom (I) en spanning (E)
langs straler en feeder.

weer fig. 6.3c ontstaan echter omgebogen, terwijl de doodlopende feeder de
tegengestelde stroom-en spanningswaarden heeft. We vinden in punt Q (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.

Fig. 6-8. Dipool met verdeling van
stroom en spanning langs straler en
feeders.

In het geval van voeding in het midden (fig. 6.8) krijgen we het tegengestelde
geval in punt Q nl. een lage impedantie (hoge stroom en lage spanning).
Nu is het niet noodzakelijk, dat de feeders gelijke afmetingen hebben als de straler. Zouden we de feeders in fig. 6.8 bijv. slechts een kwart golflengte (A/4) lang
maken en in punt T voeden, dan hebben we daar weer een punt van hoge
impedantie ter beschikking. Ditzelfde kan gedaan worden metfig. 6.7, zodat daar
in punt T 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
de zenderzijde gezien, gewenst? In hoofdstuk 5 hebben we de koppelingsmethoden met de zender al besproken en in fig. 5.25 en fig. 5.26 resp. de situatie van
een laagohmige en hoogohmige belasting laten zien. In fig. 5.25 zien we de dub
bele voedingslijn verschijnen welke met behulp van een klein koppelspoeltje
aan de eindtrap is gekoppeld. In fig. 5.26 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. 6.9.

Fig. 6-9. Aanpassing d.m.v. parallelcondensator aan feeders met hoge ingangsimpedantie.

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.
Is onze halvegolfstraler bijv. geschikt voor de 3,5 MHz-band, dan kan hij tevens
ais 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. 6.10a resp. 6.10b waarbij de spanningsverdeling een-

a
Fig. 6-10. 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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voudigheidshalve 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.
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. 6.11 met behulp van twee afstembare seriecondensatoren, een vrij

Fig. 6-11. 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. 6.9) als
serieafstemming (fig. 6.11) kan worden toegepast. Een voorbeeld is gegeven
in fig. 6.12.
H
L2

i

C3

-o c

------ n—° B

v° %^r
* rA
C2

oB
OC

Fig. 6-12. Antennekoppelunit voor hoge en lage impedantie-aanpassing.
C2 = C, = 200 pF.
C3 = 350 è 500 pF.

De unit is door middel van een linkkoppeling met de zender gekoppeld en kan
dus op een geschikte plaats worden opgesteld. De mate van koppeling kan be
halve door de afstand tussen L1 en L2, worden getegeld met de variabele
condensator C3. Indien de feeders op de punten AA worden aangesloten, zijn
de condensatoren C, 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 aansluiting 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 (Ct en C2 parallel, dus hoge capaciteit).
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Verder kunnen de feeders nog aan CC worden verbonden waardoor ze op de
kring zijn getapt.
Voor de in fig. 6.12 gebruikte linkkoppelingsleiding kan met succes een coaxiale
kabel met impedantie van 50 ohm worden gebruikt. In dat geval is er een grote
vrijheid voor de plaatsing van de koppelunit.
6.3 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 zgn. stralingsdiagram worden gemaakt. Van de eenvoudi
ge antennes is het stralingsdiagram, dat dus de sterkte der straling in alle richtin
gen aangeeft, theoretisch bekend. Een dergelijk diagram geldt voor een antenne
in de vrije ruimte. In de praktijk kan met speciale apparatuur de werkelijke situa
tie gemeten worden, maar dit valt buiten het bestek van dit boek.
Het stralingsdiagram van een halvegolfstraler is gegeven in fig. 6.13. Hier stelt

Fig. 6-13. Stralingsdiagram van halvegolfantenne (L = AJ2) (achtvormig diagram).
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 A 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

Fig. 6-14. Stralingsdiagram, indien L = A.

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.
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 meer banden (multiband-antenne) kan de straler gelijk worden aan de golflengte. Het stralings
diagram is dan niet achtvormig, maaralsfig.6.14aangeeft(klaverbladdiagram).
Nu is er óók geen uitstraling in richting A en B.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, maakte men zgn. 'rondstralers'. Een
voorbeeld hiervan is de Turnstile-antenne, bestaande uit twee kruiselings op
gestelde halve-golfantennes (dipolen), die echter 90° uit fase moeten worden
gevoed. Opstelling en diagram zijn gegeven in fig. 6.15.

Fig. 6-15. Turnstile-antenne, is geschikt als 'rondstraler'.

r
r
Fig. 6-16. Yagi-antennes geschikt als 'vérstraIers' (teams).
a. twee-elements yagi.
b. drie-elements yagi.
c. zes- elements yagi.
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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 ten opzichtte van een enkelvoudige antenne
('beams'). Dit kan o.a. worden gedaan door het aanbrengen van een 'reflector'
achter de dipool en één of meer 'directors' vóór de dipool (zgn. Yagi). Fig. 6.16
2-elements
Yagi
L
L*

0,475 A
0,5 A
0,15 A

L,
d,

3-elements
Yagi
0,475
0,5
0,15
0,455
0,1

A
A
A
A
A

10 n

0,47 A
0,49 A
0,15 A
0,45 A
0,07 A
0,435 A
0,16 A
0,42 A
0,25 A
0,41 A
0,25 A
18 n

8 dB

12 dB

L2
d2

L3
d3
La

d4
Impedantie (Z)
Versterking t.o.v. en
kele dipool

25 n

5 dB

6-elements
Yagi

geeft hiervan drie voorbeelden, nl. 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). Om een
indruk te geven van het effect van het aanbrengen van reflector en directors ge
ven we in de bovenstaande tabel 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
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 Turnstile').
We willen hier nog iets vertellen over de polarisatie van de uitgestraalde ener170

gie. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is gezegd heeft het uitgestraalde
veld twee componenten nl. een elektrische en een magnetische. Beiden staan
loodrecht op elkaar gericht en tevens staan beide weer loodrecht op de voortplantingsrichting. Bezien we nu bijvoorbeeld de horizontaal uitgestraalde ener
gie dan kan de elektrische component van het veld verticaal zijn gericht en de
magnetische horizontaal. Dit is afhankelijk van de richting van de straler van de
zendantenne. Staat deze horizontaal opgesteld dan is het elektrische veld hori
zontaal gericht en noemt men de polarisatie van het veld ook horizontaal. Het
is van belang hierop te letten bij gebruik van de directe stralingsgolf. De ontvangstresultaten zullen, zeker op grotere afstanden, aanmerkelijk beter zijn in
dien zend- en ontvangantenne dezelfde polariteit hebben.
6.4 Voedingslijnen
De noodzakelijkheid van voedingslijnen of 'feeders' is al herhaaldelijk betoogd
en bij de antennesystemen met enkelvoudige straler zijn al diverse 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 vaneen dergelijke voedingslijn is al niet zo 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 zgn. '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. 6-1 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 zeke
re zelfinductie, maar óók een zekere capaciteit tussen de beide geleiders. Deze
karakteristieke zelfinductie en karakteristieke capaciteit resulteren in een 'karak
teristieke impedantie'. Brengen we aan het einde van de lijn een weerstand 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 worden getrans
porteerd in de vorm van lopende golven en ten slotte aan de weerstand worden
toegevoerd. Voorwaarde is de juiste weerstandswaarde (juiste aanpassing of
afsluiting van de lijn) omdat bij afwijkende weerstandswaarde het karakter van
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de 'oneindige lengte' verloren gaat en een deel van de energie wordt 'terug
gekaatst' waardoor ten slotte tóch staande golven optreden met de bekende be
zwaren. Een groot voordeel is dat de lengte willekeurig kan worden gekozen.
Ook de energiebron (in ons geval de zender) moet om zo goed mogelijke energie-overdrachtte verzekeren, op de'karakteristieke impedantie'van de voedingslijn worden aangepast.
In de handel zijn vele soorten voedingslijnen verkrijgbaar met diverse waarden
van karakteristieke impedantie. Men onderscheidt twee typen, nl. de 'lintvormi
ge' typen, dat wil zeggen twee parallelgeleiders opgenomen in een lintvormig
isolatiemateriaal, en de 'kabel'typen die 'concentrisch' zijn, dat wil zeggen één
geleider is centraal geplaatst en de tweede is cilindervormig er omheen aange
bracht. De 'linten' worden in symmetrische systemen gebruikt, de 'kabels' in
asymmetrische waarbij de 'mantel' geaard wordt en daardoor dient als afscher
ming van de binnengeleider.
De lintfeeder werd vroeger veel gebruikt bij antennes voor TV-apparaten omdat
deze een symmetrische ingang hadden. Deze had een impedantie van 300 ohm
en daarom hadden dezen linten eveneens een karakteristieke impedantie van
300 ohm. Tegenwoordig is men bij TV overgegaan tot een asymmetrische in
gang van 75 ohm en past men 'coax' (concentrische kabels) toe met deze
impedantie van 75 ohm. Ook bij zenders en ontvangers voor korte- en ultrakorte
golf worden vaak coaxkabels gebruikt opdat de signalen van antenne naar ont
vanger en omgekeerd van zender naar antenne zonder bijkomende storingen
kunnen worden overgebracht. De buitenmantel wordt hierbij steeds op aardpotentiaal gehouden en fungeert zodoende als afscherming. Hier wordt meestal
coax van 50 ohm toegepast en vele zenders en ontvangers en ook antennes die
men in de handel aangeboden ziet, zijn geschikt voor deze impedantie van 50
ohm.
Moderne zelfbouwontwerpen zijn hier eveneens op aangepast. Toch wordt op
de HF-banden nog vaak gebruik gemaakt van 'open' voedingslijnen. Deze zijn
van het symmetrische type en zijn opgebouwd uit twee voedingslijnen van
antennedraad, onderling gescheiden door een aantal op geregelde afstanden
aangebrachte isolatoren. Ook deze open lijnen bezitten een karakteristieke
impedantie en kunnen dus al naar behoefte zowel met lopende golven als met
staande golven worden gebruikt. Zo levert het gebruik van bijv. 1,6 mm koper
draad geïsoleerd door spreiders van 5 cm een karakteristieke impedantie van
ca. 500 ohm op. Het voordeel van deze open lijnen is dat zij praktisch geen verlie
zen kunnen opleveren. Bij coax hangt het kabelverlies sterk af van de gebruikte
frequentie, van de dikte, van het isolatiemateriaal en ook nog van de constructie.
De tabel in fig. 6.17 geeft een indicatie van enkele bekende typen coaxkabel van
het fabrikaat FMC en de gegevens werden ons welwillend ter beschikking ge
steld door de firma CGE Alsthom Nederland. Behalve de mechanische gege
vens, de capaciteit per meter, de maximaal toelaatbare spanning en de sneiheidsfactor zijn de elektrische gegevens, die frequentie-afhankelijk zijn, af te le-
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zen bij 4 voor de amateur belangrijke frequenties, nl. 10 MHz, 30 MHz, 145 MHz
en 440 MHz. In elke kolom worden vóór de breukstreep de verliezen gegeven
in dB per 100 meter en erna het maximaal te transporteren vermogen.
Duidelijk is te zien dat bij hogere frequenties de verliezen toenemen en het
maximaal te transporteren vermogen afneemt. Ook ziet men dat hoe groter de
diameter, hoe kleiner de verliezen en hoe groter het te transporteren vermogen
kan zijn.
Er is onderscheid te maken tussen de eerste vier kabels en de drie daaropvolgen
de. De eerste vier zijn geconstrueerd met polytheenisolatiemateriaal al of niet
samen met lucht. De laatste drie zijn gemaakt metteflonisolatie waarmee lagere
verliezen en hogere energietransporten bij kleine kabeldiameters mogelijk zijn.
Maar ze zijn dan ook aanmerkelijk duurder dan overeenkomstige polytheenkabels.
Nog iets over de eveneens gegeven snelheidsfactor. Dit is de factor die aangeeft
hoeveel langzamer zich een HF- of UHF-signaal door de kabel verplaatst dan
door de lucht. Dit is van belang als de lengte een bepaalde afmeting moet heb
ben ten opzichte van de frequentie, bijv. bij A/4 stubs. Het toepassen van deze
voedingslijnen met lopende golven heeft vele aantrekkelijke eigenschappen
maar eist van de antenneconstructeur een impedantie-aanpassing aan de ge
bruikelijke typen feeders. Zo heeft een enkelvoudige halvegolfstraler als dipool
(midden gevoed) een impedantie van 75 ohm en moet symmetrisch worden ge
voed.
Nu zijn er kabels met een karakteristieke impedantie van 75 ohm, maar 50 ohm
is meer gebruikelijk omdat de meeste zenders en ontvangers daarvoor zijn ge
construeerd. Een mogelijkheid om hier iets aan te doen is de toepassing van
de gevouwen dipool (zie fig. 6.18). Door het aanbrengen van een tweede gelei-

7/

Fig. 6-18. 'Gevouwen' dipool met tweede, doorlopende straler.

der vlak naast de eerste en door het aanbrengen van doorverbindingen aan de
uiteinden ontstaat in het voedingspunt een impedantie van 300 ohm. Dit type
kan dus zonder verdere aanpassing worden gevoed met de oude 300 ohm-linten. Deze zijn echter niet erg gewild meer, omdat ze sterk vervuilen na enkele
jaren buitenluchtgebruik, waardoor de verliezen aanzienlijk oplopen. Bovendien
zijn ze niet geschikt voor transport van grotere vermogens.
Bezien we de 6-elements Yagi uit de tabel op blz. 170 dan vinden we een aanpassingsweerstand van 18 ft. Door de dipool als gevouwen dipool uit te voeren,
wordt deze impedantie dus 4 x zo groot, dus 72 ft hetgeen goed aanpast op
een 75 ft-lijn. Zouden we nóg een draad parallel aan de dipool spannen (dus
totaal 3 stralers nl. één dipool en twee doorlopende stralers), dan wordt de
impedantie 3 x 3 = 9x zo groot. Voor de 6-elements Yagi dus 9 x 18 = 162 ft.
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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 ft, hetgeen een zeer goede aanpassing op het
300 ft-lint geeft. Voor onze 3-elements Yagi van 10 ft kunnen we dus tot 5 stralers
gaan, waardoor we 25 x 10 = 250 ft krijgen. Deze extra stralers moeten vlakbij
de dipool worden aangebracht en wel symmetrisch hier omheen worden ge
plaatst. Het is lang niet altijd mogelijk om de impedantie in het voedingspunt
van de antenne zodanig aan te passen, dat dit overeenkomt met de karakteristie
ke impedantie van de te gebruiken voedingslijn. In dit geval past men 'impedantie-transformatie' 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 ft) is verkregen (fig. 6.19). De Gammamatch (gamma-aanpassing) (fig. 6.20) is in principe een halve T-match, zodat
ze wordt gebruikt voor koppeling met asymmetrische voedingslijnen.
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De Deita-match (fig. 6.21) komt sterk overeen met de T-match maar is meer ge
schikt voor 'open' voedingslijnen die bijv. een 600 Q-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.
De \l4-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. 6.22).
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Fig. 6-22

Wil men bijvoorbeeld een symmetrische antenne met 300 Ü-impedantie aan
passen aan een 50 H symmetrische voedingslijn, dan kan men een voedingslijn
met A/4 lengte en een impedantie Z = V 50.300 « 122 £2 toepassen. Een ander
probleem is de aanpassing van symmetrische naar asymmetrische impedantie.
Vele apparaten zijn nu standaard uitgevoerd met 50 H of 75 H asymmetrische
ingang waarop dus direct een coaxiale voedingslijn met dezelfde karakteristieke
impedantie kan worden aangesloten. Men gebruikt hiervoor zgn. baluns (spreek
uit belluns). Dit is een afkorting van 'balanced-unbalanced transformer'. Men
gebruikt hiervoor een paar bifilair gewikkelde spoelen geschakeld als in fig. 6.23.
Bij gebruik van een geschikte ferriekern is een hoog rendement te bereiken.

asymmetrisch

ï

4
symmetrisch
4

Fig. 6-23

\XAAA-r

Wikkel de 4 spoelen 2 aan 2 bifilair, elk stel over één helft van de ronde kern.
(fig. 6.24) van geïsoleerd koperdraad 2 è 3 mm dik. Deze transformator is bruik176

Fig. 6-24
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baar tussen 2 en 30 MHz voor impedanties van 50 n tot 75 ü en geschikt voor
grotere vermogens.
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 1/4
golflengte lang moet zijn. Als tegencapaciteit wordt een kunstmatig horizontaal
vlak gebruikt, samengesteld uit enige horizontale draden (zie fig. 6.25). De

Fig. 6-25. Groundplane-anterwe met te
gencapaciteit gevormd door 4 horizonta
le draden.

antenne wordt vaak gebruikt voor de hogere frequentiebanden als 14 MHz en
hoger. De stralingsweerstand van de antenne is ca. 36 H zodat bij gebruik van
een 72 H-kabel een impedantietransformator nodig is. Een veel toegepaste
variant is het plaatsen op de nok van een schuin dak (fig. 6.26). Lopen de draden

Fig. 6-26. Groundplane-antenne
voor montage op schuin dak waarbij
de 4 draden van de tegencapaciteit
een hoek van 120° vormen.

van de tegencapaciteit onder een hoek van 120°, dan blijkt de aanpassingsimpedantie ca. 52 H te bedragen zodat met een 50 H-voedingslijn kan worden ge
werkt. De hoek, waaronder de straling plaats heeft, gemeten ten opzichte van
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het horizontale vlak, wordt wel iets groter maar blijkt toch 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 1/4 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 Vagi-antennes wordt ook hier de
reflector op een iets lagere frequentie afgeregeld. Bij toepassing van een enkele
winding is de aanpassingsimpedantie ca. 75 Cl, terwijl bij toepassing van twee
windingen met 300 fï-lint kan worden gevoed. Het voordeel van zo'n antenne
is vooral gelegen in de geringere plaatsruimte ten opzichte van een enkeldraads
zeppelin gecombineerd met het richteffect en enige opslingering (gain). Fig. 6.27
geeft een voorbeeld van deze antenne.
REFLECTOR
STRALER,
Fig. 6-27. Cubical quad voor 300 ïlaanpassing en reflector.

Vooral voor amateurs die actief willen zijn op meer HF-banden doet zich de
vraag voor, hoe een antenne te bouwen die op meer banden bruikbaar is. Nu
kan men gebruik maken van de oude vertrouwde Zepp die meestal op meer frequentiebanden afstembaar is maar ook is de wens naar draaibare beams met
hun belangrijke versterkingsmogelijkheden erg actueel. Beams voor één enkele
frequentie hebben we leren kennen in de Yagi, maar voor meer frequenties
enkele draaibare beams op dak te zetten voor de 10,15 en 20 m-banden is wel
wat erg gortig! Een oplossing is hier gevonden doortoepassing van het principe
van de Amerikaan W3DZZ.
Hierbij worden zgn. 'traps' (afgestemde kringen) in de stralers van een dipool
opgenomen. Fig. 6.28 geeft een toepassingsvoorbeeld. De beide stralers van
10,07 m vormen een dipool voor de 40 m-band. De traps zijn op 40 m afgestemd
en vormen voor die frequentie een eindisolator. Voor 80 m echter vormen zij
slechts een kleine zelfinductie en samen met de beide eindstukken van 6,7 m
vormen zij een verlenging van de stralers waarbij het geheel een dipool vormt
voor 80 m.
Voor de 20 m-band en zelfs voor de 10 m-band is het geheel zeer goed in afstem
ming te brengen bij geschikte keuze van de L/C-verhouding van de traps. Dit
principe nu is zeer goed toe te passen voor draaibare beams. De antenneconstructeurs zijn er zelfs in geslaagd, traps samen te stellen die voor twee frequen178
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ties actief kunnen zijn. Door deze nu niet alleen in de straler maar ook in de
reflector en de director in te bouwen, krijgen we een multiband-Yagi. Fig. 6.29
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Fig. 6-29. Schema van de W3DZZ-beam voor drie banden.

laat dit schematisch zien. De traps L1C1 worden op 10 m afgestemd en de traps
L2C2 op 15 m. Zodoende ontstaat een beam voor drie banden. Voor de 10 m179
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band zijn hier nog een extra reflector en extra director aan toegevoegd.
De beide traps worden gewoonlijk in één huis ondergebracht en de (korte) straler er tussenin wordt in de vorm van een zelfinductie in de constructie opgeno
men. Voor uitgebreide gegevens over amateurantennes zie het boek 'Antennes
voor de zendamateur' door Richard Auerbach uitgave Kluwer Technische Boe
ken.
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Hoofdstuk 7
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 radio-amateurisme en hoewel de radio-amateur 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 zgn. 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, diÊ
berusten op de aantrekking van een stukje ijzer door het veld van een stilstaand^
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 ft. 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 ft/V. In ons
voorbeeld, met 100 ft per 0,1 V, is de gevoeligheid dus 1000 ft/V. Hoe groter dit
getal hoe gevoeliger de meter, want hoe minder stroom nodig is voor een be
paalde 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 ft, dan is als het ware
de totale meterweerstand vergroot tot 1000 ft (zie fig. 7.1). Voor volle meteruitQ.1V

I^lmA

0.9V

Fig. 7-1. Toepassing van een serieweerstand
ter vergroting van het meetbereik van een volt
meter.

slag 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.
Met het gevoeligheidsgetal (1000 ft/V) is onmiddellijk de weerstand voor elk ge
wenst meetbereik te bepalen. Voor 10 V volle uitslag moet de totale weerstand
10 000 ft zijn (100 ft meter + 9900 ft weerstand), terwijl voor 300 V de totale
weerstand dus 300 000 ft moet worden. Een combinatie van meer bereiken is
óók mogelijk. Voor de twee bereiken 10 V en 300 V kan men bijvoorbeeld twee
weerstanden in serie schakelen zoals fig. 7.2 aangeeft. De weerstanden worden
dan 100 ft (meter) + 9900 ft (10V-bereik) + 290 000 ft (300 V-bereik). Het is
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Fig. 7-2. Toepassing van meerdere weerstan
den in serie voor diverse meetbereiken van de
voltmeter.
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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 mA te 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.
In fig. 7.3 vinden we een normale transistorinstelling aangegeven. Sluiten we
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onze meter uit fig. 7.2 met een meetbereik van 0-10 Vaan 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 10 /xA en een potentiometerstroom van 94 fiA. De spanning op punt B is 1,7 V. Na aansluiting van de me
ter, waarbij dus 10 000 ft parallel komt aan de weerstand van 18 000 ft, zakt de
basisspanning tot 0,66 VI (reken dat voor uzelf eens even na). Onze meter is hier
dus bepaald ongeschikt.
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 (zgn. shuntweerstand). Indien we bij
voorbeeld een weerstand van 100 O parallel schakelen dan zal de te meten
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Fig. 7-4. Toepassing van een parallelweerstand (shunt) ter vergroting van het meetbereik
als stroommeter.

stroom zich gelijkelijk over meter en shunt verdelen (zie fig. 7.4). 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.
De shuntweerstand is dan ^ = 11,1 ft. Voor 100 mA meetbereik wordt de
shuntweerstand

= 1,11 ft. Op deze wijze kunnen voor verschillende meet-

bereiken de juiste shunts worden bepaald.
Vaak wordt de zgn. 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. 7.5).

Fig. 7-5. Het principe van de universaalshunt.

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
de wisselspanningsbereiken de gelijkstroom wordt verkregen door gelijkrichting met seleencellen of germaniumdioden in zgn. Graetz-schakeling (zie fig.
7.6) 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
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Fig. 7-6.Gaetz-schakeling voor het gelijkrichten
van de te meten wisselspanning bij toepassing
van een gelijkstroommeter.

kunnen meestal slechts met behulp van een transformator worden gemeten.
De constructie hiervan is niet eenvoudig en valt buiten het bestek van dit boekje.
Onder wisselspanningen hebben we eigenlijk stilzwijgend verstaan, spannin
gen met lage frequentie, dus bijv. afkomstig van het lichtnet of in elk geval met
frequenties beneden bijv. 1000 Hz. Wil men HF-wisselspanningen meten, dan
is de bovengenoemde oplossing hiertoe meestal ongeschikt.
Men gebruikt hiertoe de zgn. diodevoltmeter waarvan fig. 7.7 een voorbeeld
geeft.
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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.
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. Weerstan
den kunnen bijv. worden gemeten met toepassing van de Wet van Ohm (U =
I • R of R = U/l). Als we dus door middel van een batterij of andere voedingsbron
een stroom door de te meten weerstand sturen en we meten dan de spanning

Fig. 7-8. Weerstandmeting metstroomen spanningsmeters. De mA-meter wijst
tevens het stroomverbruik van de voltmeter aan.
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óp de weerstand en de stroom dóór de weerstand dan kunnen we R bepalen
(zie fig. 7.8). 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 voorkeur de schakeling uit fig. 7.9 toe, waar-

Fig. 7-9. Weerstandmeting met stroomen spanningsmeters. De voltmeter wijst
hier tevens de spanningsval over de mAmeter aan.
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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 ten opzichte van 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.
Weerstanden kunnen nauwkeurig worden bepaald op een zgn. brug van Wheatstone (zie fig. 7.10). Deze bestaat uit een potentiometer R,R2 en aansluitklem-

±|.|.|K
R1

-0 _ R
Rx

Fig. 7-10. Weerstandmeting op de brug
van Wheatstone. De te meten weerstand
Rx wordt vergeleken met een bekende
weerstand R.

R2

-0

R

men voor een ijkweerstand R en de te meten weerstand Rx. Het kan worden af
geleid dat hierflx = R -5ï Indien nu de schaal van de potentiometer wordt geijkt

a

R2

in de verhouding g1 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. 7.11 waar 5
standaardweerstanden van telkens 10x grotere waarde zijn gekozen. Dooreen
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Fig.7-11.Praktischvoorbeeld van een brug
van Wheatstone voor weerstandmeting.
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potentiometer van 500 ft te kiezen met twee weerstanden van 125 ft in serie,
verkrijgt men een schaalijking van 0,2 tot 5. Voor de standaardweerstand van
10 ft loopt dus het meetbereik van 0,2 • 10 tot 5 • 10 dat is 2 tot 50 ft. Voor 100 ft
wordt dit 20 tot 500 ft enz. Als indicator is weer een metertje met 100 ft weer
stand gekozen die overbrugd is met een weerstand van 20 ft, die met de drukschakelaar D kan worden uitgeschakeld. Hiermee wordt de meter beveiligd, zo
lang de instelling van de potentiometer nog geheel verkeerd is. Na een grofinstelling kan, door D in te drukken, nauwkeuriger worden ingesteld en afgelezen.
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 LF-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. 7.12 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.
Een handig apparaatje voor het meten van frequenties is nog altijd de absorptiefrequentiemeter. 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
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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 ont
trokken, hetgeen op een anodestroom- of roosterstroommeter kan worden af
gelezen. Bij sterke koppeling kan de oscillator zelfs afslaan, hetgeen bijvoor
beeld in een controle-ontvanger kan worden geconstateerd. Vaak echter is de
oscillator volledig afgeschermd en zal men de HF-energie voor de meting bij
voorbeeld aan de eindtrap (tankkring) moeten onttrekken. Hier is meestal zoveel
energie beschikbaar dat gebruik kan worden gemaakt van een neonindicatorlampje parallel aan de absorptiekring (zie fig. 7.13).

Fig. 7-13. Absorptie-frequentiemeter met verwisselbare spoel en
neonindicatielampje.

.t
T

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. 7.14. Hierbij is de absorptiemeter voorzien

V
Fig. 7-14. Absorptiemeter, te
vens veldsterktemeter en modulatiemonitor. Spoelen met eigen parallelcapaciteiten voor bandspreiding.
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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 antenne-afstemming bij zenders. Tevens is nog een aansluiting
voor hoofdtelefoon aanwezig, zodat het apparaat als modulatiemonitor kan die
nen ter controle van de modulatiekwaliteit van de eigen uitzendingen. Men kan
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' waarop de diode en de staafantenne zijn aangesloten, om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de afstemkring zo weinig mogelijk te beïnvloeden. De spoel heeft extra parallelcapaciteit
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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.
Dit gebruik van de absorptiemeter als modulatiemonitor gaat alleen op bij AMgemoduleerde zenders. Voor FM kunnen we ons er ook nog wel mee behelpen
door flankdetectie toe te passen, dat wil zeggen we stemmen zodanig af dat de
draaggolf iets naast de afstemming van de kring valt waardoor deze 'op de flank'
van de resonantiekromme komt te liggen. De frequentievariatie van de FMmodulatie wordt nu omgezet in amplitudevariaties die we detecteren.
Voor SSB zijn we echter niet zo gauw klaar. Om de modulatie te beluisteren moe
ten we eerst een draaggolf toevoegen. Dit is te doen met een extra oscillatortje.
Dat kunnen we onttrekken aan de hierna te bespreken diposcillator. Bij nauw
keurig afstemmen is de SSB-modulatie keurig waarneembaar in de hoofdtele
foon.
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. Hiervoor 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 è 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 HF-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 meteruitsiag kunnen we de frequentie waarop de kring resoneert aflezen.
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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 hoogfre
quent aanwezig is (bijv. een zenderkring) dan schakelen we de dipper niet in
maar gebruiken hem als absorptiemeter.
Wanneer we de zelfinductie 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 zelfinduc
tie worden berekend als we met de dipper de resonantiefrequentie hebben be
paald.
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De experimenterende amateur heeft vaak even een 'toontje' nodig. Het is handig
hiervoor de beschikking te hebben over een laagfrequentoscillatortje. Nu kan
men leuke oscillatortjes bouwen die een regelbare frequentie hebben en het ge
hele laagfrequentgebied bestrijken. Maar vaak is één enkel toontje voldoende.
Om morseseinen te bestuderen op de hoofdtelefoon bijv. maar ook bij vele
andere gelegenheden is het oscillatortje van fig. 7.16 alleszins bruikbaar. Met
de aangegeven onderdelen wordt een toon van 1000 Hz opgewekt.
Met de potentiometer kan de uitgangsspanning die onbelast ruim 1 volt be
draagt, worden verlaagd. Door de voeding te onderbreken met een seinsleutel
kunt u morse beoefenen.
Voor modulatietests waar we verderop over zullen praten is een zgn. dubbeltoonoscillator erg nuttig. Zo'n oscillator bestaat in feite uit twee oscillatoren van
bijv. 1200 en 2000 Hz die een even sterk signaal leveren.
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Fig. 7—16. 1000 Hz-oscillator.
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Via een gezamenlijke versterker wordt het signaal aan de uitgangsbus afgeno
men. Fig. 7.17 geeft het schema van een uitvoering waarbij twee IC's worden
gebruikt. Bij het ingebruik stellen moeten de beide signaalniveaus zo goed
mogelijk gelijk worden afgeregeld.
Maar ook HF-signaaltjes heeft de amateur regelmatig nodig bij zijn experimen
ten. Hiervoor kan bijv. de al besproken dipmeter dienen, maar deze heeft als
nadeel dat zijn frequentie-aanwijzing meestal niet zo erg nauwkeurig is. Dit is
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Fig. 7-17. Dubbeltoon-oscillator met de IC's LM3900 en 741'.
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vaak niet zo erg, maar soms is het prettig een wat nauwkeuriger signaalbron
te hebben.
Hiervoor kan een simpel ijkoscillatortje dienen en een voorbeeld geeft fig. 7.18.
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Fig. 7-18. Ijkoscillatortje met kristal 100 kHz.
Dit is een simpele kristaloscillator met een kristalfrequentie van 100 kHz. Er zijn
hiervoor speciale ijk-kristallen in de handel die in staat zijn een enorm aantal
harmonischen te produceren die gemakkelijk tot in de 10 m-band hoorbaar zijn.
Analoge ontwerpen zijn er voor gebruik in de 2. m-band. Beschikt u over een
omroepontvanger met langegolf-bereik dan kan de frequentie exact op 100 kHz
worden afgeregeld met de trimmer, als u afstemt op Droitwich 1500 m (200 kHz)
en het oscillatortje op de antenne-ingang aansluit.
Bij de antennes hebben we al gezien hoe belangrijk het is om een goede aanpas50/1 kabel
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Fig. 7-19. Schema van de SWR-meter (staandegolfverhouding).
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sing te hebben tussen zender en antenne. Hiervoor is een SWR-meter (= stan
ding wave ratio = staande golfverhouding) onontbeerlijk. Een veel gebruikt
schema geeft fig. 7.19. De HF-energie die van de zender naar de antenne of
antennetuner wordt gevoerd via 50 ohm-kabel, passeert de SWR-meter waarbij
een ringkern van geschikte kwaliteit om de kabel is geschoven. Op de ringkern
bevindt zich een wikkeling met middenaftakking aan aarde. De zenderenergie
induceert nu een spanning in de wikkeling.
De voorwaartse stroom zowel als de gereflecteerde stroom induceren spannin
gen echter tegengesteld. De voorwaartse spanning wordt nu gedetecteerd door
de diode D1 en de gereflecteerde spanning door diode D2. We moeten nu deze
beide spanningen vergelijken om de verhouding tussen die twee (de SWR) te
kennen. Na afvlakking worden de spanningen naar een omschakelaar gevoerd.
Met een potentiometer wordt de gevoeligheid van het metertje op stand 1 (voor
waartse spanning) zodanig geregeld dat de meter volle uitslag vertoont. Na
omschakeling geeft de meter aan, hoe groot de gereflecteerde spanning is in
schaaldelen. De schaal wordt nu in SWR geijkt. Meestal wordt zo'n SWR-meter
tevens uitgebreid tot HF-watt-meter wat echter eveneens een ijking vereist.
We willen thans wijzen op een voor phone-amateurs wel uiterst nuttig instru
ment, nl. 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 uit een 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.
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

metalen doos
HF in

UHFkonnektor

HF uit

UHFkonnektor
WWW

aansluiting HF kabel naar 2*unit

Fig. 7—20. Unit voor het afnemen van een weinig HF-energie voor monitordoeleinden.
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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.
Ook zal een spanning tussen de horizontaal geplaatste platen een verticale beïn
vloeding geven, zodat we met de combinatie van deze twee het lichtpuntje over
het gehele scherm kunnen laten wandelen.
Om nu de modulatie van onze zender te controleren moeten we wat HF-energie
tussen zender en antenne of antennetuner aftakken. We doen dit in een klein
metalen doosje zoals fig. 7.20 laat zien. De dikke draad transporteert de HF-ener
gie. Om nu wat energie af te tappen is een lusaangebrachtwaarmee een tweede
lus (met twee of meer windingen) is gekoppeld. De HF-spanning op deze lus
brengen we naar buiten. Een tweede unit plaatsen we direct bij de oscilloscoop
(zie fig. 7.21). De LC-kring is afgestemd op de zendfrequentie. Voor meer banden
maken we omschakelbare kringen. Via de condensator van 1 n leiden we het

naar
Y-platen
sm

y~vw'Y~\

—5^7«O o 7 c

WOn
100

220
\27k

noar
X-platen

T250k

Fig. 7-21. Unit voor het leiden van HF-spanning en laagfrequentspanning naarde oscil
loscoop voor monitordoeleinden.

hoogfrequent direct naar de Y-platen van onze scoop, terwijl het gedetecteerde
signaal naar de X-platen gaat. De koppeling van Lk met L maken we zo dat er
juist voldoende horizontale uitslag ontstaat terwijl we met de potentiometer de
verticale uitslag regelen. Voor hogere frequenties en zeker voor de 2 m-band
is het aan te bevelen de kring LC en de uitgangsspanningen symmetrisch uit
te voeren. Het is gewenst dat de aansluitingen naar de Y-platen zeer kort kunnen
worden uitgevoerd, ook in de scoopI Als we een bestaande scoop gebruiken
maak dan speciaal hiervoor aparte, korte leidingen van de afbuigplaten naar bui
ten en maak geschikte omschakelcontacten naar de inwendige versterkers enz.
en naar de aansluitpunten voor de demodulatie-unit van fig. 7.21. Deze unit krijgt
nu zijn HF-signaal via 50 H-kabel van de unit van fig. 7.20. Voor gebruik op hoge
frequenties zijn alleen oscilloscoopbuizen met zij-aansluitingen voorde afbuig
platen geschikt.
Welke figuren kunnen we nu op de buis verwachten? Dat laten we zien in fig.
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7.22, althans enkele van de meest belangrijke. Er zijn nog veel meer figuren te
tonen, vooral indien er sprake is van slechte modulatiekwaliteit, slechte draaggolfonderdrukking, van instabiliteit enz.

Fig. 7-22.
SSB-spraak.
De pieken mogen niet afgeplat zijn.

SSB-enkele toon.
De boven- en onderrand moeten 'glad'
zijn.

SSB-dubbeltoonmodulatie.
De halve sinusconfiguraties moeten
doorlopen tot aan de nullijn voor goede
draaggolfonderdrukking.

AM-enkele toon. Bijna 100% gemodu
leerd

CW.
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Hoofdstuk 8
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 of 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 factoren af. Heeft men
voldoende financiële mogelijkheden; hoe liggen de technische kwaliteiten en
vaardigheden; hoeveel tijd heeft men ter beschikking.
De markt biedt de amateur tegenwoordig een groot aantal mogelijkheden. Er
zijn enkele tientallen commerciële merken op de markt die elk een meer of min
der compleet programma bieden aan zenders, ontvangers en zeer veel transceivers voor alle amateurbanden, in grotere of kleinere uitvoeringen, voor statio
nair gebruik maar ook voor mobiele toepassingen en niet te vergeten de handpraters.
Ook bestaat er een keur van hulp- en randapparatuur zoals versterkers, aparte
VFO's, converters, transverters, scanners, monitors, SWR-meters, antennetuners enz.
Er zijn ook vele modules (units) die delen van een apparaat vertegenwoordigen
en waarmee men zelf apparaten naar eigen inzicht kan samenstellen, bovendien
(en dat is voor de beginner vooral erg interessant) is een en ander ook verkrijg
baar in bouwdoosvorm, al of niet compleet met kast enz. Het voordeel van het
zelfbouwen is dat men het apparaat veel beter leert kennen dan het kant-enklaar-kastje en dus bij onjuiste werking of storing sneller tot de foutoorzaak kan
komen. Kies vooral een gerenommeerd merk met goede en duidelijke handlei
ding.
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. Eventueel 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 montage197
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strips, kastje enz.). We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van al 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 daardoorwaarschijnlijkwat kleiner uitkomen)omdat dit is uitgezocht en de ergste kwalen al 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 ingan
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 al 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 warmte-afvoer kan zorgen. Raadpleeg hiervoor 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.
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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. Hiervoor 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 (BCI = broadcast interference =
radio-ontvangerstoring; TVI = television interference = TV-ontvangerstoring)
dient men ongewenste uitstraling geheel te voorkomen.
De TVI- en BCI-storingen kunnen nl. twee oorzaken hebben: onze zender
straalt ongewenste signalen uit, die een frequentie vertonen die overeenkomt
met de ontvangstfrequenties van de TV- of radio-ontvanger of met de middenfrequentie daarvan. In dit geval zoeken we de oorzaak in onze zender op en
herstellen het euvel. Maar een tweede mogelijkheid is dat de desbetreffende
TV- of radio-ontvanger gevoelig is voor signalen uit de amateurbanden (wat die
ontvanger niet behoort te zijn). Dan ligt de oorzaak op de eerste plaats in die
ontvanger en is de eigenaar daarvan verantwoordelijk. Niettemin willen we als
goedwillende amateur de vrede graag helpen bewaren en kunnen we onze beste
krachten geven om de problemen de wereld uit te helpen. Goede afscherming,
korte leidingen en effectieve filters doen in beide gevallen goede diensten.
Bij gemeenschappelijke antenne-installaties vermijden we het instralen in die
antenne door gebundeld in andere richting te zenden.
Wie met deze moeilijkheden te maken krijgt, raadplege de amateurtijdschriften
waar regelmatig deze materie wordt besproken of geschikte vakliteratuur zoals
bijv. het boekje 'Ontstoren' door H. G. Mende, van dezelfde uitgever.
Bij het inrichten van ons station zijn er een aantal punten van belang ter overwe
ging. Als u veel knutselt is het prettig de bouw- en meethoek te scheiden van
de 'werkhoek'. Met andere woorden, zorg zo mogelijk voor een tafel of deel daar
van waar u de 'werk'-apparatuur zoals zender, ontvanger, transceiver enz.
opstelt met voldoende ruimte voor luidspreker, microfoon, antennetuner, SWRmeter en alle andere apparatuur die u tijdens het zenden en ontvangen gebruikt.
Vanzelfsprekend ook ruimte voor logboek, callboeken en dergelijke gegevens
die tijdens het werken nodig zijn. Daarnaast een aparte bouw- of knutseltafel
waar u tijdens de uren met slechte condities uw hart kunt ophalen aan nieuw
te contrueren apparaten of delen daarvan. U hebt dgn gelegenheid dat rustig
te laten liggen als het tijd is de microfoon of sleutel te hanteren. Die hoek biedt
dan ook plaats voor de meetapparatuur die nodig is bij controle en afregelen
van het bouwsel, naast het noodzakelijke gereedschap, de soldeerbout, onder
delen en montagemateriaal.
Breng op beide tafels of beide hoeken een voldoend aantal stopcontacten aan
waarop u alle apparatuur kunt aansluiten. Beide groepen moeten apart worden
gehouden en moeten apart uitschakelbaar zijn met een schakelaar die we bin-
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nen handbereik opstellen (op voorkant tafel bijv.) en die we rood kleuren. Tevens
is op elke groep een goed zichtbaar controlelampje aangesloten zodat we met
één oogopslag zien of de groep in- of uitstaat. Deze maatregelen verhogen de
veiligheid in de shack (zijn ook voor buitenstaanders goed begrijpelijk) en
voorkomen bovendien dat men vergeet iets uit te schakelen bij het verlaten van
de shack. De verlichting blijft natuurlijk buiten deze groepen. Het verdient aan
beveling beide groepen apart te voorzien van zekeringen opdat in geval van
sluitingen niet het gehele woonhuis in het donker wordt gezet.
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 hen 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 mmvonkbrug 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 mede-amateurs tijdens uw experimenten niet gedwongen
zijn mee te genieten.
Laat iemand anders achter de microfoon plaatsnemen, zodat u in staat bent
nauwkeurig te luisteren via een 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 9

!

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 PTT 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 10).
Buitendien hebben de radio-amateurs nog enkele internationale afspraken ge
maakt o.a. omtrent de interne verdeling van de amateurbanden voor gebruik
met telegrafie, telefonie enz. Zie hiervoor 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 mede-amateurs zo weinig
mogelijk. Beperk de gesprekken zoveel mogelijk tot ter zake doende onderwer
pen. 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 al een
station een algemene oproep (CQ) geven. We kunnen dan de VFO alvast afstem
men op deze frequentie (intunen). Zodra het desbetreffende station gereed 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 willekeurig
station willen maken. Dit gaat dan, in geval van telegrafie, als volgt:
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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 ten slotte 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 bijv. als volgt kan geschieden:
PA0BBB DE PA0AAA R GE OM TNX FR CALL-...-UR SIGS RST578-...-QTH
ROTTERDAM NAME JAN-...-OK? PA0BBB DE PA0AAA KN
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 LUCKES 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 on
middellijk CL aan toevoegen. Anders geeft men opnieuw een algemene oproep.
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 al 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
Heel vaak worden de calls gespeld ter verduidelijking waarbij men dan gebruik
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maakt van het internationaal aanvaarde spellingsalfabet (zie bijlage 10). De call
wordt hier dus als volgt:

'

PAPPA ALFA NUL ALFA ALFA ALFA
Het antwoord is dan weer:
PA0AAA PA0AAA PA0AAA VAN PA0BBB PA0BBB PA0BBB OVER (of
KOM IN)
waarbij de tweede call wordt gespeld als:

PAPPA alfa nul bravo

i

bravo bravo
;

Waarna het eigenlijke QSO plaatsvindt. Bij het einde hoort men dan:

i

PA0AAA DIT IS PA0BBB SLUITEN EN OVER
Waarna PA0AAA dan eindigt met:

I

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.
Er zijn vele aspecten aan de amateurzendhobby. Men kan zich het meest ge
fascineerd voelen door de mogelijkheden van DX en het tot een eer rekenen om
zoveel mogelijk landen (prefixes) te werken. Hiervoor bestaan speciale certifica
ten die de geleverde prestaties bevestigen (zie ook bijlage 11).
Anderen doen mee aan contests waarbij binnen een bepaalde tijd (gewoonlijk
een weekend) zoveel mogelijk verbindingen moeten worden gemaakt. Weer
anderen zijn meer geïnteresseerd in verbindingen op de hoge frequenties (VHFUHF-SHF) terwijl er ook liefhebbers zijn die zich beperken tot lokale verbindin
gen. Voor de één is de verbinding hoofdzaak en de apparatuur ondergeschikt,
de ander is meer de experimenteerder waarbij de verbinding slechts het bewijs
moet leveren van het succes van het gevoerde experiment. Sommigen leggen
er een eer in met slechts geringe energie te werken en zo bijzondere prestaties
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te leveren. Er bestaat een speciale Benelux-QRP-club, corr. adres PA0GG, post
bus 15 te Heemstede, waar nadere gegevens en het clubblad kan worden aange
vraagd.
Dan zijn er nog de ook voor luisteramateurs en beginnelingen interessante vossejachten, waarbij één of meer zenders verborgen zijn opgesteld (meestal bui
ten) en deze moeten worden opgespoord of gepeild door de deelnemende
'jagers'. Deze zijn voorzien van kleine draagbare ontvangers geschikt voor de
band waarin de 'vossen' zenden. Bovendien is het antennesysteem zodanig uit
gevoerd dat dit richtingsgevoelig is, zodat de richting waaruit het signaal van
de vos wordt ontvangen, kan worden bepaald.
Inlichtingen over alle clubactiviteiten bij de afdelingsbesturen van de amateurverenigingen VERON en VRZA, of raadpleeg de clubbladen 'Electron' en 'CQPA'.
De adressen van VERON en VRZA zijn:
VERON, Centraal Bureau, Postbus 1166, 6801 BD Arnhem.
VRZA, Ledenadministratie, Postbus 106, 5580 AC Waalre.
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Voorbeeld van een QHP-transceiver, het type HW 8 van Heathkit.
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Hoofdstuk 10
De machtigingsvoorwaarden, de examens
en de voorbereiding
In Nederland kent men thans de volgende machtigingen voor radiozendama
teurs:
Machtiging A
- zendvermogen ten hoogste 100 W output (ten hoogste 10 W in de 160 mband).
- zenden toegestaan in alle aangewezen amateurbanden (zie bijlage 5),
- telegrafie, telefonie (AM, FM, SSB).
Machtiging B
- zendvermogen ten hoogste 100 W output in de aangewezen HF banden en
ten hoogste 30 W output in de UHF-banden.
- zenden toegestaan in enkele delen van de 80 m, 15 m en 10 m banden met
telegrafie (CW) en in de UHF-banden met telegrafie, telefonie (AM, FM, SSB).
Machtiging C
- zendvermogen ten hoogste 30 W output.
- zenden uitsluitend in de 144 MHz-band en de banden met hogere frequentie,
- telefonie (AM, FM, SSB).
Machtiging D (adspirantenmachtiging)
- zendvermogen ten hoogste 15 W output
- zenden uitsluitend kristalgestuurd op 6 hiertoe aangewezen kanalen in de 144
MHz-band, (zie bijlage 5)
- uitsluitend smalband FM.
- deze licentie wordt voor een periode van 2 jaar verstrekt waarna verlenging
met steeds 1 jaar kan plaatsvinden.
Raadpleeg voor de volledige machtigingsvoorwaarden de door de amateurverenigingen uitgegeven handboeken.
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
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tot kennis van de techniek. Voor D eveneens, doch tot een lager technisch ni
veau. Voor A en B moet bovendien examen worden afgelegd in seinen en opne
men in morseschrift met een tempo van 12 woorden (± 60 tekens) per minuut,
voor A en 8 woorden (± 40 tekens) per minuut voor B. U kunt zich voor de
examens opgeven bij de secretaris van de examencommissie. De oproepen
hiertoe verschijnen gewoonlijk februari of maart en augustus of september in
de vak- en amateurbladen.
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 mondeling als schriftelijk worden ge
geven.
Het theoretisch examen kennis der techniek wordt schriftelijk afgenomen in
enkele plaatsen in Nederland. De vragen worden gegeven volgens het zgn.
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 wordt in Den
Haag gehouden en wordt mondeling afgenomen. Ook het telegrafie-examen
wordt in Den Haag gehouden.
Mogen wij u er tenslotte op wijze, dat regelmatige studie vereist is om op ef
ficiënte wijze tot het gewenste resultaat te komen.
Aanvragen tot deelname aan één der examens te richten aan de Radio Controle
Dienst der PTT, Postbus 570, 9700 AN Groningen.
MARC
MARC (Machtigingsregeling voor Algemene Radio Communicatie) is de sedert
begin 1980 geopende mogelijkheid om langs draadloze weg met medeburgers
te praten. Deze staat geheel los van de zendvergunningen voor radio-amateurs.
Terwijl radio-amateurs een vergunning krijgen om op het gebied van de radio
te kunnen experimenteren met zenders en waarbij dus het experiment centraal
staat krijgen zij die een MARC-vergunning hebben toegewezen gekregen de
mogelijkheid om draadloos te communiceren en dus staat hier de communicatie
centraal. We kunnen deze machtiginghouders beter aanduiden als communicatie-amateurs. Zo'n MARC-machtiging kan worden aangevraagd op elk post
kantoor.
Men behoeft daarvoor geen examen af te leggen maar moet wel 14 jaar zijn.
Men mag slechts door de PTT goedgekeurde transceivers gebruiken. Deze wer
ken in de 27 MHz-band waar 22 kanalen voor dit doel zijn aangewezen. De output
van de zender is gering, nl. slechts 0,5 watt terwijl FM-modulatie wordt toege; •:
t
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past. De reden hiervan is dat men de moeilijkheden wil voorkomen die o.a. in
Duitsland optreden (maar ook in ons land met de illegaal verkrijgbare, ondeug
delijke apparatuur). Deze apparatuur werkt vrijwel altijd met AM-modulatie en
de zenderoutput is meestal veel groter dan 0,5 watt. Het resultaat is dan ook
dat zeer veel storingen ontstaan op radio- en TV-ontvangers, ja zelfs op Ge
meenschappelijke Antenne-installaties, met alle nare gevolgen van dien.
Wilt u hiervan meer weten raadpleeg dan de verschenen literatuur over '27 Me
ers' of neem contact op met de PTT.
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Bijlage 1
Bandspreidingsberekening

Wanneer we een ontvanger gebruiken, die het gehele kortegolfbereik van ca.
2 tot 30 MHz bestrijkt in bijv. 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 al 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 Cmin.
De zelfinductie L 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 Cmin 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. Welke frequentieband 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 Cmin = 33 pF wordt, dan
is Cmin : Cm8X = 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 bijgaande nomogram van ex-PA0WP (zie fig. B-1) is, uitgaande van deze
gedachte, gebruik gemaakt van de waarden van AC en Cmin 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, bijv. 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 m/n/mum-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 /aH.
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 è 15 pF), de spoelcapaciteit eveneens 3 a 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

(1)

Hierin is:
L de zelfinductie in /xH;
n het aantal windingen;
D de buitendiameter 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:
(2)

n

I

pp
I
i
I
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Fig. B-2. Schets voor spoelafmetingen.
b wikkelbreedte;
d draaddikte;
Dk buitendiameter koker;
D buitendiameter spoel
(alle maten in cml).

In fig. B.2 zijn de hoofdafmetingen van onze spoel gegeven. We kunnen uitgaan
van een bekende kokerdiameter DNemen we een draaddikte d aan, dan zal
D = Dk + 2 • d. We bepalen hoe groot de wikkelbreedte b maximaal kan zijn
en kiezen de verhouding A welke 0,5-1,0-1,5-2,0 of 3,0 kan zijn. Verder wordt
d
D
bepaald en nu kan met behulp van de grafiek in fig. B.3devormfactorFworden
verkregen.

02
b

Fig. B-3. Grafiek ter bepaling van
de vormfactor F uit — en— .
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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 + 2cf = 3 + 0,2 = 3,2 cm.

Indien we nu b = 6,4 cm kiezen, dan is-^

= 2,0 en^ ='jy ** 0,03.

Uit de grafiek volgt nu F = 3,6 • 10 3.
De formule voor het aantal windingen is nu:
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21
3,2 • 3,6 • 10 3

-V

21 • 103

= 43

3,2 • 3,6

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 Q van de afmetingen
afhangt) is mogelijk met behulp van de onderstaande tabel en de formule:
b
D
0,5
1.0
1.5
2.0
3.0

C
0,4
0,7
1.0
1.4
2.0

p
2a 7
'
20
20
20
20

Fig. B-4. Tabel ter bepaling van de constanten
CenP, resp. nodig bij controle op optimale vorm
en kwaliteitsbepaling van de spoel. (Formules 3
en 4).
(3)

D
di = C • —

(dy is de optimale draaddikte)

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
d, = l,4 ’ 43 “ °'105 cm* Onze keuze was dus vrij nauwkeurig. Hoewel dit getal
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)

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.
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q

= 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 bijv.
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 zeskantige doorsnede neme men
0,9x de overhoekse diameter en voor een achtkantige spoel 0,95x.

i

Het toepassen van een ijzeren kern
Indien toch het gebruik van een ijzeren kern gewenst is, bijv. om de zelfinductie
nauwkeurig te kunnen afregelen, gebruike men een spoelkoker waarin een kern
regelbaar, bijv. 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. Sommigetypen
geven slechts een maximale zelfinductievergroting van 1,2 è 1,5x, andere kun
nen gemakkelijk een /.-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.
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 bijv. H = 3b en B = 3D is de zelfinductievermindering 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 Q-afname van enkele procenten.
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Fig. B—5. Plaatsing van een spoel in een afschermbus. De letters corresponderen met die
in formule 5.
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Bijlage 3
Tabel geëmailleerd koperdraad

Diameter (mm)

I

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
(n/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

i
i

:
'
!.
!
;
:

!
;
i

Toelichting op de tabel geëmailleerd koperdraad
Deze tabel omvat slechts een aantal der belangrijkste draaddikten en is dus lang
niet volledig. De bru ikbaarheid en overzichtelijkheid voor de amateur is er echter
door verhoogd.
De kolom diameter in geëmailleerde toestand (dus buitendiameter) geeft een
gemiddelde waarde aan en kan dus in de praktijk, afhankelijk van soorten 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,

L
'p

:

dat bij het wikkelen van één laag per cm kan worden bereikt. Afhankelijk van

:
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de draaddiameter en de zorgvuldigheid van wikkelingen kan dit nog vrij sterk
variëren.
De toelaatbare stroom in mA geldt, in geval een transformator wordt gewikkeld,
waarbij een belasting van 2,5 A/mm2 wordt toegelaten.
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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. door
middel van kleurringen, kleurvlakken of kleurstippen kunnen worden aangege
ven. 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
x 1
x 10

x
x
x
x
x
x
x
x

100
1000
10 000
100 000
1 000 000
10 000 000
0,01 pF
0.1 pF

x 0,1 n
x 0,01 n

T
weer
stand
±
±

1%
2%

T
cond.
± 20%
± 1%
± 2%

V
cond.

;

TC
0 x 10*

100 V
250 V
400 V

± 5%
630 V

-

75 X
150 x
220 x
330 x
470 X
750 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 T

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.

TC A

[

B C

T

\\\h>

gemetalliseerde foliecondensator.
A
B

ü

----- c
T
V
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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, de REGION 1-conferentie te Warschau in april
1975 en de Administratieve Wereldconferentie (WARC) te Genève najaar 1979.
De gegevens gelden voor ZONE 1 (d.i. Europa, Afrika en enkele delen van Azië).

MHz

m

MHz

1,8

160

1,825-1,835

3,5

80

3,5

7

40

7,0

14

20

14,0

- 3,8

- 7,1

-14,35

21

15

21,0

-21,45

28

10

28,0

-29,7

i

Onderverdeling, aanbevolen
door de amateurorganisaties

Bereik

Aanduiding

1,825-1,83
1,83 -1,835
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

i

local

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

i:
:

■

;
1

cw

RTTY
CW + phone
CW
RTTY
CW + phone
CW
RTTY
CW + phone

:

I
;
I
:

Per 1 jan. 1982 worden hieraan toegevoegd:
1,8
10
18
25

160
30
16,5
12

1,810-1850
10,10-10,15
18,068-18,168
24,89-24,99

;
;

(uitbreiding)
(nieuw)
(nieuw)

(nieuw)

;
!:
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144 MHz

2 meter

Aanbevolen onderverdeling

144,000 j CW
144,150
144,150
144,200
144,300
144,500

144,000
144,010 maanreflectie
144,050 aanroepfreq. CW

SSB en CW

144,500
alle soorten
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

145,250
145,275
145,300
145,325
145,350
145,375
145,400
145,425
145,450
145,475
145,500
145,525
145,550
145,575

S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

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
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R5
R6
R7
R8
R9

144,200 aanroepfreq. random MS
144,300 aanroepfreq. SSB
144,500 aanroepfreq. SSTV
144,600 RTTY
144,640 ingang RTTY-relais (DUITSL.)
144,700 aanroepfreq. FAX
±144,900 DX-bakens

ingangsfrequenties
relaisstations

RTTY

(FM) simplex-frequenties

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

uitgangsfrequenties
relaisstations

145,840
145,850
146,000

uitgang RTTY-relais (Duitsland)

}

:

satellietverkeer

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

440 MHz

70 cm

430-440 MHz

Aanbevolen onderverdeling
430.0-432,0 experimenten met niet door X-tal gestuurde zenders
432.0-433,0 DX
433.0-433,5 lokaal
433,5-440,0 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. Per 1 jan. 1982 zullen dit zijn:
1240-1300 MHz, 2300-2450, 3300-3500 (?), 5650-5850, 10,0-10,5 GHz, 24,0-24,25,
47,0-47,2, 75,5-81, 119,98-120,02 (?), 142-149, 241-250
Het is overigens nog lang niet zeker dat de Nederlandse PTT inderdaad al deze banden
per 1-1-'82 zal toewijzen.
Het praktisch gebruik van deze banden is echter nog zeer gering zodat ze voor beginners
van geen belang zijn.
Voor een zeer uitgebreid overzicht van de frequentiebanden en de bandindelingen, ook
wat betreft die in de andere Regions (zones) willen we verwijzen naar de jaarlijks uitgege
ven handboeken van de amateurverenigingen, nl. het Handboek van de VERON en het
Callbook van de VRZA.

«
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Bijlage 6
Verkorte lijst van landenletters

Een volledige lijst van landenletters voor radio-amateurstations wordt door de
ARRL (American Radio Relay League) verzorgd en regelmatig gepubliceerd. De
nieuwste wijzigingen en uitbreidingen worden hierin steeds verwerkt. Aange
zien de volledige lijst zeer uitgebreidjs en alleen van belang voor dx-enthousiasten, geven we ter kennismaking slechts een verkorte versie.
BY

China
Portugal
DA, DB, DC, DF] Bondsrepubliek
DJ, DK, DL
j Duitsland
DM, DT
DDR
EA
Spanje
El
Ierland
F
Frankrijk
G
Engeland
Gl
Noord-lerland
GM
Schotland
GW
Wales
HA, HG
Hongarije
HB
Zwitserland
HV
Vaticaanstad
IA, IZ
Italië
JA, JH, JR, KA Japan
K, KN, KY
zie W
LA, LG, LI, LS
Noorwegen
LU
Argentinië
LX
Luxemburg
LZ
Bulgarije
OE
Oostenrijk
OH, OF, OG, Ol Finland

CT1

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

Voor een uitgebreide lijst van landenletters, ook wel aangeduid met prefix, ver
wijzen we naar het Handboek van de VERON en het CALLBOOK van de VRZA.
Voor de Nederlandse zendamateurs zijn tot nu toe de volgende prefixen uitgegeven:
- Machtiging A
PA0
PA 2
PA 3
- Machtiging B
nog niet uitgegeven
- Machtiging C
PA0
PE0
PE 1
- Machtiging D
PD0
- Speciale machtigingen
PA 1
PI 4
- Relaisstations
PI 3
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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

i

r

s=

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

Voor het gebruik zie men hoofdstuk 9.
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Bijlage 8
Q-code

Hieronder volgen de belangrijkste Q-afkortingen van de internationale Q-code.
Wordt de afkorting gevolgd dooreen 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
QRH
QRJ
QRM
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT
QRV
QRX
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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 ...).

QRZ
QSA
QSB
QSL
QSO
QSU
QSV
QSW
QSX
QSY
QSZ
QTH
QTR

Door wie word ik geroepen?
U wordt geroepen door ...
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 ...

i
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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
en

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, vdbrdat
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

j

cw
dc
dnt
duz
dx
ere
es
fb
fil
fm
fone
fr
freq
ga
gb
gg
gld
gm
gn
gnd
gud
ham
hf
hi
hpe
hq
hr
hrd
hv
hvy
hw
if
key
lis
mi
mike
mk
mni
mo
mtr
nd
nil

!
i

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

i

i
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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
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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
zeer, veel
met
gewerkt met
zal, wil

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

.
:
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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 neerte 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 bijv. RST 599. Heeft hetsignaal karakteris
tieke eigenschappen van een kristalgestuurde zender, dan kan de letter X worden toegevoegd. Bij een tjoep kan de C worden toegevoegd en bij een klik de
letter K.
Bij het rapport van een telefonie-uitzending worden de Ten 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:
signaalsterkte
- Signal strength
interferentie, storing
- Interference
- Noise
ruis
storing bij de voorplanting (o.a. fading)
- Propagation disturbance
algemene ontvangstbeoordeling
- Overall merit
Elk van de vijf punten krijgt een beoordeling met een cijfer tussen 1 en 5 volgens
deze tabel:

5
4
3
2
1

S

I

N

P

0

uitstekend
goed
redelijk
slecht
zeer slecht

geen
licht
matig
ernstig
extreem

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 voor de signaalsterktemeter toepassen en waarbij on
voldoende beoordelingsruimte overblijft voor zeer sterke stations.
Een vergelijking tussen RST- en SINPO-code zou er als volgt uit moeten zien:

233

RST-code
S-waardering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 + 20 dB
9 + 40 dB

SINPO-code
S-waardering

1

2
3
4
5

Het internationale spellingsalfabet
A
B
C
D
E

F
G
H
J
K
L
M
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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

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

Zulu

Bijlage 11
QSL-kaarten en certificaten

!•
!

In hoofdstuk 10 werd al 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 kaartte sturen, waarop men
de gegevens van de verbinding vermeldt.
Deze gegevens bestaan uit RST-cijfers, de frequentie of frequentieband, datum
en tijd, evenals gegevens over de gebruikte zender, ontvanger en antenne. Via
de zgn. QSL-bureaus, die door de landelijke organisaties in stand worden ge
houden, kunnen deze kaarten, die door hun opmaak vaak een persoonlijk karak
ter dragen, collectief worden verzonden tegen geringe vergoedingen.
Het Nederlandse QSL-bureau waarin de twee Nederlandse amateurverenigingen VERON en VRZA samenwerken is gevestigd te Arnhem. Het adres is:
Dutch QSL Bureau, P.O. Box 330, 6800 AH Arnhem.
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.
Voor nadere gegevens verwijzen we gaarne naar het door de VERON uitgegeven
Handboek en het door de VRZA uitgegeven Callbook. Deze worden jaarlijks
herdrukt.
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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 amateur van inte
resse kunnen zijn, zijn hier opgenomen.
RADIO-AMATEURISME
Zenders voor de kortegolfamateur - W. W. Diefenbach - Uitg. Kluwer Tech
nische Boeken.
Zenders, dl 1 en 2 - J. Bron - Uitg. Muiderkring.
Ontvangers - F. A. S. Sterrenburg - Uitg. Muiderkring.
Zenders en ontvangers voor de 70 cm band - J. Reithofer - Uitg. Kluwer Tech
nische Boeken.
Antennes voor de zendamateur - R. Auerbach - Uitg. Kluwer Technische Boe
ken.
Communicatie in SSB en ISB-techniek - H. Pelka - Uitg. Kluwer Technische
Boeken.
Geïntegreerde schakelingen voor de zendamateur - R. Birchel - Uitg. Kluwer
Technische Boeken.
Theorie en praktijk voor zendamateurs - J. L. Molema - Uitg. Muiderkring.
Antennes en meetinstrumenten voor zendamateurs - J. L. Molema - Uitg.
Muiderkring.
DX-Hobby - J. Vastenhoud - Uitg. Kluwer Technische Boeken
De korte golf - G. J. Both - Uitg. Muiderkring.
ELEKTRONICA ALGEMEEN
Transistorhandboek, 4 dln - J. H. Jansen - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Leerboek elektronica, 3 dln - A. J. Dirksen - Uitg. Muiderkring.
Versterkers met IC's - S. Wirsum - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Digitale elektronica - J. Kleeman - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Elektronische meetinstrumenten en metingen - A. J. Dirksen - Uitg. Kluwer
Meettechniek voor hobbyisten - W. Knobloch - Uitg. Kluwer Technische Boe
ken.
Aktieve componenten — D. J. W. Sjobbema — Uitg. Kluwer Technische Boeken.
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Passieve componenten - D. J.W. Sjobbema - Uitg.Kluwer Technische Boeken.
Gedrukte schakelingen - Sutaner/Wissler - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Ontstoren - H. G. Mende - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Spelen met logische schakelingen - J. H. Jansen - Uitg. Kluwer Technische
Boeken.
Operationele versterkers - M. Zirpel - Uitg. Kluwer Technische Boeken.
Theorie van de FET - A. H. Dieleman - Uitg. Muiderkring.
50 diodeschakelingen - R. N. Soar - Uitg. Muiderkring.
50 Cmos-schakelingen - R. A. Penfold - Uitg. Muiderkring.
ENGELSTALIGE UITGAVEN
Radio Amateurs Handbook - Uitg. ARRL (American Radio Relay League).
The ARRL Antenna Book - Uitg. ARRL.
ARRL Electronics Data Book - Uitg. ARRL.
Solid State Design - Uitg. ARRL.
Hints & Kinks - Uitg. ARRL.
Radio Communication Handbook - Uitg. RSGB (Radio Society of Great-Britain)
- 2 dln.
VHF - UHF Manual - Uitg. RSGB.
Test Equipment for the radio amateur - Uitg. RSGB.
DUITSTALIG
Kurzwellen-Amateurfunktechnik - H. J. Pietsch.
Antennenbuch - K. Rothammel - Uitg. Franckh'sche Verlagshandlung.
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Na drie drukken van het bekende boek 'De kortegolfamateur'
heeft de auteur deze uitgave geheel herschreven en aange
vuld.
Dat het zenden bij velen sterktot de verbeelding spreekt, mag
wel blijken uit de enorme belangstelling voor de MARC-apparatuur, ofwel de zogenaamde ,,bakkies".
Voor een aantal van deze communicatie-amateurs zal er
vroeg of laat de behoefte bestaan zich verder te verdiepen
in de geheimzinnige wereld van het zendamateurisme. In dit
boek tracht de auteur de geïnteresseerde leek op het peil van
aspirant-zendamateur (D-machtiging) te brengen, waardoor
de mogelijkheid open ligt om op andere frequenties en met
grotere vermogens te gaan zenden.
Na m enkele hoofdstukken de voornaamste basisbegrippen
behandeld te hebben gaat hij al snel over tot het bespreken
van de verschillende zend- en ontvangsystemen.
Een duidelijke verhandeling over antennes, meetapparatuur
en meetmethoden completeren dit werk tot een handleiding
voor aspirant-zendamateurs.
Om de leesbaarheid niet te schaden zijn berekeningsmetho
den, tabellen en codes in bijlagen samengevat.
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