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ËJBLIOTHEEK
' N.V.H.R<
RADIOGOLVEN EN HUN EIGENSCHAPPEN

Het is onmogelijk in een boek van deze omvang te beginnen met de elemen
taire kennis van de natuurkunde en van de radiotechniek. Er moet dus aan
genomen worden dat de lezer op de hoogte is met begrippen als capaciteit,
versterking en dergelijke. Voor een beschouwing van de radiogolf en zijn
eigenschappen mag nog even kort gememoreerd worden dat twee golven van
willekeurige aard kunnen verschillen in amplitude (flg. 1.1.a), in vorm
(fig. 1.1b), in golflengte (fig. 1.1c) en faze (fig. l.ld). De aard van deze
golven is dus willekeurig gedacht, het kunnen geluidstrillingen zijn of
schokgolven in de aardkorst.
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Verschillende golven.

Men is geneigd te denken dat een radiogolf zich van andere golven (een
geluidsgolf bijvoorbeeld) onderscheidt door een hogere frequentie, een
groter aantal trillingen per eenheid van tijd. De frequentie van een trilling
alléén geeft echter geen inzicht in de aard van de trilling. Een frequentie van
1000 kHz lijkt zo te zien een radiogolf, maar een kwartskristal kan een
mechanische trilling van 1000 kHz uitvoeren. Een frequentie van 15 kHz
daarentegen roept associaties op met ’Hi-Fi*, doch er zijn ook radiogolven
van deze frequentie.
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Elektromagnetische golven
Het verschil tussen een geluidstrilling van 15 kHz en een radiogolf van die
frequentie is het volgende: een geluidstrilling kan omschreven worden als
de periodische trilling van een (lucht)deeltje, een radiogolf behoort tot een
familie van trillingen die elektromagnetische trillingen genoemd worden.
Wanneer we alle trillingen van elektromagnetische aard rangschikken naar
hun golflengte (fig. 1.2) verkrijgen we een spectrum dat zich uitstrekt van
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Fig. 1.2 Het elektromagnetisch spectrum.
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enkele kilometers golflengte tot golflengten van miljoenste millimeters. In
dit spectrum bevinden de radiogolven zich aan de kant van de langste golf
lengten, overgaand in infrarood en zichtbaar licht. Omdat alle elektromag
netische golven een aantal eigenschappen gemeen hebben, kan een paral
lel tussen de radiogolf en het licht getrokken worden. Nu werd het licht
reeds vroeg experimenteel bestudeerd, en zo zijn een aantal eigenschappen
van elektromagnetische golven ontdekt lang voordat men wist dat licht
niet de enige golf van deze soort is.
Een van de grote strijdvragen in de natuurkunde begon in de zeventiende
eeuw en werd pas in de negentiende eeuw beslist, namelijk de vraag of
licht uit deeltjes bestaat of een golfbeweging is. Achteraf gezien betreft
deze vraag dus alle elektromagnetische trillingen.
Als licht (en elke andere elektromagnetische trilling) namelijk een golfver
schijnsel is, vereist dit intuïtief de aanwezigheid van een medium. Populair
gezegd: als er een golf is moet er iets zijn dat golft, een watergolf bestaat
niet zonder water. Omdat licht zelfs door het beste vacuum kon heendrin
gen werd de etherhypothese opgesteld. Deze ether zou een gewichtloze
stof zijn die door alle materie kon sijpelen en als medium voor de licht
golf zou dienen (de verklaring dat licht uit deeltjes bestaat werd namelijk
met grote moeilijkheden geconfronteerd). Ee'n van de grote klassieke experi
menten in de natuurkunde - de proef van Michelson en Morley - toonde
echter aan dat de ether niet bestond, en had een grote invloed op de ontwik
keling van de relativiteitstheorie door Einstein. Hoewel de ethertheorie dus
al verworpen was vóór de ontwikkeling van de radio als communicatiemid
del is het nog steeds de ether waar de radiostations ’in zijn’.
Algemene eigenschappen
Elektromagnetische trillingen bestaan uit een elektrische en een magnetische
component, die loodrecht op elkaar staan. Als men de armen gekruist voor
het gezicht houdt, waarbij de richting van de armen de oriëntatie van de
twee componenten voorstelt, en men aldus gaat lopen krijgt men een voor
stelling hoe deze twee componenten, en dus de radiogolf, zich verplaatsen.
De oriëntatie van de elektrische component wordt de polarisatie genoemd.
Staat de elektrische component verticaal, dan spreekt men van verticale
polarisatie, is hij horizontaal, dan is de golf horizontaal gepolariseerd. De
volgende drie regels zijn het noteren waard:
1. de elektrische component van een radiogolf heeft oorspronkelijk dezelfde
oriëntatie als de zendantenne;
2. deze polarisatie kan echter onderweg naar de antenne sterk veranderen;
3. de e.m. storing die door huishoudelijke apparaten e.d. wordt veroorzaakt,
is overwegend verticaal gepolariseerd.
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De belangrijkste eigenschap van e.m. golven voor de communicatie is dat zij
zich in een stof (b.v. lucht) künnen verspreiden, maar voor die verspreiding
geen medium nodig hebben. Dankzij deze eigenschap kunnen wij signalen
opvangen uit het heelal, dat weliswaar niet een absoluut lege ruimte is, maar
toch ’leger’ dan het beste vacuum. Het belangrijkste signaal dat ons dankzij
deze eigenschap bereikt, is dat van de zon: als de e.m. golf een medium
nodig had om zich te verspreiden zou de aarde in eeuwige duisternis gehuld
zijn ....
In principe beweegt een e.m. golf zich in een rechte lijn. Met nadruk: ’in
principe’, er zijn hierop vele uitzonderingen. Deze rechtlijnige beweging
heeft tot consequentie dat we niet om een obstakel heen kunnen kijken, en
dus de plaats ervan kunnen bepalen.
Alle e.m. golven breiden zich uit met de hoogste snelheid die mogelijk is, de
‘lichtsnelheid’. Voor ons doel mogen we de 'lichtsnelheid’ afronden op
300.000 km/sec in een vacuum. Communicatie via e.m. golven is dus de
snelste manier om een bericht over te brengen. Het interval tussen het ver
zenden en het ontvangen van een bericht is op aarde voor normale bericht
geving te verwaarlozen, maar maakt juist weer wel de radar mogelijk. Anders
wordt het met de verzending van berichten over kosmische afstanden: bij
communicatie met of via satellieten kan het verschil seconden of minuten
bedragen, het interval tussen het verzenden van het bericht ’ik straal licht uit’
door een ander melkwegstelsel dan het onze en het ontvangen van dit bericht
op aarde zal langer zijn dan de gehele geschiedenis der mensheid.
De lengte van een golf is de afstand waarover een bepaald punt van de golf
zich verplaatst in de eenheid van tijd. Omdat dit voor e.m. golven in vacuum
met een snelheid van 300.000 km/sec geschiedt, is het verband tussen golf
lengte en frequentie in dit geval:
300.000 = frequentie x golflengte
of algemeen:
c = fx X
waarbij de frequentie wordt gegeven in kilohertz en de golflengte in meters.
In materie is de voortplantingssnelheid van een e.m. golf lager dan 300.000 km
per sec, zodat de betrekking niet opgaat. Sommige eigenschappen van radio
golven zijn afhankelijk van de frequentie. Omdat deze eigenschappen belang
rijk zijn voor de telecommunicatie wordt het spectrum op zeer ruwe wijze in
een aantal gebieden verdeeld; een globale indeling, meer niet.
- In de radiotechniek worden veel Engelse termen gebruikt. Het zou wel mo
gelijk zijn alles een Nederlandse naam te geven, maar in de praktijk hanteert
iedereen de Engelse termen. Waar nodig zullen de gangbare termen toegelicht
worden.
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Hen ruwe indeling van het spectrum is als volgt:
±15- 50 kHz
very low frequencies
±50- 300 kHz
low frequencies
±300 - 3000 kHz
medium frequencies
±3 - 30 MHz
high frequencies
±30- 300 MHz
very high frequencies
±300 - 3000 MHz
ultrahigh frequencies
±3 GHz en hoger
superhigh frequencies

vlf.
l.f.
m.f.
h.f.
v.h.f.
u.h.f.
s.h.f.

Indeling van de banden
Zoals nog ter sprake zal komen, neemt een zender niet één frequentie in be
slag, maar een aantal, zodat in elk van de bovengenoemde gebieden slechts
een beperkt aantal zenders is onder te brengen. In internationaal overleg zijn
er daarom bepaalde frequentiegebieden gereserveerd voor bepaalde soorten
zenders (luchtvaart, omroep, amateurs, enz.).
Sinds enige decennia is er een tekort aan ruimte in de verschillende banden,
doordat het aantal zenders te groot is voor het beschikbare spectrum. Hoe
wel sinds de jaren vijftig een vlucht naar VHF en hoger heeft plaats gehad,
heeft dit de lagere frequenties niet ontlast. Ook op de hoge frequenties is al
sprake van ruimtegebrek. Het gevolg is geweest dat men zich niet algemeen
aan de afspraken heeft gehouden en zenders in frequentiegebieden werken
die eigenlijk voor andere diensten waren gereserveerd.
Het volgende overzicht van banden die voor de gemiddelde luisteraar
interessant zijn, is daarom niet volstrekt juist. Het geeft slechts de inter
nationale afspraken weer.
Een ander gevolg van het tekort aan beschikbare frequenties is dat twee of
meer zenders praktisch of exact op dezelfde frequentie blijken te zitten. Dit
is vooral bekend van (maar allerminst beperkt tot) de middengolf. Overdag
is het bereik van zenders daar beperkt, zodat twee zenders op grote afstand
van elkaar geen onderlinge storing zullen veroorzaken. In de avonduren en
nacht wordt het bereik echter enorm vergroot, zodat in ons land zenders uit
West-, Midden- en Zuid-Europa tegelijk en op dezelfde frequentie kunnen
doorkomen. In sommige gevallen is dit te verminderen met een richtantenne,
zie hoofdstuk 8.
In de loop van 1979 is de verdeling van het spectrum opnieuw internationaal
geregeld. De invoering van de aanvaarde maatregelen zal nog geruime tijd op
zich laten wachten. Uiteraard is met geen mogelijkheid te voorspellen wélke
van de vele voorgestelde veranderingen zullen worden aanvaard, zodat
momenteel alleen een opgave van de bestaande situatie mogelijk is.
Ontvangers met beperkte vaste bandjes kunnen door ingrijpende wijzigingen
in de toegewezen frequenties min of meer onbruikbaar worden; alleen een
general-coverage ontvanger biedt in dit opzicht zekerheid!
Voor stationslijsten zie de literatuuropgave en de rubriek NL-post van Elec
tron voor regelmatig nieuws.
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Omroepbanden
150- 433 kHz
520- 1612 kHz
2.500- 5,060 MHz
5,900 - 6,200 MHz
7,050 - 7,300 MHz
9.500- 9,900 MHz

lange golf
middengolf
enige tropenbanden
50 meter
40 meter
30 meter

11,650 - 12,050 MHz
13,600-13,800 MHz
15,100-15,600 MHz
17,550 - 17,900 MHz
21,450-21,850 MHz
25,670-26,100 MHz
104 MHz
87,5 -

25 meter
22 meter
20 meter
16 meter
13 meter
11 meter
FM band

Amateurbanden
(Voor de HF banden zijn de gebieden opgegeven die o.a. aan de U.S.A. toe
gewezen werden, met tussen haken de band zoals toegewezen aan Nederland;
voor UHF worden alleen de Nederlandse banden gegeven.)
160 meter
80 meter
40 meter
20 meter
15 meter
10 meter
6 meter
2 meter
70 cm
24 cm
13 cm
8 cm
5 cm
3 cm
1,3 cm

1800 -1825,1875 - 1900,1900 - 1925 en 1975 - 2000 kHz
(1825 - 1835 kHz)
3,54,0 MHz (3,5-3,8 MHz)
7,07,3 MHz (7,0 - 7,1 MHz)
14.0- 1435 MHz
21.0- 21,45 MHz
28.0 - 29,7 MHz
50.0 - 54,0 MHz (niet in Europa)
144 146 MHz
430 440 MHz
1215 - 1300 MHz
2300 - 2450 MHz
3400 - 3475 MHz
5650 - 5850 MHz
10.000 -10.500 MHz
21.000 - 22.000 MHz

Standaardfrequenties
Op de volgende frequenties bevinden zich ijkstations (soms meer dan e'én),
met zeer grote frequentienauwkeurigheid. De modulatie bestaat in het alge
meen uit pulsen van 1 Hz en toonmodulatie, met ongemoduleerde pauzes.
VLF : 50,60,75 en 100 kHz (onder andere)
LG

: 200 kHz Droitwich

KG

: 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 MHz

10

PROPAGATIEVERSCHIJNSELEN
Zoals gezegd plant een e.m. golf zich in principe rechtlijnig voort. Twee af
wijkingen van deze regel zijn ons goed bekend van het licht: buiging en re
flectie.
Buiging treedt op als de golf van een bepaald medium overgaat in een ander
medium met verschillende eigenschappen en aan de randen van obstakels
(vergelijk met golven in water bijvoorbeeld).
Reflectie kan eveneens optreden op het grensvlak van twee verschillende
media en aan obstakels die de invallende golf niet volledig absorberen. Aan
de overgang van twee verschillende media kan dus óf buiging óf reflectie op
treden, afhankelijk van de grootte van het verschil in eigenschappen van de
twee media en de invalshoek van de golf. Het laatste wordt geïllustreerd in
fig. 1.3. Reflectie door obstakels kan zeer hinderlijke gevolgen hebben, voor
al op de hoge frequenties, omdat de afmetingen van obstakels daar gauw ge
lijk aan of groter dan de golflengte kunnen zijn. Bij TV-ontvangst geeft dit
dubbele beelden (geesten).
buiging

reflectie

Fig. 1.3

Buiging en reflectie van radiogolven.

De afwijkingen van de rechtlijnige voortplanting van een radiogolf worden
samengevat onder de naam propagatieverschijnselen. Door deze propagatieverschijnselen is radiocommunicatie ondanks de in principe rechtlijnige
voortplanting en de kogelvorm van de aarde toch over lange afstand moge
lijk. Fig. 1.4 brengt een aantal oorzaken van propagatieverschijnselen in
beeld.
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Fig. 1.4

De dampkring en enige verschijnselen die de propagatie beïnvloeden.

Oppervlaktegolf
Deze volgt het aardoppervlak. In het VLF, LF en MF gebied berust de ont
vangst geheel of ten dele op de oppervlaktegolf. Op VLF en LF maakt dit
zeer betrouwbare communicatie over de gehele wereld moge lijk, zowel over
dag als ’s nachts. Hiervoor zijn echter zeer grote vermogens nodig (honder
den kilowatts) tengevolge van de absorptie aan het aardoppervlak. Op het
MF gebied is de ontvangst overdag via de oppervlaktegolf. Voor de hogere
frequenties is de absorptie zo sterk dat de oppervlaktegolf nauwelijks bete
kenis heeft.
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Ruimtegolf
Deze bestaat uit twee componenten (fïg. 1.5): de directe golf en de bodemreflectie. De ruimtegolf is alleen van belang als er visueel contact tussen zend
en ontvangantenne bestaat, de naam is wat verwarrend omdat de 'ruimte*
van de ruimtevaart er niet aan te pas komt. Ruimtegolf plus oppervlaktegolf
vormen samen de grondgolf.
iender

direkte golf

ontvanger

gereflecteerde golf

aardoppervlak

Fig. l.S Componenten van de ruimtegolf.

Ionosfeerpropagatie
Verreweg de belangrijkste vormen van propagatie van radiogolven zijn toe te
schrijven aan de ionosfeer. De bovenste lagen van de dampkring zijn zeer ijl
en bovendien sterk blootgesteld aan straling van de zon. Door het intensieve
bombardement met straling (röntgen, ultraviolet) worden de ijle gassen elek
trisch geladen, 'geïoniseerd’. Hierdoor is terugkaatsing van radiogolven
mogelijk, zodat DX (lange afstand) radioverkeer op de korte golven met ge
ringe vermogens kan plaatsvinden. Omdat de zonnestraling niet constant op
de atmosfeer inwerkt (dag en nacht ritme, seizoenen) is de ionosfeer niet
stabiel, zodat ionosfeerpropagatie een vrij ingewikkelde zaak is.
De ionisatie vindt niet diffuus plaats, maar in vier lagen op verschillende
hoogten. De lagen zijn niet scherp begrensd maar bestaan uit een sterk ge
ïoniseerd centrum met afnemende ionisatiegraad naar beneden en naar bo
ven. Bepaalde frequenties kunnen door deze lagen worden afgebogen, waar
bij een verband tussen de ionisatiegraad en de golflengte bestaat. Een golf
van lage frequentie wordt gemakkelijker afgebogen dan een van hoge: hoe
hoger de frequentie, hoe sterker de ionisatiegraad zal moeten zijn. Bij sterke
afbuiging kaatst de golf terug naar de aarde.
D-laag
De D-laag is de laagste en bevindt zich op ongeveer 70 km hoogte. De ionisa
tie is direct afhankelijk van de hoogte van de zon: de D-laag is het sterkst
rond het middaguur (zonnetijd!), is alleen overdag aanwezig-en is *s zomers
sterker dan ’s winters. De D-laag onderscheidt zich van de andere lagen om13

dat hij niet reflecteert, maar juist de lagere frequenties (beneden 4 MHz) bij
na geheel absorbeert. Alleen lage frequenties die onder een grote stralings
hoek (hoek t.o.v. de horizon) worden afgestraald, kunnen door de D-laag
heendringen om de hogere reflecterende lagen te bereiken. Een hoge stra
lingshoek betekent echter een kort bereik (fig. 1.6), zodat de D-laag het be
reik van de lage frequenties overdag beperkt, ’s Avonds gaan de lage frequen
ties dus ’open’, hetgeen iedereen van de middengolf wel bekend is.
E-laag
Dit was de eerste laag die werd ontdekt - in het begin van deze eeuw - door
Kennelly en Heaviside en die wel naar de laatste wordt genoemd. De hoogte
is ongeveer 125 km, de ionisatie is het sterkst rond het middaguur (zonne
tijd) en verdwijnt snel na zonsondergang. Het snelle verdwijnen komt door
dat de atmosfeer op deze hoogte nog vrij veel gas bevat: ionen zijn atomen
die een of meer elektronen hebben verloren en de vrije elektronen en ionen
kunnen, als het gas niet zeer ijl is, binnen een vrij korte tijd weer combine
ren tot atomen die dus geen reflecterende eigenschappen meer bezitten. De
kritische frequentie (zie verder) voor de E-laag is gemiddeld 4 MHz in de zo
mer en 3 MHz in de winter.
F-laag
Dit is voor DX de belangrijkste laag. In de nacht is het een enkele laag op
circa 275 km hoogte, overdag vindt een splitsing plaats in twee lagen: Fl op
circa 220 km hoogte en F2 op circa 320 km. De atmosfeer is hier zo ijl dat
recombinatie van ionen en vrije elektronen veel langzamer gaat dan voor de
E-laag. De ionisatie neemt na zonsondergang dus langzaam af en bereikt een
minimum vlak voor zonsopgang. Het bruikbare radiospectrum voor DX
krimpt dus in de loop van de nacht vanaf de hoge frequenties steeds verder
in.
Voor de Fl laag is de kritische frequentie ongeveer 5 MHz in de zomer, in
de winter is deze laag doorgaans afwezig. Voor de F2 laag is de kritische
frequentie hoger in de winter (circa 12 MHz) dan in de zomer (circa 7 MHz).
Twee factoren die de reflectie door deze lagen mee bepalen zijn: de frequen
tie van de radiogolf en de stralingshoek.
Stralingshoek, kritische frequentie, MUF
Zoals fig. 1.6 verduidelijkt, is een kleine stralingshoek gunstig voor propagatie over lange afstand. Als de stralingshoek nul is (raaklijn aan het aard
oppervlak) is de maximale overbrugbare afstand ongeveer 4000 km voor
F2 reflectie en 2000 km voor E reflectie.
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Wanneer we de stralingshoek 90° kiezen (loodrecht omhoog) en we de uitge
straalde frequentie van laag naar hoog variëren, wordt bij de lage frequenties
de golf teruggekaatst, bij een zekere hogere frequentie keert hij niet terug.
reflecterende laag in
de ionosfeer

maximaal bereik
voor deze reflectie
zender

Fig. 1.6 Het verband tussen stralingshoek (Q!) en bereik.

Deze laatste frequentie heet de kritische frequentie, hij kan eenvoudig be
paald worden als hierboven aangegeven en is van waarde voor het bepalen
van een andere belangrijke frequentie: de MUF.
De MUF (afkorting van maximum usable frequency, hoogste bruikbare fre
quentie) wordt opgegeven voor een bepaalde laag en een bepaalde afstand.
Dit wordt in fig. 1.7 verduidelijkt: de afstand A-B is 2000 km, de afstand
A-C is 4000 km. Een golf die met stralingshoek nul het punt A verlaat, zal
tot de MUF op B (E-laag reflectie) of C (F2 reflectie) terugkomen, boven de
MUF keert hij niet meer terug. Als vuistregel geldt dat de 4000 km MUF
ongeveer 3 x de kritische frequentie voor de F2 laag is, voor de 2000 km
MUF is dit ongeveer 5 maal de kritische (E-laag) frequentie. Direct beneden
de MUF is de absorptie minimaal, vaak horen we dan ook dat een zender zeer
sterk wordt en dan ineens wegvalt.
/

z

f >MUF

✓

B
dode zóne

D
'a ' oppervlaktegolf
Fig. 1.7 De muf en de dode zóne (Niet op schaal).
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Dode zone
Op de .hogere frequenties is de reikwijdte van de oppervlaktegolf gering, ver
der weg is de ontvangst afhankelijk van ionosfeer propagatie. We hebben
echter gezien dat reflectie afhangt van de stralingshoek, bij een hoge stra
lingshoek zal de golf eerder door de geïoniseerde laag heengaan. Er zal dus
een zone zijn waar de zender niet wordt gehoord, de dode zone (skip zone).
Onder de kritische frequentie vindt reflectie ook bij stralingshoek 90° plaats,
dus is er geen dode zóne. In fig. 1.7 is D-B zo’n dode zóne.
Meervoudige reflectie, fading
De maximale reikwijdte zou via de F2-laag ongeveer 4000 km moeten be
dragen. Toch is communicatie over veel grotere afstanden mogelijk, als ge
volg van het verschijnsel van de meervoudige reflectie.
Een golf die van de F-laag naar de aarde wordt teruggebogen kan terugkaat
sen hetzij op de E-laag, hetzij op het aardoppervlak, zodat hij weer van de
F-laag kan terugkaatsen enzovoort. Dit kan meerdere malen geschieden, zo
dat de golf aan de andere kant van de aarde kan worden ontvangen. Bij elke
reflectie zal ook absorptie optreden, zodat de signaalsterkte afneemt.
Het is niet verwonderlijk dat de reflecterende en absorberende eigenschap
pen van de ionosfeerlagen ook gedurende korte perioden kunnen wisselen.
Als gevolg daarvan zal ook de sterkte van een ontvangen signaal korter of
langer durende variaties vertonen. Deze veranderingen in signaalsterkte
noemt men fading. De absorptie in de ionosfeer kan wisselen (absorptiefading), de polarisatie van het signaal kan veranderen (polarisatie-fading)
en het signaal kan door geringe verschillen in propagatie uit meerdere com
ponenten bestaan die met elkaar kunnen interfereren (interferentie-fading).
Zeer snelle fading (met een periode van 1 seconde bijvoorbeeld) wordt flutter genoemd.
Wanneer een signaal de ontvanger langs meerdere wegen bereikt, is het mo
gelijk dat de propagatiecondities voor frequenties die slechts heel weinig
verschillen toch plotselinge en aanzienlijke variaties ondergaan. In dat ge
val kunnen bepaalde frequenties sterk worden verzwakt, er vallen gaten in
de zijbanden van een signaal. Dit verschijnsel heet selectieve fading en maakt
in tegenstelling tot normale fading het signaal niet eenvoudig zwakker, maar
geheel onverstaanbaar. Normale fading is in een ontvanger eenvoudig te cor
rigeren, selectieve fading kan alleen met bijzondere maatregelen worden ver
minderd.
Zonne-activiteit en ionosfeer
Terwijl de intensiteit van de zonnestraling in het zichtbare gebied goed con
stant is - althans op kortere termijn - blijkt de intensiteit in het gebied van
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het ultraviolet en de röntgenstraling op korte en langere termijn sterk te
kunnen variëren als gevolg van storingen aan het zonne-oppervlak. De
straling die in bepaalde storingen wordt geproduceerd, kan sterker zijn dan
de totale straling van de rest van de zon in dit frequentiegebied! Juist deze
kortgolvige straling is verantwoordelijk voor de ionisatie van de ionosfeer,
die dus sterk afhankelijk zal zijn van de toestand van het zonne-oppervlak.
Een van de meest spectaculaire storingen aan het zonne-oppervlak bestaat
uit uitbarstingen die fakkels en vlammen worden genoemd. Deze worden
vergezeld van enorme stralingsstoten, die de D-laag zeer sterk activeren. Het
gevolg is het volledig blokkeren van alle verkeer op de HF-banden (MögelDelÜnger effect), terwijl zeer lage frequenties juist kunnen worden versterkt.
Ook op VHF kunnen soms juist abnormaal grote afstanden worden over
brugd.
Ongeveer 26 uur na de stralingsstoot kan ook de deeltjes-straling van de zon
de aarde bereiken. Het gevolg is een sterke toename van de ionisatie op
hoogten tussen 70 en 1000 km, zichtbaar als Noorderlicht (aurora). Tevens
ontstaan sterke storingen in het magneetveld van de aarde, waardoor de iono
sfeer nog verder wordt verstoord. Dit complex van verschijnselen noemt men
ionosfeerstormen. Ze kunnen uren en zelfs dagen aanhouden, de F-laag kan
volledig verdwijnen. Een andere naam voor dergelijke verschijnselen is
’sudden ionospheric disturbances’ of s.i.d.

Zonnevlekken
Verreweg de meest algemene storingen aan het zonne-oppervlak zijn de zon
nevlekken. Kleine zonnevlekken komen geïsoleerd voor en blijven soms
maar een paar uur bestaan, grote zonnevlekken vormen vaak groepen en
kunnen veel langer blijven bestaan. Een zonnevlek verhoogt de ionisatiegraad in de ionosfeer steeds, en hoe meer zonnevlekken er aanwezig zijn, des
te sterker zal de ionisatie worden.
Aangezien de zon in circa 27 dagen om zijn as draait, waarbij de zonnevlek
ken geleidelijk naar de achterzijde van de zon verhuizen, zal een groep zon
nevlekken die lang blijft bestaan 27 dagen later weer een maximum in de
ionisatie veroorzaken. Er is dus een 27-dagen periodiciteit in de status van
de ionosfeer.
De belangrijkste periodiciteit is echter die in het gemiddeld aantal zonne
vlekken, de zonnevlekkencyclus. Dit gemiddeld aantal werd sinds het eind
van de 18e eeuw bijgehouden en varieert in gemiddeld 11 jaar van een mini
mum via een maximum tot het volgende minimum. De lengte van een afzon
derlijke cyclus kan echter variëren tussen 7 en 15 jaar. Het duurt korter (cir
ca 4 jaar) voor een maximum wordt bereikt dan totdat dit plaats maakt voor
het volgende minimum (7 jaar).
In het algemeen kan worden gezegd : hoe groter het gemiddelde aantal zon
nevlekken, hoe hoger de gemiddelde kritische frequentie. De frequenties bo17

ven ongeveer 15 MHz geven daarom tijdens een minimum doorgaans minder
te horen dan tijdens een maximum. Uitzonderingen blijven altijd mogelijk,
het betreft hier immers het gemiddelde van de zonneactiviteit. Tijdens een
minimum kan best gedurende korte tijd een flink aantal zonnevlekken aan
wezig zijn (dus goede DX) terwijl tijdens een maximum omgekeerd best stil
le perioden kunnen voorkomen. De minima en maxima zijn bovendien ver
schillend van intensiteit, het vorige maximum rond 1968 bereikte maar de
helft van de hoogte van het eervorige (1957).
Het aantal raadsels rond de zonne-activiteit neemt toe; vooral over de tegen
woordige cyclus - die rond 1981 /’82 moet pieken - is nogal wat te doen.
Wie meer wil weten raadplege recente (!) astronomische boeken en tijd
schriften. Er bestaan bijvoorbeeld sterke vermoedens dat tussen 1645 en
1695 voortdurend een minimum heeft geheerst, waarna de zonnevlekken
activiteit weer plotseling op gang is gekomen. Voorspellingen op dit gebied
zijn dus hachelijk.
Ionosfeerpropagatie over de evenaar heen is altijd beter dan min of meer
langs een parallel (’oost-west’). Dit komt doordat de ionosfeer boven de
equator hoger ligt. Door deze 'kanteling’ kan de MUF met een factor 1,5
toenemen!
Long-delayed echoes
Een verschijnsel dat sinds de jaren dertig bekend is, maar nog niet bevre
digend kan worden verklaard, is dat van de long-delayed echoes (LDE’s):
een bericht wordt afgesloten en een zender gaat uit de lucht, waarop na een
vrij lange pauze (2 seconden is een typische waarde) een fragment van het
bericht als echo wordt gehoord. Het effect is tot dusver enige tientallen
malen waargenomen, zowel door zendamateurs die een fragment van hun
eigen QSO hoorden, als door luisteramateurs die een LDE van een zender
waarnamen.
De vertraging in combinatie met de voortplantingssnelheid van de EM-golf
wijst op een reflector die zich op zo’n 200.000 km van ons bevindt. Dit
betekent dus: in de kosmos! Afgezien van warhoofdige theorieën over
’repeaters’ van buitenaardse wezens lijkt alleen een verklaring met geïoni
seerde gaswolken houdbaar. Voor de lage frequenties waarop LDE’s zijn
waargenomen is dat een theoretische mogelijkheid, maar een LDE werd ook
gerapporteerd op 1296 MHz, een frequentie die een onwaarschijnlijk hoge
ionisatiegraad vereist. Voor geïoniseerde stofwolken geldt een dergelijk
bezwaar.
Propagatie boven 30 MHz
Boven de MUF van een laag is geen reflectie mogelijk. In het algemeen ligt
de MUF voor geen enkele laag boven ongeveer 30 MHz, doch hier bestaan
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een aantal uitzonderingen op. Dankzij deze uitzonderingen is VHF verbinding
niet beperkt tot visuele afstanden. Deze bijzondere propagatie is slechts ten
dele te voorspellen en verre van volledig bekend. Hoe hoger de frequentie,
hoe zeldzamer bijzondere propagatie, boven 1000 MHz zijn uitzonderingen
op de quasi-optische uitbreiding van een golf waarschijnlijk niet mogelijk.
De VHF banden zijn ideaal voor communicatie over kortere afstanden (tot
een kilometer of 100), omdat de verbinding over deze afstanden op VHF
stabiel is, in tegenstelling tot alle andere frequenties behalve VLF en LF.
F2-laag reflectie is mogelijk tot boven de 60 MHz en maakt communicatie
over afstanden tot 20.000 km mogelijk.
Sporadische E-laag reflectie bestaat uit geïoniseerde ’wolkjes’, die het meest
voorkomen in de vroege zomer, ’s morgens en in de vroege avond. Deze re
flectie is niet te voorspellen en maakt vooral op de lagere frequenties com
municatie over meer dan 2000 km mogelijk.
Troposferische propagatie is van bijzonder groot belang voor de hogere fre
quenties (tot 70 cm in ieder geval). Een gedeelte van de uitgestraalde energie
van de zender ondergaat buiging en reflectie in de onderste laag van de at
mosfeer, de troposfeer.
Meteorologische verschijnselen (vrij abrupte verandering in temperatuur of
vochtgehalte met de hoogte) kunnen vooral frequenties boven 50 MHz sterk
beïnvloeden. Onder gunstige omstandigheden worden ’ducts’ gevormd, denk
beeldige ’pijpen’ die radiogolven van hoge frequentie zeer goed geleiden.
Scatter is een betrouwbare vorm van communicatie die gebruik maakt van
de verstrooiing van radiogolven in de troposfeer of ionosfeer. Door de grote
verliezen zijn meestal hoge vermogens nodig, bij ionosferische scatter kunnen
zend- en ontvangantenne niet naar elkaar wijzen maar naar een ver verwijderd
punt (’back-scatter’).
Noorderlicht kan VHF golven terugkaatsen, de ontvangst is echter niet best
(borrelend, fladderend geluid), zodat alleen telegrafie nog neembaar kan zijn.
Meteoren laten een spoor van geïoniseerde lucht achter, dat enkele seconden
VHF golven kan terugkaatsen. Alleen tijdens de meteorenregens maakt dit
langer durende verbindingen mogelijk.
Satellieten kunnen alle frequenties die door de ionosfeer naar buiten dringen
terugkaatsen. Actieve relayering geschiedt via communicatiesatellieten, pas
sieve reflectie werd het eerst gedemonstreerd door radar echo’s van de maan.
Later is dit verschillende malen door amateurs herhaald (’moon bounce*).
De Echo satelliet diende speciaal voor proeven met passieve reflectie. Bij
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communicatie via bewegende voorwerpen zoals satellieten heeft het ont
vangen signaal een andere frequentie dan het uitgezonden signaal (Doppler
effect).
Overzicht van de resultaten op de verschillende banden
VLF en LF: stabiele ontvangst onder alle condities, voor de lange golf ver
betering *s avonds.
MG: in de avond en nacht sterke toename van signaalsterkte en fading. Soms
communicatie over duizenden kilometers.
160 meter: overdag beperkt bereik, in de winternacht grootste bereik, tot
duizenden km.
3,5 MHz ('80'): overdag beperkt bereik, in de winternacht maximaal. In de
zomer veel statische storing.
7 MHz ('40'): overdag vrij groot bereik (1000 km); vooral tijdens schemering
en in de winter zeer groot bereik (rondom de aarde). Ernstige storing van
omroepzenders.
14 MHz ('20'): tijdens zonnevlekken-maximum vaak gedurende het gehele
etmaal open, vooral in de winter. Soms echter overdag sterke absorptie.
Tijdens perioden van geringe zonnevlekken-activiteit alleen overdag ’open’,
vooral in de zomer.
21 MHz ('15'): nog sterker afhankelijk van zonnevlekken cyclus dan de
14 MHz band. Tijdens maximum kan de band bijna het gehele etmaal open
zijn. Zomerdagen optimaal; sporadische E-laag reflectie.
28 MHz ('10'): tijdens zonnevlekken-maximum overdag open, tijdens mini
mum is sporadische E-laag reflectie nog steeds mogelijk.
Boven 30 MHz: afhankelijk van bijzondere propagatie.
Zelfs de hogere frequenties van het HF gebied zijn onder ogenschijnlijk on
gunstige omstandigheden soms ’open’. Dit maakt de hogere frequenties zo
interessant, temeer omdat onder exceptionele condities minimale zendvermogens voldoende kunnen zijn voor verbinding rondom de aarde. Het klas
sieke voorbeeld is Californië-Hawaï met 0,5 watt op 28 MHz! Tijdens een
zonnevlekken-maximum is er veel aardigs op de Citizens band (walkie-talkies)
te verwachten, Amerika-Europa is helemaal niet onmogelijk.
De ontvangstcondities worden elke maand voorspeld voor de verschillende
banden en verschillende trajecten. Deze voorspellingen verschijnen in de
bladen voor de zendamateurs, in Nederland het blad 'Electron’, het officiële
orgaan van de VERON.
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2 DE radiogolf als drager van informatie

In de jaren veertig publiceerde Claude Shannon een theorie die het voor de
eerste maal mogelijk maakte alle denkbare soorten van communicatie ma
thematisch te analyseren. Deze informatie- of communicatietheorie heeft
een grote invloed gehad op de ontwikkeling van computers en van de tele
communicatie. De mathematische behandeling valt buiten de sfeer van het
radio-amateurisme, eenvoudiger publicaties over dit onderwerp (zie litera
tuurlijst) zijn voor de amateur echter wel interessant. Het is toch wel goed
even stil te staan bij een paar begrippen uit de informatietheorie, omdat 'in
formatie’ tenslotte datgene is dat in de telecommunicatie overgebracht wordt
en omdat een paar aspecten van het zenden en ontvangen zo in een helder
daglicht komen te staan. Wil iets 'informatie’ zijn, dan moet het aan twee
voorwaarden voldoen:
1) Het bericht moet niet volledig voorspelbaar zijn wat de inhoud betreft, of
de tijd waarop het gegeven wordt. Na het tijdsein van 18.00 uur is de aan
kondiging van de nieuwsdienst géén informatie, omdat dit bericht volledig
voorspelbaar is. Het tijdsein verwachten we eveneens, maar toch is dit in
formatie, omdat het moment waarop het gegeven wordt niet voorspelbaar is.
Dat is nu eenmaal de grap van een tijdsein.
2) Het bericht moet ons iets mededelen dat we wensen te horen. Dit lijkt op
open deuren intrappen, maar dat is niet zo. Voor iemand die achter een
kostelijke ontvanger op DX ontvangst hoopt is elke zender die niet veraf ge
legen is niet-informatief. Hetzelfde geldt voor het gros van de programma’s
van vele omroepzenders. Verder is ook alle telegrafie (CW) niet-informatief
voor iemand die geen morse kent. Het is dus goed mogelijk dat één luiste
raar iets 'informatie’ noemt dat door een ander als niet-informatief wordt
beschouwd.
Wat we weten willen kan enorm variëren van geval tot geval. Wie een ijkstation opzoekt wil alleen weten waar het zit, de frequentie is voldoende. In
een ander geval is de aankondiging van een station het enige dat we weten
willen, bij DX op een omroepband is de naam van het station belangrijk; de
muziek of berichten kunnen ons koud laten.
Aan de zendzijde moet deze informatie nu in zo economisch mogelijke vorm
gegoten worden. Een communicatiekanaal bestaat uit een berichtenbron,
een zender, een ontvanger en een luisteraar. Deze worden ideaal gedacht: ze
leveren uitsluitend informatie en verwerken deze zonder enige toevoeging of
weglating. In de praktijk is dit helaas niet het geval (fig. 2.1), door verschil21

lende oorzaken wordt er iets toegevoegd aan de informatie, iets verwijderd
of vervormd. Al deze veranderingen in de informatie noemen we storing. Nu
blijkt dat de meest economische manier van het omzetten van informatie
niet altijd de methode is die de meeste immuniteit tegen storing geeft.

COMMUNICATIE- KANAAL

BERICHTENBRON

CODERING

ZENOER

J\J\s*

ONTVANGER

OECODERING

STORING

Fig. 2.1

Het niet-ideale communicatiesysteem. Storingen kunnen op elk punt in
de informatieverwerking optreden.

Er is één belangrijke vorm van toevoeging aan de informatie die geen storing
is, dat is het toevoegen van niet absoluut noodzakelijke gegevens om de sto
ringsvrijheid te vergroten. Dergelijke gegevens noemt men redundant, een
systeem dat dergelijke gegevens bevat heeft redundantie. Hoe groter de re
dundantie des te oneconomischer is het systeem, maar des te immuner is het
tegen storing. Informatie, economische codering daarvan, storing en redun
dantie zijn prettige begrippen om eens na te gaan wat er gebeurt bij de mo
dulatie van een radiogolf.
Onder modulatie verstaan we het verpakken van een bericht in de vorm van
radiofrequente (RF) trillingen, demodulatie is het uitpakken van de trilling
tot het bericht tevoorschijn komt. Modulatie kan geschieden door een van
de parameters van de RF trilling (de draaggolf, Engels:’carrier’) te beïnvloe
den: amplitude, frequentie of faze.
Gesleutelde draaggolf (CW, telegrafie)
De eenvoudigste, meest economische en oudste manier van modulatie is het
coderen van het bericht in termen van ’aan* en ’uit’ van de draaggolf door
middel van de Morse code. De Morse code beantwoordde aan de eis van de
economie lang voor de informatietheorie werd opgesteld: letters die het
meest voorkomen (E, T) kregen het kortste symbool. Dit verhoogt de snel
heid van het verzenden aanzienlijk. Het frequentiespectrum van een CW
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zender is zeer simpel (fig. 2.2): een draaggolf met amplitude óf maximaal óf
nul. Uit het oogpunt van energieverbruik wordt de informatie zo economisch mogelijk verwerkt: alle energie van de zender zit in de draaggolf en al
le informatie zit tevens in de draaggolf.

dnaggolf

Fig. 2.2 Het spectrum van een CW zender.

Op zichzelf heeft CW geen redundantie: zodra we bijvoorbeeld één keer mis
sen dat de draaggolf ’aan’ staat, missen we een letter of wordt een letter ver
vormd tot een andere. De taal heeft echter zélf redundantie: een woord met
fouten erin blijft vaak leesbaar, het Hebreeuws laat zelfs alle klinkers weg.
Een bericht is niet geheel voorspelbaar (dan is het geen informatie), maar
evenmin geheel xxppqqsszz (hier moet kennelijk 'onvoorspelbaar* staan).
Cijfergegevens zijn wél totaal onvoorspelbaar, het systeem kan een zekere
redundantie gegeven worden door herhalen van cijfers. Aan de andere kant
is een enorme besparing te bereiken door standaardgegevens korter te code
ren: DX, QTH enz.
Bij de demodulatie van CW hoeven we alleen de draaggolf te ontvangen.
Zien we kans ons alleen tot een zeer klein stukje van het spectrum te beper
ken, dan doet alles links en rechts (en dus: alle storing links en rechts) niet
ter zake. Tezamen met het hoge zender-rendement maakt deze scherpe selec
tie CW tot een systeem dat neembaar blijft als andere vormen van modulatie
het laten afweten.
Amplitudemodulatie (AM)
CW is zeer star, er is één frequentie met twee mogelijke keuzen in amplitude.
Voor de fijnere nuancering van muziek en spraak is dit niet voldoende.
Laten we nu direct stellen dat bij DX ontvangst veel van deze fijne nuance23

ring geofferd kan en móet worden. In de eerste plaats gaat het bij DX om
gegevens en storingsvrijheid. Het is nonsens aan DX ontvangst te denken met
iets van ’HiFi' in het achterhoofd. Dit hinken op twee gedachten is de reden
waarom de luisteraar die in kennis tekortschiet de middengolf voor een ho
peloze chaos aanziet. Op de amateurbanden is de toestand volgens deze foute
maatstaven nog chaotischer en toch worden daar dag in, nacht uit goede re
sultaten behaald!
Als de amplitude van een draaggolf gemoduleerd wordt ontstaan er twee zijbanden. Een draaggolf van 1000 kHz met AM door een toon van 1000 Hz,
zal een spectrum geven van 1001, 1000 en 999 kHz (fig. 2.3). Bij hogere
modulaticfrequenties worden de zijbanden breder. De zender neemt dus een
bandje van het spectrum in, hetgeen het aantal zenders in een band (bv. de
middengolf of een amateurband) beperkt.
draaggolf
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Fig. 2.3 Het spectrum van een AM zender met modulatie door een sinustoon
van 1000 Hz en met spraak gemoduleerd, (gestippeld).

De bandbreedte van een zender moet toereikend zijn voor het onderbrengen
van de informatie. Muziek is nog vrij redelijk wanneer de hoogste doorgelaten
frequentie 4 kHz is (bandbreedte bij AM = 8 kHz), spraak is nog uitstekend
verstaanbaar als alleen frequenties tussen 300 en 3000 Hz worden doorgela
ten (bandbreedte bij AM = 6 kHz).
Bij de ontvangst kan veel minder scherpe frequentie-selectie toegepast
worden dan bij CW, AM is dus gevoelig voor storing. Bovendien is de ern
stigste storing - statische ontladingen in de atmosfeer, elektrische apparaten
van het AM type. AM is echter nog om andere redenen een onprettige
methode voor informatie-overdracht.
1) Als geen informatie wordt gegeven zijn er géén zijbanden, maar de energie
van de zender wordt nog steeds aan de draaggolf besteed.
2) Als de amplitude van de modulatie laag is, zijn de zijbanden zwak, de
draaggolf nog steeds sterk.
Daar verreweg het grootste gedeelte van een stuk spraak of muziek óf een
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lage amplitude heeft óf uit spaties bestaat, verdwijnt een groot gedeelte van
de zenderenergie in de draaggolf.
3) De linkerzijband bevat precies dezelfde informatie als de rechterzijband,
al is dit niet helemaal een nadeel.
Bij een volledig gemoduleerde zender zit de helft van de energie in de draag
golf (die geen informatie bevat) en de helft in de zijbanden (waarvan reeds
één alle informatie bevat). Het is evident dat door het ontbreken van infor
matie in de draaggolf de amplitude van de uitgezonden draaggolf altijd con
stant is.
De normale AM demodulatie vereist de aanwezigheid van beide zijbanden
plus de draaggolf. Dit gebeurt in de gewone ontvangers, zoals de omroepdoos en verklaart waarom deze ontvangers zeer matig genoemd moeten
worden. Het is niet alleen overbodig een draaggolf en twee zijbanden uit te
zenden, het is ook overbodig van een AM zender de draaggolf én de twee zij
banden te ontvangen. We komen hier nog op terug in een later hoofdstuk.
Enkelzijband (EZB, ’single-sideband’, SSB)
De logische consequentie van het voorafgaande is: alle informatie door één
zijband te laten overbrengen. De draaggolf is nodig voor het omzetten van
LF geluid in RF, doch als deze omzetting heeft plaatsgevonden, is de draag
golf niet langer noodzakelijk. Hij hoeft dus volstrekt niet uitgezonden te
worden!
Het spectrum van een SSB zender ziet eruit als in fig. 2.4, de draaggolf is ge
heel of vrijwel geheel onderdrukt (door een balansschakeling in de zender),
één zijband is verwijderd door een zeer scherp fdter.
eventuele
draaggolfreit.

1/

/

\

Fig. 2.4 Het spectrum van een SSB zender met dezelfde modulaties als in fig. 2.3.
In dit geval wordt de hoge zijband uitgezonden.

Vergelijk nu de eigenschappen van dit systeem met de drie tekortkomingen
die bij de AM genoemd werden.
1) Bij afwezigheid van modulatie zendt de zender niet.
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2) De energie die de zender verbruikt is evenredig aan de sterkte van de mo
dulatie, het gros van de tijd dat gemoduleerd wordt staat de zender op een
laag pitje.
3) Alle energie wordt omgezet in informatieve zijbandenenergie.
Bij de ontvangst is er het voordeel dat de bandbreedte van een SSB zender
tweemaal zo klein is als die van een AM zender met dezelfde modulatie. De
selectie uit het spectrum kan tweemaal zo scherp zijn, dus de storing ver
mindert. Bij de demodulatie moet echter een kunstmatige draaggolf toege
voegd worden. Merk op dat in de zender bij modulatie twee zijbanden ont
staan, waarvan er één geselecteerd wordt. Dit kan de linker- of de rechterzijband zijn. Het toevoegen van de draaggolf moet dus respectievelijk rechts en
links van de zijband geschieden.
Door het grotere rendement en de scherpere selectie die toegepast kan wor
den is een SSB zender vergelijkbaar met een AM zender van het achtvoudige
vermogen.
Vaak noemt men als voordeel dat in eenzelfde frequentiegebied tweemaal zo
veel zenders opgenomen zouden kunnen worden. Merkwaardig genoeg is dit
voor de amateurbanden een geheel foute redenering; het argument gaat al
leen op als er er voor de zenders vaste frequenties (kanalen) worden toege
wezen en in de amateurbanden is dit niet zo. In dat geval moet er met de
waarschijnlijkheidsrekening gewerkt worden en blijkt dat de kans op onder
linge storing door de zijbanden voor SSB gemiddeld dezelfde is als voor AM!
Dubbelzijband (DSB)
Hierbij wordt alleen de draaggolf onderdrukt, beide zijbanden worden uitge
zonden (fig. 2.5). Omdat het argument 'tweemaal zoveel zenders in een
band’ niet op bleek te gaan, is het enige nadeel voor amateurdoeleinden t.o.v.
SSB dat de energie over twee zijbanden verdeeld wordt. Verder zijn alle voor
delen van SSB aanwezig, met het extra voordeel dat de voorzieningen in de
zender veel eenvoudiger zijn dan voor SSB. DSB is zelfs bijna even eenvoudig
als CW.
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Fig. 2.S Het spectrum van een DSB zender, modulaties als in fig. 2.3.
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Voor correcte demodulatie van DSB moet weer een draaggolf worden toege
voegd, doch anders dan bij SSB moet deze geheel identiek zijn aan de oor
spronkelijke, hetgeen een wat gecompliceerder schakeling vergt. DSB kan
ook als SSB ontvangen worden, al gebruiken we dan één zijband niet (een
verlies van 3 dB). Door de aanwezigheid van twee zijbanden heeft DSB echter
een grotere redundantie dan SSB\
Als de ene zijband van SSB gestoord wordt is het mis, bij DSB kunnen we
dan de andere zijband kiezen, die wellicht niet gestoord wordt.

Andere modulatiemethoden
Bij frequentiemodulatie (FM) wordt de frequentie van de draaggolf gevari
eerd in het ritme van de LF. De frequentie-afwijkingvan de draaggolf (zwaai,
shift) is evenredig aan de amplitude van de LF. In amateurzenders wordt de
zwaai beperkt tot ongeveer 6 kHz, gelijk aan de AM bandbreedte (narrow
band FM, NFM).
In de zender is FM uiterst simpel, een FM systeem is zeer immuun tegen sto
ring (de ernstigste storing is immers van het AM type en een goed FM sys
teem ontvangt geen AM) en bezit een goed rendement mits de ontvanger een
speciale FM ontvanger is.
Een FM ontvanger is nauwelijks gecompliceerder dan een eenvoudige AM
ontvanger. Het is mogelijk NFM met een trucje (flank-detectie, afstemmen
even naast de zender) op een AM ontvanger te ontvangen. In dat geval is
NFM aanzienlijk slechter dan AM.
Fazemodulatie (PM) is geheel vergelijkbaar met FM, alleen iets eenvoudiger
aan te brengen in de zender (kristalsturing). Voor de ontvangst geldt hetzelf
de als voor NFM.
RTTY (telex) is een methode waarbij cijfers en letters als pulsen worden
gecodeerd, die worden omgezet in een vaste frequentiezwaai van de draaggolf.
Zie hoofdstuk 14.
Ook bij pulscodemodulatie (PCM) wordt het analoge modulatiesignaal
omgezet in digitale pulsen. De storingsvrijheid kan zo aanzienlijk worden
verbeterd.
ISB (independent side-band) is een verdere ontwikkeling van DSB, waarbij
nu echter de twee zijbanden andere informatie bevatten (OZB = onafhan
kelijke zijband). De redundantie is dus even laag als bij SSB, maar per tijds
eenheid kan de dubbele hoeveelheid informatie worden verwerkt. Een mo
gelijkheid waarover momenteel wordt gediscussieerd is stereo op MG.
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Optimalisatie van het communicatiesysteem
Het luisterstation fungeert als één helft van het communicatiesysteem van
fïg. 2.1. Trachten we het communicatiesysteem te optimaliseren dan zullen
we dit volgens drie wegen kunnen benaderen:
1) optimale codering (modulatie) in de zender
2) de invloed van storing zoveel mogelijk uitschakelen (de storing zelf is
vaak niet te vermijden)
3) optimale decodering (demodulatie) in de ontvanger.
Aan de zenderzijde heeft dit in de professionele sector al vroeg geleid tot het
invoeren van vaste kanalen in plaats van een vrije keuze van de frequentie en
tot het vervangen van AM door SSB en DSB, ontwikkelingen die snel (SSB)
of pas laat (vaste kanalen) door de zendamateurs werden overgenomen. Wat
de storingsvrijheid betreft: het opvoeren van zendvermogens is een vrij uit-'
zichtsloze aangelegenheid. In de professionele sector leidt dit snel tot een
algemeen verhogen van het zendvermogen, waardoor de storing eerder ver
meerderd wordt; in de amateurcommunicatie is het vermogen wettelijk be
perkt. Bovendien moet men steeds rekening houden met het feit dat ons oor
logaritmisch reageert: om een signaal tweemaal harder te horen moet het ver
mogen van het signaal viermaal groter worden.
Veel kan worden verbeterd door een goede procedure, welke bekend is uit
de militaire sector, lucht- en ruimtevaart. De situatie in de professionele en
amateurcommunicatie verschilt echter fundamenteel: in de professionele
sector worden bijna uitsluitend berichten van variërende inhoud verwerkt, in
de amateursector gaat het vaak (hoewel niet altijd) in de eerste plaats om
het maken van de verbinding zelf, zodat een nieuwe QSL kaart aan de ver
zameling kan worden toegevoegd. De informatie welke wordt uitgewisseld is
dan bijna standaard: roepletters, woonplaats, eventueel persoonlijke gege
vens, apparatuur. In dit geval is een veel betere procedure denkbaar door
automatisering, waarbij in de optimale vorm de ontvangende partij bepaalt
wat er wordt gezonden, omdat informatie alleen is wat hij wil horen! Er
zijn aanwijzingen dat deze ontwikkeling opgang komt, zoals in de procedure
voor ’meteor-scatter* verbindingen.
Optimalisatie door verbeteren van de ontvanger zal later worden behandeld.
Standaardafkortingen van modulatiemethoden
F 0 ongemoduleerde draaggolf
A 0 ongemoduleerde draaggolf
A 1 c.w. telegrafie
F1 f.s.k.
F 2 frequentiegemoduleerde
A 2 toongemoduleerde
telegrafie
foontelegrafie
A 3 AM telefonie
F 3 F.M. telefonie
A 4 facsimile
F 4 F.M. facsimile
F 5 F.M. televisie
A 5 televisie (A.M.)
Afkorting voor pulsmodulatie is P, zo is P3 telefonie dm.v. pulsmodulatie.
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3

AFSTEMKRINGEN

De allereenvoudigste ontvanger zal bestaan uit een afstemkring, voor het
maken van een selectie uit het spectrum van de radiogolven en een detector;
om de als R.F. trilling gecodeerde informatie te decoderen tot L.F. trilling.
Het laatste noemt men demodulatie. Alle andere toevoegingen aan deze
basisopzet van afstemkring en demodulator zijn in wezen niet essentieel:
zoals we zullen zien is verrassend goede ontvangst mogelijk met deze mini
mum ontvanger, mits we een goede demodulator kiezen. Gezien het fun
damentele belang van afstemkringen is een aparte behandeling daarvan
noodzakelijk, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de praktische kanten
van de zaak.
Reactanties
Een condensator vertegenwoordigt een zekere Veerstand’ voor een wissel
stroom. Deze Veerstand’ is afhankelijk van de frequentie en van de capaci
teit van de condensator. Voor elke condensator neemt de Veerstand’ af met
toenemende frequentie. Deze Veerstand’ wordt capacitieve reactantie ge
noemd. De formule voor capacitieve reactantie luidt:
XC =

1
27rfC

Waarbij XC de capacitieve reactantie in Ohm is, f de frequentie in Hz, C de
capaciteit in farad en n = 3 44
Dezelfde formule geldt als de frequentie in Megahertz wordt gegeven en de
capaciteit in /iF, eenheden die in de H.F. techniek handzamer zijn.
Een spoel bezit eveneens een zekere Veerstand’ voor wisselstroom. Deze is
eveneens afhankelijk van de frequentie, en van de zelfïnductie van de spoel.
Voor elke spoel neemt de Veerstand’ toe met toenemende frequentie. Deze
Veerstand’ wordt inductieve reactantie genoemd.
De formule voor inductieve reactantie luidt:
XL = 2?rfL
(XL- inductieve reactantie in Ohm, f: frequentie in Hz (MHz), L: zelfinductie in H 0-iH).)
Er moet op gewezen worden dat een condensator ook een zekere gelijkstroomweerstand bezit (in de orde van honderden Mohm) en dat een spoel
ook voor gelijkstroom een weerstand vertegenwoordigt (in de orde van
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mOhms of Ohms). Bij de behandeling van wisselstroomeigenschappen be
schouwen we de reactanties (veranderlijk) en gelijkstroomweerstanden (con
stant) als afzonderlijke componenten.
Terwijl bij een zuivere weerstand stroom en spanning in faze zijn bestaat er
in een reactantie een fazeverschil: in een capacitieve reactantie ijlt de stroom
90° op de spanning voor, in een inductieve reactantie loopt de stroom 90°
op de spanning achter.
Serie- en parallelkringen
In fig. 3.1 zijn de reactanties van een condensatoren spoel afgezet als func
tie van de frequentie. Beide assen zijn logarithmisch, vandaar dat de functies
lineair zijn. We zien dat bij een zekere frequentie de capacitieve reactantie
gelijk is aan de inductieve reactantie.
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Fig. 3.1

Reactanties van spoel en condensator.

Indien we een condensator en een spoel combineren kan dat op twee ma
nieren: in serie en parallel. Beschouwen we eerst de seriecombinatie (fig. 3.2),
aangesloten op een generator.

Fig. 3.2 Seriekring. Als XL = XC is I maximaal.
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Een condensator en spoel in serie vormen een seriekring. Bij een zekere fre
quentie zijn de reactanties gelijk, zie fig. 3.1. De spanningsval over beide is
dus gelijk, doch (tengevolge van de fazeverschuiving) 180° verschillend in
faze. Met andere woorden: spanningsval over condensator en spoel heffen
elkander op, de stroom is maximaal. Bij deze frequentie is de seriekring
in resonantie, de ’weerstand’ die de generator ziet (de impedantie van de
kring) is minimaal.
Indien we een condensator en spoel parallel schakelen (fig. 3.3), ontstaat er
een parallelkring. Ook hier is bij een zekere frequentie de capacitieve reactantie gelijk aan de inductieve, de stroom door de spoel wordt dan precies
opgeheven door de stroom door de condensator (die in tegen faze is), de to
tale stroom is minimaal. Bij deze frequentie is de parallelkring in resonantie,
de ’weerstand’ die de generator ziet (de impedantie) is maximaal.

^<z>
Ó 4
Fig. 3.3 Parallelkring, als XL — XC is I minimaal.

Resonantiefrequentie
Zowel voor de seriekring als voor de parallelkring geldt dat de resonantie be
reikt wordt voor de frequentie waarbij XC = XL. Voor beide soorten kring
en geldt dus dat resonantie bereikt wordt als
1 = 27TfL

27TfC

Eliminatie van f geeft de resonantieformule van Thomson:
1
f-27r\/LC
Voor praktisch gebruik is het makkelijker deze om te zetten voor andere
eenheden:
106
f — 27Tn/LC
f: kHz, L:/iH. C: pF)
In de meeste praktische gevallen hoeft deze berekening niet zeer nauwkeurig
te zijn, er kan met de rekenlineaal gewerkt worden of met het L-C-fnomogram van fig. 3.4.
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Fig. 3.4. Nomogram ter bepaling van de resonantiefjrequentie en reactantie.
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De vier schaalverdelingen gelden van links naar rechts voor:
L = zelfmductie
XL of XC = inductieve resp. capacitieve reactantie
C = capaciteit
f = frequentie.
Wordt een rechte lijn getrokken door twee gegeven punten, dan zijn de
overige gegevens van de resonantiekring direct af te lezen.
Zijn bv. L en C (schaal 1 resp. 3) bekend, dan lezen wij af: op schaal 4 de
resonantiefrequentie en op schaal 2 de reactantie van L en C.
In de fig. komen drie soorten aanduidingen voor de waarden voor:
le. normale getallen,
2e. getallen met een 'lijstje’, bv. jóoj
3e. getallen met een 'cirkel’, bv. ^TcT)
Voor een berekening moeten steeds de op eenzelfde wijze aangegeven waar
den worden gebruikt.

Kwaliteitsfactor, bandbreedte
Tot nog toe werden alleen de reactanties van kringen beschouwd, maar zoals
we gezien hebben bezit de kring nog een zekere echte weerstand. De nietideale serie- en parallelkring kunnen daarom voorgesteld worden als in fïg3.5.

C

L

R

°--- lh
L

Fig. 3.5

•0

1

Niet geïdealiseerde serie • en parallelkring.

Het zal duidelijk zijn dat deze verliesweerstand, een constante waarde, de
neiging heeft de invloed van de veranderlijke reactanties af te zwakken.
Wanneer we de kringen aansluiten op een generator met variabele frequentie,
ontstaan de resonantiecurven van fig. 3.6a (seriekring) en fig. 3.6b (parallel
kring).
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spanning
over kring

spanning
over kring

're s

1

Fig. 3.6 Resonantiekrommen van kringen.
De invloed van de verliesweerstand wordt in fig. 3.7 gedemonstreerd voor
een parallelkring (voor de sedekring ontstaat een analoog beeld). We zien
dat de resonantie breder wordt als de verliesweerstand toeneemt, de kring
wordt slechter. De kwaliteit van een kring wordt daarom aangegeven in een
kwaliteitsfactor Q, volgens de formule:
q

_ 27rfL
R

spanning
over kring

hoge Q

lage Q

-Af
're.

*Af
're*

're*

Fig. 3.7 Invloed van de verliesweerstand op spanning over kring en bandbreedte.
34

In fig. 3.7 zijn voor beide resonantiecurven de punten aangegeven waarbij de
spanning (voor een parallelkring) 3 dB onder de maximale waarde ligt, (voor
een seriekring gebeurt dit voor de stroom). De spanning is hier dus circa 30%
gedaald. Links en rechts van de resonantiefrequentie fres ontstaan zo twee
andere punten op de frequentieschaal. De afstand tussen deze twee punten
wordt de bandbreedte genoemd. De bandbreedte is als volgt afhankelijk van
Q:

B — fres/Q
Door het opmeten van de resonantiecurve en het bepalen van de -3 dB pun
ten is dus de Q van een kring te bepalen. Er moet opgemerkt worden dat de
bovenstaande berekeningen alleen kloppen voor kringen met een redelijke Q.
In de ontvangertechniek is dat wel het geval,in de zendertechniek niet altijd.
Praktijkwaarden voor de Q van kringen in een ontvanger liggen normaal tus
sen de 50 en 150, met mogelijke uitschieters naar boven tot 400 en meer.

Skin-effect
De verliesweerstand van een spoel bestaat niet alleen uit de zuivere gelijk
stroom weerstand, die voor de meeste spoelen in ontvangers fracties van een
Ohm bedraagt. Een R.F. stroom die dooreen geleider vloeit heeft namelijk
de neiging de periferie van de geleider op te zoeken. In het midden van de
geleider vloeit geen R.F. stroom, de stroom is geconcentreerd in een dun
laagje aan de oppervlakte van de geleider, een huidje van slechts een paar
micron dik bij hoge frequenties. Dit effect, het huideffect of skin-effect,
maakt de verliesweerstand voor R.F. veel groter dan voor gelijkstroom.
Vandaar dat verzilverd draad (of zelfs buis) voor zeer goede R.F. kringen
gebruikt wordt: de soortelijke weerstand van zilver is lager dan die van
koper.

L/C verhouding
Een kring die op een bepaalde frequentie moet resoneren kan opgebouwd
worden uit een grote C met een kleine L of een kleine C met een grote L,
in feite uit elke willekeurige C of L, mits de reactanties maar gelijk zijn op
fres. Deze kringen zullen echter aanzienlijk verschillen in impedantie (de
vectorsom van de reactanties): een grote L met kleine C zal een hoge impe
dantie geven, een kleine L met grote C een lage. De L/C verhouding van een
kring bepaalt dus de impedantie bij resonantie. In de ontvangerbouw zal in
bepaalde gevallen (afstemkringen) naar een grote L/C verhouding gestreefd
moeten worden.
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Gekoppelde kringen
Als een kring energie kan overdragen aan een andere kring bestaat er kop
peling tussen de twee kringen. In het algemeen zullen twee gekoppelde
kringen afgestemd zijn op dezelfde frequentie.
De koppeling kan op vele manieren tot stand gebracht worden. Fig. 3.8
geeft de verschillende manieren van capacitieve en inductieve koppeling die
voor ons van belang zijn. De volgende overwegingen gelden in het algemeen,
dus voor elke manier van koppeling,*al zullen in de praktijk wel degelijk
verschillen gezien worden. Als voorbeeld zullen we twee inductief gekoppel
de kringen beschouwen, fig. 3.8a, op een afstand die gevarieerd kan worden.

1 T
a. Directe inductieve koppeling.

b. Linkkoppeling.
Cv

X
c. Capacitieve voetkoppeling.

d. Capacitieve topkoppeling.

a. De koppeling hangt o.a. af van de afstand tussen de spoelen, hun posi
tie en kernvorm.
b. Ter vermijding van capacitieve koppeling worden ’links’ aan het koude
eind aangekoppeld.
c. Voor maximale energie overdracht is Cx = Q x Cl
d. Voor maximale energie overdracht is Cx ^
Qi
Voor c en d geldt: L\ = L2, C\ = C2, Qi = Q2
Fig. 3.8 Verschalende methoden voor het koppelen van kringen.
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Is de afstand gelijk aan 00 dan wordt er geen energie van de ene kring op de
andere overgedragen. De koppelingsgraad (k) is dan gelijk aan 0. Is de af
stand tussen de kringen gelijk aan nul, dan wordt alle energie overgedragen
en is k = 1. In de praktijk is dit natuurlijk niet mogelijk, een bereikbare
waarde van R.F. kringen is 0,6.
Meten we nu de resonantiecurve op van een dergelijk band filter voor verschil
lende waarden van k (fig. 3.9), dan zien we dat de maximale waarde van de
spanning over de kring, gemeten bij het resonantiepunt, toeneemt met toe
nemende k en daarna weer afneemt bij fres, doch links en rechts van fres
een piek vertoont. Deze pieken zijn even hoog als de maximum waarde van
de piek bij fres. Er blijkt dat pieken links en rechts ontstaan zodra kQ = 1,
als de kringen dezelfde Q’s hebben en op dezelfde frequentie zijn afgestemd.
spanning
aan uitgang

KQ > 1

rKQ»;

KQ<J

fres

1

Fig. 3.9 Resonantiekrommen van een bandfilter bij het veranderen van de
koppelingsgraad k.

De toestand waarbij kQ = 1 heet de kritische koppeling, als kQ < 1 zijn de
kringen onderkritisch gekoppeld, is kQ > 1 dan zijn de kringen overkritisch
gekoppeld.
Vergelijken we nu de de resonantiecurve van een bandfilter met die van een
enkele kring, dan zien we dat bij kritische koppeling het bandfilter en de
enkele kring door keuze van de respectievelijke Q’s dezelfde -3 dB band
breedte kunnen bezitten, maar dat de curve van het bandfilter buiten reso
nantie steiler afvalt (fig. 3.10). We drukken dit uit door te zeggen dat de
flanksteilheid van het bandfilter groter is (al kan de -3 dB bandbreedte de37

zelfde zijn) dan die van de enkele kring. De flanksteilheid is voor een ont
vanger van groot belang, omdat deze bepaalt of een zender vlak naast een
andere (gewenste) zender gehoord zal worden en dus de ontvangst zal storen.
We komen hierop later terug.

spanning
aan
uitgang

bandfilter

Fig. 3.10

Resonantiekrommen van bandfilter en enkele kring, met identieke 3dB bandbreedte.

Vermijden van koppeling tussen kringen
Het is vaak nodig te zorgen dat twee kringen (op dezelfde frequentie of op
verschillende frequenties) elkaar niet kunnen beïnvloeden, m.a.w. een koppelingsgraad gelijk aan 0 bezitten. Dit kan op twee manieren.
1) Door de kringen af te schermen met een metalen omhulling (aluminium,
koper) die geaard is. Dit benadeelt de Q van de kring, tenzij de afscher
ming ’ruim’ genomen wordt.
2) Door de spoelen van de twee kringen loodrecht op elkaar te zetten.
Het laatste maakt inductieve koppeling onmogelijk, capacitieve koppeling
wordt echter niet opgeheven.
Er bestaat nog een andere methode om ongewenste koppeling tussen kringen
te voorkomen: elimineer één van de kringen door hem tegen aarde kort te
sluiten. Dit laatste is noodzakelijk in een spoelstel voor een ontvanger met
meerdere bereiken, een spoeltje bezit uit zichzelf (met zijn eigen capaciteit)
eigen resonanties, die de werking van een andere kring kunnen beïnvloeden.
Soorten spoelen
Halfgeleiders uitgezonderd kent geen onderdeel zoveel variatie als een spoel.
Het ontwerpen van spoelen naar bijzondere specificaties betreffende Q,
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stabiliteit, grootte etc. is een zeer gespecialiseerd vak. De volgende algemene
opmerkingen kunnen enig houvast geven.
Spoelvormen: in het algemeen geldt: hoe groter de diameter, des te beter de
kans op een hoge Q. Als er geen concessies hoeven te worden gedaan aan de
afmetingen kan de ontwerper met een spoeldiameter van 2 cm zeer hoge
Q’s bereiken. Voor een commercieel ontwerp zullen de kosten dan te hoog
worden, aangezien hier in grote series wordt gedacht.
Veel spoelvormen bestaan uit kunststof, voor VFO spoelen waar stabiliteit
een eerste vereiste is, voldoen keramische spoelvormen beter.
Kernen: deze bestaan hetzij uit poederijzer, hetzij uit ferriet. Het gebruik
van kernen maakt afregeling gemakkelijk en verhoogt de zelfinductie van de
spoel voor hetzelfde aantal wikkelingen, afhankelijk van de effectieve per
meabiliteit van de kern:
Lc
Meff = t^
Lo
waarin Le = zelfinductie zonder kern, Lo = zelfinductie met kern.
De /ieff is niet constant, maar temperatuurafhankelijk. Een typische waarde
voor de temperatuurscoëfficiënt is + 70.10-6 per graad Celcius. Kernmate
riaal met een hoge /ieff kan een veel grotere temperatuurscoëfficiënt bezitten.
Voor elk kernmateriaal bestaat een optimaal frequentiegebied. Binnen dit
gebied wordt de Q van de spoel verhoogd, omdat minder draad nodig is
(lagere R). Buiten het optimale gebied kan de Q met kern echter slechter
zijn dan zonder! De meest bekende uitvoering is de staafkern met schroef
draad die voor afregeling in de spoelvorm kan worden gedraaid. Bij potkernen wordt de spoelvorm met wikkelingen en kern bovendien nog omgeven
door twee schalen. Door deze totale omhulling wordt de Q hoog (meer dan
200 is op lage frequenties bereikbaar) en wordt de spoel geheel afgeschermd.
Potkernen zijn wel gebruikt voor scherpe middenfrequentfllters. Recent is
de ringkern of toroïde steeds meer in de belangstelling komen te staan. Hier
bij bestaat de kern uit een gesloten ring van poederijzer of ferriet, er is geen
aparte spoelvorm De voordelen zijn weer: hoge Q en geen strooiveld.
Impedanties en aanpassing
Uit de Q en de reactanties is de impedantie Z van de kring te bepalen volgens
de formules:
Z = Q27rfL

of

Z

Q
2?rfC

Waarin L en C in Henry en Farad worden uitgedrukt en f in Hz.
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Voor een transistor MF-trafo met Q = 100 die met een C van 100 pF is
afgestemd op 450 kHz wordt dus:
Z

100
7n X 450 X 100 X 10"5 = ca 350 k£2

Bij vele halfgeleider- en IC-schakelingen moet aan een lagere impedantie
worden aangepast, bijvoorbeeld een collectorbelasting van 35 kf2. In dat
geval wordt de spoel van een aftakking voorzien, fig. 3.11. De impedantie
wordt dan als volgt omgetransfoimeerd:
Z2

l Ni + nJ

35
350

\N! +N2/

In ons geval zou dat worden:

waaruit de plaats van de aftakking eenvoudig is te berekenen. Wordt een
extra koppelwikkeling gebruikt, als tevens aangegeven in fig. 3.11, dan geldt
dezelfde formule mits beide wikkelingen zeer vast zijn gekoppeld. Ze
worden daarom vaak over elkaar of zelfs tussen elkaar in gewikkeld.-

Fig. 3.11

Impedantie-transformatie.

Ni—3Ü

m-N2

Spoelen voor VHF
Zodra we in de buurt van frequenties van 100 MHz komen worden de capa
citeiten en zelfinducties van kringen klein. Een 'spoel’ bestaande uit een
stukje montagedraad van een paar cm zal reeds meer dan de vereiste zelfinductie bezitten. Bovendien zullen dergelijke spoeltjes van een fractie van één
winding moeilijk af te regelen zijn en de Q is niet al te best. Constructie van
spoelen voor het VHF gebied en daarboven vormt dus een onderwerp apart.
In feite begint de zaak al te veranderen omstreeks de 50 MHz: het is op deze
frequenties beter een kerntje alleen te gebruiken voor afregeling van de spoel
(dus niet voor het verhogen van de zelfinductie) en vaak bestaat het kerntje
uit verzilverd messing of koper, dat een kortgesloten winding vormt. Een
dergelijke kern verlaagt de zelfinductie.
Aangezien op de hoge frequenties elke geleider een eigen merkbare capaci
teit bezit (en elke condensator een eigen merkbare zelfinductie) is het mogeiijk af te stappen van de discrete onderdelen en over te gaan op wat we geïn
tegreerde kringen kunnen noemen. We moeten hier even vooruitlopen op
een volgend hoofdstuk.
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Lecherlijn
Twee parallelle geleiders, kortgesloten aan het ene eind en open aan het
andere, gedragen zich als een parallelkring wanneer ze een vierde golflengte
lang zijn. In de praktijk zullen ze korter zijn dan X/4, omdat de schakeling
die aan de kring hangt een zekere capaciteit bezit, zeker als de kring over
een vrij groot bereik wordt afgestemd met een variabele condensator. De
lengte kan experimenteel afgeregeld worden door een verschuifbare kortsluitbrug. Fig. 3.12 illustreert de opbouw van een dergelijke Lecherlijn. Een
goede Lecherlijn moet aan de volgende voorwaarden voldoen:de afstand tus
sen de twee geleiders moet minder zijn dan X/10, maar meer dan 2 X de dia
meter van de geleiders. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan (om
streeks 400 MHz wordt dit lastig) wordt de Q nadelig beïnvloed.

J

Fig 3.12 Lecherlijn
als afstemkring.

Fig. 3.13 Coaxiale
afstem kring.

Coaxiale geleiders
Een coaxiale X/4 geleider (fig. 3.13) gedraagt zich eveneens als een parallel
kring. Door de parasitaire capaciteiten zal de geleider weer korter zijn dan
X/4. Constructief gezien zijn coaxiale geleiders niet gemakkelijk, de methode
die de minste moeilijkheden oplevert is de ’trough-line* methode. De bui
tenste geleider bestaat daarbij uit een bakje (onderdeel van het chassis), de
binnenste uit een pijp of staaf. De Q van coaxiale geleiders is op UHF hoger
dan die van een Lecherlijn, doordat een coax-lijn niet straalt.
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Golfgeleiders en trilholten
Op de allerhoogste frequenties kunnen zeer hoge Q’s bereikt worden door
gebruik te maken van trilholten (cavity resonators). De theorie hiervan is vrij
ingewikkeld, evenals die van de golfgeleiders (die in de plaats treden van
montagedraad, voor het overbrengen van de R.F. trilling van één deel van de
schakeling naar een ander deel).
Een niet geheel juiste, maar begrijpelijke analogie van een trilholte is een
badkamer, die immers ook een aantal resonanties (modes) heeft. Een golf*
geleider kan men vergelijken met een gang; uit de optica is een beter equi
valent te vinden: een glazen staaf geleidt licht, door inwendige reflectie
treedt er aan de zijkant geen licht naar buiten, ook niet als de staaf een
bocht maakt. Dit principe wordt in de optica tegenwoordig veel gebruikt
(fïbre opties) en is volkomen analoog aan de golfgeleiders. De geleiding vindt
dus niet via het metaal van de golfgeleider plaats, maar binnen in de pijp.
Een goede trilholte of golfgeleider dient een verzilverde en volkomen glad
gepolijste binnenwand te bezitten.

Striplijn
Een striplijn bestaat eenvoudig uit één geleider in de vorm van een strook
metaal, koper, messing o.i.d., bijvoorbeeld 2 mm dik, 1 1/2 cm breed.
Eén eind wordt geaard, het andere eind wordt voorzien van een variabele
condensator voor afstemming. De Q is hoog, hoewel niet zo hoog als van een

Afb. 3.14

Striplijn in UHF convertor.

trilholte. De hoogste Q wordt weer bereikt met verzilverde strip. De voor
delen van striplijn zijn: eenvoudige constructie, reductie van de afmetingen
doordat de strip opgevouwen kan worden. Afb. 3.14 geeft een illustratie
van een striplijn.
Koppeling van UHF kringen
Het in- en uitkoppelen van signalen aan Lecherlijn, coaxlijn en striplijn kan
vanzelfsprekend niet meer met een normale koppel wikkeling. Lecherlijnen
en striplijnen kunnen onderling inductief gekoppeld worden, met coax is dat
door de aard van de coax niet direct mogelijk. De standaardprocedure voor
het koppelen aan UHF kringen bestaat uit ’haarspelden’, als geïllustreerd in
Fig. 3.13. Voor Lecherlijn geeft dit een gebalanceerde in- of uitgang.
Berekenen van zelfinductie
Er bestaan een aantal formules voor het berekenen van de zelfinductie van
een cylinderspoel zonder kern met als parameters de diameter, spatie van de
draad, aantal windingen enz. Het nut hiervan is twijfelachtig: het berekenen
is een omslachtige zaak en het construeren van de spoel exact volgens de af
metingen die als parameters in de formule gebruikt werden is vrijwel onmo
gelijk. In de praktijk komt het probleem doorgaans hierop neer: gevraagd
een spoel die met een bepaalde condensator resoneert op een bepaalde fre
quentie. Het andere vraagstuk: construeer een spoeltje van . . . pH, is met
behulp van het L-C-f nomogram van fig. 3.4 tot het bovenstaande vraagstuk
te herleiden. De enige zin volle methode is nu: const&ieer een spoeltje en
knutsel hieraan net zolang totdat het met die condensator op die frequentie
resoneert, hetgeen eenvoudig te bepalen is. Het rekenen is overbodig en het
omzetten van de berekening in een concreet spoeltje kan niet mislukken: na
het knutselen hebben we het spoeltje afgeregeld in handen. Voor striplijn en
Lecherlijnen geldt hetzelfde, die zijn vrijwel niet te berekenen tenzij de para
sitaire capaciteit van de schakeling bekend is.
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4

PRINCIPES VAN ONTVANGERS

Alle ontvangers maken gebruik van twee principes:
1) de gewenste zender wordt uit het totale spectrum geselecteerd door e'én
of meer afstemkringen,
2) de informatie, die door modulatie in de zender tot een radiogolf werd
omgezet, wordt uit de radiogolf geëxtraheerd: demodulatie of detectie.

DE RECHTUITONTVANGER
De rechtuitontvanger was het eerste type dat werd ontwikkeld, in het begin
van deze eeuw, en tot in de jaren dertig hoogtij vierde. De eerste transatlan
tische verbindingen werden ermee gemaakt, evenals de DX-verbindingen op
de ’korte golf, golflengten die korter waren dan ongeveer 100 m (3 MHz).
Lange tijd beschouwde men deze als onbruikbaar voor DX, zodat ze voor
amateurgebruik waren vrijgegeven. Toen zendamateurs ontdekten dat op de
ze kortere golflengten juist grote afstanden konden worden overbrugd met
lage vermogens (dankzij de ionosfeerpropagatie) vormde dat het begin van
de wereldwijde radiocommunicatie.

Diodedetectie
In het eenvoudigste geval wordt de afstemkring voorzien van een diode
(fïg. 4.1). De antenne wordt met een afzonderlijke wikkeling aan de kring
gekoppeld. Laten we veronderstellen dat de diode aan de kring ideaal is: in
doorlaatrichting is de weerstand nul, in sperrichting oneindig hoog.

C2

>1

II
c/=

X
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*
Fig. 4.1 Detectie van de omhullende.

Het principe van deze detectie van de omhullende (’envelope detection’) is
als volgt (fig. 4.2). Een AM zender levert een signaal waarvan de amplitude
varieert in het ritme van de AF modulatie (a).
Omdat de diode deze R.F. trilling slechts in één richting doorlaat (hier in de
positieve richting), wordt alles onder de nullijn afgesneden (b).
Na het uitfilteren van de R.F., die door de lage reactantie van condensator Ci
naar aarde wordt kortgesloten, ontstaat een variërende gelijkspanning (c).
Het nulniveau hiervan wordt opgeschoven na het passeren van de condensa
tor C2, het resultaat is de AF modulatie (d).

d
Fig. 4.2 Stadia bij detectie van de omhullende.

Belasting
In fig. 3.5 werd weergegeven dat een niet-ideale kring wordt gedempt door
de aanwezigheid van een verliesweerstand. De Q daalt hierdoor: de band
breedte neemt toe en de spanning over de kring daalt. Een extra weerstand
over de kring zal de Q nog eens doen dalen, een ongewenst effect. Veron
derstellen we nog dat de diode een oneindige sperweerstand heeft en een
doorlaatweerstand gelijk nul. Bij de ontvangst van de positieve helft van een
R.F. trilling zal condensator Ci opgeladen worden tot de piekwaarde van de
gelijkgerichte spanning. Dit opladen gaat zeer snel, doordat de doorlaatweer
stand van de diode nul gesteld werd. Tijdens de volgende negatieve helft van
de R.F. trilling wordt de diode door de spanning op Ci gesperd. Ci zal zich
dus niet door de diode ontladen, doch wél via de weerstand R, de belasting.
Zodra de volgende positieve helft van de R.F. trilling arriveert, is de span
ning op Ci iets gezakt. Wat er dan gebeurt laat fig. 4.3 zien: zodra de R.F.
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trilling een spanning bereikt die hoger is dan de lading op Ci, gaat de diode
geleiden en trekt stroom. Op dat moment vertegenwoordigt de diode een
lage weerstand, die de kring sterk dempt.
spanning over C

Fig. 4.3 Diodedetectie. Tijdens het
gearceerde gedeelte van de
perioden trekt de diode stroom.

Bovendien is de diode in werkelijkheid niet ideaal. Het opladen van Ci
duurt enige tijd (vanwege de doorlaatweerstand van de diode) en het ont
laden van Ci gaat niet alleen over R, maar over de parallelschakeling van R
en de sperweerstand van de diode. Het gevolg is, dat de impedantie van de
gelijkrichtschakeling over een flink deel van de positieve periode van de R.F.
trilling laag is en niet over een oneindig klein gedeelte, zoals met een ideale
diode het geval zou zijn.
Nu wordt deze gelijkrichtschakeling nog gevolgd door hetzij een L.F. ver
sterker, hetzij direct een hoofd telefoon. De ingangsimpedantie hiervan is
evenmin oneindig hoog. De consequentie van deze wisselstroom shuntbelasting is vervorming van het L.F. signaal. Ook wordt er nog vervorming ver
oorzaakt door de kromme karakteristiek van een diode (fig. 4.4).
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Fig. 4.4 Karakteristiek van een halfgeleiderdiode.

46

0.1

0.6

0.8

+
10

Tekortkomingen
Uit deze karakteristiek is ook af te lezen dat de diode pas 'opengaat’ bij
spanningen van enige tienden van een volt. Kleinere spanningen worden met
slecht rendement gelijkgericht. Zwakke R.F. signalen zijn dus met een der
gelijke ontvanger slecht te nemen. Dit kan niet wezenlijk worden verbeterd
door een L.F. versterker achter de detector te hangen. Eén mogelijkheid is
de diode een positieve voorspanning te geven van ongeveer 0,4 V, waardoor
de verticale as in fig. 4.4 met 0,4 V naar rechts wordt verplaatst. Een tweede
mogelijkheid is: het uitbreiden met een R.F. versterker, die de R.F. trilling
een zodanige amplitude geeft dat hij wel effectief kan worden gelijkgericht.
Een ontvanger bestaande uit één of meer kringen gevolgd door een diodedetector heeft echter ook het nadeel dat de bandbreedte afhankelijk is van de
signaalfrequentie. Zoals Fig. 3.7 laat zien wordt de frequentie van de -3 dB
punten aangegeven als percentage van de frequentie waarop de kring is afge
stemd, volgens de formule B = fres/Q- Een kring die dus op een zekere fre
quentie een bandbreedte van 10 kHz bezit, zal op een viermaal hogere fre
quentie ook een viermaal hogere bandbreedte bezitten als de Q constant
blijft. Omdat de zenders (uitgezonderd FM zenders met grote bandbreedte)
over het gehele gebied van 150 kHz tot op VHF ongeveer dezelfde onder
linge frequentieafstand vertonen (in de orde van 6 kHz), zal het 'scheidend
vermogen’ van een rechtuitontvanger boven een zekere frequentie onvol
doende worden. Voor een —3 dB bandbreedte van 5 kHz op een frequentie
van 30 MHz zou een Q van 6000 nodig zijn, terwijl een typische spoel op die
frequentie hooguit een Q van 100 zal bezitten. Het 'scheidend vermogen’
van een ontvanger wordt wel de selectiviteit genoemd.
Ontdemping
Het is mogelijk de Q van een kring sterk op te voeren door het principe van
ontdemping. Dit werd vlak na de eerste Wereldoorlog ingevoerd en leidde
tot de regeneratieve ontvanger. Ook nu nog wordt ontdemping toegepast in
de vorm van de Q-vermenigvuldiger (Q-multiplier).
Voor ontdemping of terugkoppeling, is een actief (versterkend) element
nodig. De aard daarvan doet niet ter zake, het kan een buis zijn of een of
andere halfgeleider, als er maar versterking mogelijk is op de frequentie
waarop de kring is afgestemd. Voeren we in fig. 4.5 een deel van de uitgangsspanning naar de ingang terug, zodanig dat het ingangssignaal en het te
ruggekoppelde uitgangssignaal in faze zijn, dan neemt het ingangssignaal toe.
Daardoor neemt het uitgangssignaal weer toe, dus ook het teruggekoppelde
deel daarvan. Hierdoor wordt het ingangssignaal weer groter enz. Dit bete
kent dat de schakeling ook zonder een ingangssignaal een R.F. trilling zal
opwekken. Het is een R.F. generator geworden die oscilleert op de frequen
tie waarop de kring is afgestemd.
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__ een gedeelte in fase
terugvoeren

Fig. 4.5 Het principe van ontdemping.
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Voeren we echter net iets minder spanning terug dan nodig is om de schake
ling te laten oscilleren (de totale rondgaande versterking in de schakeling is
dan bijna gelijk aan 1), dan gedraagt het actieve element zich als een nega
tieve weerstand. Omdat de verlies weerstand van een kring een positieve
weerstand voorstelt (waardoor demping ontstaat) zal een negatieve weer
stand over de kring deze verliesweerstand tegengaan, vandaar ’ontdemping’.
Halveren van de verliesweerstand verdubbelt de Q, vandaar de naam
Q-multiplier.
Regeneratieve ontvangst
De bandbreedte kan door ontdemping met goede spoelen zo smal worden
dat op frequenties van een paar MHz nog wel redelijke selectiviteit is te be
reiken. Tot in de jaren dertig waren alle ontvangers rechtuitontvangers met
een L.F. versterker, eventueel e'én of meer R.F. versterkers en ontdemping.
Voor maximale selectiviteit werd de ontdemping op het randje van instabili
teit ingesteld, of wel per ongeluk (of expres!) daaroverheen. De ontvanger
ging dan als zender werken en veroorzaakte in andere nabije ontvangers die
op min of meer dezelfde frequentie afgestemd stonden een fluittoon. Dit
hoogfrequent gejank werd aangeduid met een term die waard is ook onder
de nieuwe generaties radiofans bekend te blijven vanwege zijn bloemrijke ka
rakter: de Mexicaanse hond!
Wanneer we een schakeling construeren die nét niet oscilleert en de verster
king plotseling zodanig vermeerderen dat de schakeling wél moet oscilleren,
zal blijken dat het oscilleren niet ogenblikkelijk inzet. De schakeling heeft
een (zeer' korte) tijd nodig om op gang te komen, de oscillator moet ‘aan
lopen*. Knijpen we vlak daarna de oscillator weer dicht (Engels:quench) dan
is een ontvanger ontstaan die de superregeneratieve ontvanger of superreg
wordt genoemd. De schakeling wordt in en uit oscilleren gehaald door een
extra oscillator een quenchfrequentie te laten opwekken.Voor optimale re
sultaten moet de quenchfrequentie ongeveer een honderdste van de ont
vangen frequentie zijn, een superreg is daarom niet bruikbaar voor lagere fre
quenties aangezien de quenchfrequentie dan hoorbaar wordt.
De selectiviteit van een superreg isverbazendgoed, de eenvoud in aanmerking
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genomen. De gevoeligheid is enorm hoog. Het grote nadeel is dat de ontvan
ger sterk straalt en dus Mexicaanse honden produceert.
De superreg was de ontvanger die de frequenties boven 30 MHz ontsloot.
Van de jaren dertig tot in het begin van de jaren vijftig was bijna elke be
reikbare VHF ontvanger een superreg. Ook nu is het principe nog niet afge
dankt, omdat het voor zijn eenvoud verrassend goede resultaten oplevert.
DE SUPERHETERODYNE
Alle bovengenoemde ontvangers lijden echter ondanks ontdemping aan het
euvel van te grote bandbreedte, zeker op de hogere frequenties. Sinds het
begin van dc jaren dertig wordt daarom een type ontvanger gebruikt dat de
superheterodyne (kortweg ’super’) heet. Hierin worden alle ontvangen fre
quenties herleid tot een vaste frequentie door het signaal te combineren met
een tweede R.F. trilling. Deze vaste frequentie, de midden frequentie, is dus
ongeacht de afstemming constant. De kringen die op de middenfrequentie
(MF) zijn afgestemd bepalen voornamelijk de bandbreedte, die dus ook on
geacht de afstemming constant is. Dit proces van herleiden tot een vaste fre
quentie wordt met een verwarrende term ’mengen’ genoemd.
Wanneer twee frequenties f! en f2 aan een versterker worden toegevoerd,
zullen ze aan de uitgang inderdaad gemengd zijn: we vinden (eventueel ver
sterkt) de frequenties fj en f2 (fig. 4.6). Dit is bekend uit de LF techniek,
waar een versterker een mengsel van trillingen aan de uitgang reproduceert.

Fig. 4.6 'Mengen' in een lineair element.

Tevens is bekend dat het uitgangssignaal vervorming vertoont, er zijn har
monische frequenties n.fi en n.f2 aanwezig. Van transformatie naar een
andere frequentie is echter meestal geen sprake, vandaar dat de term
'mengen’ niet ongelukkiger gekozen had kunnen worden.
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Frequentietransformatie
Voor het omzetten van een frequentie in een andere door 'mengen' is een
niet-lineair element nodig. Dioden en actieve elementen zijn in een bepaald
deel van hun karakteristiek niet-lineair. Fig. 4.7 illustreert dit aan de hand
van een geïdealiseerde diodekarakteristiek. Links en rechts van het nulpunt
is de karakteristiek lineair, doch waar hij door het nulpunt gaat is hij ge
kromd. Leggen we nu weer twee frequenties aan de ingang van het element,
zodanig dat het werkpunt in de ’knik’ komt te liggen, dan is het signaal aan
de uitgang geheel anders dan aan de ingang. In dit geval worden de negatieve
helften afgesneden, het signaal fi is nog duidelijk te herkennen, het signaal
f2 bevat echter harmonischen (n.f2), die door een afgestemde kring uitge
filterd kunnen worden (fig. 4.8). Het resultaat is, dat de amplitude van f2
wordt bepaald door de amplitude van ^. Er is dus sprake van amplitudemodulatie, iets geheel anders dan additie.
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f2+,1 •

f2 ~f1 •

f1 ' f2>
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ft'f2

Fig. 4.7 'Mengen’ in een niet-lineair element: frequentie-transformatie.

Het is mogelijk te berekenen, en experimenteel aan te tonen, dat bij toevoe
ren van twee frequenties fi en f2 aan een niet-lineair element de som f2 + fj
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en het verschil f2 — fj ontstaan. Voor deze vorm van mengen kent het
Engels de uitdrukking heterodyning.
Het zal duidelijk zijn, dat de eenvoudige voorstelling van detectie die eerder
werd gebruikt niet juist is, omdat ook hier een niet-lineair element wordt
toegepast. Bij demodulatie van AM gebeurt in werkelijkheid in de diodedetector het volgende: de draaggolf f2 wordt tesamen met de twee zijbanden
f2 + f, en f2 - fj aan een niet-lineair element toegevoerd. Als resultaat van
heterodyning tussen draaggolf en zijbanden vinden we aan de uitgang onder
meer de frequenties (f2 + fi) - f2 en f2 - (f2 — fj), ofwel in beide gevallen
fi, de oorspronkelijke modulatie.

f\ + f2 >

f2~ft •

fl •
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J'res sf2
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f2 gemoduleerd met fj

T
Fig. 4.8 Uitfilteren van harmonischen na frequentie-transformatie.

Opzet van de superheterodyne
In de superheterodyne worden alle ontvangen signalen door frequentietransformatie omgezet in een vaste vrij lage middenfrequentie, typisch 460 kHz.
Op deze vrij lage frequentie is met beperkte middelen een acceptabele band
breedte te bereiken. In blokschema ziet een superhet er uit als in fig. 4.9.
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Fig. 4.9 Gebruikelijke opzet van een amateur ontvanger.
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eventueel eerst versterkt in een RF trap (ook wel preselecHet signaal wor daama toegevoerd aan een mengtrap of mixer. De mixer
tor genoemd) en ^ extra r.f. trilling toegevoerd van een oscillator
krijgt boven
oscjUator of VFO). Bij de afstemming worden de sig(variable frequ
^ afgestemd, zodanig dat tussen de ontvangen R.F. trilnaalkringen en^ stee(js een verschil gelijk aan de MF blijft bestaan. De MF
üng en de
wordt toegevoerd aan een Filter dat voor de gewenste bandhi6^ 4 et en versterkt in een MF versterker. Daama vindt normale detecbreedte zo^g ^ ^ sjgnaaj WOrdt na versterking doorgegeven aan een teletie p
juj^jprcker. In hoofdstuk I werd gezegd dat de signaalsterkte van
foon
zender door wisselende propagatiecondities kan veranderen (fading).
Bovendien loopt de sterkte van ontvangen zenders zeer sterk uiteen, men
° aan een 20 W zender op grote afstand en een 200 kW zender vlakbij,
denke
is in het algemeen een automatische versterkingsregeling (AVR,
automatic gain control: AGC) ingebouwd. Hoe sterker de input, hoe minder
versterking in de ontvanger, zodat de output van de ontvanger sterk wordt
genivelleerd.
Het is op deze wijze mogelijk een voldoend smalle bandbreedte op willekeu
rige ontvangstfrequenties te handhaven. De superheterodyne heeft echter
inherente nadelen die wel door zorgvuldig ontwerpen kunnen worden ver
minderd, maar nimmer geheel opgeheven.
TEKORTKOMINGEN VAN DE SUPERHETERODYNE
De twee inherente tekortkomingen van het superheterodyne principe zijn:
parasitaire mengproducten en spiegels.
Parasitaire mengproducten
Bij toevoeren van fi en f2 aan een niet-lineair element verschijnen op de
uitgang behalve f2 + fi en f2 — ft een aantal andere (parasitaire) mengpro
ducten. Al is het element niet-lineair, het blijft een versterker, dus de out
put bevat ook f2 en fj, en wel als sterkste componenten. Door de niet-lineainteit van de mixer ontstaan bovendien de harmonischen n.fj en n.f2.
Bovendien vinden we alle mogelijke som- en verschilfrequenties van deze
harmonischen met fi en f2 zelf en onderling.
Stemmen we een superheterodyne met een MF van 455 kHz af op 908 kHz,
dan wekt de VFO een trilling van 1363 kHz op. Aan de uitgang van de
mixer vinden we dan:
fi

908 kHz
1363 kHz
U + fi
2271 kHz
2.f!+f2 3179 kHz
2.f, -f2
453 kHz
2.f2 + f,3634 kHz

fa
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f*2 — fi

455 kHz (gewenste MF)

2.f,
1816 kHz
2.f2
2726 kHz
2.f2-f, 1818 kHz
2.f2 + 2.f, 4542 kHz
2.f2-2.fi 910 kHz

We vinden aan de uitgang behalve 455 kHz ook 453 kHz. Deze frequenties
liggen zo dicht opeen dat ze beide in de MF versterker zullen worden ver
sterkt. Ze worden dus beide doorgegeven aan de detector, waar ze worden
gecombineerd (interferentie) volgens hetzelfde mengprincipe tot ondermeer
een frequentie van 2 kHz, hoorbaar als een fluittoon. Bovendien zit er vlak
naast de gewenste zender op 908 kHz nog een parasitair product van 910 kHz,
dat weer een fluittoon oplevert.
Overigens was dit nog maar een kleine keuze, alleen beperkt tot de tweede
harmonischen. In werkelijkheid doen ook de hogere harmonischen van ^ en
f2 mee.

Spiegels
Stel dat we de bovengenoemde superheterodyne met een MF van 455 kHz
afstemmen in de 40 meter amateurband, op 7215 kHz. De VFO wekt dan
een frequentie van 7670 kHz op, 455 kHz boven de signaalfrequentie. We
zouden echter ook de VFO 455 kHz lager dan de signaalfrequentie kunnen
afstemmen, omdat het verschil dan weer gelijk is aan de MF. Gespiegeld
links en rechts van elke signaalfrequentie kunnen we dus twee VFO frequen
ties denken. Maar . . ook links en rechts van elke VFO frequentie kunnen
we twee signaalfrequenties gespiegeld denken! Er is dus een tweede signaal
frequentie die na mengen met fosc van 7670 kHz een MF van 455 kHz op
levert, namelijk 7670 + 455 kHz = 8125 kHz. Als de VFO afgestemd wordt
zodanig dat we een frequentie van fx ontvangen, zullen we gelijktijdig een
frequentie fy ontvangen die gelijk is aan fx + 2xMF of fx - 2xMF, afhan
kelijk of de VFO hoger of lager is dan het signaal.
Het bovengenoemde voorbeeld is zodanig gekozen, dat de spiegel van 8125
kHz midden in de 40-meter omroepband zit, waar zenders van enige hon
derden kW werken. Weliswaar staat de ontvanger niet op de spiegel afge
stemd, maar ook al is er meer dan één afstemkring aanwezig, de Q is niet zo
hoog dat bij afstemmen op 7215 kHz een spiegel op 8125 kHz geheel wordt
uitgefilterd. Vooral omdat het hier een sterke omroepzender betreft, zal de
spiegel gelijktijdig met het gewenste signaal zijn te horen, en mogelijk zelfs
harder zijn dan dat!
De afgestemde signaalkringen die aan de mixer voorafgaan, zullen op de
hogere frequenties een dermate grote bandbreedte bezitten dat de spiegels
niet voldoende worden verzwakt. De enige mogelijkheden om spiegels te ver
minderen bestaan uit:
1) gebruik maken van meerdere afstemkringen met hoge Q,
2) gebruik maken van een hoge MF. Omdat de spiegels altijd 2X de MF
van het signaal verwijderd liggen, zal de afstand tussen signaal en spiegel
(en dus de verzwakking door de signaalkring) dan groter zijn.
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Stem een transistor radio’tje met ferrietantenne af op een niet te sterke
zender op de middengolf. Houdt een gnddipper in de buurt van de radio en
stem deze af in het bereik 2 ..12 MHz. Hoewel de frequenties uit de dipper
veel hoger zijn dan de signaalfrequentie (zodat er geen sprake kan zijn van
harmonischen van de dipperfrequentie) is er toch een zeer groot aantal
fluittonen te horen. Een sterke zender op één van de frequenties die de dip
per dan opwekt zal ook tot fluitjes aanleiding kunnen geven. Omdat hier op
een lage signaalfrequentie wordt gewerkt is de spiegelselectie nog gunstig»
Een rechtuitontvanger vertoont deze fouten niet.
6'
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5 BETERE DETECTOREN - BETERE ONTVANGERS

De methode van detectie die tot dusver ter sprake kwam, was detectie van
de omhullende, zowel bij de rechtuit als bij de superhet. Het belang van de
detector in de ontvanger zal duidelijk zijn als we bedenken dat de detector
de enige trap in de ontvanger is die de informatie verwerkt. Alle toevoe
gingen in de vorm van kringen, versterkers, mixers en VFO doen voor de in
formatieverwerking niet ter zake.
Tekortkomingen van eenvoudige detectie
In de eerste plaats is detectie van de omhullende voor de meeste modulatiemethoden ongeschikt. Vergelijk voor het volgende de figuren 2.2 t/m 2.5.
AM: de beide zijbanden interfereren met de draaggolf in de detector,
waarbij de oorspronkelijke modulatie weer tevoorschijn komt. Detectie van
de omhullende is dus bruikbaar voor AM.
FM: door even naast de zender af te stemmen valt diens wisselende frequen
tie op de flank van de resonantiekromme (zie bijvoorbeeld fig. 3.7), waar
door de wisselende frequentie in wisselende amplitude wordt omgezet.
Er is een signaal hoorbaar, maar alle AM (en de meeste storing is van het AM
type) wordt ook ontvangen, terwijl een goede FM detector hiervoor onge
voelig is. De nadelen zijn dus groot, vooral omdat het rendement van FM op
deze wijze zeer laag wordt.
CW: in de pauzes wordt niets ontvangen; een draaggolf produceert alleen
een gelijkspanning. Deze zou op een penrecorder kunnen worden geschreven
(zoals in de oertijd werd gedaan), maar er is niets hoorbaar en snel seinen is
zo niet mogelijk. Voor CW is een dergelijke detector niet bruikbaar.
SSB: de ene zijband heeft niets om mee te interfereren, de eventuele draaggolfrest is daarvoor onvoldoende. In een envelope detector wordt wel iets
hoorbaar, maar met de oorspronkelijke modulatie heeft dit weinig uitstaan
de. Onbruikbaar!
DSB: hiervoor geldt hetzelfde als voor SSB, onbruikbaar dus.
Bovendien is voor AM de eenvoudige detector ook verre van ideaal. Eerder
werd opgemerkt dat AM geen economische methode van informatie-over55

dracht is: de draaggolf bevat geen informatie en is dus per definitie als sto
ring te beschouwen. De twee zijbanden zijn identiek, dit gaat ten koste van
de economie maar komt de redundantie ten goede. De omhullende van een
correct gemoduleerd AM signaal wordt nu bepaald door de combinatie van
zijbanden en draaggolf, en wel in een vast verband: de twee zijbanden zijn
amplitude-symmetrisch en in faze ten opzichte van de draaggolf, bovendien
is de som van de zijbandamplitudes nimmer groter dan de amplitude van
de draaggolf. Onder deze omstandigheden zal detectie van de omhullende in
principe de oorspronkelijke modulatie opleveren.
In de praktijk blijkt nu dat AM lijdt aan een ernstige vorm van fading: selec
tieve fading. De propagatie van radiogolven verschilt niet alleen voor de ver
schillende frequentiegebieden, maar soms ook voor frequenties die dicht bij
een liggen. Het is mogelijk dat voor een frequentie van 1526 kHz de propa
gatie anders is dan voor 1528 kHz. Dit kan komen door het gelijktijdig ont
vangen van ae directe en gereflecteerde golf of door eigenschappen van de
ionosfeer. Zodra er selectief iets aan het AM signaal verandert, zal de ont
vangen AM niet meer voldoen aan de voorwaarden dat de zijbanden ampli
tude-symmetrisch zijn, in faze t.o.v. de draaggolf en bovendien samen min
der sterk dan de draaggolf. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan
kan een omhullende detector nimmer de oorspronkelijke modulatie opleve
ren, maar slechts een sterk vervormd signaal. De standaardcombinatie van
AM en eenvoudige detector waarmee generaties radiofans zijn opgegroeid is
dus wel zeer ongelukkig. Bovendien is hij niet nodig!
DE HETERODYNE
De heterodyne of directe conversie ontvanger is al bijna zo oud als 'radio*
zelf, maar staat sinds het begin van de jaren zeventig weer volop in de be
langstelling.
DeBFO
Het begon allemaal met de ontvangst van CW. Voeren we behalve het CW
signaal aan de omhullende detector tevens een extra RF signaal toe (fig. 5.1)
dat wordt opgewekt door een extra oscillator, dan verandert de detectie in
eens wezenlijk. Er is sprake van toevoeren van twee signalen aan een niet-lineair element, zodat 'mengen* (heterodyning) zal optreden. Aan de uitgang
van de detector vinden we dus onder meer de som- en verschüfrequenties.
Stel dat we alles behalve de verschilfrequentie kunnen uitfilteren, wat vrij
gemakkelijk gaat. Stel dat we de extra oscillator (vroeger BFO - beat frequency oscillator - genoemd) vlak naast de draaggolf van het CW signaal af
stemmen, zeg 1 kHz hoger. Bij afwezigheid van de CW draaggolf is dan mets
te horen, bij uitzenden van de draaggolf horen we een fluittoon van 1 kHz.
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De uitgezonden informatie wordt dus omgezet in hoorbare fluittonen. Dit
kan in een rechtuitontvanger door de ontdemping op te voeren tot oscillatie
optreedt, in superhets is vrijwel steeds een aparte BFO ingebouwd.
r.f. signaal
2000 kHz

V
detector

1 kHz (audio)

T
oscillator
2001 kHz

Fig. 5.1

Detectie van CW.

De productdetector
In iets verbeterde vorm begon de detector plus BFO combinatie na de twee
de Wereldoorlog een nieuwe zegetocht. Door een niet-lineair element te ge
bruiken dat niet - zoals de eenvoudige diodedetector - het ontvangen signaal
gelijkricht, ontstaat de productdetector. De omhullende detector wordt be
ter kwadratuurdetector genoemd (Eng. quadrature detector), omdat de out
put mathematisch gezien het kwadraat van de input is: input S, output S2.
De output van een productdetector is echter mathematisch gezien het pro
duct van het ontvangen signaal Sj en het BFO signaal S2, dus Si X S2. Een
productdetector hoort dus zonder BFO signaal (S2 = 0) een output gelijk
aan nul te leveren.
De productdetector kwam in zwang door de vlucht naar SSB. Wanneer een
SSB zender een toon van 1000 Hz uitzendt, ziet het spectrum dat de detec
tor krijgt aangeboden eruit als in fig. 2.4. Voegen we nu de onderdrukte
draaggolf (in de fig. getekend) weer toe door de BFO exact op die frequen
tie af te stemmen, dan ontstaat weer de oorspronkelijke modulatie van 1000
Hz. Wanneer het SSB spectrum meerdere tonen bevat, worden deze op de
zelfde manier hoorbaar gemaakt. Omdat de BFO hier de verwijderde draag
golf (carrier) weer opnieuw ’inplant’ werd hij omgedoopt tot ’carrier insertion oscillator’ of CIO. Voorwaarde is, dat uiteindelijk een verschil van zo
mogelijk nul Hz tussen de CIO en de onderdrukte draaggolf bestaat. Fig.
5.2 geeft aan hoe een SSB signaal in een superhet wordt behandeld. Als
we op de verschillende aangegeven frequenties letten, blijkt dat zowel de
VFO als de CIO op één bepaalde frequentie afgestemd moeten worden
willen we de oorspronkelijke modulatie van 100 en 200 Hz uiteindelijk
horen. Verloopt een van beide, hetgeen voor de VFO is uitgewerkt, dan
produceert de detector geen herkenbaar signaal.
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Fig. 5.2

Het effect van VFO instabiliteit.

De moderne heterodyne
Als we nu toch productdetectie toepassen is het zinvol ons eens af te vragen
waarvoor alle andere trappen in de ontvanger van fig. 4.9 eigenlijk dienen.
Het blijkt dat dit neerkomt op selectiviteit, vandaar de vast-afgestemde MF
filters, mengtrap en VFO. Omdat mengen aanleiding geeft tot spiegels zal
extra preselectie nodig zijn. In de grond van de zaak is dit echter allemaal
niet essentieel, het gaat om de modulatie en die komt uit de productdetector.
Bij de heterodyne is S! altijd gelijk aan S2, de CIO wekt altijd dezelfde fre
quentie op als die waarop de signaalkring(en) is (zijn) afgestemd. Het is dus
een super met een M F van 0 kHz. Omdat het aantal aanwezige kringen ge
ring is, zou men verwachten dat de ontvanger door de grote bandbreedte
even onbruikbaar was als een rechtuit. Dat dit niet zo is, blijkt uit fig. 53.
In de brede doorlaatkarakteristiek van een ontvanger liggen twee AM zen
ders op een afstand van 10 kHz, beide gemoduleerd met 1 kHz. Een kwadratuurdetector levert beide zenders door elkaar op. Door interferentie van de
twee draaggolven ontstaat ook nog een fluittoon van 10 kHz. Filteren we
deze nu eens uit door de LF versterker alles boven 8 kHz te laten afsnijden,
wat gemakkelijk kan. De fluittoon verdwijnt dan, maar de veel lagere modulatiefrequenties van beide zenders blijven we door elkaar horen. Bij pro58
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ductdetectie ontstaan echter de frequenties die in het tabelletje bij de figuur
zijn aangegeven, en dit ziet er heel anders uit! Een hoogafsnijdend filter ver
wijdert niet alleen de fluittoon, maar ook de ongewenste modulatie van
zender II. Een heterodyne is dus even ’smalbandig’ als zijn LF gedeelte, en
dat is gemakkelijk smal te maken.
Na omzetten tot de MF
levert een productdetector:
zender 1:

1000 Hz
0 Hz
1000 Hz

zender 2:

9000 Hz
0 Hz
10.000 Hz

MF - doorlaat

zender U
1510kHz

Fig. 5.3

zender I
1500 kHz

Verschil tussen detectie van de omhullende en productdetectie.

Voordelen en nadelen
De heterodyne is niet alleen geschikt voor ontvangst van CW en SSB, maar
in principe ook voor AM. De CIO wordt exact op de draaggolf afgeregeld:
bij afstemmen ontstaat een steeds lager wordende fluittoon die op ’zwevingsnul’ (Eng. zero beat) wordt gezet.
De voordelen voor AM blijken wanneer selectieve fading optreedt. Stel dat
de draaggolf geheel uitvalt door selectieve fading, dan levert de CIO nog
steeds een referentiesignaal waarmee de zijbanden correct vergeleken wor
den. Van de omhullende blijft niets bruikbaais over, zodat een kwadratuur
detector een onherkenbaar signaal oplevert. Een ander extreem geval, het
wegvallen van een hele zijband met of zonder de draaggolf, produceert met
een kwadratuur detector gekwetter, een productdetector ziet echter een
gewoon SSB signaal met of zonder draaggolfrest.
Tegenover deze grote voordelen staan twee inherente nadelen: de CIO wordt
tot op de hoogste ontvangen frequenties afgestemd (bij een superhet alleen
op de veel lagere MF) en daar is het moeilijk om zonder verfijnde technieken
een oscillator op een constante frequentie te laten werken. Voor SSB is dit
niet zo kritisch (voor CW zelfs helemaal niet) aangezien een afwijking van
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zo’n 50 Hz naar boven en beneden wel toelaatbaar is. Voor AM is echter
zelfs een afwijking van 1 Hz ontoelaatbaar: bij Af = 1 Hz fladdert de ampli
tude met een frequentie van 1 Hz. Voor spraak is dit nog niet zo erg, muziek
wordt echter ongenietbaar. In de tweede plaats is een heterodyne niet vrij
van spiegels, al wordt dat in de literatuur soms beweerd. De spiegels liggen
hier direct naast elkaar. Hier is wel iets aan te doen, maar de heterodyne
wordt dan gecompliceerd.
De populariteit van de heterodyne of 'direct conversion’ ontvanger is echter
niet verwonderlijk: het is een uitermate eenvoudig te bouwen geval dat tot
op hoge frequenties verwonderlijk rustig (vrij van spiegels en parasitaire
mengproducten) is; weinig gevoelig is voor selectieve fading; CW, SSB en
min of meer AM ontvangt en een goede selectiviteit bezit. De afstemming is
echter enorm kritisch, een ’clarifier’ (zie verder) en goede vertragingen zijn
nodig.
Het grootste probleem van heterodynes van eenvoudige opzet (zonder uit
gebreide preselectie) is het ’doorslaan’ van sterke AM zenders, die dan op
alle mogelijke frequenties worden gehoord waarop ze niet thuishoren.
De synchrodyne
De problemen die de heterodyne oplevert bij AM ontvangst zijn te onder
vangen door de CIO in de pas te laten lopen (synchroniseren) met de ont
vangen draaggolf. Dit begint op het ideale communicatiekanaal te lijken,
waarin de zender de afstemming van de ontvanger bepaalt. Voor de informa
tie is het net andersom: de zender dient daar 'slaaf te zijn, de ontvanger
’heer’, omdat alleen door de ontvanger gewenste gegevens informatie zijn.
Dit type ontvanger wordt synchrodyne genoemd. Mits goed uitgevoerd is
het een ontvanger die vrij is van alle fouten behalve één: als er een sterke
ongewenste zender vrij dicht naast de gewenste zit, kan hij de synchronisatie
ovememen. In dat geval kunnen we de synchronisatie beter uitschakelen en
de synchrodyne als heterodyne laten werken. Een andere oplossing is de
synchrodyne te gebruiken als detector in een complete superhet, waar door
goed filteren in de MF versterker alle ongewenste zenders links en rechts
van de gewenste kunnen worden verwijderd.
Met deze laatste mogelijkheid zijn we in de buurt van de modernste en beste
detectiemethode: de fazegegrendelde detector (phase-locked loop, PLL) die
later uitvoerig behandeld zal worden. Hierin wordt het gewenste signaal ge
combineerd met een CIO en zodanig verwerkt dat de CIO aan het signaal
wordt gegrendeld. Een PLL is geschikt voor demodulatie van FM, AM, DSB
(als enige detector) en ook voor CW en SSB als de grendeling wordt uitge
schakeld.
COMMUNICATIESYSTEMEN
Aangezien het blijkt dat verschillende typen demodulator ook verschillende
prestaties leveren en bovendien in hoofdstuk 2 is gebleken dat verschillende
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typen van modulatie zich eveneens onderscheiden in rendement, is het
wenselijk een analyse te maken van het complete communicatiesysteem als
voorgesteld in fig. 2.1.
Een klassieke analyse van dit probleem werd gegeven door R.P. Haviland.
Hierbij werden onderzocht: AM, NBFM, SSB/C (enkelzijband met draaggolfrest), SSB en DSB. Deze werden gedemoduleerd met een kwadratuurgelijkrichter (normale diodeschakeling), discriminator voor FM, een normale
productdetector, een productdetector met keuze tussen de bovenste en
onderste zijband, een PLL (fazegegrendelde detector met CIO signaal dat
door het ingangssignaal wordt bepaald), en een binaurale detector: een PLL
met onafhankelijke weergave van de bovenste en onderste zijband. In het
laatste geval kon worden gekozen tussen de zijbanden, ze konden ook simul
taan worden weergegeven (ISB).
Beoordeling
Voor beoordeling voerde Haviland een nieuwe maatstaf in die voor het bepa
len van de kwaliteit van een communicatiesysteem geschikt is: de relatieve
effectiviteit van de communicatie of REC. Deze bedraagt het verschil van
het communicatie-potentiaal (CP) en het interferentie (storings-) potentiaal
IP, dus:
REC = CP - IP
Hierin is CP de mate waarin een gewenste informatie door een constante
’stoomevel’ kan worden overgebracht, IP is een maat voor de storende wer
king van een ongewenst signaal. Beide worden in dB uitgedrukt:
CP = informatievermogen - zenderinput
IP = spectrale vermogendichtheid + bandbreedte.
De REC is dus een directe kwaliteits-score voor de combinatie van zender +
storing + demodulator: hoe hoger REC, des te beter is de combinatie.
Bij de beoordeling werden twee gevallen onderzocht: zenders willekeurig
verdeeld (statistische verdeling) en zenders in vaste kanalen. Het laatste is
uitzondering, het eerste regel: op de middengolf bijvoorbeeld zijn officieel
vaste kanalen aangewezen, maar in de praktijk is er van statistische verdeling
sprake. De resultaten worden weergegeven in de volgende tabel.
REC/(dB)

kwadratuur
discriminator
product

product + zijbandkeuze
PLL
binauraal

gcnormd

statistisch

Demodulator
AM

NFM

SSB/C

-3,2

-20.4
- 7.4
-10,4

-3.4

-6.2
-3.2
-3.2
+2.8

- 7.4
- 7.4
-1.4

-0.4
-0.4
-3.4
-0.4

SSB

+ 10

+10
+ 7

+10

DSB

AM

NFM

SSB/C

+ 10

-3.0
+ 10
+ 7

+ 7

+ 10
+ 10

+ 7

+ 16

+ 10

+ 7

+ 7

+10
+ 10
+16

+ 10
+ 10
+16

SSB

DSB

+ 10

+ 7

+ 7

+ 10

+10
+ 7
+10

+10
+10
+16

• betekent: geen demodulatie mogelijk
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Conclusies
Haviland wijst er met nadruk op dat hij geen rekening heeft gehouden met
het verminderen van selectieve fading door het injecteren van een draaggolf
in de detector. In dit opzicht is een dergelijke detector dus steeds superieur
aan een kwadratuurdetector.
Aan de ontvangstzijde kan ongeacht maatregelen aan de zenderzijde een
grote verbetering worden bereikt door een PLL. In combinatie met binaurale presentatie wordt de grootste verbetering bereikt, vooral omdat een PLL
bovendien nog als gewone productdetector kan fungeren. De beste resulta
ten die hoe dan ook bereikt kunnen worden vereisen invoering van DSB.
Daarbij komt nog het niet geringe voordeel dat bij DSB een PLL detectiesys
teem op de zender ’lockt*. Verloopt de frequentie van de zender iets, dan
loopt de PLL mee; verloopt de afstemming van de ontvanger iets, dan loopt
de PLL eveneens mee. Al geldt dit maar voor geringe frequentie-afwijkingen,
de afstemming wordt veel stabieler dan bij SSB.
Ook andere auteurs, met name Costas, hadden eerder op de voordelen van
DSB gewezen, mede omdat de zender uiterst eenvoudig wordt. Dat gebeurde
in een tijd waarin PLL door de complexiteit van de schakeling nog in het laboratoriumstadium verkeerde. In ons land heeft J. Evers (PAOCX) lauweren
geoogst door deze materie in de jaren vijftig (!) aan te snijden.
Voor de luisteraar verdient invoeren van de PLL prioriteit, voor de zenders
geldt hetzelfde voor invoeren van DSB. In dat geval zijn vaste kanalen niet
eens meer nodig. De PLL biedt bovendien het voordeel dat hij voor andere
inferieure modulatiemethoden beter is, onder meer doordat selectieve fading
minder ernstige gevolgen heeft.
Merk op, dat in deze analyse CW en RTTY niet werden beschouwd. Beiden
zijn superieur in die zin dat ze genomen kunnen worden als andere metho
den falen, maar het ging hier om de overdracht van spraak (en eventueel
muziek).
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ONTVANGERSPECIFICATIES

Een ontvanger zal aan zekere minimale eisen moeten voldoen. Die eisen zul
len gedeeltelijk afhangen van het doel en zich dus lenen voor een compromis,
gedeeltelijk valt er niet aan te tornen zonder concessies aan de bruikbaar
heid.
SELECTIVITEIT
Doorlaatcurve
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat zenders een bepaald gedeelte van het RF
spectrum in beslag nemen: draaggolf en zijband(en). Er moet derhalve een
zekere afstand tussen de draaggolven van twee verschillende zenders worden
aangehouden willen hun zijbanden elkaar niet overlappen. De ontvanger
moet uiteindelijk slechts één zender selecteren. Dit vereist een rechthoekige
doorlaatcurve, die in Fig. 6.1 is aangegeven voor AM, SSB en CW. De top is
volkomen vlak, de curve valt dan ineens af met een flanksteilheid van 00 dB/
kHz. De -3 dB bandbreedte (hier identiek aan de
dB bandbreedte) be
draagt voor AM 9 kHz (omroep op MG) of 6 kHz (omroep op KG en onder
ongunstige omstandigheden), voor SSB 3 kHz en voor CW een paar honderd
Hz.

-3kHz *«------

*3kHz

AM

Fig. 6.1

—3kHz —•>
S$B

—SOOHz ■+—

CW

De ideale doorlaatcurven.

In de praktijk is deze doorlaat niet te bereiken. Een volkomen vlakke top is
allerminst noodzakelijk: afwijkingen zullen tot gevolg hebben dat de AF ka
rakteristiek niet helemaal vlak is. Uiteindelijk komt het geluid echter uit een
telefoon of luidspreker en die hebben nog wel aanzienlijk grotere pieken en
dalen in hun karakteristiek. De concessies kunnen hier groot zijn. Concessies
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aan de flanksteilheid zijn veel ongewenster, maar niet te vermijden. Fig. 6.2
toont een doorlaat die met eenvoudige LC bandfilters op 455 kHz is te ver
wachten. De bandbreedte bij —3 dB is redelijk goed, bij —30 dB is de door
laat echter meer dan tweemaal zo breed. We zouden nu kunnen redeneren,
dat een zijband van een storende zender die 30 dB wordt verzwakt niet hin
derlijk is. Daarbij houden we echter geen rekening met het feit dat de sto
rende zender wel eens 30 dB harder kan binnenkomen dan de gewenste, zo
dat hij uiteindelijk even hard wordt gehoord!
dB verlies

Fig. 6.2 Een in de praktijk gemeten doorlaat op 455 kHz, V vóór en V na nauw
keurig afregelen.

De Q van de kringen zou aanzienlijk kunnen worden opgevoerd door ontdemping. De doorlaat wordt dan als in fig. 6.3 aangegeven. Het is duidelijk,
dat deze doorlaat alleen voor CW te gebruiken is, omdat alle zijbandfrequenties - de modulatie dus - worden afgesneden. Voor het bereiken van een
werkelijk goede doorlaat zijn we aangewezen op een van de volgende moge
lijkheden:
1) op een veel lagere MF werken dan 455 kHZ. De flanken zijn dan steiler.
2) gebruik maken van elementen met zeer hoge Q in de MF versterker in
plaats van LC filters: kwartskristallen, keramische fdters.
Beide methoden hebben voor- en nadelen.
Een haalbare eis is, dat de -60 dB bandbreedte niet meer dan het dubbele
van de —6 dB bandbreedte bedraagt. Het is van groot belang dat de door64

laat op grotere afstand (in de ’stop-band’) niet weer omhoog komt (fïg.6.4).
Voor de stop-band verzwakking moet een waarde van meer dan 100 dB
worden geëist.
dB verlies

3

2

1
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2

1

3

+
Fig. 6.3 Het effect van ontdemping
op 455 kHz.

Fig. 6.4 Onvoldoende verzwakking in de
MF stop-band.

Spiegelselectie
De doorlaat van de MF heeft geen enkele invloed op de onderdrukking van
spiegels, aangezien deze door de menging op dezelfde frequentie zitten als
het gewenste signaal. Ze moeten zoveel mogelijk worden verzwakt vóór de
mengtrap. Hierbij komen drie factoren in het spel.
1) Keuze van de MF
Hoe hoger de MF, des te verder liggen de spiegels uiteen, omdat ze op een
afstand van 2XMF liggen. Op een hogere MF zijn echter ook gecompliceer
der MF filters nodig om een acceptabele doorlaat te krijgen; de eisen t.a.v.
spiegelselectie en smalle doorlaat zijn in zekere zin tegenstrijdig.
2) De acceptabele spiegelonderdrukking
Deze is veel moeilijker te specificeren dan men zou denken. De spiegelselec
tie van een ontvanger wordt uitgedrukt als de signaal/spiegel verhouding, ge
baseerd op identieke input van beide:
■■

_ output signaal
signaal/spiegel
output spiegel

■
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Nu is een stoorsignaal dat een output levert 40 dB onder de output van het
gewenste signaal absoluut niet hinderlijk. Toch is een spiegelselectie van
40 dB onbruikbaar, omdat de input van de spiegel zeer veel groter kan zijn
dan die van het gewenste signaal. Stemt men een ontvanger op een 50 W
zender af en ligt op de spiegelfrequentie een zender van 500 kW - hetgeen in
de praktijk mogelijk is - dan bedraagt het verschil in zenderoutput 80 dB. Al
kunnen we door factoren als de propagatie niet zonder meer stellen dat de
input van de ontvanger ook 80 dB zal verschillen, het zal wel duidelijk zijn,
dat de spiegel in dit geval met een spiegeldemping van 40 dB harder zal wor
den gehoord dan het signaal. De gangbare ontvangers met een MF van
450 kHz zijn daarom praktisch onbruikbaar op hogere frequenties. Vooral
in de 20-meter amateurband is ontvangst vrijwel onmogelijk. Men kan door
kiezen van de VFO frequentie (hoger of lager dan de signaal frequentie) soms
zorgen dat de spiegels in een stillere band vallen, in ieder geval niet in een
omroepband zoals in het bovengenoemde voorbeeld.
3) Bandbreedte vóór de mixer
Het aantal preselectiekringen, hun Q en de afstem frequentie bepalen de
bandbreedte van de ontvangeringang. Hoe smaller deze is, des te beter de
spiegelselectie uiteraard.
In de praktijk komt het er op neer, dat geen enkele ontvanger onder alle om
standigheden en op alle frequenties spiegelvrij is. Dit kan niet met het
superheterodyne principe. In de praktijk is een selectie van 60 dB haalbaar
en nog bruikbaar, zodat we deze waarde zullen aanhouden. In professionele
ontvangen worden soms waarden van 100 dB bereikt.
GEVOELIGHEID
In principe is de versterking van een ontvanger willekeurig hoog op te voeren,
doch dit is zinloos. Ten eerste is de ’ether’ niet uitsluitend gevuld met sig
nalen, maar ook met storing. Deze bestaat uit atmosferische storing (onweer),
kosmische ruis en zogenaamde ’man-made’ storing (elektrische apparaten).
Ten tweede ’ziet’ elke ontvanger aan de ingang een zogenaamde ruisbron.
Elke versterking in de ontvanger zal dus de ruis meeversterken, een signaal
dat zwakker is dan de ruis aan de ingang zal nimmer door versterking boven
de ruis uitkomen, en is dus met conventionele methoden niet hoorbaar.
Ten slotte produceert een versterker zelf ook ruis. Is deze sterker dan het
signaal (hetgeen voornamelijk in de eerste trappen van de ontvanger wordt
bepaald) dan is versterking zinloos.
In elke ontvanger zal de mengtrap snel de grootste ruisproducent zijn. Een
willekeurige buis of halfgeleider produceert meer ruis wanneer hij als meng
trap wordt geschakeld dan als versterker, omdat hij ingesteld moet staan in
een niet-lineair gedeelte van zijn karakteristiek, nabij het afknijppunt, waar
de ruiseigenschappen aanzienlijk slechter zijn.
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Ruis
De atmosferische ruis is afhankelijk van de frequentie waarop wordt geluis
terd (fig. 6.5). Bovendien kan een antenne op lage frequenties veel ’manmade noise’ opvangen. De maximale gevoeligheid van een ontvanger zal hier
vrijwel nimmer tot zijn recht kunnen komen. Een storingsniveaü aan de
ingang van 50 /iV (en dit is geen extreme waarde) zal een ontvangergevoeligheid van 2 /iV voor 10 dB signaal-stoorverhouding zinloos maken. (Deze spe
cificatie van de gevoeligheid betekent dat een ingangssignaal van 2 ptV uit
eindelijk 10 dB harder wordt gehoord dan de ontvangerrais, dit is nog net
bruikbaar.) Op de hogere frequenties kan het storingsniveaü lager zijn, zodat
daar de maximale gevoeligheid wel tot zijn recht kan komen. Veel hangt af
van de soort antenne en de omgeving.
nopv
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Atmosferische ruis als spanning over een afgestemde dipool.

Terwijl op lagere frequenties de bruikbare gevoeligheid in de eerste plaats
wordt bepaald door storingsbronnen buiten de ontvanger, wordt hij op
hogere frequenties meer afhankelijk van storingsbronnen in de ontvanger
zelf. Vooral op VHF is dit het geval, maar ook op frequenties boven 10 MHz
begint de ingang van de ontvanger al een belangrijke rol te spelen.
Ruis is het gevolg van het feit dat een elektrische stroom uit discrete deeltjes
(elektronen) bestaat. Een stroom is daarom een statistisch proces: per een
heid van tijd gaat een gemiddeld aantal elektronen door de geleider, het ab
solute aantal is echter aan statistische fluctuatie onderhevig. In een zeer kort
tijdsinterval wordt dit duidelijk: er kan net wél een elektron arriveren of net
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niet. Een dergelijke ruis is op te vatten als een wisselspanning van oneindig
veel componenten van verschillende frequentie. De effectieve waarde van
een ruisspanning over een weerstand van R Ohm is:
E = VS~kTBR
Waarin:
E = effectieve waarde in volt,
k = de constante van Boltzmann, 1,38 X 10~2 3,
T = de temperatuur van de weerstand in graden Kelvin,
B = bandbreedte van het meetinstrument in Hz,
R = weerstand in Ohm.
Vatten we de stralingsweerstand van de antenne op als de weerstand R en de
ontvanger als het meetinstrument, dan zal de ruis die de ontvanger produ
ceert verminderen wanneer T laag is (vandaar het gebruik van koeling in de
radio-astronomie) en wanneer B klein is. Daarom ruist een breedband FM
ontvanger meer dan een smalbandige ontvanger voor dezelfde frequenties
zou doen.
Ook de ontvanger zelf produceert echter ruis, die wordt uitgedrukt in een
ruisgetal. Een ideale versterker heeft een ruisgetal van 0 dB; een ontvanger
met een ruisgetal van 3 dB heeft aan de uitgang een signaal/storingsverhouding die 3 dB slechter is dan aan de ingang.
Voor buizen wordt de equivalente ruisweerstand gegeven. Als men de buis
ruisvrij veronderstelt, kan men de ruis toeschrijven aan een weerstand in de
roosterketen die alle ruis veroorzaakt. Typische waarden zijn 250 Ohm voor
een VHF triode, 1,5 kOhm voor een steile pentode en 30 kOhm voor een
mengbuis van het meerroostertype. Voor halfgeleiders wordt meestal het be
reikbare ruisgetal op een bepaalde frequentie gegeven.
Daar de mengtrap doorgaans de grote ruisproducent is, zal een RF versterker
worden toegevoegd om de mixerruis te maskeren. Voor het bereiken van een
laag ruisgetal moet een actief element met goede eigenschappen worden ge
bruikt in een correct ontworpen schakeling. Bovendien is het (voornamelijk
op VHF) nodig de ingang van de ontvanger iets foutief aan te passen: de
aanpassing voor maximale signaaloverdracht is niet dezelfde als de aanpas
sing voor optimaal ruisgetal.
Het is tegenwoordig geen probleem een ontvanger met een ruisgetal van 2 dB
te construeren, of met een gevoeligheid van enige tienden microvolt voor
10 dB S/N (’signal-noise*) verhouding. Het probleem is dat ontvangers die
kleine signalen goed verwerken in het algemeen niet in staat zijn sterke sig
nalen te verwerken. En dit is juist de belangrijkste eis die aan een ontvanger
moet worden gesteld.
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HET VERWERKEN VAN STERKE SIGNALEN
Vrijwel alle gangbare ontvangers zijn niet in staat sterke signalen te verwer
ken. Bij een input van enige tientallen mV laten vele sets het reeds afweten,
een ontvanger die 100 mV of meer kan verwerken is een uitzondering. Het
is goed dit te vergelijken met de streefwaarde voor professionele sets, die
rond de 1 V kan liggen. De beste ontwerpen (die ook voor amateurs uitvoer
baar zijn) kunnen inputs van meer dan 2 V de baas.
Als een ontvanger de aangeboden signalen niet kan verwerken, vertoont hij
een aantal verschijnselen waardoor de specificaties t.a.v. de gevoeligheid en
selectiviteit geheel zinloos worden. De ontvanger kan geheel worden dichtgedrukt,afstembereiken zitten vol zenders die er niet thuishoren en fluittonen,
ondanks goede MF bandbreedte worden meerdere zenders tegelijk ont
vangen.
Blokkeren
Een sterk signaal dat buiten de doorlaat van de MF versterker valt vermin
dert de versterking, zodat een zwak signaal onhoorbaar wordt. In het uiter
ste geval wordt de ontvanger geheel dichtgedrukt (blokkeren) zodat niets
meer wordt gehoord. Dit is eenvoudig aan te tonen door een signaalgenerator (dipper) zo’n 30 kHz naast de afstemming van een werkende ontvanger
te zetten en steeds dichter bij de antenne te houden. Hoe sterker de onge
wenste input, des te zwakker wordt het ontvangen signaal.
Het ongewenste signaal wordt door de preselectiekringen niet tegengehou
den en kan in de RF trap, maar vooral de mengtrap worden gelijkgericht,
waardoor het werkpunt verschuift. Via de ASR kunnen andere trappen
eveneens worden beïnvloed.
Kruismodulatie
De niet-lineaire karakteristiek van actieve elementen lijkt doorgaans op een
derdemachts curve. Wanneer twee signalen aan de input worden aangelegd,
wordt de modulatie van het sterke ongewenste signaal gesuperponeerd op
die van het zwakke gewenste signaal. De twee zenders worden door elkaar
gehoord ondanks een smalle MF doorlaat. Een smalle MF bandbreedte
brengt geen verbetering, omdat kruismodulatie voornamelijk in de mengtrap
en in ernstige gevallen in de RF trap ontstaat.

:
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In term o du la tie
Dit verschijnsel, dat goed uit de Hi-Fi techniek bekend is, berust eveneens
op niet-lineairiteit van de actieve elementen. Hierdoor ontstaan in de eerste
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plaats derde orde producten: als twee signalen f! en f2 intermoduleren ont
staan de ongewenste producten 2fj -f2 en 2f2-f1# In ernstige gevallen ont
staan vijfde orde producten: 3fj -2f2 en 3f2-2f2.
Op het ogenblik is er geen algemeen aanvaarde wijze waarop blokkeren,
kruismodulatie en intermodulatie worden gespecificeerd. Het is daarom
uiterst moeilijk ontvangers op papier in deze opzichten met elkaar te verge
lijken. Eén van de moeilijkheden is deze: alle drie de genoemde verschijn
selen kunnen worden veroorzaakt door signalen op (in principe) een onein
dige reeks frequenties. Zo zijn intermodulatieproducten in principe altijd
hoorbaar zolang de uiteindelijke resulterende frequentie in de afstemming
valt. Het zal echter duidelijk zijn dat de sterkte van ongewenste signalen af
neemt naarmate ze verder van de afstemfrequentie verwijderd zijn, zodat ze
door de ingangskringen worden verzwakt. Bij de specificatie zou dus de fre
quentie van de ongewenste signalen (in kHz links en rechts van de afstem
frequentie) gestandaardiseerd moeten zijn, doch dat is niet het geval.
Door de verwantschap tussen blokkeren, kruismodulatie en intermodulatie
zijn ze door dezelfde maatregelen te beperken:
-

gebruik maken van zo lineair mogelijke actieve elementen
in een zo lineair mogelijke schakeling
in een zo lineair mogelijk stuk van hun karakteristiek
zo sterk mogelijke verzwakking van ongewenste signalen door scherpe
preselectie
- zo laag mogelijk houden van de versterking vóór het filter dat de uitein
delijke selectiviteit bepaalt.
Het ontwerpen van trappen op zo goed mogelijk verwerken van sterke sig
nalen wordt extra moeilijk, omdat de ontvanger tevens zo zwak mogelijke
signalen moet kunnen verwerken. Dit drukt men uit in de dynamiek, gespe
cificeerd in dB. Een ontvanger die signalen tussen 1 pV en 1 V kan verwer
ken heeft een dynamiek van 120 dB (de beste gepubliceerde ontwerpen be
reiken waarden tegen 140 dB). De problemen worden duidelijk bij vergelij
king met een Hi-Fi versterker: een microfooningang die een signaal van ^ mV
nog net hoorbaar zou maken, zou dan een maximale input van 100 V audio
moeten kunnen verwerken met een harmonische vervorming van minder dan
0,01%.
Uiteraard is een dergelijke dynamiek alleen maar te bereiken door gebruik te
maken van AVR (vergelijkbaar met compressie in de audiotechniek), maar
een onjuist ontworpen AVR kan de niet4ineairiteit juist verergeren.
Omdat de mengtrap het meeste last heeft van niet-lineairiteit moet het sig
naal ervóór zo laag mogelijk worden gehouden. Omdat een mengtrap echter
ook inherent meer ruis produceert, zal de gevoeligheid dan tekortschieten.
De verbeteringen welke kunnen worden bereikt zijn alle toe te schrijven aan
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het gebruik van een zeer lineaire en ruisvrije mengtrap voorafgegaan door
een minimum aan (zeer lineaire) RF versterking.
PARASITAIRE SIGNALEN
Parasitaire signalen (Engels: spurious responses) zijn signalen die op de afstemschaal lijken te zitten, maar in werkelijkheid in de ontvanger zelf wor
den opgewekt, of via een andere dan de voorgeschreven route binnenkomen.
Een aantal werd al genoemd: spiegels, parasitaire mengproducten, intermodulatieproducten. Een paar andere parasieten zijn de volgende.
MF doorslag
In een superheterodyne ligt de MF vast. Omdat een mengtrap óók de MF
zelf doorlaat, zou de ontvanger ongeacht de afstemming ook steeds zijn af
gestemd op de MF. Dit is uitstekend te horen op vele middengolfsupertjes,
die op de achtergrond van zwakke zenders voortdurend morsetekens laten
horen. De remedie bestaat uit scherpe preselectie plus eventueel een vast
afgestemde sperkring voor de MF aan de ingang van de ontvanger. In ont
vangers waarin tweemaal wordt gemengd (dubbelsupers) is er ook twee
maal kans op MF doorslag.
Lekken
Het signaal kan buiten de afstemkringen of het MF filter om worden door
gegeven, bijvoorbeeld via de AVR leiding of andere stukken van de bedra
ding. Hoe scherper de filters, hoe 'lekvrijer’ de opzet moet zijn. Vooral van
belang voor MF filters als de stop-band verzwakldng in de buurt van de 100
dB komt.
Interne oscillatoren
De CIO, VFO en eventueel aanwezige kristaloscillatoren zullen naast de
grondtoon ook harmonischen produceren. Deze moeten sterk worden on
derdrukt (met 100 dB of meer) voor ze de ingang kunnen bereiken, anders
zijn er vaste fluitjes in de afstembereiken.
Oscillatorruis
Bij elk mengproces (mengtrappen en productdetectors) wordt het ingangs
signaal niet alleen met een oscillatorsignaal gemengd, maar ook met de ruis
die de oscillator produceert. Het signaal wordt daardoor voorzien van twee
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ruiszijbanden, ook al is de ingang goed ruisvrij. De gevoeligheid van de ont
vanger wordt dus verminderd.
Brom en AF ruis zijn eveneens als parasitaire signalen op te vatten en moe
ten worden gereduceerd tot een minimum. Een veel voorkomende oorzaak
van brom is een voedingstransformator die via het chassis een afstemcondensator in trilling brengt.
STABILITEIT VAN DE AFSTEMMING
De afstemming van een superheterodyne wordt bepaald door de frequentie
waarop de selectieve filters staan afgestemd en de frequentie van de oscillator (oscillatoren), die voor het mengen gebruikt wordt (worden). De afstem
ming van de MF filters mogen we in eerste instantie wel als constant be
schouwen, de afstemming van de ontvanger hangt dus af van de variabele
oscillator, de VFO. Door allerlei factoren, die in extenso behandeld zullen
worden, bezit elke oscillator een zekere instabiliteit. Tenzij deze instabiliteit
binnen zeer nauwe grenzen gehouden wordt, is de afstemming van de ont
vanger instabiel. Van alle mogelijke fouten die ontvangers kunnen bezitten is
dit verreweg de ernstigste; een ontvanger waarvan de afstemming varieert
zonder dat we aan de afstemknop komen is een hopeloze zaak. Een eenmaal
afgestemde VFO zal die frequentie zo lang mogclijk en zo nauwkeurig moge
lijk moeten vasthouden. Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zal
de ontvanger twee gebreken vertonen.
1) Absolute nauwkeurigheid
De schaalijking wordt geheel bepaald door de nauwkeurigheid van de VFO.
Het minimaal afleesbare verschil op de schaal moet gelijk zijn aan de band
breedte van de ontvanger (bij -60 dB bijvoorbeeld). Als de VFO meer gaat
afwijken van de oorspronkelijke frequentie dan dit 'minimaal afleesbare ver
schil’, klopt de schaal niet meer en is herijking nodig. De VFO kan in een
slechte ontvanger aanzienlijk grotere ’sprongen’ maken dan dit minimaal af
leesbare verschil, maakt u zich niet de illusie dat het wel mee zal vallen!
2) Relatieve nauwkeurigheid
Al kunnen we voor de VFO een afwijking van ± 1 kHz nog toelaten voor
wat de afstemschaal betreft, de VFO zal tijdens het luisteren naar SSB nog
veel minder van de eenmaal ingestelde frequentie mogen afwijken. Bij detec
tie van SSB vindt immers weer een mengproces plaats, de a.f. modulatie
wordt hoorbaar gemaakt door het mengen van het r.f. signaal eerst met de
VFO (voor de afstemming) en daarna met de CIO (carrier insertion oscilla
tor of BFO). In het diagram (fïg. 5.2) wordt het effect van VFO instabiliteit
bij SSB uit de doeken gedaan. Voor SSB geldt daarom dat afwijkingen van +
of —50 Hz tijdens het luisteren nog acceptabel zijn, grotere niet meer.
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7

PLANNING EN CONSTRUCTIE

Voor elk elektronisch instrument kan men onderscheid maken tussen twee
'schema’s: het blokschema en de detailschema’s. In het blokschema worden
de verschillende trappen (versterkers, oscillatorene.d.) beschouwd als doosjes
met bepaalde eigenschappen, die in een zeker aantal en in een zekere volg
orde aan elkaar worden gekoppeld. De detailschema’s geven dan aan welke
elektronische componenten er in de doosjes zitten. Bij de uiteindelijke con
structie wordt ten slotte de meest logische en stabiele manier gezocht om de
doosjes te rangschikken en de componenten in de doosjes onder te brengen.
Door de ontwikkeling van IC’s (geïntegreerde schakelingen) is dit principe
van de doosjes ook tastbare werkelijkheid geworden, waarbij het soms ge
heel onbelangrijk is wat er precies in de doosjes (IC’s) zit zolang ze maar
doen wat ze moeten doen.
Functionele eenheden
De ernstigste fouten die in een ontwerp kunnen worden gemaakt, zijn fou
ten in de opzet van het blokschema. Hier wordt in hoofdzaak bepaald waar
een compromis mag worden gesloten en waar niet. Fouten die op dit funda
mentele niveau worden gemaakt, zijn niet meer te herstellen: terwijl men
in een bestaande ontvanger doorgaans eenvoudig een slechte productdetector door een goede kan vervangen, zal het bijna steeds onmogelijk blijken
iets aan de basis-opzet te veranderen. Zo kan men niet overgaan op een
geheel andere MF zonder alle MF-filters en VFO spoelen te vervangen!
In het algemeen is een ontvanger niet een 'monolithisch blok’, hij bestaat uit
een aantal functionele eenheden die geheel afzonderlijk kunnen worden be
schouwd: de afstemeenheid, het MF gedeelte,het AF gedeelte en de voeding.
Die scheiding kan ook werkelijk worden doorgevoerd, zodat de ontvanger
uit verschillende losse eenheden bestaat. Verschillende professionele ont
vangers bestaan uit een aantal eenheden voor montage in een instrumenten
rek. Ook voor eigen constructies biedt deze opzet grote voordelen: de con
structie wordt eenvoudiger en beter, wijzigingen kunnen gemakkelijker wor
den aangebracht en uitbreidingen die anders niet mogelijk zijn scheppen
geen extra problemen.
Afstembereik
Welke frequentie wordt ontvangen, hangt in de allereerste plaats af van de
frequentie waarop de VFO van de ontvanger staat afgestemd. In de tweede
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plaats moeten de signaalkringen worden afgestemd om maximale signaal
sterkte en spiegelselectie te verkrijgen.
Hoewel er ontvangers (en vooral: transceivers of zend/ontvangers) zijn die
slechts voor één band zijn bedoeld (in het algemeen de 2-meter amateurband
wanneer we afzien van professionele apparatuur), zal men voor DX-en
behoefte hebben aan meerdere bereiken. Een ideale communicatie-ontvanger
is ’general coverage’: het bereik 150 kHz tot 30 MHz is zonder hiaten te ont
vangen en de ontvanger is geschikt voor meerdere soorten modulatie.
Het probleem doet zich voor, dat voor nauwkeurig afstemmen van de VFO
deze slechts een klein frequentiebereik mag bestrijken: met goede vertra
gingen en aflezing hooguit een paar MHz, liever aanzienlijk minder (1 MHz
of zelfs 500 kHz).
Eénknopsafstemming
Sinds de jaren dertig is het gebruikelijk geweest de ontvanger slechts met
één knop af te stemmen, dus de VFO tegelijk met de signaalkringen. Om een
redelijke afstemnauwkeurigheid te bereiken zijn er dan voor een general
coverage ontvanger minstens 6 afstembereiken (’banden’) nodig. Ook dan is
het afstemmen op SSB buitengewoon lastig, zodat een clarifier (hoofdstuk 10)
nodig zal zijn. In ieder geval zal de ontvanger een groot aantal spoelen gaan
bevatten: per bereik zijn er minstens 3 nodig (RF, mengtrap, VFO), zodat
het totale aantal 24 spoelen kan bedragen. Het is vrijwel onmogelijk deze
24 spoelen met padders en trimmers zowel goed afgeschermd als stabiel in
een ontvanger op te nemen, tenzij met professioneel materiaal wordt ge
werkt. Bovendien zal de afstemming ook met het beste materiaal niet vol
komen reproduceerbaar zijn: door zeer kleine parasitaire capaciteitjes zal de
afstemming bij herhaaldelijk overschakelen naar hetzelfde bereik toch altijd
iets verschillen.
In de loop van de tijd zijn verschillende constructies in zwang gekomen om
een goed afstemcomfort te verzekeren en de spoelsets op aanvaardbare
manier weg te werken.
1) Beperking van het afstemgebied. In de militaire sector werd het LG en
MG bereik vaak met speciale sets ontvangen (B-41, BC-969, BC-314,
R-101 e.d.), omdat het hier om andere toepassingen ging zoals peilingen.
Voor de communicatie werd dan gebruik gemaakt van een set die boven
1,5 MHz begon en doorgaans bij 20 MHz ophield, omdat deze frequenties
alleen overdag en tijdens goede ionosfeerconditie bruikbaar zijn. Het
bereik werd dan bijvoorbeeld in 6 banden gesplitst, de afstem-C kreeg een
zeer goede wormwielvertraging en de spoelen werden mechanisch zo
stabiel mogelijk geconstrueerd, eventueel in een roterende spoeltrommel,
(Duitse ontvangers uit W.O. II, B-40) of in stabiele bakjes (BC-312 en
348 als bekende vertegenwoordigers).
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Het gebruik van een aparte LF ontvanger voor bijvoorbeeld het gebied
100 tot 1700 kHz in 4 banden is voor DX-amateurs zonder meer sterk
aan te bevelen, aangezien er aan speciale eisen moet worden voldaan
(veel meer atmosferische en man-made storing, richtantennes noodzake
lijk).
2) Bandspreiding. Het afstemcomfort werd wel verhoogd door aan de
hoofd-afstemcondensator een kleinere parallel te zetten. Deze stemde
dan de VFO en afstemkringen over een kleiner gebied af (bandspreiding).
De afstemming is dan natuurlijk afhankelijk van de stand van zowel de
hoofd- als de bandspreidingscondensator. Dat wil zeggen dat de ijking op
de bandspreidingsschaal alleen voor bepaalde kleine gebiedjes kan gelden.
De hoofdafstemming moet dan (met behulp van een ijkgenerator) zo
goed mogelijk op een bepaalde frequentie worden gezet. De nauwkeurig
heid van deze methode is niet geweldig, bandspreiding is alleen bruikbaar
voor bepaalde delen van een band en is een noodoplossing. De methode
werd toegepast in ettelijke militaire ontvangers (Hammarlund typen als
BC-779; AR-88), ontelbare amateurontvangers en is in de laatste sector
nog in gebruik bij een recent type.
3) Spoelbakjes. Een voortreffelijke methode om de spoelschakelaar met zijn
instabiele bedrading te vermijden, is het opnemen van de spoelen in
spoelbakjes (fig. 7.1). Per bereik wordt het desbetreffende bakje ingeprikt.
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Fig. 7.1. Constructie van spoelbakjes.

De keuze van de bereiken is zeer vrij, evenals de keuze in gebruikte
onderdelen; uitbreiding kan ten allen tijde gebeuren. Veel hangt af van de
kwaliteit van de pluggen, die niet alleen uitstekend contact moeten
maken, maar ook capaciteitsarm moeten zijn. Een groot voordeel is dat
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spoelen van andere bereiken geen storende invloed kunnen uitoefenen
(parasitaire resonanties). In feite wordt met spoelbakjes hetzelfde bereikt
als met een roterende spoeltrommel, die echter én omvangrijk én kost
baar is. Een nadeel is dat de spoelbakjes weg kunnen raken, iets dat een
bron van wanhoop is geweest bij de militaire uitvoeringen van de bekende
National HRO serie zodra ze in surplus verkrijgbaar werden.
Tweeknopsafstemming
Enige decennia lang was éénknopsafstemming voor een communicatie-ontvanger bijna een absolute voorwaarde wilde hij worden geaccepteerd. Alleen
vrijgevochten constructeurs die niets hoefden te verkopen (vaak amateurs)
weken hiervan af. Het is namelijk absoluut overbodig de VFO en signaalkringen tegelijk af te stemmen en het heeft voordelen dit zelfs niet te doen.
In dat geval wordt nauwkeurig de VFO afgestemd, de signaalkringen worden
eenvoudig op maximaal signaal gepiekt met de ’preselector’ afstemming, die
vrij grof kan zijn.
Deze methode die lang als ouderwets gold, vindt door de ontwikkeling in de
ontvangertechniek weer steeds meer ingang, en soms bestaat zelfs geen andere
mogelijkheid dan dit ’terug naar vroeger’. De voordelen zijn als volgt:
- het berekenen, construeren en afregelen van de spoelen wordt vereen
voudigd;
- omdat de preselectorafstemming minder kritisch is, kan daarvoor wél het
bereik 1,6 tot 30 MHz in een klein aantal banden worden bestreken
(bijvoorbeeld 3), zodat er aanzienlijk kan worden bezuinigd;
- apart afstemmen van de VFO betekent dat er één sectie op de afstem-C
vrijkomt voor een extra signaalkring, dus betere spiegelselectie;
- de preselectiekringen kunnen zelfs worden afgestemd met capaciteitsdioden, wat voor een stabiele VFO problemen kan opleveren;
- met één VFO bereik kan men door gebruik te maken van de som- en
verschilfrequentie twee afstembereiken ontvangen, zoals in Fig. 7.6.
Tweeknopsafstemming vindt toepassing in twee soorten ontvangers.
1) Converters. Dit is een ’klassieke’ toepassing die reeds zo’n dertig jaar
bestaat en nog steeds in gebruik is. Er wordt uitgegaan van een ontvanger
met slechts één afstembereik, waarvoor dan gemakkelijk éénknopsaf
stemming is te verwezenlijken. Alle andere banden worden door conver
ters omgezet naar dit ene bereik, de variabele MF. De converter bevat
een niet-afstembare oscülator, vaak een kristaloscillator, plus preselectorkringen die worden gepiekt. Er kan voor elk bereik een aparte converter
zijn, zoals bekend is van de 2-meter en 70-centimeter amateurbanden. De
bandkeuze is dan eenvoudig: inschakelen van de gewenste converter.
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Hiervan bestaan ettelijke commerciële voorbeelden. Een dergelijke
ontvanger heet een dubbelsuper (tweemaal mengen van het signaal) en
komt nog verder ter sprake. In een moderne versie bestrijkt de converter
een groot aantal banden: omschakelbare signaalkringen voor bijvoorbeeld
4 bereiken en in plaats van een kristaloscillator een spotfrequentiegenerator of Wadley loop (zie hoofdstuk 14). De FRG-7 ontvanger is hiervan
een commercieel voorbeeld, evenals de Racal ontvangers die het principe
van de Wadley loop introduceerden.
2) Synthesizers. Dit is de meest recente ontwikkeling, die zeker in de ko
mende jaren de ontvangertechniek zal gaan beheersen en ook aparte af
stemming van VFO en signaalkringen vraagt. De VFO is hier vervangen
door een synthesizer die op willekeurige frequenties kan worden ingesteld
met een zeer grote nauwkeurigheid (100 Hz is typisch). Vaak gebeurt dit
met schakelaars voor de decaden, maar met behulp van een microproces
sor zijn ook geraffineerde vormen van variabele afstemming mogelijk zoals
automatisch zoeken. Een dergelijke nauwkeurige afstemming heeft voor
signaalkringen geen zin en decadische afstemming is daar zelfs niet moge
lijk. In dat geval worden de signaalkringen als ’preselector’ afstemming
uitgevoerd. Voor automatisch zoeken wordt de preselectie-afstemming
uit de synthesizer herleid en met capaciteitsdioden uitgevoerd.
Afleesnauwkeurigheid
Als minimale eis moet men stellen dat twee zenders die nog gescheiden te
ontvangen zijn ook duidelijk op de afstemschaal zijn te onderscheiden. Het
maakt dus enig verschil of hoofdzakelijk naar omroep, SSB of CW wordt
geluisterd: met een scherp filter voor SSB zal de schaal op minder dan 3 kHz
moeten kunnen worden afgelezen, voor CW zal de aflezing zelfs onder 1 kHz
moeten zijn.
Schalen met schuivende wijzers zullen in het algemeen niet voldoen aan der
gelijke eisen van afleesnauwkeurigheid, tenzij ze met slipvrije tandwielen
werken en de afstemknop zelf ook van een schaalverdeling (bijvoorbeeld in
100 delen) is voorzien.
Het is vanzelfsprekend dat een dergelijke ontvanger - die op een frequentiemeter gaat lijken - moet voldoen aan de elementaire eis voor alle meetappa
raten: de mogelijke afleesnauwkeurigheid moet ook werkelijk zin hebben.
Een afleesnauwkeurigheid van 1 kHz heeft geen zin als de nauwkeurigheid
van de ijking en de stabiliteit van de VFO (en eventuele andere oscillatoren)
niet beter zijn dan 1 kHz en bij voorkeur een fractie daarvan. Aan de hoog
ste eisen kan alleen worden voldaan door directe meting van de VFO fre
quentie met een digitale frequentiemeter, waaruit de werkelijke afstemfrequentie elektronisch wordt herleid.

77

Spiegelselectie
Er komen hier vier factoren ter sprake: de minimaal acceptabele spiegelonderdrukking, de keuze van de MF, de kwaliteit van de signaalkringen en hun
aantal en de te verwerken signaal frequenties.
Voor de minimaal acceptabele spiegelonderdrukking werd eerder een waarde
van 60 dB genoemd, met de kanttekening dat eigenlijk veel hogere waarden
nog onvoldoende kunnen blijken.
Wat de kringkwaliteit betreft: spoelen met een Q van 100 zijn bereikbaar en
ook een Q van 200 is met verkrijgbaar materiaal te halen. In de schakeling
zal de effectieve Q echter lager zijn vanwege demping door de antenne en de
versterkende elementen. Voor miniatuurspoeltjes op gewone spoelvormpjes
is het veiliger de onbelaste Q rond de 50 te schatten. Met e'e'nknopsafstemming zijn 2 signaalkringen gemakkelijk onder te brengen (3-voudige afstem-C), 3 signaalkringen (4-voudige afstem-C) is hier wel het maximum. Be
langrijk is, dat zeer scherpe preselectie vóór de RF versterker - hoe gewenst
ook ter voorkoming van kruismodulatie - het ruisgetal ongunstig beïnvloedt.
Uit de grafiek van fig. 7.2 is eenvoudig te bepalen hoe groot de spiegelselec
tie ongeveer zal zijn. Deze grafiek geeft de verzwakking van een enkele kring
en een 2-krings kritisch gekoppeld bandfilter voor verschillende waarden van
Q en verschillende frequenties. In de grafiek is Af gelijk aan 2X de MF, fo is
de ontvangen signaal frequentie.
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Voorbeeld: Signaal frequentie 20 MHz, MF: 2 MHz, Q van alle kringen = 50
effectief. Q X~ is dus 50 X — = 10.
fo

20

Bij het cijfer 10 op de horizontale as hoort een verzwakking van 26 dB voor
een enkele kring en 44 dB voor het bandfilter. Tesamen geven ze dus een
verzwakking van 26 + 44 = 70 dB.
Men mag van een dergelijke berekening geen grote nauwkeurigheid ver
wachten, wel een bruikbare indicatie. Als vuistregel geldt dat de ontvanger
bruikbaar kan zijn tot 7X de MF (voor twee signaalkringen) of 20X de MF
(drie signaalkringen), met fatsoenlijke spoelen.
Het is illustratief de spiegelselectie eens te berekenen voor een transistorsupertje met een MF van 450 kHz en e'én signaalkring met een Q van 50 afge
stemd op 1600 kHz!
Drie oplossingen
Er zijn drie manieren om een ontvanger te construeren die én goed spiegelvrij én goed selectief is.
1) Lage MF, goede preselectie (fig. 7.3)
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Fig. 7.3. Ontvanger met lage MF
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Met vrij eenvoudige Filters is op een MF van 450 kHz, maar vooral op veel
lagere frequenties, een goede doorlaat te verkrijgen. De spiegels moeten
dan worden onderdrukt door een groot aantal afgestemde signaalkringen
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met hoge Q, onbelast 200 bijvoorbeeld. De belasting door de schakeling
moet zo laag mogelijk zijn en er kan zelfs gebruik gemaakt worden van ontdemping door een Q-vermenigvuldiger. Tweeknopsafstemming kan nood
zakelijk blijken: de gelijkloop in afstemming van de RF kringen moet
des te beter zijn hoe hoger de Q en hoe groter het aantal afgestemde krin
gen. Nu is onderlinge gelijkloop van de RF kringen gemakkelijker te berei
ken dan gelijkloop van de RF kringen en VFO.
Een nadeel is dat de VFO (die bij voorkeur boven de signaalfrequentie werkt)
op de hoge bereiken ook hoge frequenties moet opwekken. Hoe hoger de
frequentie, hoe slechter de stabiliteit van een eenvoudige VFO zal zijn. Een
ander nadeel is, dat het verloop van de verschillende bereiken op de schaal
zal verschillen. Dat betekent dus een ingewikkelde schaal of aflezen met gra
fieken, één per bereik, tenzij de VFO digitaal wordt uitgelezen.
2) Hoge MF (fig. 7.4)
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Het vereiste aantal signaalkringen is te reduceren door een hoge MF te ge
bruiken. Voor het bereiken van voldoende selectiviteit zijn dan speciale fil
ters nodig. De nadelen zijn weer: hoge VFO frequenties en aparte schalen,
tenzij synthesizers en digitale tellers worden toegepast. Een ander nadeel is,
dat de frequenties rond de MF nooit zijn te ontvangen. Met een lage MF van
85 kHz of de stand aard waarde rond 450 kHz is dit geen bezwaar, omdat
voor deze bereiken maar weinig interesse bestaat. Waarden rond de 5 of
9 MHz zijn voor een general coverage ontvanger echter niet bruikbaar. Er
zijn enkele ontvangers ontwikkeld waarin voor de lage bereiken een lage,
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voor de hoge bereiken een hoge MF wordt ingeschakeld. Hiermee worden
hiaten vermeden.
3) Dubbelsuper (fig. 7.5)
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Dit is een principe dat reeds lang bestaat en zoveel voordelen biedt dat het
zeker voor een general coverage ontvanger de voorkeur verdient.
Uitgaande van een ontvanger met een lage MF en goede selectiviteit wordt
het bereik naar hogere frequenties uitgebreid door er een converter (of
meerdere converters) voor te zetten. De ontvanger wordt dan gebruikt als
variabele MF, op frequenties waarde spiegelselectie nog aan de eisen voldoet.
Het afstembereik wordt dan vaak klein gehouden, 1 MHz of zelfs 500 kHz.
De ontvanger wordt uitgebreid met een willekeurig aantal banden van elk 1
of 0,5 MHz breed door vóór de ontvanger het signaal ’naar beneden’ te
mengen. De converter bestaat uit een RF versterker, een mengtrap en een
oscillator. Deze oscillator is niet afstembaar, omdat hij vanwege de variabele
MF per band slechts ée'n frequentie hoeft op te wekken. Uitgaande van een
variabele MF van bijvoorbeeld 3,5 tot 4,0 MHz kunnen we het bereik van
10,5 tot 10 MHz verkrijgen door het signaal te mengen met een vaste eerste
oscillatorfrequentie van 14 MHz. De vaste oscillator zal een kristaloscillator
zijn, die veel stabieler is dan een VFO. Dankzij de kristaloscillator is de sta
biliteit van de afstemming vrijwel geheel bepaald door de VFO in de achter
zet, en omdat die op de lagere frequenties werkt is hij stabieler. Bovendien
doet zich het prettige feit voor dat alle banden identiek verlopen en even
breed zijn, omdat ze volledig bepaald worden door de achterzet-ontvanger.
Het hele principe van dubbelsuperen staat of valt uiteraard met de kwaliteit
van de achterzet-ontvanger. Op het variabele MF bereik moet deze een zeer
goede spiegelselectie bezitten. Naast deze voordelen kent het principe
van de dubbelsuper ook kritische punten. Doordat er twee oscillatoren zijn,
is er een grotere kans op parasitaire instraling van de oscillatorfrequenties en
hun harmonischen. Harmonischen van de VFO kunnen rondom de converter
heen in de ingang terechtkomen en leveren fluittonen op als ze in het af81

stem bereik liggen. Ten tweede ontstaan door het dubbele mengproces ook
meer parasitaire mengproducten. En ten slotte betekent tweemaal mengen
een toename van de ruis, die niet door extra versterking kan worden opge
vangen, omdat de twee niet-lineaire mengtrappen toch al extra kans op
kruismodulatie geven. Vooral de tweede mengtrap moet uitzonderlijk goede
kruismodulatie-eigenschappen bezitten. Een converter vóór een bestaande
ontvanger die met een normale mengtrap en overdreven RF versterking
werkt (en dat doen de meeste eenvoudige ontvangers) zal daarom ongeschikt
zijn voor het verwerken van grote signalen.
In Fig. 7.6 wordt een blokschema gegeven van een converter die voor een
vliegtuigontvanger werd ontworpen. De achterzet dient als variabele MF
voor een bereik 2,5 tot 5,0 MHz. Dit is tevens een voorbeeld van kostenbe
sparing door gebruik te maken van 'omhoog’ en ’omlaag’ mengen met de
zelfde kristaloscillator (fosc + MF en fosc — MF). Met vier kristallen worden
zo acht banden ontvangen.
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Het RF gedeelte is nu in grote lijnen bepaald. Na één of twee maal mengen
zijn alle verschillende signaal frequenties omgezet tot een constante middenfrequentie. Merk op dat dit een logisch punt van scheiding is: het RF
gedeelte kan afzonderlijk worden gebouwd en afgeregeld en ook in een af
zonderlijke behuizing worden ondergebracht, zoals bij een converter ook al
tijd het geval is.
Het MF gedeelte
Dit is reeds in hoofdzaak bekend, aangezien we van een bepaalde MF zijn
uitgegaan. De filters staan dus reeds vast, ze moeten logisch rond de ver
sterkende trappen worden gerangschikt. Er zijn 2 tot 3 trappen nodig om
voor voldoende versterking te zorgen. In tegenstelling met wat vaak wordt
beweerd is het ook in de MF versterker nog steeds van belang de ruis zo laag
mogelijk te houden, vooral indien op een hoge MF wordt gewerkt met
scherpe Filters die nogal wat verliezen kunnen veroorzaken. Bovendien moet
de MF versterker uiteindelijk een behoorlijke output kunnen leveren, meer
dere volts.
De detector, AVR en CIO worden ontworpen naar gelang de eisen voor AM
of SSB. Ook hier kan weer een logische scheiding worden aangebracht: het
MF gedeelte levert nu audio.
Het AF gedeelte
Behoorlijke gevoeligheid, brom- en ruisvrijheid zijn noodzakelijk. De intermodulatie moet nog steeds zo laag mogelijk worden gehouden. Grote ver
mogens zijn echter niet vereist, voor telefoonontvangst zijn enige tientallen
mW voldoende, voor een fatsoenlijke luidspreker zal 1 W genoeg kunnen zijn.
De voeding voor de ontvanger kan met het AF gedeelte en de luidspreker
worden gecombineerd.
Eventueel kunnen in het AF blok speciale AF filters worden opgenomen, al
of niet in combinatie met dynamiekcompressie of begrenzing.
CONSTRUCTIEVE ASPECTEN
Actieve elementen
Tot dusver is niets gezegd over de aard van de actieve elementen (versterkers
e.d.) in de verschillende trappen. Dit zouden buizen kunnen zijn, transistoren, FET’s of IC’s. Indien we optimale eigenschappen zoeken, blijkt elk type
zijn specifieke toepassingen te hebben. In enkele zeer goede ontwetpen
worden dan ook zowel buizen als halfgeleiders en IC's door elkaar gebruikt.
Buizen zijn nog steeds superieur voor het verwerken van grote signalen tenzij
we afzien van enkele technieken (parametrische versterkers, power-FETS)
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die momenteel tot de professionele sector zijn beperkt. Met buizen in de
RF-, meijg- en MF-trappen is een dynamiek van 140 dB te halen. Ze zijn
echter niet ideaal voor oscillatorschakelingen, vanwege de warmteproductie
en mechanische instabiliteit. Een ander voordeel is dat buizen hoogimpedant zijn en daardoor de kringen niet belasten. Ook ’zien’ de in- en uitgan
gen elkaar niet, wat de stabiliteit bevordert.
Transistoren zijn niet goed bruikbaar in die gevallen waar kruismodulatie
kan optreden (RF, mengtrappen) vanwege hun ongunstige niet-lineaire ka
rakteristiek (uitzondering: speciale powertransistoren). In MF trappen kun
nen ze wel worden toegepast omdat vóór de eerste trap reeds een scherpe se
lectie dient plaats te vinden door een MF filter. Vanwege de lage impedanties
en kans op terugwerking (in- en uitgang zien elkaar) moeten speciale voor
zorgen worden genomen. Goed geschikt voor oscillatoren, AF versterkers,
schakelfuncties en gelijkstroom (DC) versterkers.
FET’s geven bijna vergelijkbare resultaten als buizen in de signaalverwerkende trappen, mits van goede schakelingen gebruik wordt gemaakt. De impe
danties zijn hoog, terugwerking via de grote inwendige capaciteiten vereist
aparte maatregelen. FET’s zijn tevens voor alle bij de transistoren genoemde
functies geschikt, behalve de AF eindtrap. VoorMOSFET’s zie ’RF verster
kers*.
IC’s. Er bestaan IC’s die in de signaalverwerkende trappen behoorlijke resul
taten kunnen leveren, zoals vele differentiaal versterkers en de SL 600 serie.
Bij de bouw kunnen echter onoplosbare problemen ontstaan omdat de
in- en uitgang zo dicht bij elkaar liggen en parasitair genereren ontstaat.
Bepaalde IC’s zijn zo ’heet* dat ze niet of nauwelijks uit VHF genereren zijn
te krijgen. Vaak is een schakeling alleen reproduceerbaar door exact copiëren van de print van het ontwerp. Een gezond principe is de toepassing
van IC’s wanneer geen alternatief mogelijk is: digitale schakelingen, speciale
functies als coherente detectie en fasegrendeling, complete AF trappen.
Componenten
Het meest kritische onderdeel is de combinatie van afstem-C, vertraging en
schaal. Dit komt nog uitgebreid bij de VFO ter sprake, doch hier kan het
volgende worden opgemerkt. Een afstem-C met aangebouwde wormwielvertraging is eigenlijk de enige goede mogelijkheid. Een losse wormwielvertraging kan aan de afstem-C worden gekoppeld met een flexibele koppeling van
zeer goede kwaliteit. Ideaal is een vertraging met twee schalen: één op de as
van de afstem-C, één in 100 delen verdeeld op de afstemknop. Voor de
weerstanden kiezen we opgedampte kooltypen, ruim bemeten voor de dissipatie. Condensatoren voor ontkoppeling kunnen keramisch zijn, in stabiele
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oscülatorschakelingen zijn keramische C’s doorgaans ongewenst. Schake
laars die een frequentiebepalend element in de VFO omschakelen moeten
van zeer hoge kwaliteit zijn: keramisch, brede contactvlakken en uitsteken
de arrêtering (’inklikken*). De dekken moeten onderling kunnen worden af
gestemd. Dergelijke schakelaars zijn duur en niet altijd gemakkelijk verkrijg
baar, vandaar het voordeel van de spoelbakjes.
Chassis en bouw

Fig. 7.7. 1. spoelbakje onder chassis; 2. afstemcondensator; 3. r.f. versterker; 4. mengtrap; 5. VFO; 6. X-tal filter; 7. m.f. versterker; 8. m.f. transformator;
9. m.f. versterker (AVR, AM detector); 10. m.f. transformator; 11. product
detector, CIO; 12. CIO spoel; 13. a.f. versterker; 14. telefoon uitgangstransformator; 15. S-meter; 16. afstemming; 17. a.f.volume; 18. functieschakelaar AM/SSB; 19. CIO afstemming; 20. CIO aan/uit; 21. ruimte voor calibrator, verzwakker etc. 22. antenne, naar 1 met coaxiale kabel; 23. r.f.
volume.
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Tenzij een bestaand ontwerp wordt gecopiéerd, is het gebruik van printjes niet aan te bevelen. In de eerste plaats heeft dit voor enkele stuks geen
zin, in de tweede plaats is een wijziging onmogelijk en in de derde plaats
kan het onmogelijk blijken bijvoorbeeld een MF versterker op print sta
biel te krijgen. Een methode die uitstekend voldoet is het werken op gaatjesplaat met holnietjes of contactbanen. De halfgeleiders worden dan
steeds in goede voetjes geplaatst, verbindingen worden met draad gelegd. Het
inbrengen van kleine onderdelen, R’s en C’s gaat ’recht toe, recht aan’,
niet vrijdragend maar steeds tussen twee soldeerpunten. Ontkoppel
C’s krijgen zo kort mogelijke draden en worden direct bij het te ontkop
pelen deel van de schakeling aangebracht. Vooral bij IC’s is dit belangrijk.
Alle onderdelen incluis de gemonteerde gaatjesplaten worden op een sta
biel chassis ondergebracht. Alle voedingsleidingen en dergelijke kunnen
aan de andere zijde van het chassis verlopen zodat ze geen ongewenste
RF signalen kunnen oppikken. Aarden geschiedt met dik draad, alle aardleidingen van een trap gaan naar één aardpunt als aangegeven in de schema’s.
In ontvangers met vele trappen kan het nodig zijn de aardleidingen van
elke trap naar één geïsoleerd punt te voeren, vandaar gaat dan een korte
dikke draad naar één centraal aardpunt voor de hele ontvanger.
Hoewel dit niet altijd hoeft, is het goed consequent de in- en uitgang van
elke signaalverwerkende trap te scheiden door een afscherming.
Bij de chassisplanning laat men bij elkaar behorende delen van de schakeling
zoveel mogelijk in een rechte lijn verlopen. Als er wordt overgegaan van
frequentie (van MF naar AF bijvoorbeeld) kan de schakeling om een hoek
lopen. Fig. 7.7 geeft twee voorbeelden van chassisplanning voor enkelsupeis. Voor het chassis wordt (óók voor kleine en lichte halfgeleider
ontvangers) een zo stabiel mogelijke uitvoering genomen, aluminiumplaat
van 1,5 mm is het minimum. Voor de kast geldt hetzelfde. Indien niet
strikt nodig is miniaturiseren ongewenst. Verdere mechanische aspec
ten komen nog bij de VFO ter sprake.
Signaalkringen
Het ontwerpen van optimale spoelen voor signaalkringen is specialistenwerk.
Zo is de Q van een spoel niet constant, maar vertoont ergens in het afstemgebied een maximum. De kunst is nu, de spoel zodanig te berekenen dat
deze piek bij de werkfrequentie komt te liggen. Met behulp van enige vuist
regels zijn goede spoeltjes echter gemakkelijk zelf te wikkelen, hetgeen
overigens een absolute noodzaak zal zijn wil men zelf iets op hoogfrequent
gebied gaan doen. Spoelmateriaal is bij vele adressen te koop, wikkeldraad is
te verkrijgen bij goede onderdelenzaken, wikkelinrichtingen voor motoren
of van oude trafo’s af te halen.
Voor ons komen twee soorten draden in aanmerking: massief koper eventueel verzilverd - en litzedraad. Litzedraad bestaat uit een groot aantal
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zeer dunne draadjes die in een omspinning tot één draad zijn verenigd. Dit is
bevorderlijk voor de Q van de spoel, vooral op lagere frequenties.
Voor zelfwikkelen zijn drie methoden geschikt (fig. 7.8): cylinderwikkeling,
wikkeling in secties, kruiswikkeling. Goede vuistregels voor spoelen wikkelen
zijn de volgende:
- neem de diameter van de spoel ruim en zeker niet minder dan de halve
spoellengte;
- maak geen fout in de keuze van het kernmateriaal voor de te verwerken
frequentie;
- gebruik litzedraad voor frequenties onder 1600 kHz en zo dik mogelijk
draad daarboven;
- wikkel cylinderspoelen altijd met een spatie gelijk aan de draaddiameter
of meer. Dit kan eenvoudig door twee stukken draad tegelijk te wikkelen
en dan één draad te laten vervallen. Nooit zonder spatie wikkelen!

cilinder

krviswikkeling

Fig. 7.8. Methoden van wikkelen.

Per frequentiebereik kunnen de volgende regels helpen:
Frequenties tot 1,5 MHz: potkemtjes met litzedraad in kamertjes gewikkeld
geven een zeer hoge Q mits het lizedraad uit vele en fijne adertjes bestaat
(20 X 0,05). De temperatuurstabiliteit kan soms te wensen overlaten. Spoelvormen voor staafkemen worden bewikkeld met fljnaderig litze, eventueel
in secties.
Frequenties tussen 1,5 en 3 MHz: massief koper in cylinderwikkeling met
spatie of litze in secties, beide op staafkem.
Frequenties tussen 3 en 100 MHz: koper (eventueel verzilverd) in cylinder
wikkeling met spatie. Zo dik mogelijk draad.
Ringkernen, balunkemen uit de TV techniek (’varkensneusjes’) en zelfs
ferrietkralen kunnen worden gebruikt voor spoelen met een hoge Q tussen
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1,6 en 30 MHz. Er zijn dan maar een paar windingen nodig. Het afregelen
van spoelen op deze kernen is echter lastig, omdat dit alleen kan door inkor
ten of uittrekken van de windingen. Meerdere kringen op gelijkloop afregelen
is dan bijzonder lastig! Voor ringkemen werd het trucje van fig. 7.9 beschre
ven. Zie ook hoofdstuk 9.
Voor ferrietstaven zie hoofdstuk 8, voor VFO spoelen hoofdstuk 10.
getwiste draden

spoetvormpje met
ijzerkemtje

Fig. 7.9. Een afregelbare ringkernspoel. Het extra spoelvormpje met epoxylijm beves
tigen en met ongeveer 1/3 van de totale windingen bewikkelen.

Litzedraad, kruiswikkelen
Het solderen van litzedraad is niet zo eenvoudig en omdat litze vrijwel altijd
in kruiswikkeling wordt verwerkt, komt er nog een moeilijkheid bij. Toch
kan men voor experimenten behoefte hebben aan dergelijke spoelen, een
voorbeeld was een meervoudig kristalfilter voor 1650 kHz dat werd gecon
strueerd.
Oefen het solderen van litzedraad eerst op proefstukjes. De procedure is als
volgt:
- Verwijder voorzichtig de omspinning met de vingers.
- Spreid de draadjes waaiervormig uit.
- Houd ze kort in de vlam van een spiritusbrandertje tot ze nét rood
worden. Vooral niet langer en geen hetere vlam gebruiken.
- Dompel ze dan onmiddellijk in een bakje met spiritus.
- Wrijf ze voorzichtig schoon tussen duim en wijsvinger, draai ze in elkaar
en soldeer ze.
Controleer of werkelijk alle draadjes schoon en gaaf zijn, een draadje dat
geen soldeer pakt, ruïneert de Q. Eventueel een loupe gebruiken.
Kruiswikkelen kan eenvoudig uit de hand, op twee manieren.
1) Leg de eerste wikkeling zig-zag vast met sneldrogende kunstharslijm, het
verder wikkelen gaat dan vanzelf.
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2) Het is ook mogelijk eerst een aantal windingen naast elkaar te leggen en
deze te gebruiken voor het overwippen, zie fïg. 7.10. Een dergelijk zelfgewikkeld spoeltje van 200 windingen in vier secties toont fig. 7.11.
De gemeten Q bedroeg bijna 180, een waarde die anders niet gemakkelijk
is te bereiken. Let bij het wikkelen in secties op gelijke wikkelrichting
van de secties, anders kan de uiteindelijke zelfïnductie gelijk zijn aan nul!
Pv'

Fig. 7.10 Kruiswikkelingen met
hulpwikkelingen.

Fig. 7.11 Kruiswikkeling in secties.

Gegevens van kernmaterialen
Fabrikaat Kaschke (gegevens: Manudax Nederland)

type
Kl/17/0,5
KI/13/1
Kl/13/10a
Kl/13/10
Kl/13/100
Kl/10/100
Kl/6/100

carbonylijzer
kleur
ringkernpermeabiliteit
blauw

17
13
13
12
11
6
4

rosé
rood
groen
bruin
geel

frequentiebereik
(MHz)
0,05
0,1
1,5
10
30
50
50

-

0,5
5
- 15
60
-100
-100
-120

ferriet
type

kleur

K3/12/100
K3/40/40
K3/70/10
K3/125/10
K3/150/5
K3/250/1
K3/300/2
K3/600/0.5
K3/1200/0,1

groen
wit
rosé
grijs
lila
bruin
blauw
oranje

ringkernpermeabiliteit
12
40
70
125
150
250
300
600
1200

frequentiebereik
(MHz)
20
- 200
8
60
0,3 - 15
0,5 - 15
0,3
8,5
0,2 - 2
0,05 - 3
tot 1 MHz
tot 600 kHz
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Fabrikaat Toko (importeur Holland Electronics)
Deze fabrikant levert een zeer uitgebreid asssortiment spoelen, met regelbare
als met vaste zelflnductie. Ook complete signaalkringen voor LG en MG zijn
leverbaar, evenals RF smoorspoeltjes - onderdelen die in allerlei schakelingen
worden toegepast, maar voor zover bekend alleen van dit merk ook werke
lijk leverbaar zijn.
Amidon ringkemen (importeur Holland Electronics)
De Amidon ringkern ziet men in veel ontwerpen toegepast, ze worden in
Europa onder de naam Micrometals gevoerd. De onderstaande tabel geeft
naast de permeabiliteit ook de temperatuurscoëfficiënt in ppm/°C (10-6 per
graad Celcius). Het materiaal is poederijzer, het eerste cijfer geeft de buiten
diameter in tienden van een inch, het tweede cijfer de ’mix’ (kernmateriaal).
type
-1
-2
-3

-6
-7
-8

- 10
- 12
- 15

kleur
blauw
rood
grijs
geel
wit

oranje
zwart
groen/wit
rood/wit

temp. coëff.
280

95
370

35
30

255
150
170
190

permeabiliteit
20

10
35
8,5
9,0
35
6
4

25

frequentiebereik
(MHz)
0,1 - 1
0,5- 10
lOk - 1 M
30
1
0,5- 20
0,1 - 1
10 -100
30 - 200
0,1 - 2

Poederijzer ringkernen worden gebruikt voor afgestemde kringen. Voor
breedband impedantietrafo’s worden veel toegepast paarse kernen, type 406
(VERON) met een permeabiliteit van 125 voor HF, Amidon mix — 61,
permeabiliteit 125 voor HF en Amidon mix — 63, permeabiliteit 40 voor
VHF.
Op de laagste frequentie waarbij de breedbandtrafo wordt gebruikt, moet de
impedantie minimaal 5 maal de nominaal gewenste impedantie zijn.
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8

ANTENNES EN HUN AANPASSING

Indien een ontvanger waarop geen antenne is aangesloten (incluis een inge
bouwde antenne, bijvoorbeeld een ferrietstaaf) toch signaal produceert, is
dat geen teken van grote gevoeligheid, maar van ondeugdelijke afscherming.
Daar ontvangers op de meest wonderlijke stukjes draad min of meer werken,
antennes een vrij gecompliceerde materie vormen en wanstaltige afmetingen
kunnen aannemen, wordt er vaak op een willekeurig stuk draad geluisterd.
Elke winst aan signaalsterkte vóór de ontvanger betekent echter winst in de
signaal/ruisverhouding. Hoe eenvoudiger de ontvanger, hoe belangrijker
het gebruik van een goede antenne zal zijn.
Vanwege de beschikbare ruimte moest in dit hoofdstuk een zeer beperkte
keuze gedaan worden. Omdat we er van mogen uitgaan dat zo langzamer
hand niemand meer ruimte heeft dan een tuin(tje) en niemand in een om
geving met laag storingsniveau woont, zullen in het algemeen de volgende
soorten antennes niet toegepast kunnen worden:
1) alle antennesystemen die veel ruimte vragen,
2) alle antennes die een lang stuk lijn voor aanpassing behoeven,
3) alle transmissielijnen die kritisch zijn v.w.b. invoer en aanwezigheid van
voorwerpen.
LIJNEN

Theorie.
In het algemeen zal zich tussen antenne en ontvanger (zender) geen direkte verbinding bevinden. De energie wordt aan de antenne onttrokken
(toegevoerd) via een draad, of twee draden. Voor r.f. gedraagt een derge
lijke lijn zich als een combinatie van zelfinductie (van de geleider zelf)
en capaciteit (tussen twee geleiders of tussen geleider en aarde). De vervangschakeling ziet eruit als fig. 8.1, dit soort schakeling wordt wel gebruikt
als vertragingslijn. Voor een elektrische trilling is een stuk draad ook inder
daad een vertragingslijn, door de niet-oneindige snelheid heeft de trilling
tijd nodig om een stuk van de lijn af te leggen.

I
Fig. 8.1

Vervangschakeling
voor een lijn voor r.f.

/YY\

ƒYY\
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Een schakeling van capaciteit en zelfinductie bezit een zekere impedantie,
een lijn heeft dus een karakteristieke impedantie.
Deze wordt bepaald door de constructie van de lijn en is hetzelfde voor
elke willekeurig stuk van die lijn, van welke afmeting ook. Voor een Lecherlijn (twee parallelle draden) bedraagt de karakteristieke impedantie
Z0 = 276.10 log —
d
waarin

S = de afstand tussen het middelpunt van de geleiders en
d = diameter van de geleiders.

De afmetingen kunnen in willekeurige eenheden uitgedrukt worden, zolang
dezelfde eenheden gebruikt worden. De karakteristieke impedantie van
coaxiale kabel ligt in de buurt van 50 tot 70S2.
Sluiten we een stuk lijn van willekeurige lengte af met een zuivere weer
stand van een waarde gelijk aan de karakteristieke impedantie, dan verdwijnt
alle r.f. in de belasting. De lijn lijkt daarom oneindig lang, wat erin gaat
komt nimmer terug, doch 'verdwijnt'. Heel anders wordt de zaak indien
de belasting een andere waarde heeft dan de karakteristieke impedantie.
Twee extreme gevallen illustreren dit. In fig. 8.2 is de belasting gelijk aan
0^2, een kortsluiting dus; in fig. 8.3 is de belasting gelijk aan oneindig,
het einde van de lijn is dus open. Zodra zich in een lijn enige discontinuï
teit bevindt - een verandering van de eigenschappen dus - zal een gedeelte
van de toegevoerde r.f. energie gereflecteerd worden. Door de interferen
tie tussen heengaande en terugkerende golf ontstaan er staande golven.

i'/n

x

V*

Fig. 8.2. Stroomverdeling
op een kortgesloten lijn.

2\

;%x

x

%

Fig. 8.3. Stroomverdeling
op een open lijn.

Op deze eigenschap berust het gebruik van Lecherlijnen voor frequentiemeting. De staande golven kunnen gemakkelijk getekend worden, zowel
voor de stroom- als voor de spanningsverdeling; voor de stroom is dit in
fig. 8.2 en 8.3 gedaan. Aan de hand van deze extreme gevallen kan men
het volgende inzien:.
Als een lijn afgesloten wordt met een belasting (zuivere weerstand) Zr gelijk
aan de karakteristieke impedantie Zo verschijnen er geen staande golven;
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is Zr < Zo dan bereikt de stroom een maximum (buik) ter plaatse van de
belasting; is Zr > Zo dan bereikt de stroom een minimum (knoop) ter
plaatse van de belasting. Voor de spanning geldt het omgekeerde.
De verhouding tussen maximum en minimum stroom op een lijn wordt
de staande-golf verhouding genoemd (SWR). Als Zr = Zo is de SWR dus
gelijk aan 1. Vanzelfsprekend is de SWR ook te berekenen uit maximale en
minimale spanning.
Welke impedantie ’ziet’ nu een r.f. generator die aangesloten wordt op
een lijn? Dit is in zijn algemeenheid een onoplosbare vraag. Alleen indien
de lijn afgesloten wordt met een zuiver ohmse belasting Zr = Zo zal de
ingangsimpedantie van de lijn gelijk zijn aan Zo. In alle andere gevallen
wijkt de ingangsimpedantie hiervan af, bepaald door de lengte van de
lijn (uitgedrukt als percentage van de golflengte), de belasting en Zo.
Bovendien zal de ingangsimpedantie van de lijn behalve een ohmse compo
nent ook nog reactantie bevatten, hetzij capacitief hetzij inductief. Op
grond hiervan kunnen we twee soorten lijnen onderscheiden: lijnen die
aangepast zijn (afgesloten met Zr = Zo) en niet-aangepaste lijnen (Zr Zo).
Aangepaste lijnen (niet-afgestemde lijnen, ’matched lines’) kunnen een
willekeurige lengte bezitten; niet-aangepaste lijnen (afgestemde lijnen,
’resonant lines’) moeten een lengte bezitten gelijk aan een aantal malen
1/4 golflengte, wil de ingangsimpedantie geen reactief karakter dragen.
Dit betekent dat een afgestemde lijn slechts over een beperkt gebied links
en rechts van de grondfrequentie en de harmonischen daarvan geen reactan
tie zal bevatten. Het is mogelijk de lijn af te stemmen met spoelen en con
densatoren, waardoor dit bereik vrij groot kan zijn. In de ontvangertechniek
is het wenselijk dat de lijn enerzijds aanpast aan de antenne en anderzijds
aan de ontvanger. Daar zowel de impedantie van de antenne als de ingangs
impedantie van de ontvanger niet constant zijn maar veranderen met de
frequentie, is het duidelijk dat volledige aanpassing slechts over een klein
bereik mogelijk is.
Het is mogelijk lijnen te gebruiken voor het transformeren van een impedan
tie. Een lijn van een halve golflengte (A/2) afgesloten met een willekeurige
Zr heeft een ingangsimpedantie gelijk aan Zr, onafhankelijk van de karakte
ristieke impedantie van de lijn. Een dergelijke lijn kan dus gebruikt worden
om een bepaalde impedantie ’te verplaatsen’. Een lijn die gelijk is aan X/4, of
elk oneven veelvoud hiervan, transformeert echter de impedantie van de be
lasting als volgt:
Zo = V Zs X Zr
waarbij

Zo = karakteristieke impedantie van de lijn,
Zr = impedantie van de belasting (moet zuiver ohms zijn) en
Zs = ingangsimpedantie van de lijn.
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Een dergelijke lijn wordt vaak gebruikt voor het aanpassen van een antenne
op een andere Ujn met verschillende karakteristieke impedantie en wordt
een X/4 transformator genoemd.
Keuze van de lijn
De beperking die we hier zullen invoeren voor frequenties tot 30 MHz is dat
we uitsluitend coaxiale kabel zullen gebruiken voor het aansluiten van de
antenne op de ontvanger. Dit betekent geen waardeoordeel over andere
soorten lijnen, de verliezen in een Lecherlijn met lucht als diëlektricum
kunnen zelfs lager zijn dan de verliezen van coax. Coaxiale kabel is echter
ongevoelig voor het oppikken van storingen en kan bovendien geen moeilijk
heden veroorzaken met de invoer van de kabel in het huis. De aanwezigheid
van metalen voorwerpen heeft namelijk geen invloed, de kabel kan door een
ventilatiekoker of wat dan ook ingevoerd worden en zelfs onder de grond
begraven worden. Lintlijn biedt deze mogelijkheden* niet. Het open einde
van een stuk coaxiale kabel dat aan de antenne wordt bevestigd, moet be
schermd worden tegen weersinvloeden, hiervoor bestaan bepaalde ’sealers’.
De isolatie van coaxiale kabel bestaat doorgaans uit polyaethyleen, er be
staat ook coax met lucht als diëlektricum. De verliezen hiervan zijn lager, dit
soort coax is echter duur en moeilijk verkrijgbaar.
De normale soorten coaxiale kabel bezitten een karakteristieke impedantie
van 52 f2 (RG-8/U, RG-17/U, RG-58/U, daarvan is RG-17/U de beste) of
75 f2 (RG-11/U, RG-59/U, de eerste is van betere kwaliteit). De meeste handelsapparatuur (zenders én ontvangers) is op het gebruik van coaxiale kabel
afgestemd. Behalve coaxiale kabel is ook afgeschermde dubbeladerige kabel
(RG-62/U) voortreffelijk.
Een vrij recente ontwikkeling is de afgeschermde 300 f2 lintlijn. Dit werd
voor UHF ontwikkeld (TV) en heeft zeer lage verliezen. Evenals de coaxiale
kabel is deze afgeschermde lintlijn totaal ongevoelig voor het oppikken van
storingen en wijze van bevestiging. Indien verkrijgbaar - wat niet altijd gemakkelijk kan zijn - is dit de ideale kabel voor aanpassing van systemen met
een impedantie van 300 f2.
Eerder is gesteld dat de antenne zal moeten aanpassen op de lijn en de lijn
weer op de ontvanger. Aan deze voorwaarde kan gemakkelijk voldaan wor
den, doch slechts over een zeer beperkt frequentiegebied. Deze moeilijkheid
is gedeeltelijk op te lossen door middel van een aanpassingseenheid, die
vanwege het gemak maar weer een A TU (antenna-tuning-unit) genoemd zal
worden.

ATU’s
De ingangsimpedantie van een ontvanger is een nominale waarde, die vari
eert met de frequentie. Als de ontvanger niet aanpast aan de lijn zal de lijn
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niet op de antenne aanpassen, ook al is de karakteristieke impedantie van de
lijn gelijk aan de impedantie van de antenne! In dat geval kan de signaal
sterkte alleen empirisch vergroot worden met een ATU. Hetzelfde geval doet
zich voor als de ontvanger wel op de lijn aanpast, maar de lijn niet op de an
tenne. Ook dan zal met behulp van een ATU opzettelijk misaanpassing ge
ïntroduceerd moeten worden om maximale signaalsterkte te bereiken. Een
ATU zal dus nodig zijn, ook al heeft men voor een bepaalde frequentie
goede aanpassing bereikt tussen antenne, lijn en ontvanger, namelijk
wanneer men afstemt op een andere frequentie. De functie van een ATU
kan als volgt samengevat worden: een ATU maakt impedantietransformatie
mogelijk en tevens correctie van reactieve componenten door het introdu
ceren van reactantie van de complementaire soort. Dit is vooral van belang
als een lijn van 'ongedefinieerde lengte’ wordt gebruikt, wat ook voor een
ongedefinieerd stuk draad als antenne geldt. ATU’s zijn te berekenen, het
bedienen ervan blijft een empirische.bezigheid, men moet proberen.
Een ATU heeft nog een bijkomstig voordeel: door de aanwezigheid van de
extra preselectie wordt de spiegelvrijheid van de ontvanger groter. Er zijn
verschillende soorten netwerken voor ATU’s. Fig. 8.4 geeft het L-netwerk.
Dit is het simpelste te construeren en transformeert zowel van hoge naar
lage impedanties (fig. 8.4a) als omgekeerd (8.4b).
De beperking is echer dat de Q van de spoel niet willekeurig gekozen kan
worden. De formules voor berekening worden bij de figuur gegeven.
L

L

fYY\

jyy\

ffin

R

±C

R

ffin

Fig. 8.4a.
L-netwerk (hoog naar laag).

Fig. 8.4b.
L-netwerk (laag naar hoog).

Rjn>R

Rin<R

XL = >/ R.Rin - R2
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Yn _ R-Rin
C
XL

XC_ RVR-Rin

Rin
Q = XC

XL

°flT

R.Rin
XC

XL ,JL
Q = Rin XC

Fig. 8.5 geeft het 7r-netwerk. De Q van de spoel kan hier willekeurig gekozen
worden, de formules voor berekening staan weer bij de figuur.
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Fig. 8.5. TF-filter.

XL =

v Rin/Rout
Q2+l-(Rin/Rout)

QRin ~K Rin Rout) XC2
Q2 +1

In beide figuren worden de reactanties gegeven, hieruit kunnen de capaciteit
en zelfinductie afgeleid worden volgens:
XC = 2nÏ€

e"

xL = 27rfL

(X in f2, f in MHz, C in nF, L in /jH)

Fig. 8.6 geeft een praktische uitvoering van een n-filter bruikbaar over een
groot gebied. Tenslotte geeft fig. 8.7 het schema van een zeer flexibele ATU,
de praktische uitvoering hiervan toont afb. 8.8.
Cl 450 pf, lucht
C2 450 pf, lucht
LI 88 windingen 0,6 mm em.
spatie 0,4 mm. Spoelvorm:
een plastic pijp, 30 mm rond.
Aftakkingen op elke 8 windingen.
SI Schakelaar 11 st. 1 mc.

s'i

/YYYVYWYWV
LI

.t

.t

7~ ci
Fig 8.6.

SU

7~a

ïï-filter, voor gebruik met asymmetrische antenne en ontvangeringang.

J,
2

fl

.t

LI 60 W
2/ S1c L2 18 W
L3 4 W
L4 18 W

7“
IN

ie.
Slb
>L5/ 3L6

________, 526

0,6 mm em.
spatie 0,4 mm
spoelvormen van
plastic pijp 30
mm rond.

L5 11 W
L6 2 W
Cl 160 pf. stand 1: direct
51 3 st,3 mc. stand 2: parallel
52 3 st, 2 mc. stand 3: serie

Fig. 8.7. ATU voor asymmetrische antennes en ontvangeringang (± 50 £2), 1,6-30 MHz.
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Afb. 8.8. Praktische uitvoering van fig. 8.7.

Het bedienen van deze ATU gaat ’met handen en voeten’, maar het is een
handig ding dat al jaren lang in verschillende uitvoeringen werd gebruikt.
Vooral de variabele antennekoppeling is prettig (hoewel deze juist de
constructie lastiger maakt), omdat de aanpassingsmogelijkheden er door
vergroot worden en men zeer sterke stations kan verzwakken. Verzwakken
is inherent beter dan het dichtknijpen van een r.f.-versterker.
HF ANTENNES
Grondbegrippen
De polarisatie van een r.f. trilling wordt bepaald door de stand van de
straler van de antenne. Een horizontale draad zendt dus horizontaal gepo
lariseerde golven uit.
De impedantie van de antenne is alleen bij resonantie zuiver ohms, daarbui
ten is hij complex.
Het horizontale stralingsdiagram geeft de gevoeligheid in het horizontale
vlak, analoog aan de richtingskarakteristiek van een microfoon. Een verti
cale draad zal rondgevoelig zijn, een horizontaal systeem kan een zeer
scherpe lichtwerking vertonen.
Het verticale stralingsdiagram geeft de gevoeligheid in het verticale vlak.
In verband met de propagatie verschijnselen (hoofdstuk 1) is het belangrijk
dat een antenne voor DX een lage stralingshoek heeft, dus zoals in fig. 8.9a,
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niet zoals in fig. 8.9b. De stralingshoek hangt af van de soort antenne en van
de hoogte van de antenne t.o.v. aarde.
Antennes kunnen een zekere signaalwinst opleveren, in vergelijking met een
X/2-antenne kan deze winst een aantal dB bedragen.
a. Lage stralingshoek

b. Hoge stralingshoek

Fig. 8.9. Verticale stralingsdiagrammen.

Ten slotte heeft een antenne een zekere bandbreedte, het is immers een
kring in resonantie. De bandbreedte kan gespecificeerd worden met be
trekking tot de staande-golf verhouding, de signaalwinst etc., het eerste
is het meest gebruikelijke.
Halve-golf dipool
Zie fig. 8.10. De lengte van een halve-golf dipool wordt berekend uit 0.95
X X/2. Indien in het midden gevoed geeft 75 £2 kabel een goede aanpassing.
De bandbreedte is niet groot, signaalwinst is vanzelfsprekend 0 dB. Voor
het bereiken van een lage stralingshoek moet de antennehoogte boven de
effectieve aarde minstens gelijk zijn aan X/2. De effectieve aarde kan men
ongeveer gelijk stellen aan het grondwaterpeil voor de gemiddelde Neder
landse bodem. De lijn kan coaxiale kabel zijn, er ontstaat dan echter on
balans (de dipool is immers symmetrisch), 75S2 twee-delige kabel in afge
schermde uitvoering is ideaal. Om ruimte te sparen kan de dipool gebogen
worden (fig. 8.11), er is dan ook slechts e'e'n mast nodig.
0,95 * x/?

7SÜ cos* of

):

75 ü symm. kabel

1

Fig. 8.10. X/2 dipool.
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±0,95* V?

SOU coa*

Fig. 8.11. Gebogen X/2 dipool.

De lengte moet ongeveer 1% korter zijn dan uit de X/2 formule wordt
berekend. De impedantie is iets lager dan voor de normale dipool, 50 £2
coax geeft goede aanpassing. Het beste is de resonantiefrequentie experi
menteel te bepalen (zie metingen).
Multiband antennes
Een aantal X/2 antennes kan worden aangesloten op één coaxiale kabel
(fig. 8.12). Het is ook mogelijk een dipool te voorzien van resonantiekringen, die zich bij hogere frequenties gedragen als sperkringen (fig. 8.13).
De spoel en condensator moeten beveiligd worden tegen weersinvloeden.
totale lengte V?
nor elke band

A

Fig. 8.12. Antenne voor
meerdere banden.

Fig. 8.13. Multiband antenne
met sperkringen,
40, 20 en 10 m-banden.

75 ü coax of
symmetrisch

c;

n

C2
A =3.20 meter

i
!:

75 ü

B =5.08 meter
U = L2= A,7yH
C1 - C2= 27p

S.3Am

3.36 m

SOA coax
6 draden elk Am lang
5 cm diep ingraven

Fig. 8.14. Multee antenne voor 40 en
20 meter. Materiaal: 300 ftlintlijn.
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De Multee-antenne van fïg. 8.14 is bruikbaar voor twee banden, zie voor de
radialen onder verticale antennes.
Fig. 8.15 geeft nog een eenvoudige antenne voor alle banden.
isolator
A

B

C

As 6m

Fig. 8.IS. Antenne voor alle banden.

Bs 1,<.0 m
C= 3m. verticaal

I

B

A

C

75II kabel, bij
voorkeur afgeschermd

Verticale antennes
Een verticale antenne kan veel kleiner zijn dan een horizontale, namelijk
A/4. Een dergelijke Marconi antenne is de helft van een halve-golf dipool
’op zijn kant’, de aarde spiegelt als het ware de andere helft erbij. Een
verticale antenne is rondgevoelig (niet altijd een nadeel overigens), maar
tevens gevoelig voor storing, omdat de storing die het gevolg is van elektri
sche apparaten etc. overwegend verticaal gepolariseerd is, net zoals de an
tenne. Een ander kritisch punt van verticale antennes is dat de prestaties
staan, maar voornamelijk vallen met de kwaliteit van de aarde. Een voor
deel is echter weer dat de stralingshoek laag is, vooral prettig op de hoge
frequenties. Al met al een systeem om zorgvuldig te proberen. Voor mobiel
werk worden bijna altijd verticale A/4 antennes gebruikt vanwege de com
pacte afmetingen.
Een verticale antenne kan op verschillende banden gebruikt worden als
de antenne niet langer is dan 0,6 A bij de hoogste frequentie.
Voor elke band is echter vrij ingewikkelde aanpassing nodig. De grond
vorm van de Marconi antenne is als in fig. 8.16, de impedantie is ongeveer
30 f2, coax van 50 f2 is nog wel bruikbaar.

Q95/7*

Fig. 8.16. Grondvorm van de verticale A/4 antenne.
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Omdat de kwaliteit van de aarde zo kritisch is, wordt vaak een kunstmatige
aarde gebruikt. Zo ontstaat de ’ground-plane’ antenne (fïg. 8.17). De kunst
matige aarde bestaat uit vier draden van X/4. De hoogte van de radialen bo
ven de grond moet officieel X/4 zijn, doch een geringere hoogte is nog
wel mogelijk. De ground-plane kan op meerdere banden gebruikt worden
als er meerdere X/4-stralers gebruikt worden, de radialen zijn X/4 lang
bij de laagste frequentie. Als de radialen niet horizontaal lopen wordt de im
pedantie van de ground-plane hoger. Normaal is deze omstreeks 30 f2
(past aan op 75 £2 coax met een X/4 stuk coax van 50 f2), als de radialen
loodrecht naar beneden wijzen wordt de impedantie ongeveer 70 f2, er
ontstaat dan een coaxiale antenne, overigens wordt het hele geval wel hoog
op die manier.
4 = 0.S5*ty<
aarddraden V<5
boven de grond
(zie tekst)

3
'
i
; ? -'zz
75A coax

JF

50 A coax

0.66 x V*

Fig. 8.17. Ground-plane antenne.

Verticale antenne met trucjes
Door het combineren van een verticale antenne met zelfïnducties zijn bij
zondere effecten te bereiken. Dit soort grapjes kan alleen met een goede
(vaak kunstmatige) aarde, hoewel dergelijke antennes ook vaak voor mobiel
werk gebruikt worden. De wagen vormt hier een soort kunstmatige aarde,
maar zal zelden aangeschaft worden met als eis dat hij X/4 lang is! Voor
gebruik op alle banden zal de antenne X/4 lang zijn op de hoogste band.
In dat geval is de impedantie zuiver ohms. Op lagere frequenties draagt
de impedantie echter een complex karakter (capacitieve reactantie).
De grap is nu dat we deze kunnen compenseren door het opnemen van een
spoel in de antenne (fig. 8.18). Het vervelende met X/4 antennes is dat ze
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een lage stralingsweerstand bezitten, vandaar het belang van een goede aar
de. Als de weerstand t.o.v. aarde namelijk hoog is (en ’hoog’ wil hier zeggen
enige Ohms!) verdwijnt de meeste r.f. energie daarin.
Fig. 8.18. Kunstmatige verlenging van verticale antenne.

?
ctnttrloadtd

bast loaded

}
1

1

De spoel wordt opgenomen aan de voet van de antenne (’base-loading’)
of in het midden (’center-loading*). In het laatste geval is meer zelfinductie
nodig, de stralingsweerstand van de antenne wordt echter groter. De Q
van de spoel moet zo hoog mogelijk zijn (meer dan 200), dus: grote dia
meter, windingen met spatie, goede (keramische) spoelvorm, dik draad.
Het is tevens mogelijk extra capaciteit aan de top van de antenne toe te
voegen, een zogenaamde ’capacity hat', meestal in de vorm van een metalen
plaatje. Een antenne voor alle banden komt eruit te zien als in fig. 8.19 waar

L:

(J> S cm, 40 wdg.
1 mm em.
25 W (80)
Taps: Antenne:
12 W (40)
6 W (20)
3 W (15)
7 W (80)
5 W (40)
3 W (20)
2 W (15)

Alle taps van koude (aarde)
einde gemeten.
Voor 10 meter wordt L niet
gebruikt. Kabel via trimmer
van 250 pf aan antenne,
trimmer experimenteel af
regelen. Elke aarddraad be
staat uit 4 draden, A/4 lang
voor 40, 20, 15 en 10 m.

Fig. 8.19.

Verticale antenne voor alle amateurbanden.

tevens een mogelijkheid voor aanpassing gegeven wordt. De antenne heeft
een hoge Q, experimenteel afstemmen is dus de enige manier. De variabele
spoel uit de ’command set’ zenders leent zich uitstekend voor motor afstem
ming op afstand.
VHF ANTENNES
Eigenbouw van VHF antennes met directors en reflectors is af te raden van
wege de constructieve problemen (weersbestendigheid) en de gemakkelijke
verkrijgbaarheid van goede antennes voor de populaire banden. De volgende
antennes zijn alleen bedoeld voor ontvangstexperimenten op andere fre
quenties, waarvoor geen laaggeprijsde antennes verkrijgbaar zijn. Voor
complexe richtantennes als gebruikt voor satellietenontvangst e.d. raadplege
men de specialistische literatuur. Vanwege de lagere voortplantingssnelheid
in een geleider is een ’halve golf voor draad gelijk aan 0,95 X A/2, voor
coax 0,66 X A/2.

Gevouwen dipool, balun
Fig. 8.20 toont de allereenvoudigste antenne, gemaakt van 300 f2 lintlijn. Verwacht hiervan geen DX, het is het allerminste minimum.
0,95 x ty?

geleider onderbreken
en tweede stuk
lintlijn
aansolderen

einden
doorverbinden

Fig. 8.20. Gevouwen dipool van 300 f2-lintlijn.

Het voordeel is dat een stuk lintlijn vrijwel niets kost, als allereerste be
gin is de antenne tenminste niet prijzig. Deze lintlijn dipool is voorname
lijk voor noodgevallen bedoeld, en die blijken nogal eens voor te komen.
Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat er een dumpset voor een of andere
merkwaardige frequentie zoals 250 MHz getest moest worden. In zo’n
geval wil je graag weten wat daar nu eigenlijk te horen is en omdat dat bijna
altijd tegenvalt is een antenne die (bijna) niets kost een uitkomst.
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Een balun kan nodig zijn om van bijvoorbeeld 300 12 symmetrisch over
te gaan op 75 12 coax. Fig. 8.21 toont een dergelijke balun.
totale lengte
0.66 xK/2

'^4

m

zi

Fig. 8.21. Balun 1 : 4.

I

C xZI

12

- -

De bandbreedte hiervan is beperkt, voor een breedband balun zie de travel
ling wave dipole antenne, fig. 8.27. Daar baluns verliezen veroorzaken is
voor 300 12 systemen afgeschermde lintlijn de beste oplossing.
Drie-element Yagi voor 2 meter

"A"

dircctor
91.5 cm

reflector
102 cm

75 fl

96,5 cm lang
"A"= 19mm

Fig. 8.22. 3-element Yagi voor 2 meter.
Materiaal: 1/4” koperen buis.

10.5 cm

10.5 cm

De kosten hiervan gaan nog wel, al is het nog te bezien of deze antenne
bij zelfbouw veel goedkoper zal uitvallen dan een handelsuitvoering, mede
in verband met de levensduur. Bij het buigen van de straler klapt de buis
gegarandeerd plat tenzij we hem vullen met nat zand (aanstampen). Dit
zand moet er uiteindelijk weer uit! De houten balk wordt gelakt tegen
het weer, de straler en parasitaire elementen bestaan uit 1/4 duim koperbuis, verven met aluminiumverf. Schroeven van koper of verchroomd.
De antenne wordt gevoed met 75 12 lintlijn of 75 12 coax met een 1: 1 balun
(fig. 8.23). De verliezen van coaxiale kabel op VHF worden te groot tenzij
speciale kabel gebruikt wordt, zoals uit de TV techniek voldoende bekend
mag zijn. Anders dan bij FM en TV antennes moet er wel rekening gehouden
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worden met het feit dat een richtantenne draaibaar moet zijn, de richting
van de zenders ligt immers niet vast!

Fig. 8.23. Balun 1:1.

buitenmantels
doorverbinden

0,66 K/i

Ruitantenne
De ruitantenne (’rhombic’) is een echte langdraad antenne, een aantal
golflengten lang. Zelfs voor frequenties om en nabij de 30 MHz wordt dit
een afschrikwekkend geheel van 120 meter lang als we er profijt van willen
hebben. Alleen op VHF (144 MHz) blijven de afmetingen enigszins binnen
de perken (ongeveer 25 meter). Een ruitantenne bezit een grote bandbreed
te, geeft een signaalwinst van meer dan 10 dB en heeft een grote richtingsgevoeligheid (e'e'n richting). Omdat een draaibare ruitantenne volkomen
onmogelijk is, kan er slechts uit twee vaste richtingen ontvangen worden.
Een ruitantenne bezit namelijk twee uiteinden die verwisseld kunnen wor
den. Fig. 8.24 bevat alle gegevens voor de constructie.
2* 390JL
opgedampte kool

lengte 6X

y
open lijn ±500R
(draad 0.5 mm
afstand 2.5cm)

Fig. 8.24. Constructie van ruitantenne. Signaalwinst ±12 dB.
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De ’discone’
De naam van dit uitzonderlijk antennesysteem geeft aan dat het bestaat
uit een kegel met daarop een schijf. Het geheel is op te vatten als een X/4
hoomantenne, waarbij de hoorn ‘binnenstebuiten’ is gevouwen. De discone
is als alle verticale antennes rondgevoelig. In tegenstelling tot alle andere
antennes van vergelijkbare lengte is de bandbreedte enorm, enige octaven!
Een discone past zonder meer aan op 50 £2 kabel over een bereik dat zich
bijvoorbeeld uitstrekt van de 10 meter band tot en met de 70 centimeter
band, met alles daartussen (FM, TV, amateurs etc.). In Fig. 8.25 worden
de afmetingen van twee discones gegeven, voor 30 - 144 MHz en voor
100 - 600 MHz. Beide discones zijn op hogere frequenties dan als aange
geven bruikbaar, doch NIET op lagere. Een discone gedraagt zich als een
zeer scherp afsnijdend filter voor lage frequenties. Kleine discones kunnen
gemaakt worden van aluminium plaat, grotere van een aantal (minimaal 16)
stukken koperdraad van 1 mm dik. Theoretisch geeft een discone bijna
2 dB dignaalwinst t.o.v. een X/2 dipool, in het eerste halve octaaf boven de
afsnijfrequentie. Het grootste voordeel is echter het grote frequentiegebied
waarvoor de antenne bruikbaar is; terwijl een X/2 antenne voor de 20meter band eigenlijk aan de beide uiteinden al afzakt, bestrijkt een discone
gemakkelijk het gebied 12-50 MHz en dat continu!
0.7A

A = 2,75 m (30 - 300 MHz)
0,80 m (100-600 MHz)
B= 10 cm ((30 -300 MHz)
3 cm (100 -600 MHz)

S0Ü.
co ai

Fig. 8.2S. Discone antennes voor 30-300 MHz en 100-600 MHz.

CONSTRUCTIEVE PROBLEMEN VAN ANTENNES
De kritische punten die voor alle antennes gelden zijn de volgende:
Weersbestendigheid en vervuiling. Isolatoren van porselein of kunststof
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worden vrij snel vuil en veroorzaken dan verliezen. Schoonmaken met
warm water, borstel en afwasmiddel! Lintlijn is eveneens gevoelig voor
vervuiling en moet dan vervangen worden. Vooral op VHF en UHF zijn
dergelijke verliezen funest.
Stevigheid. Vooral bij Yagi-antennes is dit een zwak punt, reden waarom
een draaibare Yagi die ook nog bestand is tegen windkracht 8 in de pa
pieren gaat lopen en moeilijk zelf te maken is. Verticale antennes vangen
van nature weinig wind, drie tuidraden van nylon waslijn houden de zaak
makkelijk in bedwang.
Aarde. Voor verticale antennes geldt dat de aarde enige malen belangrijker
is dan de antenne zelf. Bespaar U de experimenten als een goede aarde, niet
te maken is, alle werk is beslist voor niets. Ter afschrikwekkend voorbeeld
een kleine berekening: een middelmatige aarde zal een weerstand kunnen verkleine berekening: een middelmatige aarde zal een weerstand kunnen ver
tegenwoordigen van 25 £2. De stralingsweerstand van de antenne (ongeveer
3512) staat daarmee in serie, het gevolg is dat van de r.f. energie 25/60
ste deel verloren gaat. Een verticale antenne zal als hij kort is t.o.v. de golf
lengte echter een veel lagere stralingsweerstand bezitten, in de buurt van
1012. Van het signaal blijft dan niets meer over!

GENERAL COVERAGE ANTENNES
Alle tot dusverre behandelde antennes met uitzondering van de ’discone’
hebben de eigenschap dat ze door hun afmetingen gebonden zijn aan een
beperkt frequentiebereik. Ze zijn immers een halve of een kwart golflengte
lang. Het zijn daarom antennnes die zich typisch lenen voor de smalle
amateurbanden, of voor professionele toepassing op een bepaald frequentie
bereik. Voor DX-en, zeker wanneer het ’general coverage’ van 150 kHz
tot 30 MHz betreft, zijn ze echter ongeschikt. Er bestaan hiervoor een
aantal speciale antennes, die in het algemeen het brede bereik be
strijken ten koste van de signaal winst.
Binnenantennes
Vaak is er niets anders mogelijk dan een willekeurig stuk draad van een
paar meter binnenshuis. Op die draad wordt een ontvanger voor alle ban
den aangesloten, een veel voorkomende situatie. De signaalsterkte hoeft
bij gebruik van een binnenantenne niet eens veel kleiner te zijn dan wanneer
diezelfde draad buiten opgehangen wordt, afhankelijk van de constructie
van het huis (metalen wapening). Zeker is, dat een antenne binnen in huis
meer storing zal kunnen opvangen dan buiten; vooral op de lage frequenties
kan ontvangst van zwakke zenders hierdoor onmogelijk worden. Het licht107

net straalt allerlei RF storing uit, die gedeeltelijk via de voeding en gedeel
telijk via de antenne de ontvanger kan bereiken. Ook de invoer van een
buitenantenne kan deze storing overigens opvangen. Het is de moeite waard
fig. 8.26 te raadplegen, een plattegrond van een flatwoning met daarin
aangegeven de storingsniveaus.
Een inzicht in de storingsniveaus kan verkregen worden door met een draag
bare ontvanger een rondgang door de woning te maken. Stem de ontvanger
af rond de 550 kHz of 300 kHz, doch niet op een zender (geen AVR, maxi
male versterking). Verplaatsing van enige meters kan enorme verschillen
opleveren, in zone 1 van de figuur was het storingsniveau meer dan 30 dB
lager dan in zóne 2. In dit geval had een buitenantenne op een der balcons
geen enkele zin; zóne 1 was het beste, al bevond deze zich in de slaapkamer.
Fig. 8.26. Stoorniveau in flatwoning.
BALCON

m

alleen sterkste zenders, extreem hoog stoorniveau
sterke storing, doch zwakkere zenders hoorbaar
Wllllilllllllllllllllllllllllllllllt

stoorniveau
redelijke ontvangst mogelijk
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Omdat er in huis vaak ’dode plekken’ zijn, waar men geen storing hoort,
maar ook geen signaal, is controle op een zwakke zender nodig. Draai ook
de ontvanger op elke plek geheel in het rond vanwege het richteffect van
de ingebouwde antenne!
Voor een binnenantenne geldt daarom het volgende: zoek een zóne met
laag storingsniveau die geen dode zóne is. Bevestig daar de antenne en maak
die niet langer dan de storingsvrije zóne! Als de ontvanger met geen moge
lijkheid in dezelfde ruimte kan worden opgesteld, moet men de afstand
overbruggen met afgeschermde kabel. Voor de kortegolf is een aanpassingseenheid nodig; theoretisch zitten we aan alle kanten fout, maar dat zitten
we met een ongedefinieerde draad toch al. De signaalsterkte is met een
dergelijke antenne toch nooit optimaal, de sterkte van de storingen moeten
we daarom zo laag mogelijk houden.
Joystick antenne
De Joystick antenne (Partridge Electronics Ltd., Engeland) is een staafantenne van ongeveer 2,50 meter lengte die met de bijbehorende ATU’s
het bereik 500 kHz tot 30 MHz bestrijkt. De ATU’s zijn in opbouw ttfilters, ook andere ATU’s kunnen met deze antenne goede resultaten geven.
De antenne is rondgevoelig en kan in elke willekeurige stand worden opge
steld. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de volgende kri
tische punten:
de verbinding met de ATU is een onafgeschermde draad van wille
keurige lengte. Deze is storingsgevoelig!
een zeer goede aarde is noodzakelijk.
de ATU’s zijn bestemd voor ontvangers met een ingangsimpedantie
van 50-75 Ohm. Van de ATU gaat dus coax naar de ontvanger.
De vele vergelijkingen die in de (zendamateur) literatuur werden gemaakt
tussen antennes die volgens dit principe werken en andere antennes hebben
voor general-coverage luisteren geen zin: een richtingsgevoelige antenne
en een rondgevoelige antenne zijn niet vergelijkbaar, hetzelfde geldt voor
een smalbandantenne en een zeer breedbandige antenne. Het oppikken van
storing door de kabel is een kritisch punt, de enige mogelijkheid om dit
volledig uit te sluiten is: de ATU direct bij de antenne opstellen en op
afstand af te stemmen (stappenrelais voor de spoel, varicaps met hoge
capaciteit). Denk aan het blokkeren van de gelijkspanning, afhankelijk
van de ontvangeringang!
Travelling-wave dipole
Voor deze antenne (fig. 8.27) is veel ruimte nodig, maar het is een voor
treffelijke breedbandantenne die tussen 3 en 30 MHz een staande golf
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verhouding van ongeveer 2,5 oplevert. Hij is richtingsgevoelig, als elke dipool. Alle verticale stukken bestaan uit 25 mm buis, waarvoor koper kan
worden gebruikt. Alle horizontale stukken bestaan uit 7 koperdraden van
elk 1,2 mm dik. De conisch toelopende aanpassingsstukken in het midden
verminderen de shuntcapaciteit tussen de binnenste ’spreiders’.
3O0/2. draad: koper, 7 stuks a 1,2 mm.
| | verticale spreiders: 25 mm aluminiumbuis.
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Fig. 8.27. Travelling wave dipole voor 3-30 MHz.

De antenne past aan op 300 Ohm symmetrische lijn, voor aanpassing op een
laagohmige ontvanger moet een balun worden gebruikt. Deze kan met voor
deel op een ferriet ringkem worden gewikkeld, fig. 8.28. Geen poederijzerkem nemen!
draad: 0,2 mm emaille, twist 3 draden
voor het wikkelen, leg wikkeling,
verbind einde van B met begin van C.
Aantal windingen afhankelijk van
kern 12-20.

Fig. 8.28. Breedband balun op ringkern.

De TFD antenne
De terminated folded dipole (’afgesloten gevouwen dipool’) (fig- 8.29)
is een praktisch rondgevoelige aperiodische antenne die over een bereik
van ruim 1 : 5 voor ontvangst is te gebruiken. De resultaten zijn ongeveer
vergelijkbaar met die van een X/2 dipool, de constructie is eenvoudig en de
bevestiging eveneens. De lengte is X/3 voor de laagste frequentie (de antenne
werkt een flink eind daaronder nog behooriijk) en de afstand tussen de
twee draden is X/100. De hoek t.o.v. de grond is ongeveer 30° en is niet
kritisch. De afsluitweerstand moet inductie- en capaciteitsarm zijn (niet110

gespiraliseerd opgedampt kool type), de aangegeven waarde verleent de
antenne een impedantie van 300 Ohm, aanpassing op de ontvanger gaat
met een breedband balun als in fig. 8.28. Tussen de twee draden komen
plastic spreiders voor de stevigheid.

300fl lijn elke
lengte

Fig. 8.29

TFD-antenne bruikbaar van % 3 - 30 MHz.

Actieve antennes
De conventionele benadering van antennes voor ontvangst is steeds die van
een soort omgekeerde zendantenne geweest. De antenne werd primair gezien
als zendantenne, en werd dan maar tevens voor ontvangst gebruikt. Vanzelf
sprekend is deze redenatie niet bruikbaar voor general coverage, omdat op
andere frequenties dan de officieel toegekende niet mag worden gezonden.
Maar ook om andere redenen is dit een foute denkwijze: de antenne kan
voor ontvangst geheel anders worden benaderd, omdat hij geen vermogens
hoeft te verwerken.
De antennetheorie wijst uit dat de signaalsterkte die een zeer kleine antenne
(0,6 tot 1 m) opvangt, vrijwel gelijk is aan die van een halve golf-antenne.
De reden waarom een korte antenne in de praktijk weinig signaal afgeeft is,
dat het vermogen er niet goed aan kan worden onttrokken. Een dergelijke
korte antenne is nauwelijks een straler: de stralingsweerstand is bijna
verwaarloosbaar klein. Hij lijkt meer op een plaat van een zeer klein capaciteitje: de andere plaat is de zendantenne, het diëlectricum is de ruimte. Een
dergelijk klein C’tje vereist een zeer hoge Zin van de ontvanger. Voor goede
signaalextractie zou deze hoge ingangsimpedantie naar de gebruikelijke
lage waarden van 50 £2 moeten worden getransformeerd.
Het principe van de ’actieve antenne’ berust nu op fig. 8.30: de antenne
levert zijn spanning direct aan de hoogohmige ingang van een ruisvrije FET.
’Direct’ wil zeggen: zonder dat er tussen antenne en gate van de FET ook
maar enige lengte kabel geschakeld is - de FET hangt dus direct aan de an111
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tenne. De reden is, dat de FET een zekere ingangscapaciteit heeft, aangege
ven als Cin, die zo laag mogelijk moet zijn voor het bereiken van een lage
ruis. Elke parasitaire capaciteit betekent een slechtere S/N verhouding.
Fig. 8.30.

Actief antenne principe.

spriet antenne

9

\R

behuizing
(aarde)

Fig. 8.31. Principe van
actieve antenne versterker.

Vanwege de kromme ingangskarakteristiek van de FET zal bij sterke signalen
niet-lineariteit een rol gaan spelen. Principieel is dit te verminderen met de
schakeling van fig. 8.31.
Hierin staat de FET als sourcevolger geschakeld, die een transistor uitstuurt,
welke door R is tegengekoppeld. Bij juiste keuze van het werkpunt kan de
ruis van de tweede trap worden verwaarloosd, R kan daardoor groot worden
gekozen. Fig. 8.32 geeft een dergelijke schakeling die bekend is geworden als
de ’voltage probe’ omdat hij bruikbaar is voor veldsterktemetingen: aan de
uitgang verschijnt evenveel /iV signaalspanning als de veldsterkte in /iV/m
bedraagt.
*20 v

Fig. 8.32.

’VoItage-probe’ antenne.
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De versterking is hier gelijk aan één, voor vele ontvangers die behept zijn
met overmatige RF versterking is dat overigens geen nadeel. De schakeling
is bruikbaar tussen 150 kHz en 30 MHz. Ingangsweerstand ruisvrij (metaalfilm, opgedampte kool)! Fig. 8.33 geeft een schakeling voor 3 tot 30 MHz
die het signaal versterkt.
112

De antenne is een sprietje van een zakradio, de weerstand van 1
aan de
ingang is weer ruisvrij, evenals de halfgeleiders. In beide schakelingen moet
parasitaire ingangscapaciteit zoveel mogelijk worden verhinderd: antenne
monteren op een grote isolator (zendantennes uit de dump) en draden naar
de FET uiterst kort. De lengte van de antenne wordt naar behoefte bijge
regeld - bij een grote lengte kan de input op sterke locale zenders zo hoog
worden dat kruismodulatie ontstaat.
spriet van zakradio
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Fig. 8.33. General coverage antenne 3-30 MHz.

De mogelijkheden voor ontwikkeling op dit gebied zijn zeer groot; kruismo
dulatie is een kritisch punt (geen preselectie), maar kan worden verminderd
met power-FET’s, twee van deze actieve antennes kunnen worden gecom
bineerd tot een richtingsgevoelig systeem (zie richtantennes). In de pro
fessionele sector zijn dergelijke systemen in gebruik.
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RICHTANTENNES

Bij het peilen wordt een richtingsgevoelige antenne steeds op minimum
signaalsterkte gedraaid. Uitgaande van de hoek t.o.v. het ware of magne
tische Noorden van waaruit twee zenders met bekende ligging kunnen worden
ontvangen, is de plaats van de ontvanger te bepalen (fig. 8.34).
Omgekeerd is de plaats van de zender te bepalen als de hoeken t.o.v. het
Noorden worden gemeten op twee verschillende plaatsen van de ontvanger
(fig. 8.35).
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Peiling I : Zender I, hoek: 360°-Q!
Peiling II: Zender II, hoek: /3
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Fig. 8.34.

Plaatsbepaling van de ontvanger.
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Plaatsbepaling van de zender.

Voor normale ontvangst hebben richtingsgevoelige antennes de belangrijke
voordelen van compactheid, mogelijkheid tot uitschakelen van storende
zenders en lagere gevoeligheid voor elektrische ontladingsstoringen.
Algemene eigenschappen
De afgegeven spanning van kleine richtantennes is in het algemeen laag.
De antenne is echter ongevoelig voor de elektrische component van het veld
en daarmee voor veel storing. Deze immuniteit voor storing kan nog worden
verhoogd door de antenne van een afscherming te voorzien, zie verder.
Een ruisarme RF trap heeft om deze redenen zin, eventueel als een aparte
voorversterker bij de richtantenne.
In vergelijking met andere antennes kan een goede richtantenne werkelijk
spectaculaire verbetering in de ontvangst brengen: hele frequentiebanden die
anders ongenietbaar zijn kunnen ineens ’hard copy’ opleveren. Ontvangst in
het minimum kan 60 dB lager zijn dan in het maximum, 40 dB vermindering
in de storing kan haalbaar zijn. Daarbij komt dat dergelijke antennes vrijwel
geen ruimte behoeven. Worden ze binnenshuis gebruikt dan moet wel zorg
vuldig naar de beste plaats worden gezocht (dode zones, storingszönes).
Minimale output ontstaat steeds als we door de windingen naar de zender
kijken. Een raamantenne staat dan loodrecht op de zenderrichting, een
ferrietstaaf wijst ernaar toe (fig. 8.36).
:

a-a maximum
b-b minimum

Fig. 8.36.

Richtingsdiagram
van ferrietantenne.

b

Raamantennes (loops)
Voor de raamantennes bestaan twee mogelijkheden: een afgestemde loop
- eigenlijk een uitvergrote afstemspoel - en een aperiodische loop - een soort
uitvergrote antennekoppelwikkeling. Beide kunnen op een kastdeur worden
gemonteerd! Fig. 8.37 geeft een voorbeeld van een afgestemde raamantenne
voor MG.
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Deze geeft een hogere output dan de gebruikelijke ferrietantenne. De con
structie kan eenvoudig van hout en draad worden uitgevoerd. Deze hoogohmige antenne kan eventueel direct als eerste afstemspoel dienen, of kan
worden voorzien van een voorversterkertje voor aansluiting op een bestaande
ontvanger. Voor de eerste trap is een FET-gate schakeling geschikt, omdat
deze goed bestand is tegen kruismodulatie. Vanwege de lage ingangsimpedantie is een tap op het raam nodig. Voor de uitgangstrap kan een emittervolger worden gebruikt.
Fig. 8.37.

Raamantenne voor MG.

raam lm*
spoel 7 windingen ^2.5mm
spatie 125mm

J

naar
*antenne ingang

r

.mantel onderbreken

mantels doorverbinden

Fig. 8.38.
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Laagimpedante loop-antenne.

materiaal:
professionele mkrofoonkabel
6meter of meer

Ook op hogere frequenties is een dergelijke loop mogelijk: 1 of meer win
dingen koperdraad worden in een hoepel van PVC gelegd en op de ontvangfrequentie afgestemd. Laag-impedante koppeling kan met een aftakking of
capacitieve spanningsdeler.
Een niet-afgestemde (aperiodische) loop geeft een lagere spanning af maar
heeft een breder frequentiebereik. De spanning is recht evenredig met het
aantal windingen en met het oppervlak van de loop. De output is omgekeerd
evenredig met de golflengte. De totale draadlengte moet kleiner zijn dan
0,1 X.
De storingsgevoeligheid van loops is te verbeteren door een afscherming, die
hetzij op het voedingspunt, hetzij precies 180° daartegenover wordt onder
broken. Fig. 8.38 toont dit voor een aperiodische loop van microfoonkabel.
Ferrietantenne
In feite is dit een normale loop, alleen kunnen door de hoge flux in het
hoog-permeabele ferriet de afmetingen voor dezelfde output kleiner uitvallen.
Ferrietantennes zijn altijd afgestemd en fungeren als eerste signaalkring.
Een behoorlijke kringkwaliteit kan alleen worden bereikt als op een paar
punten wordt gelet. De output hangt in eerste instantie af van de lengte van
de staaf, in de tweede plaats moet de wikkeling zo kort mogelijk zijn (kruis
wikkelen!).
Op frequenties onder 1,6 MHz is gebruik van veeladerig litzedraad nood
zakelijk, eveneens weer in kruiswikkeling. Zeer belangrijk voor een goede Q
is, dat de wikkeling niet direct op de staaf mag liggen, maar op een apart
kokertje dat minstens 20% grotere diameter bezit dan de staaf.
al kap

J

isolatie (pertinax)

SSESSSSa antenne

Fig. 8.39.

Ferrietantenne met afscherming.

¥

:

al plaat
lager van
potmeter

In vergelijking met een grote afgestemde loop geeft een ferrietantenne
minder output. Voor het bereiken van een diepe nul kan het helpen wanneer
de staaf kan worden gekanteld ten opzichte van het horizontale vlak.
Meer spoelen op één staaf kan door parasitaire resonantie van de ongebruikte
spoel dips in hogere bereiken veroorzaken. Kortsluiten van de ongebruikte
helpt, maar hierdoor wordt de staaf verkort (lagere output). Beter is, een

I
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vaste C over de ongebruikte spoel te schakelen zodat hij buiten het volgende
bereik resoneert. De beste oplossing is echter voor elk bereik een aparte
inprikbare ferrietantenne te nemen, wat makkelijk kan met grote coax
stekers. De staaf moet steeds zover mogelijk van metalen delen verwijderd
blijven. Een afscherming kan worden aangebracht als in fig. 8.39. De huls
wordt van koperdraad of dun Al .-plaat gemaakt, de twee naar elkaar toege
vouwen einden worden niet verbonden, anders zou een kortgesloten winding
ontstaan. De verkijgbare ferrietsoorten zijn volgens de gebruikelijke aan
duiding van Neosid de volgende:
mix
F14
F16
F25
F22

frequentiebereik
220
125
50
19

LG, MG tot ca 3 MHz
tot 10 MHz
tot 20 MHz
tot 30 MHz

F 14-materiaal blijkt in de praktijk ook geschikt voor VLF. De set verwissel
bare ferrietantennes gecombineerd met een RF trap en mixer is een uitste
kende en compacte methode om met up-conversie (hoofdstuk 14) de lage
frequenties te ontvangen. Uiteraard wordt voor DX-en de oscillatorspoel
niet op de staaf gewikkeld, ook al omdat ferriet een niet-lineaire tempera tuurscoëfficiënt heeft.
Sense-antenne
Alle beschreven richtingsgevoelige antennes hebben twee maxima en ont
vangen dus uit twee richtingen tegelijk. Dit ongewenste effect is op te heffen
met een extra, rondgevoelige ’sense-antenne’. Als de spanningen afgegeven
door loop (of ferrietstaaf) en sense-antenne gelijk zijn, ziet het richtingsdiagram er uit als in Fig. 8.40. De spanning afgegeven door de sense-antenne is
te regelen door hem korter of langer te maken (inschuifbare spriet).
Een betere methode is met een potmeter zoals in fig. 8.41 voor een afge
stemde loop is getekend.
Een loop geeft een 90° fazeverschuiving t.o.v. een verticale antenne, zodat
er weer 90° fazeverschuiving nodig is om de twee spanningen correct te
combineren. Het eenvoudigst gaat dit door gebruik te maken van het 90°
fazeverschil in gekoppelde spoelen: in fig. 8.42 is de loop op de laagohmige
primaire aangesloten, de secundaire met de sense-antenne wordt afgestemd.
Fig. 8.43 geeft een schakeling die voor de 160 m amateurband werd be
schreven, maar ook voor andere frequenties kan worden omgewerkt. De
afstand tussen loop en sense-antenne is overigens niet kritisch, een cm of
15 is redelijk.
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Fig. 8.40. Het effect van een
sense-antenne op het richtingsdiagram.
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Adcock antenne
Minder klein, maar toch klein genoeg voor een zolder en geschikt voor alle
mogelijke frequenties is de Adcock antenne van fig. 8.44.
De spanning die wordt geleverd is evenredig met de afstand d tussen de
elementen en hun lengte. Beide zijn niet kritisch, voor d is 0,1 X op de
hogere frequenties nog wel haalbaar, 1 kan de helft daarvan zijn. De koppe
ling van de symmetrische output naar de asymmetrische ontvangeringang
gaat volgens fig. 8.45.
,ci

ant.

-4
—t-

* naar ATU

Fig. 8.44.

Adcock antenne.

Fig. 8.45.

Aansluiting van
Adcock antenne.

De primaire wordt met de dubbele C afgestemd, de secundaire is een laagohmige koppelwikkeling, de condensatoren Ci en C2 regelen de diepte van
de nul. Ze kunnen het beste worden afgeregeld door een dipper op flinke
afstand van de antenne op te stellen (antenne in de minimumstand) en op de
diepste nul af te regelen.
Effecten bij peilantennes
De nauwkeurigheid van de richtingsbepaling kan nadelig worden beïnvloed
door metalen voorwerpen, obstakels en water - land overgangen. Als de ont
vangen golf uitsluitend verticaal is gepolariseerd, zal een scherp lichteffect
worden verkregen met een loopantenne, omdat de horizontale delen van de
loop geen bijdrage aan de output leveren. Is er echter ook een horizontaal
gepolariseerde component in het veld, dan leveren de horizontale delen van
de loop ook spanning af en wordt de nul minder scherp of zelfs bijna
onmerkbaar. De combinatie van verticaal en horizontaal gepolariseerde com
ponenten in het veld (circulaire polarisatie) komt voor bij ’skywave’ ont
vangst via ionosfeerpropagatie. Een nul is dan niet goed meer te krijgen. Het
kan wel helpen als de antenne uit het verticale vlak wordt gekanteld, zodat
het vlak van de loop loodrecht op het arriverende golffront staat. Overigens
kan het gebrek aan richtingsgevoeligheid voor ’skywave’ ontvangst wel
gunstig zijn: de antenne is min of meer rondgevoelig voor ionosfeersignalen,
maar richtingsgevoelig voor plaatselijke storingsbronnen.
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Een Adcock antenne reageert echter geheel anders: de stromen in de hori
zontale geleiders annuleren elkaar ongeacht de oriëntatie van de antenne.
Ook voor ionosfeerpropagatie blijft de nul daardoor scherp.
Een fout die bij bediening van richtantennes veel wordt gemaakt is dat de
antenne op maximale output van de gewenste zender wordt gericht. Correct
is: instellen op minimale output van de storende zender. De gewenste komt
dan wel wat zwakker door, maar de ongewenste wordt veel sterker verzwakt,
zie fig. 8.46. Omdat de maxima zo breed zijn wordt ook peilen op het mini
mum gedaan. Ook op het oor is dit gemakkelijk, vanwege het logarithmisch
■gedrag van het oor.
6

a-a maximum
b-b minimum

Fig. 14.4

Richtingsdiagram
van ferrietantenne.

a. Fout: output voor zender = a
output voor stoorzender = b

b

tender

/

stoor tender

Fig. 8.46.

a

a

/

/

b. Goed: output voor zender =c tender
output voor stoorzender =0
^

b
stoort ender

Fout en goed gebruik van ferrietantenne.

Actieve richtantennes
Op basis van een directional array, waarin het stralingsdiagram van twee
A/4 dipolen op een afstand van A/4 en een fazeverschil van + of — 90° tot
een hartvormig diagram wordt gecombineerd, werden door de auteur
H.S. Keen richtingsgevoelige antennes ontwikkeld die bestaan uit twee
actieve antennes. Dit heeft het voordeel van compacte afmetingen en
bruikbaarheid voor alle mogelijke frequenties. Dit systeem blijkt in de
praktijk goede resultaten te geven, locale storing kan met ongeveer 60 dB
worden verzwakt. Het richtingsdiagram kan wel sterk worden beïnvloed
door objecten in de nabijheid. Zie de literatuurlijst.
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9 ONTVANGERINGANGEN

Vatten we de algemene overwegingen voor de ingang van een ontvanger
met grote dynamiek nog even samen, dan blijkt het volgende:
de ontvanger moet naast zeer zwakke signalen ook zeer sterke
kunnen verwerken. Het verschil tussen de zwakste en sterkste
stations kan in de orde van 100 dB en meer liggen;
de zwakste signalen vereisen een lage ontvangerruis, maar een
extreem laag ruisgetal heeft minder zin op HF dan op VHF van
wege de atmosferische storing;
aangezien de mengtrap de meeste ruis zal produceren, kan enige
RF versterking nodig zijn;
maar omdat daardoor de signaalniveaus toenemen wordt de kans
op kruismodulatie in de mengtrap (en zeker in een eventuele
tweede mengtrap!) groter.
Omdat het knelpunt in de mengtrap ligt, heeft het zin om vanaf de meng
trap naar voren te gaan redeneren. Hiervoor zijn echter een paar defini
ties nodig.
Ruisgetal, ruistemperatuur
De ruiseigenschappen van een ontvanger kunnen worden uitgedrukt in
het ruisgetal, dat in dB’s wordt aangegeven. Een ruisgetal (of:ruisfactor)
van 5 dB betekent dat de ontvanger 5 dB ruis toevoegt aan het antennesignaal.
De ruiseigenschappen kunnen echter ook worden uitgedrukt in de vorm van
een ruistemperatuur. In hoofdstuk 6 bleek dat de ruis over een weerstand
gelijk is aan V 4 k.T.B.R. Als R de ingangsimpedantie van de ontvanger is,
kunnen we het ruisgedrag van de ontvanger ook beschrijven als een denk
beeldige temperatuur T: de ontvanger ziet aan de ingang zoveel ruis als
de ingangsimpedantie zou produceren wanneer hij op die denkbeeldige
temperatuur werd gebracht.
Beide uitdrukkingen zijn voor bepaalde doeleinden gemakkelijk in het
gebruik. Het verband tussen beide wordt gegeven in de grafiek van fig.
9.1.
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.1. Het verband tussen
ruisfactor (NF) en
ruistemperatuur (T).

Ruisgetal
In het algemeen wordt op het ogenblik gestreefd naar een ruisgetal rond
de 10 dB voor professionele ontvangers. Dat lijkt slechter dan de 5 dB
of minder die in amateur-ontvangers wordt bereikt, maar biedt meer moge
lijkheden om een dynamiek van 100 dB of meer te halen. Ook is een derge
lijk ruisgetal praktisch steeds goed genoeg.
Met behulp van de ruisgetallen kunnen we bepalen of voor de mengtrap
een RF versterker moet komen. Het totale ruisgetal van een ontvangeringang (of andere cascadeschakeling) is te berekenen met de formule
F = F, + E2-lL
G

waarin F het totale ruisgetal is, F! de ruisfactor van de mengtrap, F2
de ruisfactor van de volgende trappen en G de vermogensversterking van
de mengtrap. Voor de berekening zet men de ruisfactoren om in vermogens
verhoudingen.
Stel dat de MF trappen een ruisfactor van 12 dB (16X) hebben. Dat lijkt
zeer pover, vooral omdat we op lage frequenties werken, maar daarin is
verrekend het verlies (insertion loss) van het scherpe filter, dat 6 dB kan
bedragen. Stel dat we een zeer goede mixer (actief element) hebben met
een ruisgetal van 6 dB (4X) en een versterking van lOdB (10X). Dan is
het ruisgetal aan de ingang:
4+ -L6-ll = 5,5X of 7,4 dB.
10

Een RF versterker is overbodig, de scherpe preselectie mag zelfs nog 3 dB
verlies veroorzaken.
Gebruiken we echter een passieve trap, zoals een diodeschakeling die een
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ruisfactor van 8 dB kan hebben maar geen versterking levert (en zelfs zal
verzwakken), dan wordt het ruisgetal met dezelfde MF trap:
63 + ÜLli = 213X of circa 13,5 dB.
1

Dit is niet voldoende en ruimte voor filterverliezen door preselectie is er
niet, zodat een zeer goede RF versterker nodig is. De eisen hiervoor kunnen
weer met de formule worden berekend. Bovendien zal een betere MF trap
noodzakelijk zijn.
Ruistemperatuur - gevoeligheid
De ruistemperatuur kan met de grafiek van fig. 9.1 direct uit de ruisfactor
worden afgeleid en stelt ons in staat de nominale ingangsgevoeligheid van
de ontvanger te bepalen.
Gaan we ervan uit dat optimale aanpassing bestaat tussen antenne en ont
vanger, dan geldt de formule
Er eff. = V 4.Ra k T B
waarin Er eff. de effectieve ruisspanning aan de ingang is, Ra de ingangsimpedantie en k, T en B de bekende grootheden voorstellen.
Nemen we nu het geval van een ontvanger met ruisfactor 10 dB (dus ruis
temperatuur T rond 2500° K), -6 dB bandbreedte van 3 kHz en 50 Ohm
ingang, dan is
Er eff. = V4.50. 1,38.10"23.2500.3000 = 0,45 /iV
Wil men nu een verhouding signaal: ruis = 10 : 1 bereiken, dan moet de
ontvanger een signaal aangeboden krijgen van V 10.0,45 of ruim 1,4,/iV.
Dit lijken allemaal pessimistische waarden gezien het feit dat er talloze
ontvangers zijn en worden aangeboden met gevoeligheden van enige tienden
microvolts. Wat in die specificaties niet wordt vermeld is de dynamiek, die
60 dB of minder kan zijn. Streven we naar 100 dB of zelfs 140 dB (momen
teel haalbaar, zij het met zeer veel problemen) dan is een ruisgetal van 10 dB
beslist niet gemakkelijk te bereiken!
Speciale situaties kunnen zich nog voordoen met de antenne en de ingangskringen. Normaal zal de ingangskring door de 50 Ohm aanpassing de span
ning omhoog transformeren met bijvoorbeeld 5X. Scherpe filters veroorza
ken echter verliezen, zodat extra preselectie ten koste van de ruisfactor gaat.
(Vanzelfsprekend moet men eventuele verliezen tussen de RF trap en
mengtrap bovendien nog verrekenen!). Diodemengtrappen vereisen weer
een 50 Ohm voeding, zodat er weer teruggetransfoimeerd moet worden.
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Een tweede speciaal geval is de antenne. Met een onefficiënte antenne
als een spriet (aperiodische antenne) of bepaalde richtantennes is de ingangsspanning van de RF trap veel kleiner dan met een dipool of meerelementsantenne met directors en reflectors. Vooreen onefficiënte antenne
kan een zeer goede RF trap dus onmisbaar blijken, terwijl de stoorspanningen die een zeer efficiënte antenne aflevert een betaalbare amateurontvanger op bepaalde banden geheel kunnen oversturen.
Het is daarom vaak beter een overdreven gevoelige ontvanger met een
slechte antenne uit te rusten dan met een goede! Omgekeerd is het met
een goede ontvanger en een onefficiënte antenne soms de moeite waard
een aparte preselector met grote dynamiek en lage ruis in te schakelen.
Er komen bij dit soort berekeningen nog meer ingewikkelde factoren
in het spel die ons hier te ver zouden voeren. Wat wel blijkt is, dat de veel
in de literatuur geponeerde stelling dat ruiseigenschappen alleen op hoge
frequenties een rol spelen totaal onwaar is. Ook is het niet waar dat alleen
de ontvangeringang van belang is. Staat in handboeken van naam dat de
ruiseigenschappen eigenlijk alleen door de RF trap worden bepaald, het
blijkt dat zelfs de MF trappen de hele ingang kunnen bepalen.

Intercept point
Een goede grootheid om de kruismodulatie-eigenschappen van een ontvangertrap aan te geven is die van het ’derde orde snijpunt’ of third-order
intercept point, zoals ook in de Nederlandse literatuur meestal staat. Laten
we het voor het gemak 3IP noemen.
Wanneer het 3IP van een ontvangeringang x dBm is (waarbij 0 dBm gelijk
is aan 1 mW over 50£2 ) en twee signalen in de RF doorlaat y dBm beneden’
het 3IP liggen, zal de equivalente input amplitude van de twee 3e orde
intermodulatieproducten gelijk zijn aan x — 3y dBm.
Stel dat de ontvanger een 3IP heeft van 0 dBm (dit is zeer goed) en twee
signalen aangeboden krijgt van — 30 dBm. X is dan 0 dBm en y is 0 dBm
— (— 30 dBm) of 30 dBm. De twee resulterende IM producten in de doorlaat
(2fi — f2 en 2f2 — fi) krijgen dan elk een waarde van 0 - 3.30= —90 dBm.
Nemen we nu eens aan dat beide signalen 20 dB sterker worden, dus — 10
dBm bedragen. De resulterende equivalente IM producten worden dan
0 — 3.10 = — 30 dBm. Dat betekent dat voor een toename in signaalsterkte
van 20 dB de intermodulatieproducten maar liefst 60 dB sterker zijn ge
worden. Vandaar de funeste gevolgen van teveel versterking voor de scher
pe filters! Zo kunnen we een grafiek opstellen (fig. 9.2) voor de outputamplitude van een der beide ingangssignalen en de outputamplitude van
een der IM producten als functie van de inputamplitude van het ingangs
signaal. Bij denkbeeldig verlengen zouden ze elkaar snijden en dat snij125

punt wordt het 3IP genoemd. In werkelijkheid loopt de ontvanger vast
zo’n 10 dB onder dat punt, zodat de outputcurve vlakker zou gaan ver
lopen (gebogen lijnen).
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Fig. 9.2. Het third-order intercept point.

Om een idee te geven van de praktijk: slechte ontvangers hebben een waarde
van — 40 dBm, de beste commerciële amateurontvangers kunnen tussen
— 10 dBm en 0 dBm liggen, professionele ontvangers kunnen momenteel
waarden tegen de + 30 dBm bereiken. Dit tegen een zeer hoge prijs in
complexiteit van de schakeling en harde munt.
Richtlijnen
Voor een ontvanger met grote dynamiek zal men dus in de eerste plaats
streven naar een zo lineair mogelijke mengtrap met hoge conversiesteilheid
(hoge mengversterking) en zo laag mogelijke ruis. Ondanks de goede resul
taten die met speciale diodeschakelingen kunnen worden bereikt, voldoen
ze dus niet aan de eis van versterking!
De lineariteit van een balansschakeling is altijd beter dan die van een onge
balanceerde (’single-ended’) trap, dit geldt voor versterkers en mengtrappen.
De balans kan enkelvoudig zijn (alleen het oscillatorsignaal wordt gebalan
ceerd aangeboden en verschijnt dus niet in de output) of dubbel (zowel
RF ingangssignaal als oscillatorsignaal worden gebalanceerd aangeboden
en verschijnen niet in de output).
De beste schakelingen zijn uitgesproken vermogenstrappen: halfgeleiders
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bij voorkeur in balansschakeling die enige tientallen mA kunnen trekken,
diodes waarin enige mW oscillatorsignaal wordt gepompt en vermogenstriodes. Het hele effect van de uitgekiende schakeling kan dan echter wor
den bedorven door intermodulatie als gevolg van kernverzadiging in de
spoelen!
Elk overschot aan RF versterking wordt weggewerkt door toevoegen van
extra afgestemde kringen, lage aftakking op de spoelen (minder demping,
hogere Q) of opzettelijke misaanpassing. Van doorslaggevend belang gezien
de spreiding in halfgeleider eigenschappen is, dat elke trap experimenteel
wordt geoptimaliseerd v.w.b. gelijkstroominstelling en injectieniveaus.
Nabouwen van een schakeling kan hier niet zonder meer: terwijl voor vele
halfgeleiderschakelingen een goed ontwerp wordt gekenmerkt door nietkritische keus van de halfgeleiders (bijvoorbeeld door sterke tegenkoppeling) zijn de beste RF en mengtrappen juist extra kritisch: én identieke
halfgeleiders, én identieke opbouw én experimenteel afregelen. Kan dat
niet, dan is een minder exotische schakeling vaak nog beter!
Uiteindelijk is afregeling van de antenne-ingang met een ruisgenerator
op optimaal ruisgetal (niet: versterking) gewenst. Vele andere schakelingen
zijn zeer kritisch v.w.b. de impedanties die ze aan de in- en uitgangen zien,
zoals nog ter sprake komt. Voor alle schakelingen (RF en mengtrappen)
geldt dat de gebruikelijke AVR door ’afknijpen’ (reverse AGC) totaal on
geschikt is omdat bij terugregelen de verwerking van grote signalen slechter
wordt. Dit illustreert fig. 9.3 voor een cascode FET trap waarbij de gate
van de eerste FET wordt geregeld. Bij kleinere versterking neemt de signaalspanning die voor een constant percentage kruismodulatie kan worden
verwerkt snel af, precies het omgekeerde van wat gewenst wordt. Hoofd
stuk 12 behandelt deze problematiek verder.

stoorsignaal
in mV

versterking (relatief)

Fig. 9.3. IM curve van geregelde FET cascode.
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Tot slot van deze inleiding een paar verschillende problemen: balansscha
kelingen vereisen strikt symmetrische bouw en kunnen niet op gewone
prints; rigoureuze afscherming van alle trappen is gewenst (zo hebben
diodeschakelingen een sterke neiging tot ’harmonic mixing’); parasitair
genereren op VHF is beslist niet onmogelijk; oscillatorruis vermindert
de dynamiek.
Wat de actieve elementen betreft: de beste ontvangers in de literatuur clai
men dynamiekwaarden rond de 130 dB. Daarbij zijn schakelingen met
buizen, vermogenshalfgeleiders en dioden, voor zover bekend géén IC’s
van het differentiaalversterker type en MOSFET’s. Halfgeleiders en buizen
zijn dus momenteel equivalent, al valt op dat de halfgeleiderschakelingen
veel complexer zijn dan de buizenschakelingen.
Bescherming van de ingang
Statische electriciteit kan niet alleen de halfgeleiders in ontvangers be
schadigen, maar zelfs leiden tot doorbranden van de antennekoppelwikkeling, die vaak van dun draad gewikkeld is. Een klein neonlampje beveiligt
tegen spanningen boven circa 70 V, antiparallel geschakelde dioden tegen
spanningen boven 0,2 V (germanium) of 0,6 V (silicium) (fig. 9r4). Deze
laatste waarden zijn echter te laag als men een grote dynamiek zoekt:
de dioden gaan bij sterke signalen geleiden. Ook ingebouwde beschermingsdioden van MOSFET’s zijn potentiële bronnen van kruismodulatie.

naar l'trap

NE. 2

H *.1

Fig. 9.4. Bescherming van de ingang.

Ingangsverzwakkers
Voor zeer sterke signalen zijn de ongewenste effecten als blokkeren en
kruismodulatie te verminderen met een ingangsverzwakker (fig. 9.5). Deze
is bestemd voor gebruik met een laagohmige ontvangeringang (50-75 Ohm)
en is (mits compact gebouwd) bruikbaar tot 30 MHz. De verzwakking is
in 4 stappen van 10 dB instelbaar. Het prettige is, dat de ijking van een
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bestaande S-meter niet verandert; de verzwakking wordt eenvoudig bij
de indicatie opgeteld.
Voor hoog-impedante ingangen zijn dergelijke verzwakkers niet bruik
baar. In deze gevallen kan een te sterk signaal worden verzwakt door een
kleine antenne te nemen of de antenne bewust verkeerd aan te passen.
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Fig. 9.5. Ladderverzwakker 0 .... - 40 dB voor laagohmige ontvangeringang.

Aanpassing op de ingangskring, RF trimmer
In hoofdstuk 8 is de gehele combinatie van antenne, lijn en ATU geconstru
eerd voor een bepaalde ingangsimpedantie van de ontvanger, waarbij ge
streefd werd naar een waarde van 50 - 75f2 in verband met het gebruik van
storingsvrije invoer. De signaalkring zal nu allerminst aanpassen op deze
waarde, zodat impedantie-transformatie nodig is. Dit kan volgens fig. 9.6
door aftakking op de spoel, met een aparte koppelwikkeling of met een
capacitieve aftakking. De impedantie-transformatie hangt af van de plaats
van de aftakking (a), het aantal windingen van de koppelwikkeling (b)
en de verhouding Cj : C2 (c). De beste methode bestaat uit het experi
menteel afregelen met een impedantiemeter, zie hoofdstukken 3 en 15.
a. Aftakking op spoel

1
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T

c. Capacitieve aftakking

b. Koppelwikkeling
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Fig. 9.6.
Aanpassing tussen antennesysteem en ingangskring.
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In fïg. 9.6.b komt de koppelwikkeling aan het koude eind van de spoel.
Bij vaste koppeling (koppelspoel dicht tegen de afstemspoel) neemt de
signaaloverdracht toe maar de Q van de afstemkring daalt. In het algemeen
wordt de spanning bij laagohmige ontvangeringangen een keer of 5 opge
slingerd.
De waarde van de ingangsimpedantie is nominaal, over het afstembereik zal
aanzienlijke variatie vastgesteld kunnen worden, de nominale waarde laten
we in het midden van de band vallen.
Het is evident dat in fig. 9.6.c de afstemming van de signaalkring wordt
beïnvloed door de capacitieve aanpassing, zodat de kring bijgetrimd moet
worden. Minder bekend is het algemene nut van een op de frontplaat
bedienbare RF trimmer over de ingangskring. Ten eerste is de gelijkloop niet
altijd perfect, ten tweede wordt de ontvanger mogelijk met een andere
antenne gebruikt dan waarvoor hij afgeregeld is, wat bijvoorbeeld voor
militaire apparatuur kan gelden. Een klein variabel C’tje parallel aan de RF
sectie van de afstem-C kan een paar dB signaal winst en betere selectie op
leveren. Door het bijregelen van de RF trimmer (vaak 'antenne trimmer’
genoemd) ziet het antennesysteem geen reactantie maar een zuiver ohmse
ontvangeringang.
Signaalkringen
Het aantal signaalkringen werd in hoofd tuk 7 bepaald. Met twee kringen
wordt het een cascadeschakeling: kring, RF, kring, mengtrap. Als er geen
RF trap is begint de ontvanger met een bandfïlter gevolgd door de mixer.
Met drie kringen zijn er twee mogelijkheden: bandfïlter voor de RF trap
of bandfïlter tussen RF en mixer. De eerste mogelijkheid vermindert de
kans op kruismodulatie in de RF trap maar gaat ten koste van de ruisfac
tor, de tweede mogelijkheid is juist omgekeerd.
In een ontvanger die over een groot bereik wordt afgestemd, verandert
de L/C verhouding van de kringen en daarmee de impedantie. Omdat de
versterking afhangt van de impedantie die de aktieve elementen zien, zal de
ontvanger bij lage frequenties minder versterken dan bij de hoge. In ont
vangers met brede afstembereiken moet daarom primaire winding-compensatie gebruikt worden. De koppelwikkeling tussen RF trap en mengtrap
krijgt meer wikkelingen dan de signaalkring, zodanig dat hij met zijn eigen
capaciteit of met toegevoegde capaciteit resoneert op een frequentie bene’
den de laagste frequentie van dat bereik (fïg. 9.7). Vandaar de grote koppelwikkelingen in sommige spoelsets. Dergelijke compensatie vereist een extra
afregeling met de dipper en blijft een lapmiddel; ook om deze reden is het
beter de afstembereiken vrij smal te houden. Een frequentievariatie van
1 : 1,5 is ongeveer het maximum dat we zonder compensatie kunnen bestrijken.Voor smallere bereiken kan de spoel drastisch vereenvoudigd wor130
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den (fig. 9.8). Het eventuele bandfilter tussen RF trap en mengtrap kan
op een van de manieren in fig. 3.8 gekoppeld worden.Er zijn nu twee
mogelijkheden:
\) Afgestemde bandfilters. Als het afstembereik breder is dan de min of
meer vlakke top van de bandfilterkromme moet het bandfilter afge
stemd worden. De grafiek van fig. 7.2 geeft hierover informatie; het
blijkt dat afstemmen in de meerderheid der gevallen nodig zal zijn.
2) Bandfilters op een vaste frequentie. Procentueel gezien is de 144 MHz
band smal genoeg om geheel op de vlakke top van een bandfilter te
vallen. Afstemming is hier dus niet nodig.
Vast-afgestemde bandfilters zijn enige tijd lang populair geworden in de
ontvangers voor de relatief smalle amateurbanden. Het zal duidelijk zijn
dat een bandfilter dat een bereik van een paar honderd kHz doorlaat
onherroepelijk ten koste gaat van de dynamiek. Alleen zo scherp mogelijke
afgestemde kringen met goede gelijkloop garanderen een goede preselectie!
Een afgestemd bandfilter zal bij voorkeur met linkkoppeling uitgevoerd
worden, voor smallere bereiken kan capacitieve topkoppeling nog bruik
baar zijn (de bandbreedte verandert bij afstemming).
Beperking van de RF versterking
De totale benodigde versterking (incluis de opslingering, de verzwakking
in de verschillende afstemkringen en de versterking van het actieve element)
zal zo in de orde van 5X liggen, veel minder dan een goed actief element
met goede kringen kan presteren. Omdat terugregelen van de versterking
niet kan (het element moet in zijn meest lineaire gebied worden ingesteld)
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moet een andere methode van verzwakking worden gekozen. Goede me
thoden zijn afgebeeld in fig. 9.9: de in- en uitgang van de versterker (een
penthode is afgebeeld, doch hetzelfde kan met halfgeleiders worden gedaan)
worden aan een aftakking laag op de spoel gelegd. Hierdoor wordt de
kring tevens minder belast, wat de Q ten goede komt. De tweede mogelijk
heid is het actieve element in een laag-impedante (200 Ohm) koppelwikkeling te laten werken. Ook de mogelijkheid van verzwakking in de linkkoppeling is geschikt.
*2S0V

r»

r

27

F

.1

r

2Sp

i

±

L.

**

I
T
I
I
i
i

X)n

tlh

:r rJ
I

Kn

270 k

TE_
T

Wn

lOn

II
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AVR

Type

Rk (f2)

Rg2 (kH)

Ra (kf2)

EF 85
EF 89
EF 93/6 BA6
6 BZ 6
6 SG 7*

160
160

1,2

68

68
47
33

1,2
1,2

180

39

4,7

68
270

27

1,5
1.5

6 SK 7*

27

56

•Verouderd octal type,
opgenomen voor re
paraties aan oudere
ontvangers.

Merk op dat deze beperking van de versterking iets anders is dan de ver
mindering van de signaalniveaus door een ingangsverzwakker of AVR:
in rust wordt de versterking op maximaal circa 5X ingesteld; zodra de
ingangssignalen groot genoeg zijn om de mixerruis onbelangrijk te maken,
wordt het signaalniveau gereduceerd. Uiteindelijk kan de 5X versterkende
RF trap dus in combinatie met een verzwakker 20 dB of meer gaan ver
zwakken!
Capaciteitsdioden zijn lange tijd niet aanbevelenswaardig geweest voor trap
pen die grote signalen moeten verwerken vanwege problemen met de gelijk
loop, hoge eigenruis, lage Q en vooral: in geleiding komen van de dioden.
Een recente introductie is de drievoudige varicap K 1210 (Toko), die tussen
9 en 2 V varieert van ongeveer 35 tot 400 pF. De Q is voor een varicap hoog
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(400 op MG), onderlinge gelijkheid is typisch beter dan 1%. Hij kan worden
gestuurd door de fazedetector van de meeste CMOS synthesizers. Gezien de
grote capaciteitsvariatie kan men voldoende spanning over de dioden laten
staan om geleiding te voorkomen op grote inputs. Over de ruis ontbreken
gegevens nog.
Voor varicaps in het algemeen geldt dat zeer hoge eisen aan de DC voeding
worden gesteld: brom en stabiliteit werken direct op de afstemming! Ook de
potentiometers die eventueel voor afstemming dienen moeten aan zeer hoge
eisen voldoen! De DC wordt bij voorkeur via afgeschermde kabel toege
voerd, grote ontkoppel-C’s moeten worden vermeden, omdat anders de
afstemming een grote tijdconstante krijgt. Beter is een lage impedantie van
de DC-voeding: emittervolger.
RF SCHAKELINGEN
Penthode
Het schermrooster van de penthode vormt een effectieve afscherming
tussen in- en uitgang mits deze niet wordt verknoeid door een foute layout. Helaas levert het schermrooster ook extra ruis (stroomverdelingsruis), zodat een penthode (fig. 9.9) niet bijzonder ruisvrij is. Types met
variabele steilheid kunnen als MF versterker wel in de AVR worden opge
nomen, zie hoofdstuk 10. Fig. 9.10 geeft de lay-out, let op de éénpuntsaarding en de rigoureuze scheiding van in- en uitgang. Bij het schema is linkkoppeling aangegeven met aftakking op de kringen.
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Ter vermijding van parasitaire koppeling moeten de spoelen van het bandfïlter onderling worden afgeschermd. Om het filter komt nog een afscher
ming tegen lekken buiten het filter om. Vermogenspenthodes zijn wel
toegepast!
Koppelwikkelingen om een spoel komen aan de ’koude’ kant, dus tegen
aarde, anders ontstaat er bovendien parasitaire capacitieve koppeling.
Cascodeschakeling
De cascodeschakeling bestaat uit een combinatie van geaarde kathode
(source) en geaard rooster (gate) trap. De ruis van een cascode met buis
is vergelijkbaar met die van een enkele triode, de terugwerking van uit
gang op ingang is echter even gering als bij een penthode. Fig. 9.11 geeft
een cascodeschakeling die in general coverage ontvangers goed heeft vol
daan en erg geschikt is voor modificatie van bestaande ontvangers. Op de
lagere frequenties tot 30 MHz is neutrodynisatie niet nodig. Ook de LF
buis ECC 82 is geschikt!
Fig. 9.11. Cascode voor het
gebied ISO kHz • 30 MHz.
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Met FET’S wordt de schakeling als in fig. 9.12. Hoewel het aanbeveling
verdient geen AVR op de RF trap toe te passen, is dit hier toch aangege
ven aangezien deze trap zich ook leent als MF versterker met behoorlijk
regelbereik.
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Dual-gate MOSFET’s zijn op te vatten als cascodes. Ondanks alle voorzor
gen lijkt doorslaan van de isolatie nog steeds een risico te zijn; ingebouwde
beschermingsdioden veroorzaken kruismodulatie bij hoge inputniveaus.
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Fig. 9.12. FET cascode voor MF en RF trappen.

Serie-FET schakeling
De schakeling van fig. 9.13 heeft goede eigenschappen: de bereikbare
versterking ligt in de orde van grootte van 5X, het regelbereik rond de
50 dB, waarbij inputs van een 100 mV nog behoorlijk worden verwerkt.
De bovenste FET is een normale sou ree-schakeling, de onderste fungeert
als AVR-gestuurde tegenkoppeling.
Wordt de sou ree weerstand van de bovenste FET vergroot tot ongeveer
2 kOhm, dan is de schakeling als mixer te gebruiken. Het oscillatoreignaal wordt geïnjecteerd op de source of gate van de onderste FET, even
tueel kan de gate daarvan aan de AVR.
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Fig. 9.13. Serie-FET RF trap.
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Kathode (source-) koppeling
De schakeling van fig. 9.14 leent zich voor uitvoering met dubbeltriodes
of FET’s . Het vermelde huistype ECC 82 lijkt merkwaardig omdat dit
een gebruikelijke LF dubbeltriode is, maar we beginnen hier de semi-vermogenstrappen te naderen. Een dergelijke trap en een variant ervan kunnen
als goede mengtrappen dienen,zie verder.
De versterking is weer vrij laag, rond de 5X. Ook deze trap leent zich goed
voor modificatie van bestaande sets. De kringdemping van triodes is echter
nogal hoog, de kringen moeten dan van aftakkingen zijn voorzien.
+175.25W

Fig. 9.14. Kathodegekoppelde RF versterker.
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Balansversterkers
Het grappige van de balansversterkers in de ontvangertechniek is, dat ze hun
intrede aan beide einden van het spectrum deden: op VHF en VLF. Aan
de ene kant omdat de ruisarme steile triodes alleen in cascode of balans
stabiel zijn te krijgen, aan de andere kant omdat balansschakelingen steeds
een superieure lineariteit bezitten. Om een goede balans te garanderen moet
de schakeling inderdaad geheel symmetrisch worden uitgevoerd. Voor de
kringen betekent dit trifilair wikkelen: drie getwiste draden tegelijk om
de spoelvorm zoals in fig. 7.8.
Fig. 9.15 geeft een schakeling met buizen, waarvoor zelfs semi-veimogens
types werden gebruikt die inputs rond de 2V kunnen verwerken. Voor
haïfgeleiderschakelingen zie onder vermogenstrappen.
Aan de complexiteit van de schakeling is iets te doen door het principe
van ’cross-coupling’, zie onder mengtrappen.
Hoog-niveauschakelingen in balans blijven echter kritisch, behalve opti136

male instelling is ook experimenteel balanceren nodig om inderdaad de
maximale resultaten te behalen, vandaar de aanwezigheid van trimmers
en instelpotmeters in sommige schakelingen.
Fig. 9.1 S
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Balans RF versterker.
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Vermogenstrappen
Er bestaat geen twijfel aan dat de beste resultaten (gelijkwaardig aan die
van superieure buizenschakelingen) op het ogenblik in de halfgeleidertechniek met power-elementen worden verkregen.
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Fig. 9.16. RF breedbandversterker met power-FET
en stroombron.
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Speciale power FET’S en uiterst lineaire UHF transistors met stroomen spanningstegenkoppeling zijn in balans- en enkelvoudige schakelingen
gebruikt. Ze zijn ook in ’kant en klare’ vorm als breedbandversterker in de
handel gekomen, alhoewel de verkrijgbaarheid en de prijs op het ogenblik
algemene toepassing uitsluiten. Schakelingen als Fig. 9.16 en fig. 9.17 zijn
beslist niet eenvoudig te reproduceren, zodat een complete fabrieksversterker de voorkeur verdient. Ongetwijfeld zullen die op korte termijn ter
beschikking staan tegen redelijke prijzen; er is niet alleen voor ontvangertrappen grote behoefte aan, maar vooral ook voor antenneversterkers.
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Fig. 9.17. RF breedbandversterker
met powertransistoren.
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Actieve antennes voor grote frequentiebereiken (van VLF tot 30 MHz) met
dergelijke versterkers zijn momenteel in de handel, al zijn ze beperkt tot de
professionele sector waar het de uitvoeringen betreft die werkelijk goede
groot-signaal eigenschappen bezitten.
MENGTRAPPEN
Voor we een aantal schakelingen de revue laten passeren enige algemene
opmerkingen. Vooral hier geldt dat individuele instelling van een gebouwde
trap bijzonder belangrijk is, de eisen zijn hoger dan voor RF trappen.
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Balancering en niveau van de oscillatorinjectie zijn kritisch. Voor FET trap
pen geldt in het algemeen dat identieke exemplaren met zo hoog mogelijke
pinch-off spanning worden geselecteerd. Deze worden dan ingesteld op
een rustspanning van ongeveer 0,8 X Vp, het piekniveau van de oscillator
injectie ligt dan bij Vqs + 0,6V. Dubbelgebalanceerde schakelingen elimi
neren én het ingangssignaal én het oscillatorsignaal (incluis de oscillatorruis!)
uit de output.
In een dubbelsuper kiest men de input naar de tweede mixer niet groter dan
2X de input naar de eerste mixer.
Dubbeltriode mengtrappen
De schakeling van fig. 9.18 is het equivalent van de kathodegekoppelde
RF versterker. De ruis- en inputverwerkende eigenschappen zijn goed,
de versterking is vrij 'hoog. Het laatste moet men goed in de gaten houden
als er nog een tweede mengtrap achter komt (dubbelsuper).
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Kathode-gekoppelde mengtrap. VFO

Voor optimale werking moet de weerstand Rx experimenteel worden
bepaald met behulp van een ruisgenerator; de waarde zal ergens tussen
560 ohm en 2 kohm liggen. Wie minder hoge eisen stelt, kan een waarde van
1 kohm aanhouden. De schakeling is weinig kritisch en is geschikt voor mo
dificatie.
Merk op dat de tweede trap een lagere anodespanning krijgt om de mengversterking te verhogen. Buizen als de ECC82 zijn ook toegepast. Een vari
ant waarin beide buishelften voor het uitgangssignaal parallel zijn gescha
keld geeft fig. 9.19. Ook hier wordt een ’semi-vermogens’ buis toegepast.
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Fig. 9.19. Kathodegekoppelde mengt rap, variant.
Buistypen: ECC 81,82, 91
Rx: experimenteel op laagste ruisgetal.
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Fig. 9.20. Equivalent van fig. 9.18
met FET’s.

De versterking is minder dan die van fig. 9.18, de verwerking van grote
signalen is echter beter. Het equivalent met FET’s geeft fig. 9.20. In al
deze schakelingen fungeert de tweede triode ook als buffertrapje voor
het oscillatorsignaal, zodat voor eenvoudige eisen de stabiliteit ook zonder
buffer na de VFO voldoende is.
Straaldeflectiebuis
Een van de allerbeste mengtrappen die ooit ontwikkeld werd, is de schake
ling van fig. 9.21 met de straaldeflectiebuis 7360. In een dergelijke buis
wordt de electronenstroom gemoduleerd door het signaal op het rooster.
Het oscillatorsignaal wordt aangelegd op een of beide deflectieplaten als
bij een kathodestraalbuis, zodat de bundel elektronen heen en weer zwaait
over de twee anoden. De optimale schakeling van fig. 9.21 maakt gebruik
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van balanssturing van de afbuigplaten en een balansuitgang, de asymmetri
sche schakeling van fig. 9.22 is iets minder bestand tegen hoge inputs
maar geeft nog steeds zeer goede resultaten. Ruisfactor: 5 dB, conversieversterking: tot 20 dB.
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Fig. 9.21. Straaldeflectiebuis in balansschakeling.
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De straaldeflectiebuis fungeert tevens als RF versterker. Vanwege de zeer
hoge inputs die verwerkt kunnen worden (tot 2V) is dit een ideale tweede
mixer. Door het ontbreken van een aparte RF trap moet alle spiegelselectie
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in het bandfilter aan de ingang geschieden, dat dus spoelen met een zo
hoog mogelijke Q moet hebben.
De buis is zeer gevoelig voor magnetische velden en moet daarom uitstekend
worden afgeschermd! De schakeling is niet eenvoudig te noemen maar is
wellicht het summum van de buizentechniek. De balansinstellingen zijn
weer kritisch.
Het is mogelijk de spiegelselectie te vergemakkelijken door een extra RF
trap op te nemen. Deze moet dan een versterking van ongeveer IX leveren
en uiteraard zeer goed bestand zijn tegen hoge inputs. In de literatuur werd
de schakeling van fig. 9.23 met powertriodes beschreven.
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Fig. 9.23. RF trap als preselector voor een 7360.

Balansmengtrappen
De balanstriodeschakeling van fig. 9.24 is vergelijkbaar met de balans RF
trap, alleen is de instelling anders.
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Fig. 9.24. Balans triode
mengt rap.
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Met FET’s is de schakeling van fig. 9.25 typisch. Een trucje dat ik voor het
eerst in 1961 in een VLF ontvanger zag verschijnen, duikt op het ogen
blik in commerciële general coverage sets op: cross-coupling, fig. 9 26
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Fig. 9.26. Mengtrap met cross-coupling.

De problemen van de balansschakelingen worden hierdoor verminderd,
al is een dergelijke single-ended in-en output balansschakeling niet helemaal
gelijkwaardig met een echte. Een schakeling die aan de hoogste eisen voldoet
is die met een kwartet van power-FETs, fig. 9.27.
Vanwege de eis van onderlinge gelijkheid zijn de vier FET’s als IC uitge
voerd. De bereikbare dynamiek ligt rond de 140 dB, daarvoor is echter wel
een oscillatorvermogen van circa 30 mW nodig. Een dergelijk kwartet is
deU350.
Het voordeel van de power-FET mixer ten opzichte van de ringdiodes is,
dat de FET’s circa 4 dB versterken. Daardoor speelt de ruis Van de MF
versterker een minder grote rol, zie het begin van dit hoofdstuk. Oscilla
torvermogen, gelijkstroominstelling en afsluitimpedanties zijn zeer kritisch,
vergelijkbaar met de situatie bij ringdiodemixers.
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De dubbelgebalanceerde power-FET mixer, bij voorkeur in de vorm van
een complete ’package’ met breedbandtrafo’s lijkt evenals de ringdiodemixer een van de toekomstige standaardschakelingen te zullen worden.
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Fig. 9.27.

Experimentele mengtrap met
Siliconics power FET kwartet.

Ringdiodemixer
Deze schakeling (die als ik me niet vergis nota bene uit de telefoontechniek
afkomstig is) dook eerst op als productdetector, ging toen een eigen leven
leiden voor directe conversie-ontvangers en kwam vervolgens als breedband144

mixer op de proppen. Het is in feite een oude en simpele schakeling, die
echter een heleboel heeft losgemaakt op het gebied van de moderne ontvangertechniek en helaas ook een onvermoed aantal voetangels en klemmen
voor de ogen van de ontwerper heeft onthuld...
Het eerste probleem is, dat we hier niet met een primitieve menging
door de kromme diodekarakteristiek te maken hebben, maar met een kwar
tet van schakeldioden. Afhankelijk van de polariteit van het oscillatorsignaal worden de dioden ’aan’ of ’uit’ geschakeld. Dat betekent dat een
sterk oscillatorsignaal nodig is om de dioden werkelijk vol aan en uit te
schakelen. Bovendien moet het tussenstadium tussen aan en uit zo kort
mogelijk zijn, zodat een vierkantsgolf ideaal is (zie echter onder oscillatoren).
De schakeling die zich intussen als standaard heeft ontwikkeld is een dubbelgebalanceerde combinatie met breedbandtrafo’s als in fig. 9.28. Deze is
in complete vorm in de handel verkrijgbaar, zoals de types MDI08, SRA-3H
en RAY-3. De dioden zijn Schottky (’hot carrier’) dioden die betere resul
taten geven dan normale dioden omdat de werking niet berust op minderheidsladingsdragers.
AXHP5062.2000
hot carrier dioden

TI, T2: trifilaire breedbandtrafós

Fig. 9.28. Ringdiode mengtrap.

Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat ettelijke publicaties vermel
den dat er geen verschil hoorbaar was tussen een Schottky mixer en een
mixer met goed-geselecteerde normale Si-dioden. Andere auteurs vonden
wel degelijk een verschil in het voordeel van de Schottky schakeling. Een
definitief onderzoek met meetgegevens ontbreekt voor zover bekend nog.
Uit eigen ervaring lijkt de conclusie gewettigd dat het verschil in de soort
diodes bij de sterke oscillatorsturing niet zeer groot is. De fabriêkstrappen
zijn zonder meer in het voordeel vanwege de goede balancering en die zou
wel eens van groter belang kunnen zijn. Een goede breedbandtrafó is te
maken met de ferrietkemen (’varkensneusjes’) uit de TV techniek, zie
fig. 9.29. In het originele artikel wees de auteur terecht op de noodzaak
van harde schakeling, vandaar de iets afwijkende trafo voor de oscillatorpoort. Verbetering van de balancering werd nog beschreven met de extra
trafo’s van fig. 9.30.
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Voor proefnemingen zij er op gewezen dat elke diodeschakeling (Schottky
en normale dioden) in principe kan worden verbeterd door de dioden een
voorspanning in de doorlaatrichting te geven. De waarde daarvan is kritisch!
Typische eigenschappen van de dubbelgebalanceerde diodemixer zijn:
conversieverlies circa 6 dB, oscillatorvermogen circa 5 mW, ruisfactor
8 dB, dynamiek 120 dB, oscillator onderdukking in de output afhankelijk
van balancering 15-50 dB. Zoals men ziet is een RF versterker nodig. Boven
dien moet de MF versterker ook zo laag mogelijke ruis en kruismodulatie
veroorzaken, zodat we al gauw bij een power-FET terechtkomen. Een bij
zonder belangrijk punt is dat alle in- en uitgangen met een zuiver ohmse
impedantie van 50 Ohm moeten worden afgesloten. Bovendien moet het
oscillatorvermogen inderdaad zo dicht mogelijk bij de 5 mW liggen, anders
gaat de schakeling de mist in.
De impedantie aan de signaalingang is overigens de minst kritische in dit
opzicht. Verschillende auteurs gebruikten een FET sourcevolger die bij
een steilheid van 20 mA/V een impedantie van 50 Ohm aan de mixer
presenteert. Hij levert dan tevens enige versterking. Een power-FET lijkt
hier weer nodig, zoals de recent geïntroduceerde P 8000. De oscillator moet
het gespecificeerde vermogen afgeven aan een weerstand van 50 O voor mini
male intermodulatie. Het meest kritische is wel de afsluiting van de MF uit
gang: deze moet voor alle frequenties die daarin verschijnen (en dat is ook
de veel hoger liggende som plus alle andere mengproducten, zie hoofdstuk 4)
én niet reactief én 50 £2 zijn.
Wordt de uitgang niet reflectievrij afgesloten, dan mengt de output opnieuw
met de input en ontstaat er intermodulatie. Het probleem bestaat vooral
omdat de MF filters buiten hun doorlaatgebied zeer hoogimpedant worden.
Past men dus goed aan op de waarde in de MF doorlaat (rond 500 Ohm
voor een typisch kristalfilter) dan klopt er bijvoorbeeld bij de somfrequentie
niets meer van. Er zijn hiervoor een paar remedies te bedenken: de hogere
frequenties aan de uitgang direct kortsluiten met een kleine C naar aarde,
de ingangsspoel van het MF filter dempen met een weerstand van 470 Ohm,
of een geaarde gate FET aan de uitgang van de mixer opnemen, die een
ingangsimpedantie van circa 50 Ohm heeft. Zie voor deze elegante oplossing
Electron *76/587.
Het frequentiebereik van de complete fabriekstrappen gaat van een paar
honderd kHz tot een paar honderd MHz. De types die 5 MHz als laagste
frequentie specificeren kunnen ook op lagere frequenties worden gebruikt
door de MF uitgang en HF ingang om te wisselen.

CONVERTORS
In principe zijn convertors met de tot dusver behandelde gegevens voor
willekeurige frequentiegebieden te ontwerpen, met uitzondering van de
oscillator. Als de convertor wordt aangesloten op een vast-afgestemde MF147

trap, dus als ingang van een enkelsuper dient, ontstaan er geen verdere
problemen dan de behandelde. Een convertor kan ook als voorzet voor
een bestaande ontvanger dienen en in dat geval moeten beide weer op elkaar
aanpassen.
Ook hier biedt een ingangsimpedantie van 50 Ohm voor de achterzetontvanger voordelen vanwege de mogelijkheid van koppeling met coax kabel.
Een ontvanger die als achterzet voor een convertor wordt gebruikt moet
zonder convertor volkomen stil zijn, anders verschijnen er zenders in het
afstemgebied die er niet in thuishoren (MF doorslag). Aan de zuiver ohmse
50 Ohm aanpassing voldoet de sourcevolger weer goed.
Uiteraard is de achterzetontvanger weer het zwakke punt: geen normale
handelsontvanger is goed genoeg als achterzet voor een goede convertor!
Een principe dat kennelijk in het vergeetboek is geraakt is de MF sperof zuigkring (flg. 9.31) die onder meer vroeger in alle omroepontvangers
was te vinden. Herhaaldelijk ziet men ontwerpen waarin dit eenvoudige
middel tegen MF-doorslag wordt vergeten. Overigens is een afgestemde
sperkring ook een goed middel om spiegels te verminderen.
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OSCILLATOREN

Aangezien de afstemming van superheterodynes en heterodynes geheel
wordt bepaald door de afstemming van de oscillator(en) vormen deze een
van de kritische punten in een ontvanger.
Naar gelang de aard kunnen oscillatoren in drie categorieën worden ver
deeld:
vrijlopende continu afstembare oscillatoren (VFO’s), toegepast in enkelsupers en voor de afstembare MF van dubbelsupers;
kristaloscillatoren die een vaste frequentie (of eventueel met gebruik
making van harmonischen: enkele vaste frequenties) opwekken, toege
past in ontvangers voor vaste kanalen en in de eerste oscillators van
dubbelsupers;
fasegegrendelde oscillatoren en synthesizers, gebruikt óf voor continuafstembare oscillatoren óf voor ’spot-frequenties’ als eerste oscillator
in dubbelsupers.
De derde categorie komt ter sprake in hoofdstuk 14, in dit hoofdstuk ko
men de eerste twee eenvoudiger soorten aan bod. Hierbij moet worden opge
merkt dat de algemene eisen en aspecten die we hier behandelen groten
deels ook voor de ingewikkelder schakelingen gelden.
Oscillatorruis
De invloed van ruis in het oscillatoisignaal (dit geldt voor alle oscillatoren
ongeacht type en ongeacht functie in de ontvanger, dus voor eerste os
cillator, tweede oscillator en CIO) heeft pas in de laatste jaren de aandacht
gekregen die hij verdient. Het belang is met een praktische proef direct
aan te tonen.
Stem een goede ontvanger met uitgeschakelde AVR af op een totaal stille
plek in een band. Noteer de ruisoutput. Voer dan een ongemoduleerde draaggolf toe (signaal van een dipper of desnoods afstemmen op een ongemodu
leerde draaggolf)- De ruisoutput neemt toe.
Indien het oscillatoisignaal geen grote spectrale zuiverheid heeft (dus
naast ongemoduleerde draaggolf nog componenten bevat die als modulatie
zijn op te vatten) zullen de ongewenste componenten evengoed met het
gewenste signaal mengen. Bij afstemmen op een stille plek horen we dus
het mengproduct van de ingangsruis en de oscillatorruis. Stemmen we op een
draaggolf af, dan wordt de output vergroot met het mengproduct van draag149

golf en osciUatorruis. De ontvangerruis wordt dus vermeerderd met de oscülatorruis, het ruisgetal van de ontvanger wordt verhoogd! Dit verschijnsel
heet ruismodulatie.
Bovendien verwerkt de ontvanger ook sterke signalen slechter. Een sterk
stoorsignaal dat buiten de MF doorlaat ligt, zal toch met de osciUatorruis
mengen. Het mengproduct van die twee kan wel degelijk binnen de MF
doorlaat komen te liggen en zal dus de signaal/ruis verhouding direct na
delig beïnvloeden. Dit verschijnsel noemt men reciproke menging.
De osciUatorruis bestaat uit AM en FM componenten. De AM componenten
nemen met 3 dB/octaaf af, de bijdrage van de FM componenten neemt met
6 dB/octaaf af, voor beide links en rechts van de zuivere draaggolf. Op een
zekere afstand bereikt de osciUatorruis dan een plateau. Als maatstaf voor
de spectrale zuiverheid wordt wel de waarde op 20 kHz van de draaggolf ge
geven, deze specificatie is echter niet voldoende voor een algehele beoor
deling. Naast de ruis kan het spectrum van een osciUator nog andere
ongewenste componenten bevatten. In de eerste plaats harmonischen, in de
tweede plaats parasieten’. Oscülatoren kunnen meerdere frequenties tegeUjk
produceren (’squegging’), overtone oscülatoren die niet goed zijn afgeregeld
genereren soms op meer dan één boventoon. Spectrumgeneratoren en
synthesizers kunnen ook veel ongerechtigheid produceren. Voor aUe para
sieten geldt weer de mogelijkheid van reciproke menging.
OsciUatorruis is te verminderen door een hoge Q van de kring en eventueel
extra filtering (dit verzwakt ook parasieten), door de osciUator een sterk
signaal te laten opwekken (betere S/R verhouding, maar meer kans op har
monischen en slechtere stabüiteit) en door juiste keuze van het actieve
element. Zo zijn FET’s gunstiger dan bipolaire transistors. Verder moet
men typen met lage RF ruis nemen.
OsciUatorruis begint pas van belang te worden bij hoge frequenties en wan
neer de dynamiek van de ontvanger in de buurt van de 100 dB komt. Bij
heterodynes en vooral bij parametrische up-conversie (zie aldaar) is hij
echter een factor van gewicht. Het gebruik van een balansmixer is ook in dit
opzicht gunstig.
Terzijde mag nog op een interessante controverse worden gewezen. De
prestaties van mengtrappen kunnen vaak worden verbeterd door ze zo
sterk te sturen dat ze als aan-uit schakelaars fungeren. Ideaal hiervoor is een
vierkantsgolf als osciüatorsignaal, doch dit bevat juist sterke harmonischen
die ongunstig zijn voor parasitaire fluitjes en reciproke menging. Volgens een
onderzoek van Robinson (Ham Radio juni ’74) zou er geen schadeUjke wer
king zijn vast te steUen met de geteste mixers voor wat harmonischen in de
output betreft. Het effect op fluitjes en reciproke menging lijkt echter nog
niet afdoend onderzocht te zijn.
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VFO’s
Stabiliteit, afleesnauwkeurigheid
In hoofdstuk 6 werd geïllustreerd dat voor SSB het totale verloop van
alle oscillatoren in een ontvanger niet meer dan 50 Hz mag bedragen.
Anders moet worden bijgestemd, de stabiliteit van 50 Hz moet gehandhaafd
blijven gedurende een QSO van 15 minuten bijvoorbeeld. De frequentie
waarop wordt geluisterd speelt geen rol, de 50 Hz geldt voor 3,5 MHz
maar ook voor 30 MHz. Op 30 MHz zou dit een stabiliteit van 1 : 6.105
betekenen en dit is een werkelijk extreme waarde. We hebben dit 'relatieve
nauwkeurigheid’ genoemd.
De absolute nauwkeurigheid van alle oscillatoren in de ontvanger bepaalt
de nauwkeurigheid van de schaalaflezing. Deze moet ook op langere termijn
goed blijven kloppen, waarbij een waarde van 1 kHz goed is te noemen.
Een uitzondering vormen ontvangers met digitale uitlezing van de afstem
ming, waar de schaal altijd klopt tenzij de teller verloopt (niet zeer waar
schijnlijk door de kristalklok maar op lange termijn is ijking gewenst).
Bij elkaar komt dit erop neer dat een afstemschaal van een VFO op 1 kHz
(uiterste waarde ) afleesbaar moet zijn en moet kloppen, doch dat de VFO
op minder dan 50 Hz moet kunnen worden afgestemd (zonder dat aflezen
nodig is) en deze afstemming binnen 50 Hz moet blijven vasthouden ge
durende een redelijke tijd. Er is dus een extra fijnafstemming wenselijk.

Clarifier
Deze extra Fijnafstemming wordt bereikt met een clarifier (fig. 10.1),
die als het ware klaarheid in de chaotische SSB klanken schept, vandaar de
Engelse naam.
kHi
9300

9310

9320

9330
afstemming

clarifier

Fig. 10.1.

Het effect van een clarifier.
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Clarifiers kunnen gemakkelijk aan elke schakeling worden toegevoegd
(fïg. 10.2). Een klein variabel C’tje wordt over de kring geplaatst, eventueel
met een eenvoudige vertraging en schaaltje. Het afstembereik van de clarifier is op lage frequenties natuurlijk kleiner dan op hoge. Het bereik wordt
met serie-C’tjes zo gekozen dat op de hoogste frequenties prettige afstem
ming mogelijk is. Een clarifier verbetert de bediening van een ontvanger
sterk, mits de ontvanger voldoende stabiel is. Varicaps zijn geschikt voor
inbouw achteraf.
Het fijnafstem-effect kan ook worden bereikt door de CIO op maximale
verstaanbaarheid af te stemmen, zie echter ‘afstemmen’, hoofdstuk 16.
Fig. 10.2.

Schakelingen voor clarifiers.
a. Achteraf inbouwen van een
clarifier is zeer eenvoudig
bij een dergelijke VFO (o.a.
in de BC-312 en BC-342).
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Actieve en passieve elementen
Vanwege de extreme eisen is het goed eens na te gaan wat een oscillator
eigenlijk doet (fig. 10.3). De kring L/C bepaalt de oscülatorfrequentie in
het ideale geval geheel. Het actieve element met de terugkoppeling heft de
verliezen (R) van de kring op zodat de rondgaande versterking meer dan 1
wordt en de oscillator aanslaat. Het actieve element mag in het ideale geval
geen invloed uitoefenen op de frequentie. Helaas gaat dit in de praktijk
niet op, zo heeft het actieve element een zekere ingangscapaciteit die niet
constant is en de afstemming zal beïnvloeden.
Het zal daarom duidelijk zijn dat een stabiele VFO aan de volgende voor
waarden moet voldoen:
1) de afstemkring moet zo stabiel mogelijk zijn
2) veranderingen in het actieve element moeten minimaal zijn
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3) de invloed van de resterende veranderingen moet worden verminderd
door het actieve element zo los mogelijk aan de kring te koppelen
4) de rest van de ontvanger moet zo min mogelijk invloed hebben op de
oscillator.
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Een oscillator zonder franje.

Er bestaan geen inherent stabiele oscillatoischakelingen, de invloed van
(mechanische) veranderingen in de passieve elementen is niet elektronisch
op te heffen. Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat de schakeling (het
’schema’) van de VFO minder belangrijk is dan de concrete uitvoering
ervan.
Mechanische uitvoering
De stabiliteit van de constructie is doorslaggevend. Aan de geometrie van
de VFO mag niets kunnen veranderen.
Dat betekent in de eerste plaats dat alle kringelementen op hetzelfde
stuk metaal worden aangebracht, aluminium van 2 mm of meer. Dit kan
met voordeel de bodem van een uit één stuk geperst of gegoten bakje zijn.
De behuizing van grote elektriciteitsschakelaars kan goed voldoen. De ver
bindingen tussen de kringelementen bestaan uit zo kort en zo dik mogelijk
draad. De afscherming (het eerder genoemde bakje) moet vooral ruim om
de schakeling passen, dus tracht niet ongewenste miniatuurbouw na te
streven.
Alle onderdelen in de gehele schakeling worden zo kort mogelijk recht-toe,
recht-aan gemonteerd, steeds aan beide uiteinden afgesteund. Het gebruik
van dubbelzijdige printplaat is beslist uitgesloten!
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A fstemcondensator:
Deze vormt één geheel met de vertraging, dit is beter dan een losse afstem-C
met koppeling en losse vertraging. De vertraging moet met verspande tand
wielen werken. De afstem-C moet voor en achter kogelgelagerd zijn en moet
minstens twee rotorcontacten naar aarde bezitten. Lichte loop is belangrijk
omdat ook de beste vertraging alleen spelingsvrij is als hij geen krachten
hoeft te overwinnen. Bij eenvoudige afstem-C’s bestaan de platen uit geperst
aluminium, bij betere typen (professioneel of dump) zijn de platen gefraisd
en kunnen zelfs uit invar bestaan (zie verder).
Spoel:
De ideale spoel wordt gewikkeld van dik draad op een keramische vorm, met
spatie gelijk aan de draaddiameter (eventueel een extra ’loze’ draad meewik
kelen). Het wikkelen gaat het beste volgens de foto’s (afb. 10.4): draad eerst
rekken, één eind solderen, wikkelen onder voortdurende trekkracht (vrije
eind van de draad aan een deurknop bijvoorbeeld), nog steeds onder trek
kracht het vrije einde solderen of vastzetten met zeer snel hardende kunstharslijm. Het resultaat is een wikkeling waarvan de vorm niet kan verande
ren, vastzetten met trolituul e.d. is overbodig en minder stabiel. Een grote
spoeldiameter is nodig voor een hoge Q. Hoe hoger de Q van de kring, des te
losser kan het actieve element worden gekoppeld en des te kleiner wordt de
invloed van veranderingen in het actieve element!

Afb. 10.4. Spoel wikkelen.

Schakelaar:
Het omschakelen van de VFO met een schakelaar introduceert instabiliteit.
Daarom is een VFO voor één bereik altijd stabieler (dubbelsuper of premix-oscillator). Voor de schakelaar moet een zware keramische uitvoering
met brede contactlippen en positieve arrêtering (’inklikken’) worden ge
bruikt. Lange (= bewegende) draden rond schakelaars hebben een funeste
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invloed en worden geëlimineerd wanneer inprikbare spoelbakjes worden
gebruikt.
Een goede mogelijkheid wanneer de VFO meerdere bereiken moet produ
ceren is, voor elk bereik een aparte VFO te maken en deze eenvoudig aan
en uit te schakelen.
Tempera tuursinvloeden
Verandering in temperatuur verandert de resonantiefrequentie van de
afstemkring. Zo veranderen de afmetingen van de spoelwikkeling, de
permeabiliteit van de kern en de capaciteit van alle C’tjes.
Afstem-C, trimmers:
Het materiaal invar (een nikkel-ijzer legering) heeft een uitzettingscoëfficiënt van bijna nul, zodat de afmetingen van invar werkstukken niet veran
deren. Invar afstem-C’s en trimmers bevinden zich in sommige surplusont-.
vangers. Voor de trimmers mogen geen keramische types worden gebruikt,
luchttrimmers zijn de beste.
Vaste C’s:
Keramische C’s kunnen in een VFO aanleiding geven tot plotselinge onre
gelmatige frequentieveranderingen. Sommige züver-mica condensatoren zijn
zeer stabiel, andere typen echter juist zeer instabiel! Klaagliederen in de lite
ratuur hierover zijn legio. Polystyreen condensatoren voldoen goed. Vermijd
bij solderen van C’s sterke verhitting!
Thermische isolatie, ventilatie:
Een goede remedie tegen temperatuursinvloeden is, alle warmte-producerende onderdelen (weerstanden, actief element) te ventileren maar de
kring geheel thermisch te isoleren. Dat betekent dat warmte-producerende
schakelingen als voeding en eindtrappen niet bij de VFO in de buurt komen
en dat alle warmte die in een ontvanger wordt geproduceerd direct wordt
afgevoerd. Verder wordt warmte-ontwikkeling in het actieve element
beperkt door een lage voedingsspanning te kiezen. Terwijl de ontvanger
bijvoorbeeld op 12V werkt, kan de VFO met veel minder toe.
Wat de thermische isolatie betreft: de gulden regel is dat temperatuurs
wisselingen de kring alleen via conductie (geleiding via chassis etc.) mogen
bereiken en niet via convectie (luchtstromen). Zo gaan de veranderingen
van temperatuur veel geleidelijker. Afstem-C’s die open en bloot op het
chassis staan zijn eerder regel dan uitzondering, maar dit is volkomen on
toelaatbaar. Wat goed voldoet is een metalen afscherming die wordt af
geïsoleerd met schuimplastic als Tempex of polystyreenschuim van verpak
kingen. Afregelen gaat via afsluitbare ’luikjes* in de afscherming.
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Tempera tuurcompensatie
Sommige onderdelen hebben een positieve temperatuurscoéfflciënt, andere
een negatieve. Vandaar dat het in principe mogelijk lijkt een combinatie
te vinden die een TC gelijk aan nul heeft. Hiervoor wordt dan in sommige
schema’s een keramisch C’tje toegepast. Het is duidelijk dat de totale TC
van een kring bestaande uit een spoel, afstem-C, trimmers en padders
NIMMER kan worden opgeheven door één onderdeeltje (een trimmer)
met een negatieve TC. Ook al zou dat theoretisch wel mogelijk zijn, dan
warmt een klein keramisch C’tje nog altijd veel sneller op dan een grotere
polystyreen C. Ten slotte kan de TC ook theoretisch alleen maar nul worden
in één temperatuurgebied en over een beperkt afstembereik. Schakelingen
waarin temperatuurcompensatie wordt aangegeven als de reden van hoge
stabiliteit zijn daarom toevalstreffers en niet reproduceerbaar.
Kristaloscillatoren zijn beter met temperatuurcompensatie uit te voeren,
omdat de frequentie door minder elementen wordt bepaald (vrijwel alleen
het kristal). Hiervoor is een C met negatieve TC geschikt. Een dergelijke kristaloscillator heet TCXO.
Kernen, afregeling
Kernen van spoelen kunnen een hoge TC bezitten. Ferriet ringkemen zijn
ongeschikt, poederijzerringkemen zijn iets minder instabiel maar ook verre
van ideaal.
De beste methode is, een kerntje niet te gebruiken om met zo weinig moge
lijk draad een hoge L te bereiken, maar alleen als fijnafregeling. Dat bete
kent dat de kern niet ver in de spoel hoeft te duiken. Ook de wikkelmethode van fig. 10.5 voldoet goed. De spoel moet in deze gevallen zonder
kern zo goed mogelijk ’pas’ worden gemaakt tot even onder de correcte
zelfïnductie. Kies een kerntje met lage /u, let op het frequentiebereik!
hoofdwikkeling
bijna op goede
waarde

afregelwikkeling
I. . . 3 windingen

kern alleen in
afregelwikkeling

Fig. 10.5. VFO spoel met kern voor afregeling.

Gerenommeerde fabrikanten als Kaschke, Philips e.d. verstrekken uitge
breide specificaties over de Mi het frequentiebereik en de TC van hun kern
materiaal.
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Isolatie van de ontvanger
De rest van de ontvanger mag de VFO niet kunnen beïnvloeden. In de eerste
plaats betekent dat goede stabilisatie van de voedingsspanning van de
VFO. Ook al is het net stabiel, dan kan de voedingsspanning nog veranderen
onder invloed van de AVR, omdat het stroomverbruik van de ontvanger
wisselt. Aparte stabilisatie van de VFO voedingsspanning is aan te bevelen.
In verband met de TC van Zeners is daarvoor een waarde van 6 Volt opti
maal.
Ten slotte is het nodig de VFO rigoureus van de mengtrap te isoleren.
In de eerste plaats kan een sterk signaal de VFO gaan meetrekken, vooral
wanneer de signaalfrequentie en VFO frequentie weinig verschillen. Het
laatste is het geval bij de CIO, iets waar zelden rekening mee wordt gehou
den. Verder mag de belasting van de VFO geen invloed uitoefenen op de
VFO frequentie. Op de VFO moet daarom een buffertrap volgen voor de
hoogste eisen.
Capaciteitsdiodes
Legt men aan een P-N junctie een tegenspanning aan, dan ontstaat er een
laag waarin geen vrije ladingsdragers meer aanwezig zijn (sperlaag, depletielaag). Zo’n laag werkt als diëlectricum, de P-N junctie gedraagt zich als
een condensator. Door verandering van de tegenspanning kan de waarde
van de condensator worden gevarieerd (fïg. 10.6).
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De Q van een dergelijke condensator is omgekeerd evenredig met de fre
quentie en afhankelijk van de tegenspanning (hoe hoger de tegenspanning,
des te hoger de Q).
De voordelen van capaciteitsdiodes: klein, geen microfonie, zeer geschikt
voor electronische afstemming. De nadelen voor toepassing in VFO’s:
grotere temperatuurafhankelijkheid, volledige afhankelijkheid van de kwali
teit van de potentiometer (slijtage!) en stabiliteit van de voedingsspanning.
Voor afstemming van signaalkringen zijn varicaps in principe geschikt, er
kunner echter problemen ontstaan als de tegenspanning niet groot genoeg
is: hoge signaalinputs kunnen de dioden tot geleiding brengen!
Voor vele eenvoudige schakelingen kunnen ook gewone signaaldiodes
als varicap worden gebruikt. Fig. 10.7 geeft twee voorbeelden, de rechterschakeling geeft meer capaciteitsvariatie en belast de kring minder. Voor
grotere capaciteitsvariatie kunnen varicaps parallel worden geschakeld.
De situatie ligt iets anders bij de toepassing die voor varicaps steeds meer in
gang vindt: die in voltage-controlled oscillators (VCO’s) van synthesizers e.d.
De afstemming wordt hier bepaald door een ’fout-signaal’ afgeleid uit de
vergelijking van de VCO frequentie met een standaard, hij is dus juist extreem
stabiel.
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Toepassing van capaciteitsdioden.

FET VFO met TC gelijk nul
De schakeling van de fig. 10.8 werd beschreven door A. Lorona en past
een principe toe dat ook in andere junctie-FET schakelingen kan worden
verwerkt.
Bij de junctie FET hangt de TC namelijk af van de instelling. Door keuze
van het werkpunt kan een negatieve of positieve TC van de FET worden
bereikt, maar ook een TC gelijk nul over een zeer groot temperatuurbereik
(geclaimd werd -50 tot + 150° C). Het *TC nulpunt’ wordt bepaald door
de gate-source spanning Vgs en blijkt 0,6 tot 1 volt beneden de pinch-off
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spanning Vp te liggen. Deze Vp moet experimenteel voor de FET worden
bepaald. Eerst wordt voor de FET Idss gemeten volgens Fig. 10.9. Vervol
gens wordt de maximum steilheid Gmax van de FET voor lage frequenties
gemeten volgens fig. 10.10. De input Ein van de AF generator zal niet meer
dan circa 100-200 mV mogen bedragen om oversturing van de FET te
voorkomen. De output Eo is een maat voor Gmax volgens de formule:
Gmax = -—gEin X R
waarin R de drain belastingsweerstand is. De pinch-off spanning is dan:
Vp = 2 x ïdss
Gmax
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In grafiek fig. 10.11 wordt bij de gevonden waarde op de y-as een waarde
afgelezen die aangeeft hoeveel procent van de eerder gemeten Idss de instelstroom voor TC = O(Idz) moet bedragen.
Voorbeeld: volgens 10.9 Idss = 6 mA, volgens 10.10 Gmax = 6 mA/V.
Dan is Vp 2 X 6/6 = 2V. Aflezing in de grafiek geeft
voor de instelstroom Idz 18% van Idss = 1 mA.
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Kenmerkend in de schakeling is de afwezigheid van de gate weerstand en
condensator combinatie, bovendien is er een source weerstand. De waarde
daarvan wordt gekozen voor de juiste instelstroom. De capacitieve spanningsdeler over de kring moet voldoende terugkoppeling geven om de VFO
tel laten oscilleren, maar niet zoveel dat de gate wordt overstuurd. Leg
terwijl de VFO oscilleert even de gate aan aarde, de drainstroom moet dan
slechts een fractie veranderen.
Als eerder opgemerkt is deze procedure van het vinden van het TC nulpunt
ook voor andere FET schakelingen te gebmiken. De aangegeven versterker/
buffertrap diende voor sturing van een zender.
Kathode (source) gekoppelde VFO
Een uitstekehde schakeling die zich in het bijzonder voor ontvangers met
een groot afstembereik leent, is de kathode-gekoppelde oscillator van fig.
10.12. Als we de afstemkring wegdenken zien we een multivibratorschakeling waarbij de koppeling via de gemeenschappelijke kathodeweerstand
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plaatsvindt. Buiten de resonantiefrequentie van de kring is de kringimpedantie laag, zodat de rondgaande versterking minder dan één is. Alleen op
de resonantiefrequentie is de kring-impedantie hoog genoeg om de multivibrator te laten genereren.
De terugkoppel" C wordt zo klein genomen dat genereren nog net over
alle bereiken betrouwbaar optreedt. De serieweerstand in het rooster draagt
bij tot een goed constante output over meerdere banden. De weerstand
aan de anode van de eerste triode vermindert de output van harmonischen.
In dit opzicht is de ontkoppeling van de voeding echter belangrijker: de ontkoppel-C moet direct van de eerste anodeweerstand naar aarde. Het type
ontkoppel-C is kritisch: keramische zijn onbruikbaar, types met een flinke
serie-inductantie (oude papier-C’s in metalen huls) kunnnen geschikt zijn
evenals mica en kunststoftypes. De beste methode is afluisteren van de
harmonischen en verschillende soorten proberen, de waarde is niet zo be
langrijk. In een gemodificeerde Hammarlund ’Super Pro’ werd een goed
resultaat bereikt met een oude grote mica-C (in bruin bakeliet, uit een
Command Set). Ferrietkraaltjes kunnen ook helpen.
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Dezelfde schakeling is met FET’s even betrouwbaar werkend uit te voeren
(fig. 10.13), de stabiliteit is uiteraard beter dan met buizen.
VFO met outputregeling
De werking van mengtrappen is nogal afhankelijk van de grootte van het
geïnjecteerde VFO signaal. Vooral bij ontvangers voor een breed frequentiegebied is het daarom goed wanneer de VFO output zo constant mogelijk
blijft, dus van een soort AVR wordt vooizien. Sommige oscillators (katho
degekoppelde VFO) geven uit zichzelf reeds een goed constante output,
maar voor verbetering kan een extra regeling worden aangebracht.
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In een verdienstelijk ontvanger ontwerp beschreef PAoKSB de schakeling
van fïg. 10.14. De dioden sturen de regeltransistor, die meer stroom gaat
trekken als de VFO amplitude stijgt. Daardoor neemt de spanningsval
over de gemeenschappelijke collector (drain) weerstand toe en de HF
amplitude daalt.
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Iets dergelijks bereikte Robbins in een synthesizer door de schakeling
van fig. 10.15. Hierbij staat een FET met de oscillator transistor in serie.
De source-drain weerstand varieert dan met de gelijkgerichte HF spanning
van de dioden en regelt zo de output. De stabiliteit van de VFO schakeling
zelf is door de eenvoud en de bipolaire transistor niet uitzonderlijk.
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Seiler oscillator
De Seiler oscillator is een bijzonder stabiele schakeling die evenals de Clapp
en Colpitts een capacitieve spanningsdeler over de kring gebruikt. Het is
mogelijk een hoge L/C verhouding te bereiken, met als gevolg een hoge Q
die de stabiliteit bevordert. De overwegingen van Brandt bij deze oscillator
(fig. 10.16) zijn zo algemeen belangrijk dat een samenvatting een goed
inzicht geeft in de principes van VFO’s met bipolaire halfgeleiders. De Seiler
is primair geschikt voor kleinere frequentie variaties, hetzij amateurbanden,
hetzij de tweede MF van een dubbelsuper. In ’general coverage’ ontvangers
zal de capacitieve spanningsdeler voor verschillende bereiken moeten wor
den veranderd. Per bereik is de output echter in tegenstelling tot de Clapp
goed constant, omdat de spanningsdeler niet met de afstemming varieert.
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De collectorstroom wordt constant gehouden door gelijkstroomtegenkoppeling (R.3). De terugkoppeling moet zo sterk zijn dat de basis-emitterspanning
minstens 50 tot 150 mV daalt bij aanslaan van de oscillator (meten met
RF smoorspoeltjes aan het begin van de meetsnoertjes). De condensator
C6 vermindert harmonischen en de invloed van terugwerking; bij de werkfrequentie moet hij een even grote weerstand vertegenwoordigen als de
collectorweerstand.
Stroominstelling: stroom door de basisspanningsdeler (Is) minstens 10X
zo hoog als de maximaal mogelijke basistroom. Te berekenen volgens
Is = 10. Ic/0. De spanning over Rj (= Vi) moet ongeveer 1/3 tot 1/4
van de voedingsspanning (V) worden. Dan is
Ri

-Vi — Vbe
=V
R2 -V-Vi en R3
Is’
Ic
Is
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Hierin is V de voedingsspanning, Vbe de basis-emitterspanning, die 0,3 V
voor germanium en 0,7 V voor silicium transistoren bedraagt, en Ic is de
collectorstroom. De collectorweerstand ligt in de orde van grootte van
20 tot 100 Ohm en wordt zo gekozen dat de uitgangsspanning niet meer
is dan 150 mV. De transistoren (Si of Ge) zijn als altijd VHF typen met
hoge bèta.
RF instelling: normaal is Rs niet aanwezig. Bij de werkfrequeritie moet de
reactantie van Ci ongeveer gelijk zijn aan de ingangsweerstand van de
transistor: 15 tot 30 ohm. C2 is even groot als Ci of kleiner en wordt zo
bemeten dat bij kortsluiting van de kring de basis-emitterspanning 50 tot
150 mV stijgt. De condensator C3 is 1/20 tot 1/40 van C 1 •
Wordt Rs toegevoegd (enige tientallen tot honderden ohm) dan kunnen
Ci en C2 zoveel worden verkleind dat hun reactantie ongeveer gelijk wordt
aan Rs. C3 wordt dan vergroot. Eventueel kleine serieweerstandjes of
ferrietkralen over de basis- en collectoraansluitingen proberen als er para
sitaire oscillatie op VHF optreedt. Dit is te controleren doordat óók bij
kortgesloten afstemkring VBE verandert als men de transistoraansluitingen
met een pincetje aanraakt.
FET-seiler
De Seiler schakeling is ook zonder meer met een FET uit te voeren, fig.
10.17. Hiervoor gelden in principe dezelfde overwegingen: Ci zo klein
mogelijk, C2 en C3 groot en ongeveer gelijk. C4 vermindert weer harmonischen. R! dempt VHF parasieten. De voedingsspanning ligt weer rond de
6 V, de instelpotmeter in de sourceleiding kan experimenteel worden be
paald (instellen op kalm regenereren) en stabiliseert de VFO nog wat. De
output is ongeveer 0,5 V.
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FET Seiler.

,

C2 • C3
«ln voor 1600 kHz
«250 p voor 20 MHz

Clamp diode
In de oscillatorschakeling van fig. 10.18 gaat het om de extra diode aan
de ga te. Dit is een snelle silicium schakeldiode die de steilheid van de FET
beperkt door op de positieve helft van de RF trilling te 'dampen’. Door
deze steilheidsbeperking verandert de junctiecapaciteit van de FET minder
in bedrijf, zodat de stabiliteit beter wordt. In principe geldt dit voor alle
FET oscillatoren.
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Fig. 10.18.

Seiler met clamp diode.
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Buffertrappen
Deze dienen om de terugwerking van de rest van de schakeling op de VFO
te verminderen en kunnen tevens nodig zijn om de output op voldoende
niveau te krijgen. In e'e'n opzicht zijn ze ongunstig: de hoogohmige breedbandschakelingen welke nodig zijn geven nogal wat extra oscillatorruis.
De schakeling van fig. 10.19 geeft een eenvoudige VFO met kathodevolger.
+ 1S0V
gestab.

bestaande
spoelset

5 Op

O
Fig. 10.19.

4F

100p

VFO + kathodevolger voor brede afstem bereiken.
Ideaal voor modificatie van surplusontvangers.
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Deze is geschikt voor verbetering van bestaande buizenontvangers. De origi
nele VFO schakeling wordt gehandhaafd en de vervanging van de originele
buis in de surplussets door een dubbeltriode levert geen problemen op met
de plaatsruimte.
Met halfgeleiders is terugwerking van uitgang naar ingang de reden waarom
verfijnder schakelingen de voorkeur verdienen. Een sourcevolger heeft
een vrij grote parasitaire capaciteit tussen gate en source. Wijzigt de belas
ting, dan verandert deze capaciteit ook. De cascode van een geaarde source
FET en geaarde basis transistor (fig. 10.20) is aanzienlijk beter. De ingangsimpedantie van de geaarde basisschakeling is zo laag dat terugwerking op
de FET minimaal is.
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Fig. 10.20. Buffertrap (PAOKDF).
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De schakeling van fig. 10.21 is een breedbandversterker bestaande uit een
trap met serietegenkoppeling, en dus hoge in-enuitgangsimpedantie, gevolgd
door een trap met paralleltegenkoppeling, en dus lage in- en uitgangsimpedantie. Door de misaanpassing ontstaat een goede isolatie. De transistoren
zijn weer goede VHF types met lage ruis en hoge bèta.
Voor alle buffers geldt dat men ze vooral niet mag oversturen omdat dit
ten koste gaat van de isolatie, vandaar de capacitieve spanningsdeler met
Ti, in fig. 10.20.
HET BEREKENEN VAN DE GELIJKLOOP
1. De ingangskring(en)
We gaan uit van een meervoudige afstem-C, waarvan we de capaciteitsvariatie (AC) moeten weten. Eventueel is AC zelf te bepalen met voldoende
nauwkeurigheid door gebruik te maken van de dipper als capaciteitsmeter
(hoofdstuk 15). Parallel aan de afstem-C staan nu de bedradingscapaciteit
en de capaciteit van de trimmer. Ook deze kunnen goed gemeten worden
met de dipper. Een waarde van 25 pF is normaal, we zullen deze waarde bij
de berekening aanhouden. De totale effectieve AC loopt nu van
Cmin.kring tot Cmax.kring
De bereikbare frequentievariatie Af hangt nu als volgt van de effectieve
capaciteitsvariatie af:
ACeff = (Af)2
Voor elk gegeven bereik is de zelfinductie van de signaalkring(en) als volgt
te berekenen:
Lsign

_ 25330 OiH, MHz, pF)
f2 XC

Voorbeeld:
De ACeff van een variabele condensator wordt gemeten door op de com
pleet gebouwde schakeling een spoeltje te monteren, met de dipper de
bijbehorende frequenties te bepalen en daaruit weer ACeff. De effectieve
capaciteit blijkt te lopen van 40 pF tot 150 pF. We willen het afstembereik
bij 6 MHz laten beginnen, Lsign wordt dus gelijk aan
25330 = 4,69 jiH
36 X 150
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De hoogste frequentie van het bereik is dan te berekenen:
25330
= f2
Lsign X Cmin
Hieruit volgt: fmax = 11,619 MHz (afgerond)
Voor de signaalkring geldt dus samenvattend: Cmin.kring = 40 pF;
Cmax.kring = 150 pF; Lsign = 4,69 /iH; Fmin = 6 MHz; Fmax = 11,619
MHz.

2. De oscillatorkring
De oscillatorfrequentie moet nu een zo constant mogelijk bedrag hoger zijn
dan de signaalfrequentie. Dit bedrag is gelijk aan de middenfrequentie
fi. Zo goed mogelijke gelijkloop wordt verkregen door de afwijking op
drie punten van de schaal gelijk te maken aan nul. Dit zijn de drie afregelpunten ('trimpunten'). Het hoogste punt nemen we 5% lager dan de, hoog
ste signaalfrequentie, het laagste punt 5% hoger dan de laagste signaalfre
quentie, het middelste punt op een frequentie die gelijk is aan de wortel
uit het produkt van de frequenties van hoogste en laagste trimpunt.
Voor de berekening van de oscillatorkring hebben we de volgende groot
heden nodig: Cmax.kring, Cmin.kring (zie hiervoor onder punt 1, de ingangskringen), fmax, fmin en de middel frequentie fi. Het is best mogelijk
deze grootheden direkt in formulevorm te gieten en dan te gaan rekenen,
maar het is veel gemakkelijker dit in stappen te doen door de grootheden
geleidelijk om te zetten in constanten.
We beginnen met de eerste reeks constanten uit te rekenen.
I.

r

fmin + fmax
2

a = (fmin)2

*-

c = (fmax)2

d — (fmin + fiJ2

e = |fmin +finax + fjj2

f = (fmax + fi)2

Voorbeeld:
De eerder berekende ingangskring maakt deel uit van een super met een
middenfrequentie van 1600 kHz (met opzet zijn hier nu eens andere waaiden
gekozen dan de gebruikelijke). Alle frequenties gaan in MHz.
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a = e = 36

I.

c = 11,62 = 135 (deze waarde werd eerder
gevonden)
d = (6 + 1,6)2 =57,8
__^6 + 11,6 + l.ój2 = 108,2
e
f = (11,6 + 1,6)2 = 174,2
Deze waarden gaan we nu verder bewerken:
II.

Ky =— (uitgewerkt 3,75)
a
K2 = — (uitgewerkt 2,15)
a
K3 =JL (uitgewerkt 3,01)
d
K4 = — (uitgewerkt 1,87)
d

III. Vervolgens gaan we de K*s behandelen:
X = (Kj — K2 ) (K3 - 1) (K4 -1)
Y = (K, -K3)(K4 -1)-(K2-K4)(K3-1)
Z = Ki (K2 - IQ) (K3 - 1) - K2 (Ky - K3) (K4 - 1)
Ook dit schept geen problemen, tenzij we negatieve getallen krijgen, dan
hebben we een fout gemaakt in een eerder stadium:
X = (1,6) (2,01) (0,87) = 2,8 (afgerond)
Y = (0,74) (0,87) - (0,28) (2,01) = 0,05
Z = 3,75 (0,28) (2,01) - 2,15 (0,74) (0,87) = 0,76
IV. Tenslotte:
A= X(X+ Y + Z)
Z (X + Z)

B = —X—
X+Z

In ons voorbeeld:
A - 2,8 (2,8 + 0,05 + 0,76) = 10,1 = ? n
0,76 (2,8 + 0,76)
2,71
B=

0,05
= 0,014
2,8 + 0,76
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Nu wordt de padder:

Cp = A X Cmax.kring

en de trimmer

Ct = B X Cmax.kring

In ons voorbeeld:

Cp = 3,73 X 150 pF = 508 pF
Ct = 0,014 X 150 pF = 2,1 pF

Een mogelijkheid tot controle:
Cmax.osc =

(Cmax.kring + Ct) X Cp
Cmax.kring + Ct + Cp

Cmin.osc =

(Cmin.kring + Ct) X Cp
Cmin.kring + Ct + Cp

De Cmin.kring en Cmax.kring werden eerder bepaald voor de ingangskring
(en), we kunnen dezelfde waarde aanhouden.
In ons voorbeeld:

CONTROLE:

Cmax.osc =
Cmin.osc

k3

39

= 3,0 (correct)

De zelfinductie van de oscillatorspoel is nu te berekenen als volgt:
L= _______ 25330
_
25330
= 3,75 /iH
(fmax osc)2 X Cmin osc (13,2)2 X 39
(De oscillatorfrequenties zijn de som van de signaalfrequenties en fi).
Het complete spoelstel is dus: Lsign = 4,69 /iH, Losc = 3,75 /iH, Cp =
508 pF, Ct = 2,1 pF, bereik 6 ... 11,6 MHz.
De trimpunten zijn:

6 MHz + 5% =6,3 MHz
11,6 MHz-5%= 11,020 MHz
V63 X 11,02 = 8332 MHz

Bandspreiding
Een voorhanden zijnde afstem-C zal vaak een veel te grote capaciteitsvariatie bezitten. De bekende meervoudige afstem-C’s gaan ongeveer van
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20 - 540 pF; met de trimmer en bedradingscapaciteit is de effectieve varia
tie dan bijvoorbeeld van 60 - 590 pF, hetgeen een frequentie variatie van
3,14 oplevert.
Voor de lange- en middengolf is dit een bruikbare waarde, voor de amateurbanden of KG-omroepbanden hebben we niets aan een dergelijke grote
variatie. De eerste oplossing die zich voordoet is het kortwieken van de
afstem-C, het uitslopen van platen gaat gemakkelijk. Het opnieuw aanbren
gen van gesloopte platen is echter onmogelijk, zodat we bijzonder goed
moeten oppassen. Stel dat een frequentievariatie van 1: 2 gewenst is, dan
is Cmax : Cmin = 4, dus Cmax moet ongeveer 250 pF worden. Haal de helft
min 2 platen eruit, bepaal de capaciteitsvariatie, verwijder dan nog een
plaat en bepaal hoeveel dit uitmaakt. U kunt dan bepalen of verwijderen
van nog een plaat toelaatbaar is.
De tweede oplossing bestaat uit het elektrisch kortwieken door middel
van een seriecondensator. Deze is eenvoudig te berekenen uit de oorspron
kelijke Cmin en Cmax, de gewenste verhouding en de formule voor serieschakeling van condensatoren:
Cmin X

/fmax \2- Cs X Cmax
\ fmin/ Cs + Cmax

Hierin zijn de frequenties die van de signaalkring; Cmin en Cmax zijn de
effectieve capaciteiten (dus incluis trimmer en bedradingscapaciteit) en
Cs is de seriecondensator. Deze wordt voor alle secties van de afstem-C
gelijk genomen (zo nauwkeurig mogelijk!) We bezitten nu een nieuwe af
stem-C met andere kromme dan de oorspronkelijke, maar de eigenschappen
van de secties zijn weer onderling gelijk. Met deze ’nieuwe afstem-C’ kunnen
we de bovenstaande berekeningen weer uitvoeren. De totale schakeling
wordt als in fig. 10.22a.
VFO-kring
signaalkring

C:
Cs=
Cp:
Ct:

afstemming
bandspreiding
padder
trimmer
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Fig. 10.22a.
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Indien de VFO grote parallelcapaciteiten heeft (Colpitts, Seiler) is het nodig
de parallelcapaciteit van de signaalkringen te vergroten:
_1_ — JL + i
Cx Ci
C2

(fig. 1022b)
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Ook dit geeft bandspreiding, baseer de berekening op de nieuwe *bedradingscapaciteit’ voor gelijkloop.
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Bandspreiding.

Fosc lager dan Fsign
Tot nu toe hebben we aangenomen dat de oscillatorfrequentie hoger is
dan de signaalfrequentie. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, al is dit
minder aan te bevelen. In de berekening moet nu de signaalkring vervangen
worden door de oscillatorkring en omgekeerd. De padder komt dus over de
signaalkring, immers: nu zal deze met een constant bedrag moeten voorlopen.
Het gaat hier in feite om twee kringen, waarbij de ene een bepaald bereik
bestrijkt en de andere een constant bedrag voorloopt. Het maakt niets uit of
de ene kring nu toevallig een frequentie opwekt en de andere een signaalfre
quentie selecteert! Het zal wel duidelijk zijn dat de eisen van gelijkloop
minder stringent worden op hogere frequenties en/of met minder scherpe
preselectie.

KRISTALOSCILLATOREN
Kristaloscillatoren hebben een veel grotere stabiliteit dan L/C oscillatoren.
Het kwartskristal is een trillingskring waarvan de afmetingen weinig met
de temperatuur veranderen en die bovendien een zeer hoge Q heeft, beide
factoren die de stabiliteit ten goede komen.
Daar een kristal zich als seriekring en als parallelkring kan gedragen, zijn
er serie- en parallel resonantieschakelingen mogelijk (fig. 10.23). Het ver
schil tussen de twee resonantiefrequenties is enige kHz, de serie-resonantie
ligt lager. Een kristal dat voor parallelresonantie is ontworpen kan in een
serieschakeling worden gebruikt door een condensator in serie met het
kristal te schakelen. Door deze condensator kan het kristal op zijn oor
spronkelijke werkfrequentie oscilleren. Een serie-kristal werkt echter niet
in een parallelschakeling.
172

L

Parallelresonantie

Serieresonantie

rooster-anode
capaciteit
I------

I

§1
Fig. 10.23.

Serie- en parallelresonantie in kristaloscillatoren.

Parallelresonan tie:
Het kristal moet hier met een gespecificeerde capaciteit worden belast
voor een correcte werking. Deze capaciteit ligt vaak rond de 30 pF. De
parallelresonantie is het gemakkelijkst in het gebruik, de stabiliteit is niet
maximaal en de schakeling leent zich niet voor overtone oscillatoren (zie
verder).
Serieresonantie:
Op hoge frequenties kan de parallelcapaciteit van de houder als koppel-C
gaan werken en tot parasitaire oscillatie leiden. De serieresonantie is dus
minder handelbaar, maar hij is stabieler en leent zich voor overtone scha
kelingen.
De TC van een goed kristal is zeer laag, maar voor uiterste nauwkeurigheid
(frequentiestandaards) kan een thermostatisch oventje nodig zijn. Dit ver
eist speciale kristallen die voor de oventemperatuur (doorgaans rond de
80° C) zijn ontworpen. Een TXCO staat wat stabiliteit betreft tussen een
gewone kristaloscillator en een X-tal oscillator met thermostaat in.
In de surplus zijn de FT-241 kristallen voor frequenties rond 450 kHz
en de FT-243 kristallen voor hogere frequenties bekend. In het algemeen
zijn deze kristallen goed bruikbaar en goed op frequentie; uitvallers zijn
zeldzaam.
Een kristal verloopt bij het ouder worden iets in frequentie, dit is met een
trimmer te corrigeren. De activiteit van kristallen kan vergeleken worden
met de dipper, zie aldaar. Over het reinigen van kristallen zie hoofdstuk 11.
Oscillatorschakelingen voor de grondtoon kunnen in twee groepen worden
verdeeld: die waarin behalve het kristal nog een L/C schakeling wordt
toe gepast en aperiodische schakelingen, waarin dat niet het geval is. De
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laatste zijn stabieler: wanneer een L/C kring door temperatuurswisseling
verandert, heeft dat een fase verschuiving in de versterker tot gevolg. Deze
moet worden gecompenseerd door het kristal, zodat de kristalfrequentie
verandert. Aperiodische schakelingen kunnen echter problemen opleveren
met parasitaire oscillatie, wat door een L/C kring wordt verhinderd. Voor
aperiodische schakelingen zijn kristallen zonder parasitaire resonanties
nodig.
Ook voor kris tal oscillatoren geldt dat ze op een laag pitje moet werken.
De maximum dissipatie voor kristallen van lage frequentie is ongeveer 50
microwatt, voor kristallen van hogere frequentie -1 tot 15 MHz- ongeveer
150 microwatt. Temperatuurs- en spanningsveranderingen moeten worden
vermeden.
Een goede remedie tegen parasitaire oscillaties (die vooral bij kristallen voor
lage frequenties overlast kunnen veroorzaken) is, halfgeleiders te gebruiken
die een lage afsnijfrequentie bezitten.

Colpitts
De Colpitts schakeling van fig. 10.24 leent zich goed voor AT snede kris
tallen voor parallelresonantie tussen 1 MHz en 20 MHz op de grondtoon,
bijvoorbeeld voor de PT-243 kristallen. De output is ongeveer 0,5 V over
1000 Ohm parallel met 15 pF, de schakeling werkt bij voedingsspanningen
tussen 5 en 10 V. Het tabelletje geeft de waarden voor lage en hoge frequen
ties en voor kristallen met een belasting van 30 pF, zoals de FT-243 types.
Voor andere soorten kan toevoeging van een extra C nodig zijn, parallel
aan de trimmer uiteraard. De waarden zijn ongeveer aangegeven. De tweede
harmonische is in deze schakeling vrij zwak, ook een gunstig punt voor
dumpkristallen.
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AT-snede, grondtoon 1-20 MHz.
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De output kan nog ongeveer verdubbeld worden door het signaal van de
collector af te nemen als rechts in fig. 10.24 getekend. Met een FET wordt
de schakeling als in fig. 10.25. De serie weerstand in de gate onderdrukt
parasieten, die ook worden vermeden door de FET kalm te laten oscilleren
(Ci klein houden). Voor de functie van de diode zie onder VFO’s. Een va
riant is fig. 10.26, ook weer bijzonder geschikt voor de FT-243 kristalllen.
Hier bevat de output echter sterke harmonischen, wat gewenst kan zijn voor
frequentievermenigvuldiging. Ze zijn te verminderen door Ri groter te ne
men. Harmonischen kunnen nog worden versterkt door in de collectorkring
inplaats van de weerstand een afgestemde kring op te nemen. Dit geldt ook
voor fig. 10.24 en .25. Buffertrappen zijn steeds gewenst.
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Fig. 10.25.
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Colpitts variant.
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Butler oscillator
De Butler oscillator is een aperiodische serieresonantie schakeling. Hij
werkt echter ook met parallelresonantie kristallen, door de serie-C; deze
vervalt indien we een serieresonantie X-tal gebruiken.
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Een schakeling die Butler beschreef toont fig. 10.27, waarbij hij het volgen
de opmerkte: voor frequenties tot 2 MHz is C niet nodig, voor hoge fre
quenties kan C* vereist zijn. De waarden hiervan kan men uitproberen. De
diodes beperken de terugkoppeling en kunnen eventueel worden gecombi
neerd met een serieweerstand. Als het kristal parasitaire resonanties ver
toont moeten de diodes worden vervangen door een L/C parallelkring, dan is
de oscillator uiteraard niet meer aperiodisch.
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Butler oscillator

Een variant - hier met een buis getekend maar zonder meer met halfgeleiders
uitvoerbaar - toont fig. 10.28. Butler oscillatoren lenen zich uitstekend voor
frequentievermenigvuldiging. De kring wordt afgestemd op de gewenste
harmonische, zelfs de 7e kan nog haalbaar zijn.
Ik

I " =k

T
J/0n

+ 1S0V

Mr

>p

-1

ii—•
100p

WO k

Fig. 10.28.
Butler oscillator.
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Go ral oscillator
Deze schakeling (fig. 10.29) is niet kritisch voor wat de belastingscapaciteit van het kristal betreft en werkt ook met inactieve kristallen'. Verande
ringen in de ingangscapaciteiten van de halfgeleiders hebben weinig invloed
op de frequentie. De Goral oscillator is een Colpitts variant waaraan een
emittervolger in de versterker is toegevoegd. Hierdoor wordt de rondgaande
versterking verhoogd, waardoor de C’s groter kunnen worden. De FET
en de transistoren zijn geheel onkritisch. Met de waarde van Ci moet men
eventueel weer experimenteren: afregelen zodat met de trimmer het kristal
op de juiste frequentie komt. De aangegeven waarden zijn voor 10-20 MHz
en worden voor lagere frequenties vergroot. De diode dient weer voor
stabilisatie.
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Fig. 10.29.
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Goral oscillator.

Frequentievermenigvuldiging, overtone-oscillatoren
De eenvoudigste methode van frequentievermenigvuldiging is direct in de
oscillatortrap, als aangegeven bij de Colpitts. In vele gevallen is echter een
extra trapje nodig, zodat een schakeling in de geest van fig. 10.30 ontstaat.
Halfgeleiderdiodes -eventueel gevolgd door een versterker- lenen zich ook
voor frequentievermenigvuldiging (fig. 10.31). Met speciale dioden (varactors) is het zelfs mogelijk de frequentie van een zendereindtrap direct te
verdrievoudigen met een rendement van 70%.
Bij overtone schakelingen resoneert het kristal zelf op een boventoon.
De overtonefrequentie bedraagt echter niet precies een veelvoud van de
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grondtoon, zodat kristallen voor hun overtonefrequentie of voor de grond
toon moeten worden gespecificeerd.
Overtone oscillatoren werken meestal met speciale kristallen op de derde
of vijfde overtone. De FT-243 kristallen blijken zich echter ook goed voor
overtonewerk te lenen met een Butler oscillator.
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De schakeling van fig. 10.32 is geschikt voor de 3e overtone tussen 15 en
63 MHz, die van fig. 1033 is geschikt voor de 5e overtone tussen 50 en
105 MHz en werkt overigens ook met kristallen voor de 7e overtone. Bij
kortgesloten kristal dient de oscillator (Lj afregelen) reeds in de buurt van
de juiste frequentie te werken. In beide overtone schakelingen wordt het
spoeltje zo afgeregeld dat a) er zo weinig mogelijk RF spanning over het
kristal staat of b) de frequentie exact is. Door toleranties bij de fabricage
zullen a) en b) niet exact hoeven samen te vallen.
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Controleer alle overtone schakelingen op juiste werking met een ontvanger
of frequentiemeter, het kristal kan op een parasitaire resonantie of de
verkeerde boventoon zitten.
Alle oscillatoren, maar zeker die welke met vermenigvuldiging of op een
overtone werken, produceren meer dan één frequentie. De output van de
ongewenste kan bij -30 dB liggen voor minder goede en bij -60 dB voor goede
schakelingen. De gevolgen zijn uiteraard weer parasitaire fluitjes en reciproke menging.
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Oscillator voor 3e overtone.
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MF VERSTERKERS EN FILTERS

De functie van het MF versterkerblok is tweevoudig: 1) voor het eerst moet
in de ontvanger een zeer hoge versterking worden geleverd voor de ge
wenste signalen, 2) alle ongewenste signalen moeten worden uitgefilterd.
Alvorens een aantal kenmerkende schakelingen kan worden behandeld,
moeten we ingaan op enige algemene eisen en eigenschappen.
Keuze van de MF
In de loop der tijd zijn enige frequenties als 'standaard’ MF geaccepteerd.
Voor deze standaard MF’s konden dan ook door verscheidene fabrikanten
filters van zeer hoge kwaliteit ontwikkeld worden. Enige standaardwaarden
zijn: 10,7,9, 5,5 en 1,6 MHz, 525,455,200 en 100 kHz.
In principe is de keus van de MF echter geheel vrij, mits op die frequentie
niet continu zeer sterke zenders werken die ongeacht de afstemming voort
durend zouden worden gehoord. Het laatste is duidelijk op vele omroepontvangers te constateren in de vorm van Morse toontjes; de standaard MF
rond 450 kHz is ook niet absoluut stil. In vele amateurontvangers werden
geheel afwijkende waarden voor de MF gekozen omdat voorhanden kristal
len eigenbouw van kristalfilters op die frequentie mogelijk maakten. Daar
is dus niets op tegen!
Het is echter onmogelijk de ontvanger te laten werken op frequenties die
dichtbij de MF liggen. Vandaar dat op omroepontvangers het bereik van
circa 300 tot 500 kHz (waarin onder meer bakenzenders zijn gelegen) ont
breekt. Voor ontvangers die alleen bepaalde banden behoeven te bestrijken
(bijvoorbeeld de amateurbanden) is dit geen bezwaar, maar voor werkelijke
general coverage ontvangers met een continu afstembereik moet een van de
volgende mogelijkheden worden gekozen:
- MF onder de laagste te ontvangen frequentie. Voorbeeld: MF 85 kHz
voor LF/MF ontvanger 100 kHz - 1600 kHz. Nadeel: bereik naar het
hoog beperkt i.vm. spiegelselectie.
- MF boven de hoogste te ontvangen frequentie. Voorbeeld: MF rond
50 MHz voor general coverage ontvanger 100 kHz tot 30 MHz. Nadeel:complexe schakeling, zie hoofdstuk 14.
- MF omschakelbaar: laag voor lage frequenties, hoog voor hogere
bereiken. Nadeel: extra uitgave voor filters, onelegant.
- convertors en achterzet: een achterzetontvanger die bijvoorbeeld als
enkelsuper tot 3,5 MHz werkt, kan als afstembare MF 2,0 tot 2,5
MHz worden gebruikt en met convertors dan vanaf 3,5 tot 30 MHz
ontvangen.
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Doorlaat
In hoofdstuk 6 kwamen de eisen die aan de MF doorlaat worden gesteld
kort ter sprake. Fig. 6.1 geeft de ideale doorlaat, fig. 6.2 is een voorbeeld
van wat we van een omroepontvanger kunnen verwachten. Voor communicatie-ontvangers zijn de eisen uiteraard veel hoger, al kunnen de ideale cur
ven nimmer worden bereikt.
Voor de specificatie worden twee grootheden gehanteerd: de vormfactor
(’shape factor’) en de verzwakking buiten de doorlaat (’stop-band rejection’). De vorm factor is eenvoudig de verhouding tussen de bandbreedten
voor twee verschillende verzwakkingen en geeft daarom de flankensteil
heid weer. Voor de verzwakkingen zijn -6 en -60 dB gebruikelijk. Een vorm
factor van 2 betekent dan dat de -60 dB bandbreedte tweemaal de band
breedte bij -6 dB is. De stop-band verzwakking is vooral de laatste jaren
steeds belangrijker geworden: het MF blok mag behalve de gewenste fre
quenties ook werkelijk niets anders doorlaten. Dit geldt voor de frequenties
vlak naast de doorlaat (doorslaan van zenders links en rechts) maar ook voor
veel verder afgelegen frequenties. Bepaalde filter-elementen kunnen extra
resonanties, bijvoorbeeld op harmonischen, vertonen. Het effect is behalve
doorslag van ongewenste zenders ook weer beperking van de dynamiek:
parasitaire mengproducten en andere ongerechtigheid dringen het MF
blok binnen.
Wat de doorlaat betreft: een te brede doorlaat (te weinig selectiviteit)
betekent in de eerste plaats ontvangst van meer zenders tegelijk. Dit is te
verminderen door productdetectie (hoofdstuk 12) maar blijft toch hinder
lijk. Hinderlijker is, dat de AVR gaat reageren op nabijgelegen zenders.
Een CW zender hakt gaten in de modulatie van een AM zender, een AM
zender buiten de doorlaat kan een zwakke gewenste zender geheel onder
drukken. Een gebrekkige doorlaat kan de gevoeligheid dus onder bepaalde
omstandigheden enorm verminderen! Op het ogenblik worden in goede
MF filters vormfactoren van 2 en minder bereikt. Gebruikelijke bandbreedten
(-6 dB) zijn 5 kHz en minder voor AM, 2,5 kHz voor SSB, 1 tot 0,5 kHz
voor RTTY en 0,5 tot 0,1 kHz voor CW.
Wat de stop-band verzwakking betreft: de maatstaf is, dat de stop-band
verzwakking groter moet zijn dan de dynamiek van de ontvanger. Dat
is een uiterst zware eis gezien de dynamiek van circa 130 dB die kan worden
gehaald. Ook zeer goede filters garanderen ’slechts* een stop-band verzwak
king van ongeveer 100 dB, al zijn er uitzonderingen naar boven en naar
beneden. Opgenomen in een werkelijke schakeling kan deze specificatie
echter slechter uitvallen, zie verder. Onvolkomenheden in de doorlaat wor
den nog geaccentueerd door de enorme dynamiek-compressie die de AVR
veroorzaakt.
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Variabele bandbreedte, pass-band tuning
Een ontvanger die voor verschillende doeleinden geschikt moet zijn, van
CW tot AM, moet een bandbreedte hebben die van 5 tot 0,5 kHz of minder
is om te schakelen. Gezien de kosten van filters met een goede vormfactor
wordt dit een kostbare zaak. Met eigenbouw kristalfilters en kristallen uit
surplus zijn de kosten gering, zodat dit ook in meerdere qntwerpen werd
gedaan. De complexiteit van de bouw en afregeling is echter allerminst
gering en er bestaat een goede kans op doorlekken van het signaal om de
filters heen. Een continu-variabele bandbreedte gaat meestal ten koste
van de vormfactor, zoals in de oudere ontvangers het geval was. Er zijn
methoden ontwikkeld waarbij dit niet zo is, maar die berusten op meer
voudig mengen van het signaal met alle nadelen als parasitaire fluitjes en
intermodulatie. De noodzaak van continu-variabele bandbreedte is naar
eigen ervaring ook allerminst dwingend.
Pass-band tuning is het verstemmen van de gehele MF versterker naar boven
of beneden zonder dat de afstemming van de ontvanger verandert. Dit biedt
de mogelijkheid van afstemmen op boven- of onderzijband of midden op
de draaggolf en bovendien kan soms een hinderlijk fluitje ’net van de rand
van de doorlaat afVallen’. Ook dit is geen noodzaak; als de ontvanger een
continu-afstembare CIO (BFO, zie hoofdstuk 12) heeft kan men het effect
bereiken door afstemmen van ontvanger én CIO. Gepubliceerde schake
lingen met meervoudige menging lijden aan de bekende nadelen.
Mogelijke tekortkomingen
Een aantal problemen zal bij de versterkers en filters afzonderlijk worden
behandeld, een paar tekortkomingen die het gevolg kunnen zijn van de
combinatie van de actieve versterkende en passieve filterende elementen
moeten hier worden genoemd. Ze zijn pas in de laatste jaren in de belang
stelling komen te staan.
Ruiseigenschappen bleken reeds eerder ook voor de MF versterker van
groot belang: een lage ruisfactor maakt minder versterking in de ingang
noodzakelijk en komt dus direct aan de lineariteit ten goede. Daarbij moet
rekening worden gehouden met de verzwakking die de selectieve filters
veroorzaken, typisch in de orde van een 10 dB.
Voor de verwerking van sterke signalen is het noodzakelijk gebleken de
selectie direct na de mengtrap te laten plaatsvinden. Inmiddels is dat niet
voldoende gebleken te zijn: scherpe selectie alleen na de mengtrap is ongun
stig. In fig. 11.1 is een schema getekend van een versterker met alle MFselectie in een filter aan de ingang. De actieve elementen zijn aperiodisch
gekoppeld, zoals met IC’s meermalen is gedaan. Een dergelijk MF blok
klinkt onrustig en bezit een slechte S/N verhouding: alle ruis die de MF
versterkers produceren komt onverzwakt in de uitgang.
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Fig. 11.1
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MF versterker op 9 MHz met IC’s.
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Aan gezien de totale MF versterking zo’n 100 dB kan bedragen en vooral de
goede IC’s zeer hoog in frequentie gaan, is de breedbandruis aan de uitgang
verre van verwaarloosbaar. Eén remedie is: actieve elementen gebruiken die
het boven de MF snel laten afweten. Een tweede remedie geeft fig. 11.2:
aan de uitgang van de versterker is een tweede scherp filter opgenomen. Niet
alleen wordt daardoor de ruis beperkt, de karakteristiek kan met 2 eenvou
diger filters in cascade beter zijn dan met één complexer (duurder) filter,
zoals nog bij de filters ter sprake komt.
De totale AVR lus bevindt zich tussen de filters en is dus zelf breedbandig.
Daardoor spreekt hij zeer snel en exact aan op plotselinge pulsen zonder last
van ’pompen’ en ‘doorschieten’. De AVR lus bevat (en reageert wél op) de
breedbandruis van de MF. Zijn er drie filters gescheiden door twee verster
kers in cascade dan geldt het breedband-voordeel voor de AVR niet, het is
echter gemakkelijker een goede doorlaat te bereiken.

filterI

verst.

filter n _

Fig. 11.2

Cascadefilters.

Fig. 11.3.

’Overshoot’ en ’ringing’ in een scherp filter.

puls

na passeren van
filter

Een nadeel van extreem scherpe filters is het doorschieten en uitslingeren
dat in de Engelse literatuur ’ringing’ wordt genoemd en ook uit de AF tech
niek bekend is (fig. 113): elke plotselinge impuls - storing zowel als het
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signaal zelf- stoot het filter aan, dat vervolgens gaat uitslingeren. Bovendien
wordt de duur van korte pulsen verlengd, wat nog in hoofdstuk 13 ter sprake
komt.

FILTERS
In principe zijn drie soorten filters mogelijk: L/C filters die geheel uit
spoelen en condensatoren bestaan, mechanische filters waarin van mecha
nische resonatoren gebruik wordt gemaakt en kristalfilters waarin kwartskristallen (in feite ook mechanische resonators) voor de selectiviteit zorgen.

L/C filters
Met de gebruikelijke middenfrequent transformatoren is het volstrekt uit
gesloten goede vormfactoren te behalen op frequenties rond 450 kHz,
laat staan hoger. Voor AM is op deze frequenties met 6 of meer afgestemde
kringen van hoge Q nog een redelijk resultaat mogelijk, meer niet. Anders
wordt de situatie op lage frequenties, 100 kHz of minder. Fig. 11.4 geeft
de bereikbare doorlaat met de 3 MF transformatoren van de BC-453. Dit
was een bakenzenderontvanger die in de Tweede Wereldoorlog enorm veel
werd geproduceerd en nadien gloriedagen beleefde als Q-5’er (achterzet
met scherpe filters voor ontvangers met onvoldoende selectiviteit).

1: smalste doorlaat.
2: tweede MF trafo
vaster gekoppeld.
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Fig. 11.4. De doorlaat van een optimaal MF-blok met L/C kringen. (BC-453)
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De voimfactor is uitstekend en een dergelijk MF blok is nog steeds buiten
gewoon goed voor een speciale AM ontvanger. Ook in verschillende
andere ontvangers van topklasse zijn L/C filters toegepast: ’ringing’ is minder
hinderlijk, variabele bandbreedte is mogelijk door verandering van de
koppeling en afstemming, ook passband tuning kan en tenslotte is hoge
versterking gemakkelijk te bereiken. In een ’klassiek’ ontwerp (Martin)
wordt driemaal gemengd om op 50 kHz uit te komen met als voordelen:
grotere stabiliteit omdat niet alle versterking op e'én frequentie plaatsvindt
en betere ver-af selectie in de stopband omdat L/C filters niet weer 'omhoog
komen’. De selectie gebeurt in dat ontwerp ook in meerdere filters in
cascade, vanwege het driemaal mengen is veel zorg besteed aan ruisvrijheid
en lineariteit. L/C filters bezitten dus specifieke voordelen, een feit is dat
MF blokken op basis van de BC-453 nog steeds bijzonder ’rustig’ klinken
en geen luistermoeheid veroorzaken.
Mechanische en keramische filters
De prijzen van de professionele mechanische filters (o.a. Collins, Telefunken) maken dat ze in het algemeen buiten het bereik van amateurs
vallen. Om een idee van de mogelijkheden te geven volgt hier toch een
korte behandeling.
Een vergelijking tussen mechanische filters en kristal filters wijst uit dat
voor dezelfde bandbreedte en flankensteilheid een mechanisch filter kleiner
uitvalt. In opbouw zijn deze filters zogenaamde Tshebysheff filters (fig. 11.5),
de elektrische trilling wordt d.m.v. een ferrietstaafje in een mechanische
omgezet (magnetostrictie), de longitudinale trilling hiervan wordt door
een aantal resonatoren van een nikkelijzer legering gezonden (selectieve
elementen) en weer met magnetostrictie omgezet in een elektrische trilling.
R1

Cl

Fig. 11.5.
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Tshebysheff filter.

Fig. 11.6 geeft een indruk van de enorme flankensteilheid van 2 professio
nele filters van Telefunken.
Omdat is gebleken dat bepaalde mechanische filters bij hoge inputs intermodulatie kunnen veroorzaken, zijn de laatste tijd de eigenschappen in dit
opzicht sterk verbeterd. Zo is men van het principe van de magnetostrictie
overgestapt op het piëzo-elektrisch effect.
Recent zijn enige eenvoudige en meer gecompliceerde mechanische filters
geïntroduceerd die door hun lage prijzen voor amateurtoepassingen geschikt
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zijn. Het onderstaande overzichtje vat de eigenschappen van deze filters
(Toko) samen.
CFM2 met aanpassingstrafo: - 6 dB: 6 kHz, — 30 dB: ± 9 kHz, Zout 2 k£2,
Zin 150 k£2.
MFH-T serie: - 6 dB: 4,5 of 7 kHz, - 40 dB: 10,13 en 16 kHz,
zijlobben - 50 dB.
MFL SSB filter: - 6 dB: 2,1 kHz, - 60 dB: 5 kHz, Zin 5 kO,
Zout 1 k£2 (beide met aanpassingstrafo’s).
Mechanische filters worden alleen voor de lagere frequenties vervaardigd.
Het piëzo-elektrisch effect deed voor MF kringen zijn intrede met de ’transfilteis*, oorspronkelijk eenvoudige filters bestaande uit dunne schijfjes
van een bijzonder materiaal dat het verschijnsel van piëzo-elektriciteit
vertoont. Inmiddels zijn de transfilters ontwikkeld tot voortreffelijke
scheipe filteis.
Bij het aanleggen van een wisselspanning ondergaat de vorm van het mate
riaal een verandering, omgekeerd leidt vormverandering tot een spannings
verschil. Bij een zekere frequentie geraakt het transfilter in resonantie of
anti-resonantie, het schijfje gedraagt zich als een parallel- resp. seriekring.
Transfilters worden gemaakt voor frequenties omstreeks 460 kHz, 5,5 en
10,7 MHz, voor de lage frequenties zowel voor serie- als parallelresonantie.
Er kunnen moeilijkheden ontstaan doordat transfilters verscheidene para
sitaire resonanties vertonen, een extra L/C filter aan de ingang moet deze
frequenties uit de MF versterker houden.
186

Fig. 11.7 is een voorbeeld van een complete MF versterker met transfilters.
De koppeling tussen twee trappen wordt verzorgd door een Filter van het
parallel resonantie-type, de doorlaat wordt nog extra versmald door toepas
sing van serie-resonantiefilters voor ontkoppeling.
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Cx: 100 nF condensator of transfilter van serie-resonantie type.

:

Transistor MF versterker met transfilters.
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Door geselecteerde enkelvoudige filters te gebruiken voor de opbouw van
bandfilters werd een vlakkere top bereikt (Murata SF-D type en andere).
Fig. 11.8 geeft een indruk van de doorlaatcurven van de eenvoudige typen.
Het voordeel voor toepassing in transistortrappen is, dat alle problemen
met de aanpassing vervallen: de in- en uitgangsimpedanties zijn op transistoren berekend (niet op FET’s). Een bekend eenvoudig filter is het type
SFD 455-D (Murata). In fig. 11.9 zijn naast de koppel-C (standaardwaarde
56 pF) twee trimmers aangegeven. Het is namelijk mogelijk meerdere filters
in cascade te zetten, de koppel-C’s kunnen worden gevarieerd om de doorlaat
te veranderen, de trimmers dienen voor het onderling gelijk afregelen van de
filters (ze hebben namelijk nogal wat spreiding).
Verschillende fabrikanten ontwikkelden filters met bijvoorbeeld 17 ele
menten, vormfactoren rond de 2 en bandbreedten van rond de 30 kHz (voor
NBFM) tot 3 kHz (voor AM).
Alle keramische filters zijn enigszins temperatuurgevoelig. Door veroudering
verloopt de frequentie iets, in de orde van 0,5%.
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Kristalfilters
Een kwartskristal is schematisch voor te stellen door fig. 11.10. Typische
waarden voor de componenten van deze schakeling zijn bijvoorbeeld:
Cs = 0,01 pF, L = 10 H, R = 3 kOhm, Cp = 5 pF.
R

Fig. 11.10.

De vervangschakeling van een kristal.
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Wat ons direct aan deze kring opvalt is de enorme L/C verhouding, de Q
van een kristal komt daardoor al gauw boven de 10.000 te liggen. Als we
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nu het kristal volgens fig. 11.11 aansluiten op een versterker zal bij resonan
tie de impedantie van het kristal laag zijn. De impedantie van het kristal
vormt met Ri een spanningsdeler, de spanning aan de versterkeringang is
dus maximaal. Buiten resonantie is de impedantie van het kristal hoog,
maar helaas wordt hij geshunt door de inherente parallelcapaciteit Cp
van het kristal. De reactantie hiervan is vrij laag (5 pF op 450 kHz, Xc =
70 kOhm) zodat het signaal in zekere mate om het kristal heen zal lekken:
hoe groter Rl hoe ernstiger het lekken. De brugschakeling van fig. 11.12
heft dit lekken op als volgt: via Cn wordt het signaal eveneens aan de
versterkeringang toegevoerd. Zowel Cp als Cn draaien het signaal 90°
in faze als Cp = Cn, door de middenaftakking op de spoel is het signaal
door Cp echter 180° uit faze met dat door Cn, de versterker krijgt dus
twee signalen in tegen faze en de invloed van Cp wordt geneutraliseerd
(neutrodynisatie).
Fig. ll.li.

Kristal als selectief koppelelement.
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Enkelvoudig krist al filter.

De resonantiekromme van deze schakeling ziet er nu uit als voor alle seriekringen (fig. 11.13): bij resonantie is de impedantie zuiver ohms, daar
Xc = Xl- Bij lagere frequenties neemt Xc toe en Xl af, de kring gedraagt
zich capacitief. Boven fs is het gedrag inductief. Bij lage frequenties is
de stroom dus voor bij de spanning, bij hogere frequenties ijlt de stroom na.
Stel nu dat Cn < Cp, dan zal op een frequentie boven fs de (voorijlende)
stroom door Cp in tegenfaze komen met de (naijlende) stroom door de (in189

ductieve!) seriekring, het kristal komt in antiresonantie bij fp en bezit
daar een zeer hoge impedantie. De schakeling van fig. 11.12 zal dus een piek
(fs) en een dip (fp) in de doorlaat vertonen (fig. 11.14). Het is belangrijk
te onthouden dat fp > fs als Cn > Cp, en evenzo dat fp < fs als Cn < Cp.
De dip schuift dus naar links of rechts als Cn (de ’fazecondensator’) groter
en kleiner gemaakt wordt.
Fig. 11.13.

Gedrag van een seriekring.

!
i
fazeverschil -t- 90*
(capacitief)

fazeverschil - 90*
(inductief)

De doorlaat van een
enkelvoudig kristalfilter.

Vervangen we Cn in fig. 11.12 door een tweede kristal van iets hogere fre
quentie maar van hetzelfde type dan ontstaat het halNattice filter van
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flg. 11.15. Daar de Cp van beide kristallen zo goed als gelijk zal zijn (kleine
afwijkingen zijn mogelijk, o.a. door de opbouw van de rest van de schake
ling) fungeert het ene kristal als fazecondensator voor het andere. Het fil
ter laat vanzelfsprekend op de beide kristalfrequenties door, onder de fre
quentie van het laagste kristal Xi is het gedrag van Xi capacitief. X2 ge
draagt zich weliswaar ook capacitief, maar de faze is 180° gedraaid, waar
door als het ware het capacitieve gedrag omslaat in een inductief gedrag.
Hetzelfde geldt voor frequenties boven de resonantiefrequentie van X2.
Tussen deze twee frequenties in veroorzaakt het 180° fazeverschil tussen
de twee signalen echter meewerking van de signalen door Xi en X2. Het
gevolg van dit alles is dat de doorlaat aan beide zijden steil afvalt en tussen
de resonantiefrequenties van Xi en X2 slechts een geringe dip vertoont.
Het half-lattice filter is bij uitstek geschikt voor zelfbouw omdat het geen
gecompliceerde afregeling vergt. Voorwaarde is dat de frequenties van
Xj en X2 niet teveel verschillen, een verschil van 1,7 kHz is optimaal voor
een SSB filter. Dit is ongeveer het verschil tussen twee opeenvolgende ka
nalen van de befaamde FT-241 dumpkristallen. Ook op hogere frequenties
zijn met een half-lattice filter nog behoorlijke resultaten te verkrijgen,
dankzij de Q blijft de doorlaat altijd nog beter dan van een normaal MF
deel op 450 kHz.
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Half-lattice filter.
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Het is mogelijk de prestaties van het half-lattice filter op te voeren door over
het kristal met de hoogste frequentie een C’tje te plaatsen, gestippeld aange
geven in fig. 11.15. Beschouw Xi even zuiver als de Cn van X2, daar Cp
van X2 nu vergroot is en Cn dus te klein wordt vertoont de curve aan de
hoge kant een dip, de steilheid van de hoge flank neemt dus toe. Aan de
andere kant is X2 te beschouwen als de Cn van Xi, welk kristal nu ’over191

geneutrodyniseerd’ is en dus aan de lage kant gaat dippen, zodat ook de
lage kant steiler wordt. Daar Cp klein is (een paar pF) mag de extra capaci
teit over X2 maar een fractie daarvan zijn. Is deze condensator te groot, dan
gaat het filter weer meer doorlaten links en rechts van de kromme, er komen
bulten zoals aangegeven in fig. 11.16.
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Doorlaat van half-lattice filter en de invloed van overmatige neutrodynisatie.

Dit is het gevaar van deze neutrodynisatie, het is zelfs heel goed mogelijk
dat door kleine afwijkingen in de Cp van de kristallen zelf, of extra capaciteitjes door de opbouw het filter zonder extra capaciteit al geneutrodyni
seerd is! De lay-out van een half-lattice filter geeft fig. 11.17.
Het back-to-back filter is te beschouwen als twee half-lattice filters in cas
cade, maar de kristallen van de tweede sectie zijn verwisseld, hetgeen een
betere doorlaat oplevert. Een dergelijk filter geeft ook op hoge frequenties
een doorlaat die voldoet aan strenge SSB eisen (fig. 11.18). Eventueel kan
hier nog een half-lattice sectie op volgen en er kan neutrodynisatie toegepast
worden om het onderste uit de kan te halen. De afregeling en constructie
worden echter zeer kritisch, de eerste eis is dat de frequentie van de iden
tieke kristallen Xi en X3 (en X2 en X4) niet meer afwijkt dan 25 Hz,
dat is meer dan de tolerantie van de dumpkristallen FT-241. Het is dus
nodig kristallen te selecteren, dit kan door twee identieke oscillatortjes
te maken en de verschil-frequentie af te luisteren. De tolerantie van de
dumpkristallen voor hogere frequenties (FT-243 etc.) is groot, in een
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partij van kristallen omstreeks 3 MHz was het maximale verschil bijna
2 kHz, waarvan overigens dankbaar gebruik gemaakt kan worden in een
half-lattice filter.
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Kristal filters kunnen voor alle mogelijke frequenties worden gemaakt, van
VLF tot VHF. In de laatste tijd zijn monolithische kristalfilters voor fre193

quenties van 40 MHz en meer verschenen die in dubbelsupers als eerste
(’anti-crossmodulation’) filters dienen, zie hoofdstuk 14.
Veel toegepast worden de 9 MHz filters van KVG, die in verschillende uit
voeringen worden geleverd. Fig. 11.19 geeft hiervan een doorlaat.

KJ
20
30

iO
SOdB

3

2

1

0

-kHz

Fig. 11.19.

2

1

3

■fkHz

Doorlaatcurve van K.V.G. XF-9B filter.

Enige filterschakelingen die met surpluskristallen werden geconstrueerd
toont fig. 11.20. Het principe van verdeelde selectiviteit is goed uitvoer
baar met drie half4attice filters in cascade. Eén van de filters wordt af
geregeld op maximale verzwakking in de stopband, één filter op goede
flankensteilheid en het derde zodanig dat de dip van de parallelresonantie
op de zijlobben van het vorige filter komt te vallen.
Fig. 11.20.

Verschillende kristalfilters.
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Belangrijk is, dat het filter niet met een ringkem mag beginnen aangezien
daardoor intermodulatie ontstaat. Voor de impedanties zie hoofdstuk 10.
Toepassingen van de ’notch’
De dip of ’notch’ uit de curve van fig. 11.14 werd in het voorbeeld van de
half-lattice filters in cascade gebruikt voor het wegwerken van zijlobben. Er
zijn nog een paar toepassingen mogelijk.
Hoewel het enkelvoudige kristalfilter een minder goede flankensteilheid
heeft dan een half-lattice, bestaat de mogelijkheid dat men een kristal
filter aan een ontvanger wil toevoegen en slechts een kristal heeft. De twee
schakelingen van fig. 11.21 geven de opbouw van resp. het kristalfilter
uit de BC-312N en een schakeling voor experimenten. Het loont de moeite
deze eens na te bouwen en de eigenschappen te bestuderen. Het filter van
de BC-312N heeft grote C’s over de secundaire van de MF trafo, waarvan
eventueel wikkelingen moeten worden verwijderd. Als de secundaire in
resonantie wordt gebracht, wordt de doorlaat breder. De differentiaal
condensator in de tweede schakeling wordt gemaakt door de statorplaten
van een miniatuur afstem-C voorzichtig precies in het midden door te zagen.
Voor CW is een dergelijk eenvoudig kristalfilter nog zo gek niet.
Het is ook mogelijk de serieresonantie van een kristal te gebruiken om een
notch te krijgen, volgens fig. 11.22. Deze is nog wat gunstiger af te stemmen
met de trimmer. Aan dit notch-filter moeten selectieve filters voorafgaan,
omdat de parallelresonantie voor een piek zorgt. Een schakeling waarin
dit principe voor onderdrukking van de zijlobben en verbetering van de
flankensteilheid werd gebruikt geeft fig. 11.23. Men moet wel de doorlaat
kunnen meten om de pieken en dippen zo gunstig mogelijk te laten vallen
aan de boven- en onderkant van de doorlaat.
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Fig. 11.21.

Enkelvoudige kristalfilters.
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Tenslotte is het nog mogelijk twee enkelvoudige kristalfilters in cascade
te zetten (fig. 11.24). De doorlaat kan worden verbeterd door het ene
kristal iets over- en het andere iets onder te neutrodyniseren, zodat de
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notches aan de boven- en onderflank vallen. Dit is een mogelijkheid om met
twee identieke kristallen een redelijk filter te maken zonder aan te kris
tallen te werken.
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Kristal Filters in cascade.

Bepaalde types kristallen hebben een ongelukkige verhouding tussen de
serie- en parallelresonantie, waardoor een diepe deuk in het midden van de
doorlaatkromme ontstaat. Deze kan men trachten op te vangen met e'e'n
enkelvoudige sectie, of men kan de schakeling van fig. 11.24 proberen.
Geringe rimpels in de top treden altijd wel op en zijn niet hinderlijk als
ze slechts een paar dB bedragen. Door te experimenteren met de afsluitweerstanden is vaak verbetering mogelijk.
Hoewel het vanwege de parasitaire resonanties en zijlobben geen aanbe
veling verdient geheel zonder spoelen te werken, kan een sectie van cascadefilters ook in een aperiodische versterker worden opgenomen. Fig. 11.25
geeft het principe, waaraan nog AVR kan worden toegevoegd of dat anders
zins kan worden uitgewerkt.
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Andere kristalfilters
De kristalfilters die sinds jaar en dag in amateurkringen zijn ingeburgerd
berusten alle op het half-lattice principe. Het nadeel daarvan is, dat het
frequentieverschil tussen de kristallen nauwkeurig gedefinieerd moet zijn.
Vandaar de eis van slijpen of etsen, een niet gemakkelijke opgave. In de
laatste tijd zijn filters in de belangstelling komen te staan waarvoor dat niet
nodig is. De constructie is dus veel eenvoudiger, ook de gewenste zijlobben
laten zich vaak beter beheersen.
Ladderfilters. Deze werden uitgebreid experimenteel onderzocht door Hardcastle (zie literatuur) en bleken bij deze experimentele aanpak gemakkelijk
tot goede resultaten te leiden. Alle kristallen zijn voor dezelfde frequentie.
Het principe is aangegeven in fig. 11.26, het aantal kan eenvoudig worden
uitgebreid. Door de Cs te vergroten wordt de doorlaat smaller. Ri en R*
bepalen de in- en uitgangsimpedanties en moeten worden bijgeregeld afhan
kelijk van de waarden voor de C’s. Rond 9,6 MHz kan een bandbreedte van
3 kHz (— 6 dB) en 6,7 kHz (— 60 dB) worden bereikt met het 6-elementsfilter van fig. 11.27. Een variant met een extra kristal volgens Dishal geeft
een fraaie symmetrische doorlaat (2,7/5,5 kHz bij - 6/- 60 dB), fig. 11.28.
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De verliezen in deze ladderfilters zijn zeer laag (in de orde van 3 dB) en
parasitaire resonanties liggen in het algemeen onder — 60 dB. Mits men
nauwkeurig doorlaten kan opmeten bieden deze filters goede mogelijkheden.
Constant-k filter. Een filter dat van Telefunken afkomstig lijkt te zijn en
vermoedelijk alleen in een klein aantal Duitse ontwerpen werd toegepast,
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werd opnieuw beschreven in Electron (zie literatuurlijst). Hierbij fungeert
het kristal als koppelelement in een constant-k filter dat verder twee afge
stemde kringen bevat. Fig. 11.29 geeft het principe; een absolute voorwaarde
is, dat de spoelen een zeer hoge Q bezitten (potkemen).
Het bijzondere aspect van dit Filter is, dat het als echt bandfilter fungeert,
ondanks het feit dat er maar ée'n kristal wordt gebruikt. Bovendien is de
bandbreedte te variëren door de ingangs- en uitgangskringen met een iden
tiek bedrag, maar in omgekeerde richting, te verstemmen. De gebruikelijke
fazetrimmer is ook aanwezig.
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Meerdere filters kunnen in cascade worden gezet. De afregeling, en vooral
ook de kwaliteit van de spoelen, zijn zeer kritisch voor dit hoog-impedante
filter. Is de Q te laag dan ontstaat een ’gewoon’ kristalfilter met inferieure
eigenschappen!.
Behandeling van surpluskristallen
Kristalfilters werden pas dankzij de surplus voor de gemiddelde amateur
bereikbaar. De kristallen zijn echter niet nieuw meer en daardoor kan de
kwaliteit achteruit zijn gegaan.
De FT-241 types bestaan uit verzilverd kwarts met twee aangelaste draad
jes die zeer snel afbreken. De FT-243 types bevatten een kristal dat tussen
metalen plaatjes en koperfolie geklemd is. Het geheel staat onder druk met
een veer, bij openen van het kristal derhalve voorzichtig zijn en nagaan hoe
de positie van de plaatjes is. Kristallen kunnen als volgt worden gereinigd.
Afspoelen met benzeen of tetra van zuivere kwaliteit, reinigingsmiddel
eenmaal gebruiken, tweemaal spoelen. Daarna procedure herhalen met
zuivere alcohol (geen spiritus!). Het vaatwerk waarin dit gedaan wordt
moet absoluut vetvrij zijn. Reinigen kan ook met een afwasmiddel en gedes
tilleerd water, meerdere keren naspoelen met gedestilleerd water. De me
talen blokjes en folies worden evenzo behandeld, eventueel opwrijven met
een flanellen doek. Kristallen worden nimmer met de handen aangevat, al
leen met een pincet, bij voorkeur van zacht plastic, en dan nog aan de
randen!
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Bij de FT-243 kristallen kan men exemplaren aan treffen die niet willen os
cilleren, doch dit na reiniging wel doen. Helpt reiniging niet dan blijft alleen
slijpen of weggooien over.
Slijpen lijkt riskant, maar valt wel mee, eerst proberen op een oud kristal
of desnoods een stukje dun glas kan geen kwaad. Als ondergrond dient
een volledig vlak stuk glas, het slijpmiddel is een van de niet-krassende
reinigingsmiddelen in poedervorm, aangelengd met water tot een dun papje.
De activiteit van het kristal is vaak te verhogen door de schuine randen
ervan bij te slijpen en wel alle vier, aan beide kanten, zoals duidelijk wordt
als U het kristal bekijkt. De hoek moet 45° zijn, maak van hard hout een
blokje en legt het kristal daarop (fig. 11.30), het kan dan zachtjes naar be
neden geduwd worden voor het slijpen. Aandrukken gaat met de vinger,
gebruik een vetvrije plastic handschoen. Het slijpen van de randen verhoogt
de activiteit sterk, een waardeloos kristal kan ineens pittig gaan oscilleren,
maar de frequentie wordt iets hoger. Deze verhoging is echter veel minder
(100 Hz is veel) dan met slijpen van de vlakke zijden te bereiken is (bij
voorbeeld 10 kHz).
houten blokje

kristal

Fig. 11.30.

Hulpmiddel voor het slijpen.

Het slijpen van de vlakke zijden moet volkomen gelijkmatig geschieden:
met lichte druk over de hele oppervlakte van het kristal (eventueel weer
een blokje met slip-proof plastic matje erop) langzaam slijpen, waarbij
een 8-vorm beschreven wordt die in het horizontale vlak rondloopt.
stallen kunnen worden geëtst met ammoniumbifluoride. Dit is een zeer
agressieve stof die gevaarlijk is voor de huid en ogen maar ook voor gla^pur
en metalen. Een theelepel etsmiddel oplossen in een kopje gedestilleerd
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water, ets in een plastic bakje. Reinig het kristal als boven beschreven,
dompel het met een plastic pincetje in het etsmiddel en laat het daarin een
halve minuut liggen. Spoel dan zeer grondig met warm gedestilleerd water
en tweemaal naspoelen met zuivere alcohol. Laat drogen en controleer de
frequentie, die hoger zal zijn geworden. Blijven resten etsmiddel achter
dan verloopt het kristal op den duur in frequentie! Werk met rubber hand
schoenen aan en spoel eventuele besmetting direct minstens 5 minuten
onder de kraan, ogen beschermen met een motorbril. Etsmiddel sterk
verdunnen, weggieten en ruim naspoelen.
VERSTERKERS
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn vóór het eerste selectieve filter
toch nog een MF versterkertrap toe te passen, namelijk wanneer dit filter
nogal wat verzwakking veroorzaakt en de ruis van het MF blok een rol
gaat spelen. In dat geval verdient het aanbeveling deze eerste MF toch
een verliesvrij en zo selectief mogelijk filter (bijvoorbeeld een L/C filter) aan
de ingang te geven en hem te behandelen alsof het een RF trap was. Ruis
vrije power FET’s zijn bijvoorbeeld toegepast.
Ook overigens lijken de MF versterkers veel op RF versterkers; al zal kruis
modulatie niet langer problemen behoren op te leveren (een uitzondering
zijn breedbandige MF versterkers in bepaalde meet-en VHF instrumenten),
de versterkers dienen wel goed lineair te zijn. Het ingangssignaal met lage
amplitude (in de orde van een mV) moet namelijk circa 100 dB worden
versterkt tot een output van meerdere volts. Dit moet gebeuren met zo
min mogelijk vervorming, vooral een zware eis omdat er AVR met een regelbereik van 100 dB of meer wordt toegepast.
Stabiliteit
Een output van enige volts is in de eerste plaats nodig voor de AVR, om
de geregelde trappen inderdaad vol te regelen. Het is ook mogelijk een extra
gelijkspanningsversterker voor de AVR toe te passen, waardoor deze eis
gemakkelijker wordt te realiseren. Diodedetectors moeten echter eveneens
behoorlijk worden gestuurd voor goede detectie. Aan de andere kant kun
nen product detectors veel minder verwerken (ze hoeven dat ook niet te
doen), zodat het daarvoor weer nodig kan zijn het signaal aan de kleine
kant te houden. Omdat alle versterkende trappen dezelfde frequenties
verwerken, zal de enorme vereiste versterking snel tot instabiliteit kunnen
leiden. Dit uit zich in genereemeigingen, maar ook een minder sterke insta
biliteit heeft een ongewenst effect: de doorlaat wordt nadelig beïnvloed.
De constructie vereist dus veel zorg, zelfs met de laag-impedante halfgeleidertrappen.
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Het is beter een trap extra te nemen en deze wat rustiger in te stellen dan
te proberen het onderste uit de kan te halen. Twee trappen is in het alge
meen het minimum. De in- en uitgang worden rigoureus gescheiden gehou
den, optimaal is (zoals voor de meeste trappen in ontvangers) een volledig
ingeblikte trap.
De voeding en AVR kunnen het signaal meepikken, ze moeten dus uit
stekend worden ontkoppeld en/of afgeschermd met kous. Een methode
die goed voldoet is, dergelijke leidingen boven het metalen chassis te voeren
en ze pas vlak bij de betreffende trap door het chassis heen te leiden. De
ontkoppeling gebeurt dan zo dicht mogelijk bij het doorvoerpunt, of met
een zogenaamde doorvoer-condensator. Stopweerstandjes, smoorspoeltjes in de voedingsleidingen en ferrietkraaltjes kunnen veel goed doen.
Uiterst hoog zijn de eisen voor lekkage om de scherpe filters heen. Men
heeft niets aan een stopband van -100 dB als de lek -60 dB is, en daarvoor
is maar een lachwekkend klein parasitair C’tje nodig! Filters worden direct
tegen een metalen geaard vlak geplaatst en tot en met afgeschermd.
Buizenversterkers
Met buizen is zonder al te veel problemen aan de eisen te voldoen mits
ze een goede regelkarakteristiek bezitten. De spanroosterbuizen geven goede
resultaten, maar ook de 'klassiekers’ als de 6BA6 en EF89 kunnen dat.
Fig. 11.31 geeft een dergelijke schakeling. Er is enige tegenkoppeling aange+250 V
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M F trap
met tegenkoppeling.

avr

Fig. 11.32.

MFtrat
met gewijzigde ontkoppeling.

bracht door de kathodeweerstand niet te ontkoppelen. Dit is gedaan om de
gevolgen van het Miller-effect te verminderen. De buis bezit een zekere
dynamische ingangscapaciteit. Deze staat parallel aan het ingangsfïlter en
beïnvloedt dus de afstemming daarvan. Wordt de buis geregeld door de
AVR, dan verandert de dynamische ingangscapaciteit en dus de afregeling
van het filter. Dit is vooral ongewenst bij de scherpe filters, die immers een
nogal kritische afregeling hebben. Het effect komt overigens ook - en door
gaans sterker - bij halfgeleiders voor, waar dezelfde remedie kan worden toe
gepast.
In een volgende trap zonder scherp filter (fig. 11.32) is dit niet nodig.
In plaats daarvan is de ontkoppeling iets gewijzigd, waardoor de stabiliteit
kan worden verbeterd.
Tenslotte kan het onder extreme omstandigheden nodig blijken neutrodynisatie toe te passen, fig. 11.33. De trimmer vormt met de interelektrode
capaciteiten een brugschakeling. De experimentele afregeling is nogal
kritisch, eigen ervaring heeft de noodzaak gelukkig nog niet aangetoond.
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Fig. 11.33.

Het principe van neutrodynisatie.

FETs, transistors
Verschillende RF schakelingen zijn goed te gebruiken, zie hoofdstuk 9.
Vooral serie- en cascodeschakelingen lenen zich hiervoor; fig. 11.34 en
11.35 zijn twee voorbeelden. De halfgeleiders zijn in deze schakelingen
niet kritisch, goedkope BSY typen gaven vrijwel dezelfde resultaten als
duurdere. Merk op dat in de eenvoudige MF trap van fig. 11.7 de laatste
transistor niet wordt geregeld. Dit ziet men herhaaldelijk; de reden is dat
de laatste trap de grootste spanningen moet verwerken. Hij kan dan vast
volgens het halve spanningsprincipe worden ingesteld.
Aspecten van gereglede MF trappen komen nog verder in extenso ter sprake
bij de AVR in hoofdstuk 12.
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FET cascode MFtrap.

Fig. 11.35.

Transistor cascode MF trap.

IC’s
In de MF trappen voldoen IC’s uitstekend wanneer goede (voorwaartse, zie
hoofdstuk 12) AVR wordt toegepast. Met types als de SL 600 serie, MC
1249/50 of MC 1590 is een ruisfactor rond de 5 dB te behalen, met een
vermogensveisterking tot circa 50 dB per trap en een regelbereik van circa
60 dB door de AVR. Bij toepassing van IC's moeten steeds de Application
notes* worden geraadpleegd voor kritische punten. Zo is het doorgaans
nodig de ontkoppel-C's werkelijk direct bij het IC te plaatsen. Gezien
het grote aantal verkrijgbare types is het onmogelijk meer dan een beperkte
keus te doen, wat geen negatieve beoordeling van de niet-behandelde types
inhoudt.
De LM 373 is in feite een compleet MF systeem, dat niet alleen versterkers
omvat maar tevens een balansmixer, piekdetector en AVR eenheid.
Voor de selectie kunnen LC filters, keramische en kristalfilters worden toege
past. Fig. 11.36 geeft de schakeling voor AM: de balansmixer wordt in
onbalans gebracht, het signaal gaat dan via de piekdetector naar de AVR
eenheid. Wordt Rx kleiner genomen dan wordt het AVR gebied groter maar
de AF output kleiner.
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Fig. 11.36.

LM 373 voor AM.

4-12V

I-W

lOOn

(AM)11

I]
M3.5n

10

1

lOn
MF in____ II

eventueel
T avr drempel

9

2

8'

13

71

AF uit
ÏZ5n

10n

4

6'

5

lOn

Hh
filter h
KOn

h

>wv

HlKOn

hlndrtgthng

IK

Hl-

5 K
r»r

K
I

Kn
MF in
l
I CW.SSBI1

9

12
,3

*

Kn

DH

1,

*

-L SOn

6,

5

m

Kj>
6<

AF uit

X

KOn

.CIO in
25mV etf

lilfr

Hl

Kjj

Fig. 11.37.

LM 373 voor CW/SSB.
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In fig. 11.37 wordt de schakeling voor SSB en CW gegeven; de balansmixer
fungeert hier als productdetector, de piekdetector levert AVR die van het
LF signaal wordt afgeleid. In fig. 11.38 is door omschakeling een 'universele*
MF trap ontstaan.
De schakeling van fig. 11.1 met elementen uit de SL 600 serie werd welis
waar gebruikt voor toelichting van hoge ruisniveaus, maar deze tekortko
ming was het gevolg van een onjuist ontwerp en zou voor alle breedband
IC’s gelden. Een extra bandbreedtebeperking zou ook volgens fig. 11.1
een uitstekende MF versterker opleveren!
Een tweetrapsversterker waarin twee scherpe filters zijn verwerkt wordt
in fig. 11.39 geïllustreerd. De totale versterking van de twee als videoversterker geschakelde IC’s is ruim 70 dB. De FET output buffer isoleert het
tweede filter, levert hiervoor de goede aanpassing en geeft ook een laagohmige uitgang voor de AVR versterker en verdere processors.
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|2 DETECTIE EN AVR

De detector is de eerste informatieverwerkende trap in de ontvanger en
vormt een eenheid met de automatische versterkingsregeling (AVR, ’automatic volume control’ AVC of ’automatic gain control’ AGC) en de oscillator voor het eventueel toevoegen van een draaggolf aan het signaal (’carrier
insertion oscillator’, CIO of’beat frequency oscillator’ BFO ).
De klassieke schakeling
De schakeling van fig. 12.1 was de standaardschakeling in vele oudere com
munie atieontvangers en kan hier dienen om de principes te verduidelijken.
De tekortkomingen van diodedetectie zijn reeds vermeld in hoofdstuk 4:
belasting van de kring, vervorming door wisselstroom shuntbelasting. Omdat
de diode een vrij lage impedantie aan de kring presenteert, moet de koppe
ling tussen primaire en secundaire van de laatste MF trafo sterker zijn voor
maximale signaaloverdracht, waardoor de bandbreedte wordt vergroot. Er is
dus verschil tussen een MF trafo voor koppeling van twee MF versterkers en
een MF trafo voor diodedetectie. De AVR is een tegenkoppellus over de
ontvanger die als klassieke functie heeft: het zo constant mogelijk houden
van de AF output wanneer de RF-input van de ontvanger (het antennesignaal) van sterkte wisselt. Dit is in de eerste plaats gemakkelijk bij afstem
men over een band met zenders van geheel verschillende veldsterkte. In de
tweede plaats vangt de AVR wisselingen in veldsterkte als gevolg van fading
op. In de derde plaats - en dit is in de moderne ontvangertechniek de belang
rijkste functie - vergroot de AVR mits goed uitgevoerd de dynamiek van een
ontvanger. Sterkere signalen produceren een grotere AVR spanning, van een
zodanige polariteit dat de versterking van de geregelde trappen afneemt.
Zwakke signalen worden dus maximaal versterkt, terwijl bij sterke signalen
de versterking zo wordt gereduceerd dat geen oversturing van de verschillen
de ontvangertrappen kan optreden.
Wil een dergelijke tegenkoppeling werken, dan moet er aan twee factoren
aandacht worden besteed.
Uitstelspanning en tijdconstante
Ook de zwakste signalen zullen door de AVR gelijkgerichter aan de AVR
lijn worden doorgegeven. Er zal zelfs AVR spanning ontstaan zonder sig
naal: op de ruis. Signalen die nauwelijks boven de mis uitkomen zullen

207

dus al minder worden versterkt. Om dit te vermijden ontvangt de AVR
diode een tegenspanning: hij gaat pas geleiden bij signalen die boven deze
uitstelspanning uitkomen. In fig. 12.1 wordt de uitstelspanning verkregen
van een spanningsdeler tussen voedingsspanning en aarde, Rj en R2. Deze
wordt zo gedimensioneerd dat er ongeveer 1 mA doorloopt. De uitstelspan
ning wordt zo gekozen dat een signaal dat net duidelijk boven de ruis
uitkomt de AVR nog net niet laat aanspreken. De uitstelspanning kan ook
worden betrokken van de ontkoppelde kathodeweerstand van de eindversterker bijvoorbeeld.
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Detectie, AVR en BFO in oudere ontvangers.

naar punt X

Het AVR circuit moet een zekere traagheid bezitten. Zou het namelijk
onmiddellijk op elke amplitudeverandering van het signaal reageren, dan
produceert de modulatie van de draaggolf ook AVR, zodat een soort dynamiekcompressie ontstaat. Om dit te vermijden is de combinatie R3,
R4 en Ci opgenomen: Ci wordt opgeladen met een tijdconstante on
geveer gelijk aan R4 X Ci (MOhm en //F voor tijdconstante in seconden)
en ontladen met een tijdconstante van ongeveer (R3 + R4) X Ci- Deze
tijdconstanten liggen in de orde van grootte van 0,1 tot 0,2 seconde; de
modulatie komt niet op de AVR lijn terecht en snelle fading wordt wel
door de AVR opgevangen.
Een wat verbeterde schakeling voor AM geeft fig. 12.2. Hierbij is een extra
uitstelspanning veimeden door voor de AVR diode een silicium-type te ne
men (dat pas bij ongeveer 0,6 V begint te geleiden), de wisselstroom sltunt208

belasting is verminderd door de AVR diode te voeden vanaf de primaire
van de laatste MF trafo.
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Verbeterde AVR en detectie voor AM.
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Di: germanium
D2: silicium

Aantal geregelde trappen
Hoe groter het aantal geregelde trappen, des te beter is de regelkarakteristiek van de AVR. Aannemende dat de AVR geen ongunstige invloed heeft
op de lineariteit van de versterkende trappen (zie verder) kan men ten eerste
de ingang van de ontvanger regelen om oversturing van de RF en mengtrap
te voorkomen. Mits de uitstelspanning goed is gekozen gaat dit niet ten
koste van de signaal-ruis verhouding. Verder worden de MF trappen geregeld,
waarbij de regelkarakteristiek van de RF en MF trappen zo goed mogelijk
gelijk moet zijn: stel dat de RF trap sneller wordt dichtgeregeld dan de MF
trappen, dan zal de AVR een evenwichtspositie bereiken op een punt waar
bij de RF ver is teruggeregeld, met als gevolg een slechte S/N verhouding.
In dit geval moet de RF via een spanningsdeler van AVR worden voorzien;
beter is het, voor alle trappen elementen met dezelfde karakteristiek te
kiezen.
Problemen voor CW en SSB
In de klassieke schakeling wordt het CW of SSB signaal kunstmatig van
een draaggolf voorzien, zie hoofdstuk 4. De AVR levert echter moeilijk
heden op.
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Wanneer de CIO als in fïg. 12.1 aan de detector wordt gekoppeld, straalt
hij tevens in de AVR detector, die daardoor een extra regelspanning gaat
leveren. Het inschakelen van de CIO zou dan de ontvangergevoeligheid
sterk verminderen. Bovendien kan de AVR zich niet instellen op de draaggolf, omdat er bij CW en SSB geen draaggolf aanwezig is. Om deze redenen
werd daarom voor CW en SSB overgegaan op handregeling, waarvan fïg. 123
een voorbeeld geeft: de versterkende trappen worden dichtgeregeld door
een positieve gelijkspanning op de kathode. De procedure is: AF regeling
open, RF regeling net zover open dat goede verstaanbaarheid wordt be
reikt. Op die manier wordt het CIO signaal groot gehouden t.o.v. het MF
signaal, een voorwaarde voor goede detectie.
laatste M. F trap

+250V

220k

100 n

Wk

■0 f

draadgew

Fig. 12.3.

Handregeling van de RF versterking.

De behandelde 'klassieke’ schakeling wordt ook nu nog in vele ontvangers
aangetroffen. Ook een handregeling (bij voorkeur in de vorm van een ingangsverzwakker) wordt door goede AVR niet geheel overbodig gemaakt.
DETECTOREN
AM -detectie
De 'integrator detector’ van fig. 12.4 is een eenvoudige spanningsverdubbelaar, die circa 6 dB meer output levert. Dergelijke detectors ziet men voor
al veel toegepast als AVR gelijkrichters.
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Detector met
spanningsverdubbeling.

Dl en D2 Ge-dioden

2M

.avr(pos)
ZZ 47n

De ’infïnite impedance’ detector van fig. 12.5 heeft goede eigenschappen
voor signaaldetectie. Hoewel de ingangpimpedantie niet 'oneindig* is zoals
de naam zou doen vermoeden, is de kringdemping toch veel lager dan voor
de diodedetector. Door de grote source (kathode) weerstand bestaat er
sterke tegenkoppeling, zodat de vervorming laag is.
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Infinite impedance detectors.

Vergelijkbare overwegingen gelden voor de hoog-niveau detector beschre
ven door Nelson-Jones, fig. 12.6. De diodebelasting is de input van een
emittervolger. Deze is zo hoog dat de gehele secundaire wikkeling van de
MF trafo kan worden gebruikt. De detector en emittervolger krijgen een
voorspanning in de doorlaatrichting om de lineariteit bij lage niveaus te
verbeteren. Ook hoge niveaus (enige volts) worden lineair verwerkt. Het
AVR systeem wordt verderop behandeld.
+ 12V
^50jj

/.5K

AVR (12.25)
Dl

*
iook

Tl
“
330p
5K

AF

02

Fig. 12.6.

Hoog niveau detector.
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Di, Dj, D3: Si dioden
Ti: Si planar NPN
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In moderne AM detectors wordt gebruik gemaakt van het principe van de
product-detectie, zie hoofdstuk 5. Het probleem is, dat de extra toege
voegde draaggolf van de CIO exact in fase moet zijn met de draaggolf van
de AM zender. Een van de mogelijkheden is de PLL, die in hoofdstuk 14
wordt behandeld. Een andere mogelijkheid is: de toegevoegde draaggolf
afleiden van de oorspronkelijke draaggolf.
De amplitude van de toegevoegde draaggolf kan dan worden vergroot, een
methode die ’exalted carrier’ wordt genoemd. Een eenvoudige oplossing
is die van fig. 12.7, met de SL 624C multimode detector. Dit IC bevat een
begrenzer, dubbelgebalanceerde modulator, AF versterkingsregeling en AF
versterker.
Fig. 12.7.

De SL624C als AM detector.
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De AM input wordt aan de balansmodulator toegevoerd en tevens aan de
begrenzer. Hierin worden de amplitudevariaties weggewerkt, zodat alleen de
draaggolf overblijft. Deze wordt aan de balansmodulator als ClO-signaal toe
gevoerd. De AM input moet voldoende hoog zijn (5-50 mV) om effectieve
begrenzing mogelijk te blijven maken. Voor de voordelen van synchroondetectie zie hoofdstuk 5 en 14, in het kort is een detector als de SL 624C
superieur omdat hij bestand is tegen selectieve fading en breedbandiuis. Ook
andere IC’s, zoals de /iA 754C, kunnen voor dit principe worden gebruikt.
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FM detectoren
Hoewel flankdetectie FM verstaanbaar maakt, is het resultaat ontoereikend.
De klassieke FM detector is de discriminator, die voor goede storingsonderdrukking wordt voorafgegaan door een of meer begrenzende MF versterkers.
Voor smalband FM (NBFM) werkt de detector in het algemeen niet op de
10,7 MHz middenfrequentie die voor de omroep gestandaardiseerd werd,
zodat de speciale discriminator trafo niet verkrijgbaar is. De discriminator
van fig. 12.8 vindt voor NBFM toepassing en gebruikt normale spoelen. De
moderne IC’s speciaal voor FM detectie geven een aanzienlijke vereenvoudi
ging. Eén methode is die van de teldetector, een frequency-to-voltage converter die de variërende frequentie direct in een variërende spanning omzet.
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TBA 120 FM detector.
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Ook voor FM is de PLL detectie weer een optimale methode, zie hoofd
stuk 14. Het aantal IC’s voor FM detectie is legio, voor de LM373 zie hoofd
stuk 11, fig. 12.9 is een eenvoudige schakeling met de TBA 120 en de toe
passing van de multimode SL 624C voor FM wordt in fig. 12.10 getoond.
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SL 624 als FM detector (10,7 MHz).

Componenten met een •
zijn afhankelijk van MF.

Product-detectie
Bij detectie van de omhullende is de output mathematisch gezien het kwa
draat van de input: input S, output S2. Vandaar de naam ’quadratuur detec
tor’. Bij een product-detector is de output echter het product van het in
gangssignaal Si en het CIO signaal S2, dus Sï .S2. Dit heeft voordelen voor
het ontvangen van signalen die zo zwak zijn dat de ruis een rol gaat spelen.
Een quadratuur detector maakt van een signaal S met ruis N (samen S + N)
een signaal (S + N)a of S2 + 2SN + N2. Een product-detector levert voor
hetzelfde signaal echter S.S2 + N.S2. De term N2 van de quadratuur detec
tor is dus afwezig, de CIO ruis is uiteraard zeer belangrijk!
De product-detector levert voor CW en SSB minder intermodulatievervorming dan bijvoorbeeld de diodedetector met CIO. Alle product-detectoren
hebben twee zaken gemeen. In de eerste plaats mag er bij afwezigheid van
CIO spanning inderdaad geen enkele output worden geleverd (is een van de
factoren van een product nul dan is het product zelf gelijk aan nul).
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Vaak is er daarom een balansinstelling waarmee de output zonder ClO-spanning zo goed mogelijk op nul wordt ingesteld. In de tweede plaats moet voor
alle product-detectoren de ClO-spanning veel groter zijn dan de signaalspanning, in de orde van 10 tot 20 maal.
Aangezien de MF versterker een veel grotere output zal kunnen leveren,
moet de product-detector dan worden voorafgegaan door een spanningsdeler.
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Fig. 12.11 en 12.12 zijn twee voorbeelden die reeds laten zien dat productdetectoren in wezen mengtrappen zijn. Fig. 12.11 toont een capacitieve
spanningsdeler om de input te beperken. Alle overwegingen die in hoofd
stuk 10 voor mengtrappen werden genoemd gelden ook voor de product
detector. Dezelfde schakelingen zijn geschikt, mits ze worden omgewerkt
voor een AF belasting aan de uitgang, met straaldeflectiebuis en dioden
kwartet als toppers. Vele IC’s van het differentiaalversterker- en balansmodulatieprincipe zijn geschikt, zoals in fig. 12.13. (Zie voor de LM 373
hoofdstuk 11.)
Fig. 12.13.
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De CIO
Gezien de sterke verwantschap tussen product-detectoren en mixers is het
niet verwonderlijk dat in principe alle voorwaarden voor de VFO ook voor
de CIO gelden: stabiliteit, ruisvrijheid e.d. Alleen is er gemakkelijker aan te
voldoen omdat de CIO op lage frequentie werkt en de afstemming - indien aan
wezig - slechts een beperkt bereik van circa + en - 2kHz behoeft te bestrijken.
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Omdat de CIO echter op een lagere frequentie dan de ontvangeringang werkt,
kunnen alle harmonischen van de CIO als parasitaire fluitjes in de afstemgebieden liggen. Werkelijk hermetische afscherming is dus nodig, evenals rigou
reuze ontkoppeling. Omdat product-detectoren meestal zo*n tienmaal meer
CIO spanning dan signaalspanning moeten ontvangen, zal de CIO (met buf
fer/volger) een flinke output moeten leveren. Afhankelijk van de schakeling
is 1 tot 10 Veff vereist. Aan de andere kant kan het nodig blijken de signaalinput naar de product-detector te verminderen om oversturing te vermijden.
Met een goede product-detector kan dit zonder complicaties gebeuren, een
product-detector heeft geen kniespanning zoals een gewone diode-detector.
Ook kristaloscillatoren kunnen worden toegepast. Voor de stabiliteit is dit
niet zozeer nodig, behalve op hoge middenfrequenties, de CIO ruis is echter
minder. Voor SSB zijn twee kristallen (onder- en bovenzijband) vereist,
waarvan de frequentie exact op de correcte plaatsen van de flanken moeten
liggen. Bij complete SSB filters worden de CIO kristallen dan ook meegele
verd. Voor CW en RTTY is een apart kristal nodig. Een afstembare CIO is
aanzienlijk goedkoper en kan onder bepaalde omstandigheden voordelen
bieden (zie ‘afstemming’, hoofdstuk 16). Voor de afstemming kan een capaciteitsdiode met een goed gestabiliseerde gelijkspanning worden toegepast.
Eenvoudige CIO schakelingen zijn die van fig. 12.14, de schakelingen van
hoofdstuk 10 zijn ook zonder meer geschikt.
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DE AVR DETECTOR
De schakeling van fig. 12.1 levert (eventueel met kleine correcties als in
fïg. 12.2) in buizenontvangers geen ernstige problemen op. Met de negatieve
AVR spanning worden de geregelde trappen in een minder steil deel van hun
karakteristiek ingesteld. Deze karakteristiek bezit een lange ‘staart’; om de
versterking met 30 dB te reduceren is bijvoorbeeld - 20 V nodig. Reeds
tientallen jaren was bekend dat dit niet kon met buizen die geen ‘regelbare
steilheid’ (variabele /i pentodes) bezaten, aangezien dan sterke kruismodula
tie optrad. Met de buizenschakelingen van hoofdstuk 10 is dergelijke terugregeling echter wel mogelijk. Mengtrappen worden in goede ontwerpen
nimmer geregeld (onder meer omdat dit de oscillator beïnvloedt), terug
regelen van een RF trap met een regelpentode heeft geen rampzalige gevol
gen voor de verwerking van grote inputs (fig. 12.15).

verzwakking (dB)

Fig. 12.15.

Intermodulatiekarakteristiek EF 85.

AVR met CIO
De toepassing van AVR bij CW en zeker bij SSB was echter niet zonder meer
mogelijk met de schakeling van fig. 12.1.
Zowel CW als SSB verschillen van AM doordat er niet een referentie is waar
op de AVR detector zich kan instellen. In afwezigheid van modulatie is er
ook (praktisch) geen draaggolf; zodra de modulatie echter begint, bereikt de
output van de zender abrupt een zekere waarde. Dit inzetten van het signaal
draagt een sterk explosief karakter. Door het ontbreken van de draaggolfreferentie kan de AVR nergens anders meer op reageren dan op de modulatie.
De zeer snelle inzet moet dus kunnen worden gevolgd, de tijdconstante van
0,1 seconde uit het eerdere voorbeeld zal tot gevolg hebben dat de inzet
van het signaal oversturing van de ontvanger veroorzaakt. Voor CW en SSB
worden tijdconstanten voor het aanspreken in de orde van 10-20 milli
seconden toegepast.
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Aan de andere kant valt het signaal even abrupt weg bij het eind van een
teken (CW) of woord (SSB). Er komt dan een zekere pauze voor het signaal
weer inzet. In de pauzen zakt de spanning op de AVR lijn, de versterking
neemt toe en de achtergrondruis komt weer op. Het resultaat is onrustig.
Voor CW en SSB moet de AVR spanning geruime tijd - bijvoorbeeld 0,3
seconde - nodig hebben voor het afvallen en toch snel aanspreken. Dit heet
een ’fast attack - slow decay’ karakteristiek. Fig. 12.16 vergelijkt het effect
hiervan en van de Tdassieke’ AVR op een signaal van explosief karakter.

signaal

A A

A

A AA

klassiek» AVR

fast attack/slow decay

Fig. 12.16.

Eenvoudige en fast-attack/slow-decay AVR.

Ook nu is de situatie nog niet ideaal: ondanks de langzame afval zakt de
AVR tussen de modulatie-explosies wat af. Aan de andere kant is een lange
afvaltijd (zoals 1 sec) weer niet mogelijk, omdat de ontvanger dan te lang
ongevoelig blijft. Neem een veel voorkomende QSO situatie: een sterke
zender communiceert met een zeer zwakke. Nadat de sterke zender zijn
boodschap heeft beëindigd, blijft de ontvanger zo lang op het sterke signaal
ingesteld staan dat het begin van de boodschap van de zwakke zender on
neembaar wordt. Door het gebrek aan redundantie is dit voor CW nog
ernstiger dan voor SSB. Beter is de zogenaamde Tiang* AVR, met een karak
teristiek als in fig. 12.17. De attack is weer kort, vervolgens blijft de AVR
geruime tijd hangen als het signaal stopt (0,3 sec bijvoorbeeld) en valt als er
geen nieuw signaal komt weer zeer snel af.

\ I
Fig. 12.17.

l

Het effect van Tiang* AVR.
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AVR en storing
Het snelle aanspreken, eventuele hangen en langzaam afvallen, heeft echter
ook een groot nadeel: zodra een flinke storingspuls arriveert, wordt de ont
vanger ogenblikkelijk dichtgedrukt. De AVR spanning - die door de grote
amplitude van de storingspuls ook groot zal zijn - blijft geruime tijd hangen
zodat een zwak signaal onneembaar blijft. Van een snelle CW zender kunnen
tekens verloren gaan. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor als twee CW zen
ders vlak naast elkaar zitten en de doorlaat van de ontvanger eigenlijk te
breed is: de sterkste zender drukt de zwakkere periodiek dicht. Het argu
ment dat op een te brede ontvanger de zenders toch niet gescheiden worden
gehoord gaat niet op: de interferentietoon is voor de twee zenders verschil
lend en één toon kan worden uitgefilterd in het AF gedeelte. Er zijn Tiang’
schakelingen die niet op storing reageren.
Tot slot is afzoeken van een bandje een hopeloze zaak met een langzaam
werkende AVR: na de eerste sterke zender zit de ontvanger dicht, zodat bij
snel doorzoeken een paar zenders worden gemist. In de praktijk is gebleken
dat een aanspreektijd van circa 20 msec en een afvaltijd van 0,3 sec (lang
zaam) en 0,1 sec (snel), of een *hang’ van 0,2 sec en afvaltijd van 20 msec,
voor de meeste gevallen wel voldoen. Het omschakelen van de afvaltijd en
uitschakelen kan worden gecombineerd met de keuze van de detector (AM:
snel, CW en SSB: langzaam en uit). In ogenschijnlijk hopeloze gevallen blijkt
uitschakelen van de AVR en overgaan op handregeling vaak soulaas te bren
gen.
Afleiding van de AVR
Omdat bij CW en SSB alleen de modulatie voor de AVR spanning kan die
nen, is het mogelijk de AVR van het RF signaal of van het AF signaal af te
leiden. Het eerste heeft het voordeel dat de detector zich bij AM automa
tisch zal instellen op de gemiddelde draaggolfamplitude (met omschakelen
van de tijdconstanten), het tweede systeem heeft het voordeel dat beïnvloe
ding door de CIO gemakkelijker kan worden vermeden. Bovendien is er wat
meer vrijheid in de uitvoering, maar voor AM is weer een aparte AVR detec
tor nodig, omdat hiervoor afleiden van de AF ongewenste effecten heeft.
Voor afleiding van de RF voldoet de schakeling van flg. 12.18 goed. De con
densator Ci wordt door de diode via de relatief kleine Ri snel opgeladen.
Het ontladen kan niet via Ri omdat de diode dan spert, doch alleen via R2.
Omdat R2 groot is gebeurt dit langzaam. De diode kan weer van een uitstelspanning worden voorzien, hier is een Si-diode gebruikt. In een goede ont
vanger kan een signaal dat aan de AVR lijn enige tienden volt opwekt allang
boven de ruis uitkomen. Er moet een niet-stralende product-detector wor
den gebruikt, een balansschakeling is aangegeven.
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Fig. 12.18.
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AVR met poortdiode.

Een mogelijkheid voor afleiding van de AF is in fig. 12.19 gegeven. Hierbij is
een extra poortdiode gebruikt: de negatieve pieken van de modulatie laden
door de poortdiode de reservoircondensator Ci op. Deze kan zich - daar de
poortdiode in de andere richting spert - alleen via de ’decay’ weerstand Ri
ontladen. Het AF signaal moet voor de sterkteregelaar worden afgetakt,
anders reageert de AVR op de AF volumeregeling! De tijdconstante van de
AVR lijn moet voor alle fast-attack schakelingen klein zijn, vandaar de
weerstanden R van 47 kOhm en condensatoren C van 10 nF.
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In fig. 12.20 is de oplaadtijd van de reservoircondensator verkort doorhem
uit een kathodevolger te voeden die op de detector volgt. Hetzelfde kan
uiteraard met een halfgeleider. Dit is weer een voorbeeld van spanningsver
dubbeling, bovendien belast de kathodevolger de kring niet. De aanspreektijd is ca 500 ohm (uitgangsimpedantie van de kathodevolger) X 1 piF of
0,5 msec en de afValtijd is 2,2 Mohm X 1 jjF of 2,2 seconden. Door de
reservoir condensator omschakelbaar te maken zijn andere tijdconstanten in
te stellen.
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Het verkorten van de aanspreektijd.

Schakelingen voor Tiang’ AVR zijn doorgaans vrij complex. Fig. 12.21 geeft
de toepassing van de SL 621, een IC speciaal ontwikkeld voor Tiang’ AVR
afgeleid van de AF.
Fig. 12.21.
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AVR versterker met IC.
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Terwijl voor buizenontvangers steeds een negatief gerichte AVR wordt gebruikt, kan de polariteit van de AVR spanning voor halfgeleiders positief óf
negatief moeten zijn. Eventueel zal een Tevel shifting’ trapje de polariteit
uiteindelijk correct moeten maken.
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VERSTERKINGSREGELING
Met de invoering van de transistor bleek de AVR volgens de gebruikelijke
methode ineens tot jammerlijke ontvangerprestaties te leiden. Misschien
doordat iedereen zo verguld was met het moderne meedoen aan solid-state
(een paar onheilsprofeten die met knotsen van buizen bleven werken en de
echte professionals uitgezonderd) duurde het zo’n jaar of vijftien voordat
rond 1970 ontwerpers de noodklok durfden te luiden. Goede AVR met
halfgeleiders bleek nogal complexe schakelingen te vereisen.
Reverse en forward AVR
Bij terugregelen (reverse AGC) wordt de transistor meer naar het afknijppunt ingesteld. Er gaat minder stroom door de transistor lopen als het in
gangssignaal groter wordt, terwijl de transistor als hij minder stroom trekt
juist slecht grote signalen kan verwerken. De regelkarakteristiek van transistoren heeft niet de ’lange staart’ van de regelpentodes, het zijn elementen
vergelijkbaar met de ’sharp cut-off pentodes waarvan allang bekend was dat
ze niet geregeld konden worden. Het gevolg is een sterke toename van de
kruismodulatie en dergelijke, de reden waarom een transistorontvanger met
terugregelende AVR ver en ver inferieur is aan een buizenontvanger.
Met transistoren en FET’s is echter ook het omgekeerde mogelijk: voor
waartse regeling. Hierbij neemt de stroom door de halfgeleider toe bij toe
nemen van het signaal. Speciale types transistoren als de BF 167, BF 175 en
BF 180 lenen zich hiervoor. Fig. 12.22 geeft het betreffende deel van een
schakeling (I5TDJ) waarin behalve de MF trappen met transistoren ook de
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Voorwaartse AVR op FET en transistor.
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RF trap met een FET voorwaarts wordt geregeld. Omdat voorwaartse AVR
stroom vraagt, wordt de AVR lijn gevoed door een emittervolger. Ook de
MF versterker van fig. 11.35 werkt met voorwaartse regeling; voor de zeer
complexe hang-AVR zie de literatuurlijst (Hayward).
Een ongewenste bijwerking van voorwaartse AVR is, dat de admittanties van
de geregelde elementen nogal veranderen met de regeling. Dit kan de karak
teristieken van de filters ongunstig beïnvloeden. Een remedie is tegenkoppeling door de emitter (source) C weg te laten.
Merk op dat in fïg. 12.22 de laatste MF trap niet wordt geregeld. Dit is ge
bruikelijk bij transistoren, ook met voorwaartse regeling is het nog steeds
moeilijk grote amplitudes te verwerken.
Serieschakeling
Het is ook mogelijk in analogie met de differentiaalversterker een tweede
halfgeleider in serie met de geregelde te zetten. In fig. 9.13 werd daarvan een
voorbeeld gegeven, met transistoren is iets dergelijks mogelijk volgens
fig. 12.23. De regeltransistor (FET) bepaalt dus de stroom door de verster
kende transistor. Ook gebruik van een halfgeleider als variabele tegenkoppeling is mogelijk.
Fig. 12.23.
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Beter zou zijn, de stroom door de versterkende halfgeleider constant te laten
door de regeltransistor galvanisch gescheiden te houden, maar behalve de
meetschakeling van fig. 12.24 is dit voor zover bekend niet toegepast.
Diodenverzwakkers
Het voorgaande is inderdaad de beste filosofie: slechts in één punt van de
karakteristiek kan een versterker optimale lineariteit bezitten en bij elke
verandering van gelijkstroominstelling (terug of voorwaarts) zal deze ver
minderen, al is de voorwaartse regeling stukken beter. Daarom is het niet
verwonderlijk dat in de recente schakelingen herhaaldelijk gebruik wordt
gemaakt van diodenverzwakkers waarbij de halfgeleiders in hun optimale ge
lijkstroominstelling blijven staan. Vooral voor de breedbandige trappen is dit
ideaal gezien de grotere risico’s van kruismodulatie en dergelijke.
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Dioden als variabele paralleldemping.

Voor zover bekend was een van de eerste toepassingen in combinatie met de
detector van fig. 12.6, waarvan het principe van het regelcircuit in fig. 12.25
wordt gegeven. De dioden vertegenwoordigen een variabele weerstand die
parallel aan een hoog-impedant punt in de RF of MF versterkers wordt ge
schakeld. Door twee dioden te gebruiken wordt het signaal niet door de collectorweerstand van de regeltransistor geshunt en bovendien hebben de dio
den voor positieve en negatieve signalen een groot lineair bereik (de krom
ming van de curven heft zichzelf op). De condensator parallel aan de dioden
zet ze voor RF in parallel, de weerstand zorgt dat de regeltransistor een flin
ke stroom moet leveren (bij zeer kleine stromen versterkt hij bijna niet) voor
de dioden gaan geleiden. Een ander trucje is het uitstellen van de AVR voor
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de RF trap door middel van een zenerdiode: eerdere trappen worden pas ge
regeld als de latere reeds aanzienlijke verzwakking van het signaal veroorza
ken. Het soepel ovememen moet experimenteel worden bepaald, de weer
stand parallel aan de zener kan de regelkarakteristiek nog verbeteren.
Een vergelijkbare manier geeft fig. 12.26, waaruit blijkt dat de geregelde
dioden uitstekend in een aperiodische versterker kunnen worden opgeno
men. Dit soort schakelingen is uiterst flexibel en leent zich als geen ander
voor experimenten vanwege de lage kosten en onafhankelijk van elkaar wer
kende RF versterking en DC instelling. Ook de DC versterking van de AVR
kan optimaal worden ingesteld (opamp!) zonder dat problemen ontstaan.
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Diodeverzwakkers in MF versterker.

Behalve deze eenvoudige shuntverzwakkers werden meerdere echte ’potentiometer’ schakelingen ontwikkeld. Deze lenen zich vooral voor automatisch
geregelde ingangsverzwakking op laag-impedant niveau, waarbij soms de
moeite werd genomen om de impedantie goed constant te houden. Fig. 12.27
geeft een voorbeeld van een eenvoudige verzwakker.
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Ingangsverzwakker met dioden (G3FRB).

PIN dioden gedragen zich als een variabele weerstand voor RF bij aanleggen
van een DC regelspanning. Sinds PIN dioden voor lage frequenties (voor
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zover bekend tot rond de 1,5 MHz) voor redelijke prijzen beschikbaar
kwamen, werden ze ook voor dit soort verzwakkers toegepast, fig. 12.28 en
fig. 12.29. Tenslotte geeft fig. 12.30ingangsverzwakkers met potentiometers
die ondanks spotten met de theorie (draadgewonden potmeters zouden even
goed voldoen!) goed werken. Ze kunnen als basis voor diodeschakelingen
worden beproefd.
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PIN-diode verzwakker (DL7AV).
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Eenvoudige ingangsverzwakkers.
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Tot welke prijs?
Het is duidelijk dat met de komst van de halfgeleiders en modulatiemethoden zonder continue draaggolf bijna een apart specialisme ’AVR ontwerpen’
is ontstaan. Vooral voor een general coverage ontvanger die geschikt moet
zijn voor alle modulatiemethoden rijzen niet te onderschatten problemen:
Tiang* AVR afgeleid van de AF is wel het beste voor CW en SSB maar geeft
op AM allerlei nare verschijnselen. Komt daar nog bij dat een goed gedrag bij
ontvangst van pulsen (storing!) wordt verwacht en de dynamiek van de ont
vanger niet mag lijden, dan is het geen wonder dat in sommige top-ontvangers de AVR een aanzienlijk percentage van de totale schakeling gaat vergen!
En toch is juist op professionele ontvangers nog steeds de mogelijkheid
opengelaten om van AVR op handregeling over te gaan.
Ervaring met heterodyne ontvangers - die heel zelden van AVR worden
voorzien en dan nog slechts op de AF trappen - wijst uit dat werken met
handregeling best kan en in ieder geval verre te verkiezen is boven een slech
te AVR die kruismodulatie veroorzaakt. Een eenvoudige AVR met goed ge
kozen tijdconstanten is erg prettig voor wie vaak banden afzoekt, maar op
het ogenblik is de eerste eis dat AVR de dynamiek niet vermindert maar
vergroot. In vergelijking daarmee is al het andere volkomen secundair!
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\ 3 ACCESSOIRES, AF EN VOEDING

In de voornaamste signaalweg zijn we nu beland bij het audio-frequente ge
deelte en de voeding. Naast en in de signaalweg kunnen zich bovendien nog
enkele schakelingen bevinden die, hoewel niet essentieel, toch min of meer
waardevol kunnen zijn.
S-meters
De S-meter geeft een idee van de signaalsterkte. In de amateurwereld kwa
men voor het aangeven van de signaalsterkte de S-punten in zwang: Si,
S2 . . . . S9, waarbij een verschil van 1 S-punt moet overeenkomen met de
dubbele spanning (6 dB). De omvang van de S-schaal is dus 48 dB en omdat
de dynamiek van een ontvanger tegenwoordig meer dan 100 dB kan bedra
gen, moet voor de sterkste signalen een aanduiding als ’S9 + 60 dB’ dienen.
Hieruit blijkt al direct dat een S-aanduiding volslagen ontoereikend is. Ook
anderszins is de S-meter een accessoire dat een schijnnauwkeurigheid biedt
die geen waarde bezit in het licht van de communicatieleer.
Een signaal van sterkte Si zou moeten worden gedefinieerd als een ’net
neembaar' signaal. Maar de S-meter wordt aangesloten op de AVR lijn, die
door de drempelspanning bij de zwakst neembare zenders nog niet reageert!
Elke ijking van de S-meter wordt bovendien zinloos als de ontvanger tevens
met handregeling is uitgerust, tenzij die uit een geijkte verzwakker bestaat.
Het kernpunt is echter dat de signaalsterkte niets zegt over de neembaarheid
van het signaal. Een zwak signaal kan perfect neembaar zijn, terwijl een
S9 4-40dB signaal onneembaar kan zijn.
Bij informatie-overdracht is de neembaarheid het enige criterium waar het
om gaat en die neembaarheid hangt onder andere af van storingspulsen,
interferentie, selectieve fading, eigenschappen van de ontvanger en . . . van
de luisteraar. Vandaar dat in de ruimtevaart en dergelijke de ontvangst
wordt gedefinieerd in termen van *loud and clear’. Een betere schaal is dan
ook de ’readability' (neembaarheid) of R-schaal, van Ri (nauwelijks te ne
men) tot Rs (perfect neembaar).
Waar een S-meter wel handig voor is: voor het afstemmen op een draaggolf,
voor het beoordelen van fading en als hulpmiddel bij het afregelen van een
ontvanger of antenne. Professionele ontvangers kunnen wel een S-meter be
zitten, maar deze kan dan een geheel willekeurige ijking in bijvoorbeeld
10 punten dragen!

:
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Een eenvoudige schakeling als fig. 13.1 is voor derge lijke indicatie voldoende.
Persoonlijk geef ik sterk de voorkeur aan de veel sneller reagerende afstemindicator (fig. 13.2) die het gedrag van de AVR (en dus: de veldsterkte) ge
trouwer aangeeft. Hoewel er geen goedkoop halfgeleiderequivalent voor de
afstemindicator bestaat, heeft de LED hetzelfde voordeel van snel reageren.
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Storingsbegrenzing
Storingsbegrenzing berust op het principe dat pulsvormige storingen zoals
elektrische ontladingen weliswaar een hoge amplitude bezitten, maar een
zeer korte duur. Juist omdat ze zo kort duren, moeten ze een veel hogere
amplitude hebben dan het signaal om als storend te worden ondervonden.
In de loop van de tijd zijn hiervoor talloze schakelingen ontworpen, waarvan
fig. 133 een kleine selectie geeft.
Al dergelijke schakelingen werken weinig spectaculair omdat er een adder
onder het storingsgras ligt: een kring die aangestoten wordt door een puls
zal door uitslingeren de puls verlengen. Hoe scherper de filters, hoe meer de
puls zal worden verlengd.
Ondanks deze beperking is zelfs een eenvoudige amplitudebegrenzer in de
AF versterker, als in fig. 9.4 toch waardevol. Bij het luisteren met een tele
foon (verreweg de beste methode) kan het oor blootgesteld worden aan
abrupte en zeer grote drukverschillen. Deze zijn uiteraard allerminst bevor
derlijk voor ons kostbare gehoororgaan, zeker niet als er vaak naar de ont
vanger wordt geluisterd. Ideaal is: begrenzer en AF versterker zo afregelen
dat het signaal in de telefoon nimmer boven de pijngrens kan uitkomen.
Een veel effectievere methode van storingsbegrenzing is de ’noise blanker'.
In de signaalweg is een poort opgenomen die normaal 'open' staat. De poort
bevindt zich vóór de MF filters. Storingspieken worden versterkt en aan de
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poort toegevoerd zodat ze de poort dichtdrukken, waardoor de signaalweg
wordt onderbroken.
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Amplitudebegrenzers. (Dj, D2: AA 119 etc.) Rj in fig. B en C: instellen
op sterke zender tot begrenzing optreedt met loper van potentiometer
geheel boven.

Fig. 13.4 is een voorbeeld van een eenvoudiger uitvoering, ook voor noise
blankers werden vele en vaak complexe schakelingen ontwikkeld. Dat is be
grijpelijk omdat noise blankers nare bijverschijnselen kunnen vertonen die
erger kunnen zijn dan de kwaal:
- faseverschillen kunnen de blanking pulsen op een verkeerd moment
laten arriveren;
- het schakelsignaal van de blanker bestaat uit pulsen die zelf storing
kunnen veroorzaken;
- sterke zenders naast de gewenste kunnen de blanker activeren.

!
;
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Hoewel ze door het onderbreken van de signaalweg vóór de scherpe filters
geen verlenging van de storingspulsen veroorzaken, kunnen noise blankers
dus vol voetangels en klemmen zitten.
De beste oplossing bestaat uit het opvangen van de storing in een frequentiebereik zonder sterke zenders (bijvoorbeeld rond de 40 MHz), maar dit ver
eist een aparte ontvanger voor de storing - al kan die vrij eenvoudig zijn.
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Eenvoudige noise blanker.

Squelch
Als een ontvanger geen signaal ontvangt, ontwikkelt de AVR geen regel*
spanning en is de versterking maximaal. De ruis is dus ook maximaal en dat
kan op den duur irritant werken, vooral op VHF. Een squelch (Engels
’de mond snoeren’) schakeling (fig. 13.5) bestaat uit een op de AVR aange
sloten trapje dat bij afwezigheid van AVR spanning de AF versterker dicht+12V
AVR
in

AF in

0“

OJV.pos)
ZZ200n
lOOk

7*
squelch 470k\
drempel
WO*

Fig. 13.S. Squelch schakeling.
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drukt of de AF ingang kortsluit. De AVR uitstelling mag niet op de squelch
werken!
Een squelch schakeling moet snel reageren, anders blijft de ontvanger te lang
dichtstaan. Bovendien moet het smoren van de AF versterker geen vervor
ming veroorzaken. Het zal duidelijk zijn dat een goede squelch lange afvaltijden in het AVR circuit min of meer onnodig maakt: tussen twee tekens in
gaat de AVR weliswaar open, maar de squelch gaat juist dicht.
Q-vermenigvuldigers
De Q van een kring wordt nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van de
verliesweerstand R (Fig. 3.5). Deze is te verminderen en zelfs geheel op te
heffen door een negatieve weerstand op de kring aan te sluiten in de vorm
van een actief element met terugkoppeling. Dit is het principe van de regene
ratieve detector, die zich dus in de signaalweg bevindt.
Het is echter ook mogelijk parallel aan de signaalweg een negatieve weer
stand aan een kring te hangen, bijvoorbeeld aan de uitgang van de mengtrap.
Dit wordt een Q-vermenigvuldiger genoemd. De doorlaat van de kring wordt
door een Q-vermenigvuldiger zeer scherp, er is geen vlakke top en in de
meest selectieve standen is de doorlaat dus alleen voor CW geschikt. Fig. 13.6
geeft een voorbeeld met waarden berekend voor circa 460 kHz. De extra
in stand ’notch’
resoneert met C’s op
de MF
I

.
\>
S Slb

Fig. 13.6.

anode
mengtrap

Q-multiplier voor MF.
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kring is over een klein gebied afstembaar en er is een extra halve triode opge
nomen zodat niet alleen een piek in de doorlaat kan worden aangebracht,
maar ook een deuk (notch).
Deze kan dienen om een interferentietoon te verminderen. Uitvoeringen met
een kristal of transfilter als kring en met halfgeleiders zijn ook gepubliceerd,
in wezen is een Q-vermenigvuldiger niets anders dan een oscillator die nog
net niet oscilleert.
Een waardevolle toepassing van een Q-vermenigvuldiger is aan de ingang van
een ontvanger. Door de enorme Q van de eerste afstemkring kan een zeer
aanzienlijke verhoging van de preselectie worden bereikt, met gunstig gevolg
voor spiegeldemping en kruismodulatie. Tengevolge van de zeer hoge Q
moet de ingangskring wel afzonderlijk bij te stemmen zijn, anders zal de ge
lijkloop worden verstoord. Een dergelijke Q-vermenigvuldiger is haast onver
mijdelijk als de ontvanger direct met een mengtrap begint zoals de 7360 of
een dubbelgebalanceerde halfgeleiderschakeling: er zijn dan minder moge
lijkheden tot het gemakkelijk opnemen van meerdere RF kringen. Er is hier
natuurlijk alleen een ’piek’ nodig, de gemakkelijkste manier om zonder extra
kring en problemen met de terugkoppeling een Q-vermenigvuldiger aan de
ingang op te nemen is met een source-gekoppelde versterker zoals in
fig. 13.7.
k»

w 5.»p

2X2N3819 etc.

naar spoei

A70k

'

Fig. 13.7.

Q-multiplier zonder spoel.

AF versterkers
De input van de AF versterker kan sterk uiteenlopen: diodedetectoren
kunnen volts afleveren, product-detectoren enige tientallen mV. Het kan
daarom nodig zijn een product-detector te laten volgen door een extra AF
trapje. Op deze lage niveaus zijn brom- en ruisvrijheid vereist.
Een eind trap voor enige Watts is beslist niet noodzakelijk, het prettigste
luistert men met een telefoon en daarvoor zijn enige tientallen mW meer dan
genoeg. Voor een luidspreker met redelijke gevoeligheid is 0,5 tot 1 Watt
wel voldoende. Fig. 13.8 geeft een selectie van geschikte eindtrapjes.
Het verdient sterk aanbeveling vooreenniet-mobielluisterstationde voeding,
luidspreker en AF versterker in een aparte behuizing op te nemen. Onnodige
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warmteontwikkeling in de ontvanger wordt zo vermeden, er kan geen
microfonie ontstaan doordat de luidspreker de afstem-C in resonantie brengt
en bovendien kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt omdat
het AF- voedingsblok ook met andere ontvangers kan worden gebruikt. De
ontvanger zelf levert dan bij voorkeur circa 0,1 V AF output en eindigt met
een emittervolger.
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Fig. 13.8. AF versterker tot 1 W.
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Filters
Terwijl vervormingsvrijheid in het AF gedeelte even belangrijk is als in.de
audiotechniek, is een breed frequentiespectrum van het AF deel van een
DXontvanger niet alleen onbelangrijk maar zelfs ongewenst.
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De kanaalafstand tussen AM zenders (draaggolf) is officieel op de middenen langegolf op 9 kHz vastgelegd. De hoogste modulatiefrequentie kan dan
dus 4500 Hz zijn. Nu heeft vanaf het begin niemand zich aan de officiéle
regels gestoord, zodat omroepzenders aan de ene kant frequenties hoger dan
4500 Hz uitzenden en aan de andere kant de afstand tussen twee draaggolven veel minder dan 9 kHz kan zijn. Daarom is het voor DX-en vaak nodig
met bandbreedten van 6 tot 3 kHz te werken. In ieder geval heeft het geen
zin de AF versterker frequenties boven 4,5 kHz te laten weergeven. Ook de
ruis wordt dan gereduceerd.
Een combinatie van scherpe laag-af en hoog-af filters is eenvoudig te reali
seren volgens fig. 13.9. Het smoorspoeltje F4 (Amroh) leent zich eveneens
goed voor het construeren van een scherp hoog-af filter volgens fig. 13.10.
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Fig. 13.9.

Actief band-pass filter.

Dit m-afgeleide filter moet worden voorafgegaan door een emittervolger en
kan voor verschillende frequenties worden berekend met de formules:
R = 0,06 X TT X f
Ct =

0,27

rrXfXR

L =0,1 H (FA)
van katodeof emissorvolgcr

c;

C2 =—

voor waarden zie tekst

(f in Hertz, R in Kohm, C in pF)

Fig. 13.10.

rrXfXR

I

R

C2

M-afgeleid filter.

Voor bepaalde andere toepassingen, waaronder CW, hoeft de AF versterker
slechts een smal bandje rond één frequentie door te laten. Voor CW wordt
de afstemming van ontvanger en CIO zo gekozen dat voor het gewenste
signaal een frequentie van bijvoorbeeld 1000 Hz resulteert. Een zeer smalle
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doorlaat van de AF versterker elimineert dan alle ruis en storing van andere
zenders. De gangbare methode is het opnemen van RC filters in een tegenkoppeling over een AF versterkertrap. Voor de RC filters zijn twee soorten
gebruikelijk: het dubbel-T filter van fig. 13.11 dat alle frequenties behalve
één verzwakt en het fasenetwerk van fig. 13.12 dat bij één frequentie een
faseverschuiving van 180° tussen het in-en uitgangssignaal vertoont.
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Dubbel T-filter.
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180° fasenetwerk.

Voor de versterkers in dergelijke ’actieve filters* worden veel opamps toe
gepast vanwege de hoge en stabiele versterking. Dergelijke schakelingen kun
nen nogal ingewikkeld worden, fig. 13.13 geeft een eenvoudige schakeling
met transistoren. De variabele weerstand in de tegenkoppeling bepaalt de Q
van het actieve filter. Bij te hoog opvoeren gaat de trap als AF generator
werken.
2XBC10Q etc.
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Selectieve AF versterker.
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In de meest doorgevoerde vorm ontstaat de ’selectoject’: een of meer actieve
filters afstembaar op verschillende frequenties. Bovendien kan door fasedraaiing evenals bij de Q-vermenigvuldiger een piek of een deuk worden ge
kozen. Kamfilters zijn meerdere actieve filters in parallel, een blokschema
en doorlaat staan in fïg. 13.14. Ze worden voor speciale doeleinden toege
past, maar ook wordt geclaimd dat spraak goed verstaanbaar maar met min
der mis doorkomt.
output

r A__
— -J\A
Fig. 13.14.

Kamfilters en hun doorlaat.

Luistermoeheid
Dit verschijnsel is goed bekend uit de audiotechniek, waar luidsprekers met
resonanties een belangrijke oorzaak van luistermoeheid zijn. In de ontvangertechniek wordt luistermoeheid in de eerste plaats veroorzaakt door sto
ring en achtergrondruis. Een tweede belangrijke oorzaak is weer aan reso
nanties te wijten: scherpe filters, in het bijzonder kristal- en mechanische fil
ters, vertonen het verschijnsel van uitslingeren (’ringing’) dat op den duur
buitengewoon irritant is. Ook AF filters kunnen ’ringing’ vertonen.
De enige remedie is: minder scherpe filters gebruiken. Zoals vaker is een
streven naar absolute perfectie overdreven. Een van de belangrijkste filters
in een luisterstation bestaat uit de oren en psyche van de luisteraar: onze
oren in combinatie met de hersenen bezitten een verbazingwekkend vermo
gen tot uitfilteren van alles wat niet ter zake doet. Training kan dit vermo
gen sterk ontwikkelen, vandaar dat geroutineerde luisteraars vaak signalen
nemen die voor de beginner onneembaar zijn.
Voedingen
De eerste eis die aan ontvangervoedingen gesteld moet worden is dat ze ruim
bemeten zijn. Een voeding voor 100 mA nominaal is nog goed bruikbaar
voor een ontvanger die hooguit 80 mA trekt. Hetzelfde geldt voor de gelijkrichters en afvlakelco’s.
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Voedingen voor buizengelijkrichters kunnen met twee enkelvoudige gelijkrichters gebruikt worden (fig. 13.15).
Dj, D2: enkelvoudige
seleniumgeüjkrichters
Wj: bij voorkeur niet
meer dan 2 x 200 V

~ 6H, lOOmA

/VVV
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T \32ji / T

^if °—GZ3
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02

220V
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6.3V

6.SV wikkeling vervangen door 6.3V
6.3V wikkeling evt. in serie met
W2 voor 12.6 V

5 W3

Fig. 13.15.

Voeding met ouder type transformator.

De spanning die afgeleverd wordt is dan meestal te hoog (de gelijkrichterverliezen zijn lager), bovendien leveren de meeste oudere voedingen toch al een
te hoge spanning: 250 V is meer dan genoeg voor elke buizenontvanger.
I70k

A70k

Fig. 13.16.

Beveiliging van Si gelijkrichters.

Siliciumdioden hebben de onaangename eigenschap dat ze zeer snel de geest
geven tengevolge van spanningspieken op het net, beveiliging volgens
fig. 13.16 is verplicht.
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Gestabiliseerde voeding voor de VFO wordt verkregen volgens flg. 13.17. De
voorschakel weerstand R wordt berekend volgens de formule:
R _ (Eb - Er)
I

(Ohm, Volt, Ampère)

waarin Eb de ongestabiliseerde spanning is, Er de spanningsval over de stabi
lisator en I de maximale stroom door de stabilisatiebuis.

ZYYY
R1
10W
(zie tekst)
■f150 V
gestat)

lOOk
U 2W

Fig. 13.17.

Voeding plus stabilisatie.

Bij batterij- of accuvoeding van halfgeleiderontvangers doet zich de moei
lijkheid voor dat de spanning van de batterij of accu in de loop van de tijd
zakt. Schakelingen die kritisch zijn voor wat betreft de voedingsspanning,
zoals VFO’s, zullen dus na enige tijd verlopen. Veel erger is het reageren van
de voedingsspanning op de sterke wisselingen in stroomafname van halfge
leider AF versterkers. Vandaar dat aparte stabilisatie van de voedingsspan
ning voor kritische schakelingen bij batterijvoeding even noodzakelijk kan
blijken als bij netvoeding.
De gestabiliseerde netvoedingen voor halfgeleiderontvangers kunnen veel
eenvoudiger zijn dan de voedingen op de werkbank. In de eerste plaats is het
weer verstandig het gehele RF en MF deel apart te stabiliseren. Hiervoor is
maar een geringe stroomafname te verdisconteren bij de meeste ontvangers
(uitzonderingen: power FET’s en andere power trappen, die zeer hoge stro
men kunnen trekken en dus juist een ’zware’stabilisator vereisen). Voorde
AF trappen is zeer constante spanning nauwelijks nodig en is de eerste taak
van de stabilisatie het wegwerken van de brom.
In de tweede plaats wordt er maar één uitgangsspanning gevraagd, in tegen
stelling tot de experimenteervoedingen. Dat vereenvoudigt de zaak aan
merkelijk, omdat niet meer rekening hoeft te worden gehouden met het
Ongunstigste geval’ voor de dissipatie in de afvlaktransistor - laagste span
ning bij hoogste stroom. Als er zo’n 3 volt over de afvlaktransistor valt,
biedt dat meestal genoeg ruimte voor het opvangen van net- en belastingsvariaties in ontvangers. Plaats altijd over zeners een elektrolytische conden
sator tegen de zenerruis!
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Voor een zuinige ontvanger geven de schakelingen van fig. 13.18 goede re
sultaten voor het RF en/of LF gedeelte. De meest elegante oplossing is ge
bruik te maken van de driepolige spanningsregelaars zoals de LM-340 en
HA 7800 series en verwanten.
m

Dj: zener voor Vs - 2 volt
Rj + R2 ^ 1 k!2, verhouding
experimenteel bepalen
R3: van 150 12 opvoeren tot Vs
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Gestabiliseerde voedingen.
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Maatregelen tegen storing
Vooral in de grote bevolkingscentra maakt het hoge storingsniveau DXontvangst vaak onmogelijk.
De eerste vereiste is het storingsvrij opstellen en invoeren van de antenne.
Een tweede vereiste is zo goed mogelijke afscherming van de ontvanger zelf:
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coaxiale antenne-aansluiting, metalen kast. Deze twee maatregelen schakelen
de straling van het lichtnet praktisch uit, doch via het netsnoer kan nog
steeds RF in de ontvanger komen. Een apart voedingsblok wordt met een
kabel op de ontvanger aangesloten en ook deze kabel kan ongerechtigheden
oppikken. Het is daarom beslist nodig alle RF naar aarde af te voeren volgens
fig. 13.19. Hetzelfde geldt voor converters etc.
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Fig. 13.19.

Ontstoring van een voeding.

Voor mobiel werk is het nodig de wagen behoorlijk storingsvrij te maken.
Voor volledige ontstoring zijn speciale onderdelen nodig die bij de betere
garages aangebracht kunnen worden (coaxiale condensatoren voor de pri
maire van de bobine, dynamo ankerwikkeling en spanningsregulator).
Speciale bougies en weerstandkabel voldoen wel, de beste oplossing is het
gebruik van afgeschermde kabel voor de ontsteking. Controleer of de storing
via de antenne of via de voeding opgepikt wordt, bepaal de meest gunstige
plaats van de antenne. Alle leidingen, pijpen etc. die van het motorcompar
timent afkomen moeten hetzij geaard, hetzij ontkoppeld worden (0,25 pF
of meer) op het punt waar ze het motorcompartiment verlaten, gebruik
hiervoor zware gevlochten kabel. Uitlaat eveneens aarden! Ook de leidingen
naar de instrumenten op het dashboard kunnen veel ongerechtigheid mee
nemen.
Behalve storingen tengevolge van elektrische apparatuur is er nog een cate
gorie van storingen veroorzaakt door bronnen van RF. Dit kunnen authen
tieke zenders zijn, maar ook verkapte zenders: ontvangers die stralen. Zend
amateurs krijgen vaak de schuld van BCI en TVI (storing van omroep- of
televisie-ontvangers) en doorgaans ten onrechte. Een amateurzender mag
tegenwoordig geacht worden vrij te zijn van parasitaire straling.
Meestal zal BCI of TVI aan de ontvanger liggen. Tegen spiegels helpt een
extra afgestemde kring of een zeefkring, tegen storing via het net ontkoppe
ling van de voeding of eventueel een netfilter.
Kruismodulatie ontstaat meestal in de ontvanger zelf. Behalve de ontwerpregels eerder genoemd is het nog mogelijk de storende zender (doorgaans
een van de Hilversums) te verzwakken met een zeefkring aan de ontvangeringang. Centraalantenne systemen kunnen veel moeilijkheden geven, er staan
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tenslotte een aantal niet-zo-beste ontvangers op aangesloten (straling!). De
enige remedie in dat geval is een andere antenne. Een bijzonder geheimzin
nige oorzaak van kruismodulatie is die welke wordt veroorzaakt door leidin
gen en pijpen (water, gas, CV etc.) die slecht contact maken. Een dergelijk
slecht contact werkt als een gelijkrichter als het zich in een RF veld bevindt.
Remedie: plaats opsporen met een draagbare ontvanger en contact tussen
de leidingen verbeteren. Onopzettelijke gelijkrichting kan optreden in het
AF gedeelte van een ontvanger of in versterkers. Remedies: netfilter, ont
koppelen van de voeding, ferrietkraaltjes.
Een van de vervelendste tekortkomingen van een ontvanger is een niet RFdichte behuizing. Beplakken met zilverpapier en aarden van deze proviso
rische afscherming kan veel goed doen.
De meest voorkomende fouten (uitgezonderd spiegels en kruismodulatie)
ten gevolge van verkeerd ontwerpen bestaan uit fluitjes. Als deze niet het
gevolg zijn van spiegels (extra RF kring) worden ze vaak veroorzaakt door
straling in de ontvanger zelf. De VFO is meestal de schuldige, vooral als de
terugkoppeling te sterk is (harmonischen) en/of de afscherming niet deugt
(voedingsspanningen ontkoppelen, geheel afgeschermd VFO compartiment).
Parasitaire mengprodukten zijn een ander veel voorkomende oorzaak, ook
hier: afschermen en ontkoppelen. Voor de CIO zie de VFO.
Q-5er
Er is een periode geweest dat Q-5er’s tot de meest gewilde accessoires voor
ontvangers behoorden. Een Q-5er is niets anders dan een MF deel met
scherpe doorlaat. Omdat het surplus setje BC453 met zijn lage MF van
85 kHz een uitstekende doorlaat kon geven en bovendien een afstembereik
van 190-550 kHz bezat zodat de standaard MF van 450 kHz daar in viel,
werd deze set veel toegepast. Het nadeel van deze opzet is, dat er minimaal
twee keer en soms drie keer (als er een converter wordt gebruikt) wordt ge
mengd en bovendien op hoog niveau. De consequenties zijn bekend, met
elegant ontwerpen is dit overigens niet nodig: het is best mogelijk in één
keer van ergens rond de 2 MHz naar 85 kHz te mengen.
Door de ontwikkeling van veel scherpere MF filters is de aparte Q-5er
achterhaald, maar er kan een principe van worden gehandhaafd voor de
genen die graag zelf bouwen en experimenteren. Dat is het reeds eerder ge
huldigde principe van een ontvanger in blokken. Op het ogenblik is de mees
te ontwikkeling te verwachten in het RF deel en in de oscillator(en), terwijl
MF en AF deel een hele tijd kunnen meegaan. Wie voor de dubbelsuper
kiest, kan een goed AF-deel met voeding en een zo goed mogelijk MF-deel
(Q-5er) in de loop van de tijd blijven combineren met andere converters.
Tenslotte is vooral de aanschaf van een of meer scherpe filters nogal kost
baar, en de beste filters van nu hebben een nauwelijks meer te verbeteren
doorlaat.
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Als de blokken in een rek met standaardafmetingen worden gebouwd, ont
staat hetzelfde beeld (letterlijk en figuurlijk) als professionele luisterdiensten
te zien geven. Combinatie met cassette-recorder en zelfs oscilloscoop voor
visuele display van signaalparameters is tegenwoordig aanzienlijk gemakke
lijker dan in het gouden tijdperk van de Q-5er.
Digitale afstemuitlezing
Digitaal uitlezen van de afstemming (vaak wordt de onzinterm 'digitale af
stemming* gebruikt) is zonder enige twijfel de meest perfecte afstemschaal.
Al het priegelwerk met handijken vervalt, er is geen ijking die verlopen kan,
calibratoren zijn overbodig en als de VFO verloopt is dat direct zichtbaar.
Tellerschakelingen zijn zo ingeburgerd dat ze hier achterwege kunnen blijven.
De combinatie van teller en ontvanger heeft echter een paar karakteristieke
eigenschappen.
Een voordeel: in vergelijking met de meetapparaten kan sterk op deuitlezing
worden bezuinigd. Het is niet nodig op hertz en kilohertz tellen om te scha
kelen. Maximaal zijn voor een ontvanger tot 30 MHz vijf (aflezing tot 1 kHz)
of hoogstens zes (aflezing op 0,1 kHz) digits nodig, uiteraard met de ± 1 tel
fout. Maar daarop kan in vele gevallen enorm worden bezuinigd. Een voor
beeld is een dubbelsuper met een afstembereik van de tweede MF van bij
voorbeeld 3,5 - 4,0 MHz, zoals voor de amateurbanden veel wordt gedaan.
Omdat alles tot dat ene bandje van 500 kHz wordt herleid zijn drie (vier)
digits voldoende. De vereiste nauwkeurigheid is minder groot dan voor de
meetapparaten zodat een goedkoper X-tal kan worden toegepast.
Vervelend is, dat de VFO frequentie niet de afstemfrequentie is, omdat de
MF nog moet worden verdisconteerd. Is dat een ronde waarde zoals 9 MHz,
dan kan men in gedachten aftrekken en een voorradige frequentiemeter ge
bruiken. Een andere oplossing is de toepassing van presettable decade coun
ters als de 74196 of 8280, waarbij door aarden van Da, DB, DC en DD de
MF kan worden verdisconteerd. Op dezelfde wijze is de offset in te voeren
die bij SSB tussen de CIO en het midden van de doorlaat bestaat.
Een tweede methode is, de MF van de VFO frequentie af te trekken en dan
pas te tellen. Dit kan alleen als de VFO hoger staat dan het signaal, maar dat
is toch al gewenst vanwege de fluitjes. In dit geval is de D-type flip-flop
7474 ideaal: zonder uitwendige filters produceert hij uitsluitend de verschilfrequentie (fig. 13.20). Het is mogelijk de CIO van de ontvanger te gebrui
ken als MF referentie, alleen klopt dan de offset bij SSB niet. Op deze ma
nier is een voorradige teller toe te passen.
Het grote probleem is echter dat een teller een enorme hoeveelheid parasi
taire signalen in een gevoelige ontvanger kan pompen. Zeer zorgvuldige af
scherming en ontkoppeling zijn nodig. De beste oplossing is het plaatsen van
de klokpoort aan het begin van de delerketen zodat de hele digitale trein
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een lage duty-cycle krijgt, zie literatuurlijst (Hayward). Hoe beter de ont
vanger, hoe erger het effect van een digitale schaal kan zijn, op zeer sterke
zenders kunnen ook intermodulatieprodukten ontstaan en op zeer zwakke
gaat de ruis weer als bekend een rol spelen. Test ontvangers met ingebouwde
tellers daarop grondig, bij voorkeur door tijdelijk uitschakelen van de teller!
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Fig. 13.20.
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Verschilmixer met 7474.
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|4 BIJZONDERE TECHNIEKEN

Merkwaardig is, dat verscheidene technieken al bijna een decennium lang
bekend zijn, dat ze dankzij IC’s ook reeds lang voor lage kosten kunnen
worden uitgevoerd en dat ze desondanks op zich lieten wachten. Een aantal
bijzondere technieken komen in dit hoofdstuk ter sprake, maar vooraf kan
een voorzichtige voorspelling worden gedaan over:
Communicatie-ontvangers in de jaren ’80
Op het moment van schrijven tekent zich namelijk een doorbraak af op het
gebied van de 'bijzondere technieken’: een aantal zal in de vorm van LSIIC’s binnenkort ter beschikking komen en zal niet alleen in communicatieontvangers maar zelfs in de commerciële sector zijn intree doen.
De verwachte veranderingen zullen in hoofdzaak het RF blok betreffen, dat
er als volgt zou kunnen gaan uitzien:
- up-conversie naar een frequentie rond 40 MHz met in de topontvangers
een monolithisch X-tal Filter op deze frequentie,
- gesynthetiseerde afstemming, in ontvangers van topklasse gecombineerd
met microprocessor voor functies als voorkeuze, scanning e.d.,
- digitale uitlezing van de afstemming,
- diode ringmixer en PIN-diode verzwakker(s) voor AVR.
Daarnaast is de klassieke diodedetector vrijwel zeker ten dode opgeschreven
en zal worden vervangen door synchroondetectoren en/of PLL’s. Afschaffen
van AM in de omroepbanden is een mogelijkheid, maar laat wellicht nog
langer op zich wachten. Het is niet zinvol nader in te gaan op de IC’s die
zich in het research-stadium bevinden, tenslotte bleek de eerste generatie
ontvanger-IC’s dermate kritisch te zijn dat er snel volgende generaties
verschenen.
RTTY
Radioteletype, telex of RTTY is een methode van telecommunicatie waarbij
aan de ontvangstzijde tekst in de vorm van print-out wordt ontvangen.
Behalve een ontvanger en speciale RTTY demodulator (altijd ’converter*
genoemd) is voor RTTY ontvangst een printer nodig. Deze telexmachines
zijn nieuw nogal kostbaar, maar zijn in grote hoeveelheid als surplus voor
lage prijzen verkrijgbaar.
Het is mogelijk de tekst op een TV scherm te reproduceren. De voordelen
hiervan zijn: mogelijkheid van ontvangst van verschillende RTTY systemen
en geruisloosheid. De mechanische printers produceren namelijk nogal veel
herrie. Read-out via de TV is echter nü nog een vrij kostbare aangelegenheid.
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RTTY code
De Morse code is voor RTTY niet bruikbaar, ondanks de eenvoudige code
ring in twee logische toestanden ’aan’ en ’uit’. De lengte van de verschillende
tekens varieert in Morse namelijk zeer sterk, en voor machinaal lezen
moeten alle tekens even lang zijn.
Voor RTTY is daarom de codering ontwikkeld die de CCITT code heet en
in de tabel van fig. 14.1 is weergegeven.
code

letters

cijfers

11000
10011
01110
10010
10000
10110
01011
00101
01100
11010
11110
01001
00111
00110
00011
01101
11101
01010
10100
00001
11100
01111
11001
10111
10101
10001
00010
01000
11111
11011
00100
00000

A
B

?

Fig. 14.1.

c

D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

wie is daar?
3

8
bel
(
)
9
0
1
4
* (apostrofe)
5
7
2
/
6

+

wagen terug
nieuwe regel
letters
cijfers
spatie
’all blank’
De CITT code voor telex.
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Voor alle tekens worden 5 functietoestanden overgeseind, bovendien wordt
elk teken voorafgegaan door een startsignaal en afgesloten door een stopsig
naal. Na het startsignaal valt een magneet in de printer af, dan tast de printer
gedurende een vaste tijd de ontvangen pulsen af en na de vijf ontvangen
pulsen trekt de printermagneet weer aan en wordt niet meer geschreven. In
de printer bevindt zich een vernuftig mechanisch systeem waardoor bij een
bepaalde pulsvolgorde maar één teken vrijkomt, dat dan wordt gedrukt. In
de uitvoering van deze selectie bestaan verschillen afhankelijk van het type
machine.
Fig. 14.2 toont de opbouw van een teken in de CCITT code. Het log. 0
niveau wordt ’space' genoemd, het log. 1 niveau ’mark’. Elk teken begint
dus met een space en eindigt met een mark. Zo worden zender en ontvanger
in de pas gehouden: de ontvanger schrijft foutloze tekens ook al wordt aan
de zenderzijde tussen twee tekens een rust van onbepaalde tijd ingelast.
start
0

1

20

0

AO

o

1

60

00

stop
1

0

100

120

HO

150

----- ►tfmsec

Fig. 14.2.

Het teken S, seinsnelheid 50 Baud.

Seinsnelheid
Zoals gezegd tast de printer de pulsen af in een vast interval. De duur hier
van moet dus worden gestandaardiseerd en dat gebeurt door de lengte van
de pulsen en dus de seinsnelheid vast te leggen. De lengtes van ’mark’ en
’space’ zijn gelijk, behalve voor de stopimpuls, die 1,5 maal zo lang is. Er
zijn systemen waarbij de stopimpuls een lengte van 1,42 maal de standaard
lengte heeft.
De lengte van elke puls bepaalt de lengte van alle tekens (7 pulsen) en dus
het aantal tekens dat per minuut kan worden verzonden. Wanneer een puls
20 ms lang is, wordt de totale lengte van elk teken 150 ms (zie fig. 14.2),
zodat per minuut 400 tekens kunnen worden verzonden. Deze seinsnelheid
wordt uitgedrukt in de eenheid Baud, die is te berekenen uit de formule:
I
v (seinsnelheid in Baud) = —
waarin T de gebruikte impulslengte in seconden is. In het bovengenoemde
geval is de snelheid 50 Baud en dit is de commerciële standaard. Amatéurs
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gebruiken een waarde van 45,45 Baud, het verschil is zo gering dat ge
bruikelijke machines met gelijkstroommotor op beide loopsnelheden
kunnen worden afgeregeld. Er zijn machines met synchroonmotor die welis
waar minder storing geven, maar slechts voor één snelheid geschikt zijn.
In de commerciële sector (en op kleine schaal bij amateurs) zijn ook snel
heden van 60, 75 en 100 Baud ingevoerd. Deze kunnen niet op surplusmachines worden ontvangen, een TV display is hier de beste mogelijkheid.
Modulatiemethode
RTTY wordt uitgezonden als FM, met twee vaste waarden voor de draaggolffrequentie. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.
FSK (frequency-shift keying): de draaggolffrequentie wordt in het ritme van
de modulatie gewisseld tussen twee vaste waarden: een lage frequentie voor
de space en een hoge voor de mark. Het omgekeerde komt ook voor en
wordt ’in verse shift’ genoemd. Het lijkt erop alsof het om CW op twee fre
quenties tegelijk gaat: een log. 1 in het ene kanaal is een log. 0 in het andere
en omgekeerd, Wat op de markfrequentie gebeurt, is het spiegelbeeld van
wat op de spacefrequentie gebeurt. In principe zou men dus slechts één
kanaal hoeven te ontvangen, maar een toevallige storing zou dan de deco
dering in de war schoppen. Door voortdurend beide kanalen tegelijk te ver
werken en een signaal alleen als informatie te waarderen wanneer het tege
lijk én geïnverteerd in het andere kanaal aanwezig is, wordt de storingsvrij
heid verhoogd.
AFSK (audio frequency-shift keying): de mark en space worden in vaste AF
frequenties omgezet, die met een AM of SSB zender kunnen worden uitge
zonden. Bij ontvangst is dan in tegenstelling tot FSK geen extra draaggolf
(CIO) nodig.

De shift
Het frequentieverschil tussen mark en space heet de shift. Oorspronkelijk
bedroeg deze 850 Hz, later zijn 425, 240, 170, 85 en 70 Hz in gebruik
gekomen. Terwijl sterk afwijkende Baud waarden een geheel andere machine
vereisen, zijn afwijkende shifts eenvoudig door omschakelen in de converter
te ontvangen.
Een smalle shift verkleint de bandbreedte van de zender, met de bekende
voordelen van meer zenders in een band en smalle bruikbare bandbreedte
in de ontvanger. Maar omdat het om FM gaat betekent dit ook een lagere
modulatie-index. Een smalle shift is dus beter bestand tegen storing, een
brede shift blijft langer neembaar als het signaal zeer zwak is.
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Decodering
In de ontvanger worden de mark en space met de CIO weer omgezet in
AF signalen die de printer sturen. De standaard AF frequenties zijn 2975 Hz
voor de mark en 2125 Hz voor de space - de laatste waarde hangt af van de
shift.
De frequenties zijn overigens voor FSK niet kritisch, de absolute waarde is
namelijk niet relevant, het gaat alleen om de shift. Dit geldt natuurlijk niet
voor AFSK. Voor 850 Hz shift zijn ook 1100 en 1950 Hz in gebruik, 1275 en
2125 resp. 1445 Hz komen ook voor (1975 IA RU standaard voor Region I).
De uiteindelijke AF frequenties worden bepaald door het verschil tussen de
CIO en de draaggolven en zijn dus willekeurig te variëren door middel van de
ontvangerafstemming en de CIO afstemming.
Ontvanger, ontvangstmogelijkheden
RTTY met 45,45 Baud is uiteraard beperkt tot de amateurbanden. RTTY
volgens commerciële standaards vinden we van VLF tot VHF op alle moge
lijke frequenties, waarvan regelmatig verschillende lijsten worden gepubli
ceerd. RTTY is dus typisch ’general coverage’ werk. Een van de frusterende
aspecten van het RTTY-en is echter, dat de printer vaker onbegrijpelijke
wartaal lijkt te produceren dan klare tekst. Dat kan het gevolg zijn van
storing, reverse shift, foute shift-instelling of afwijkende seinsnelheid, maar
is doorgaans eenvoudig te wijten aan het feit dat de berichten niet in klare
taal worden uitgezonden, maar in standaardcodes of zelfs geheel versleuteld.
Naar schatting is ongeveer 90% van de RTTY geen klare taal maar code,
overigens blijft er dan nog genoeg over om te ontvangen.
Voor de ontvanger is de gebruikelijke amateurontvanger voor alle bereiken
niet bijzonder geschikt, ook al heeft hij een CIO (BFO) en geeft hij op SSB
redelijke resultaten. In de eerste plaats is een echte ’hang-AVR’ zoals voor
CW en SSB beschreven nodig, in de tweede plaats is zelfs de grootste shift
van 850 Hz maar een derde van de SSB bandbreedte. Een veel scherper filter
is dus gewenst, de AVR kan in het algemeen best worden uitgeschakeld.
Converter
Fig. 14.3 is een blokschema van een uitgebreide converter. Het AF signaal
van de ontvanger wordt in twee filters gestuurd, één voor de mark en één
voor de space. Omdat de amplitude niet ter zake doet, volgen dan sterke
begrenzers. De harmonischen die door deze begrenzers ontstaan worden
nogmaals in mark en space filters geëlimineerd. Daarna volgen gelijkrichting
en additie, zodat een log. 0 of log. 1 ontstaat alleen wanneer mark en space
correleren. Een trigger maakt hiervan een signaal met steile flanken, dat naar
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een relaistrap (’lijnuitgang’) voor de printermagneet gaat. Voor de filters
worden sinds jaren 88 mH ringkemspoelen gebruikt, in recentere ontwerpen
zijn actieve filters in zwang gekomen. De keuze van de shift wordt bepaald
door de afstemming van de filters. Ook phase-locked loops lenen zich goed
voor RTTY coverters.
mark
filter

— limiter

—

mark
filter

— demodulator —
som- trigger - „jntrap —
versterker

AF in

space
filter

Fig. 14.3.

— limiter

—

space
filter

— demodulator —

Opbouw van een RTTY converter.

Hulpschakelingen
Afstemindicators (met kathodestraalbuis, afstemoog als EM 84, LED’s of
een metertje) berusten op het feit dat bij juiste afstemming de mark en
space van gelijke amplitude zijn en elkaar aan de uitgang afwisselen. Ook is
te zien of de converter op de juiste shift staat: bij onjuiste shift kan de con
verter nog wel op één van beide kanalen blijven werken, maar de amplituden
van mark en space zijn dan ongelijk. Dit is ook zo als door selectieve fading
de mark of space volledig wegzakken, een goede converter blijft dan een tijd
foutloos doorgaan.
Inverse shift is eenvoudig te ontvangen door de polariteit van het signaal
naar de lijnuitgang om te keren.
Autostart/antispace: fig. 14.4 geeft het principe van autostart. Bij een cor
rect RTTY signaal bestaat er een vast verband tussen mark en space, de ene
is er wel als de andere er niet is. Door na gelijkrichting mark en space op te
tellen moet een constant DC-niveau ontstaan. Via een trigger schakelt dit
het motorrelais (niet het printrelais!) van de machine. Ontbreekt een
RTTY signaal dan stopt de printer vanzelf.
markjnt demodulator l
som— trigger
versterker

relaistrap

motorrelais

V'UO-l dmcM„lor H

— demodulator ------ versterker — trigger — inverter

Fig. 14.4.
Aut ost art/a nt ispace.
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Als er echter een constante storing in het space-kanaal is, zal de motor van
de printer blijven lopen. De antispace schakeling herkent de aanwezigheid
van een constant space-signaal en blokkeert daardoor de autostartschakeling.
Als alles goed functioneert kan men bij RTTY een tijdje weglopen!

De printer
De surplusprinters bestaan in twee uitvoeringen: bladschrijvers en tapeprinters. Daarnaast bestaan ponsbandlezers en -schrijvers. Voor zenden én
ontvangen bezit de printer een toetsenbord, voor aÜeen ontvangen is dat
afwezig. De apparatuur is vrijwel onverwoestbaar, na ongeveer 100 bedrijfsuren worden de oliepotjes voorzien van een paar druppels olie. De tandwielen,
lagers en excentrische kammen krijgen af en toe wat vet, contacten en koolborstels incidenteel controleren. De keuze tussen blad- en lintschrijver is
afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Blad leest makkelijker en kan
beter worden bewaard, al zal dat zelden worden gedaan. Een tape-printer
vreet veel minder papier (het signaal 'nieuwe regel’ geeft alleen maar één
teken) en maakt minder lawaai (ook het signaal 'wagen terug’ heeft geen
ander gevolg dan dat er een teken wordt gedrukt). Verder is een bandschrijver van nature immuun voor twee storingen: hij drukt niet over elkaar als
het teken 'wagen terug’ wordt gemist (bij een bladschrijver ontstaat dan
’pile-up’) en evenmin als het signaal 'nieuwe regel’ wordt gemist (bij een
bladschrijver ontstaat dan ’overline’).
Er is een printermagneet (circa 200 £2) en een motorrelais (circa 40 £2). Bij
bekrachtigen van het motorrelais stopt de motor, bij bekrachtigen van het
het printrelais schrijft de machine niet.
Synchroonmachines bestaan voor 60 en 50 Hz en zijn op een vaste snelheid
afgeregeld (50 Baud), collectormachines storen meer door de vonkjes bij de
borstels. Stel ze ver van de ontvanger op en scherm ze eventueel extra af; het
netsnoer van de machine is altijd ontstoord.
Bij het in bedrijf nemen van een printer wordt de 'range selector* op 60
gezet. Draai de machine in de looprichting met de hand om te zien wat er
beweegt en eventueel moet worden gesmeerd en gereinigd. Een collectormotor heeft twee hendeltjes, de ene laat de motor langzamer lopen, de
andere sneller. Laat de machine exact 30 seconden lopen en een teken
schrijven (soms schrijft de machine een ’all blank’ teken uit zichzelf, anders
kan hij met een mechanisch trucje dat afhankelijk is van de machine tot
schrijven worden gedwongen). Voor amateur RTTY moeten dan 182 tekens
worden geschreven, voor commerciële RTTY 200.
De spoelen staan doorgaans in serie, overschakelen in parallel is beter: lagere
zelfinductie dus sneller reageren. De stroom door het relais ('lijnstroom') is
doorgaans 60 mA, minder kan met een goede machine ook. Let bij parallel
schakelen op de goede polariteit, anders werken de spoelen elkaar tegen!
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DIVERSITY ONTVANGST
Ook een zeer effectieve AVR zal fading niet onder alle omstandigheden
kunnen opheffen. Er zijn drie soorten fading:
Absorptiefading: de uitgezonden radiostraling wordt in de onderste lagen
van de ionosfeer geabsorbeerd, Dit type fading betreft brede frequentiebereiken en in de meest extreme vorm - Mögel-Dellinger effect - praktisch
het hele RF spectrum.
Interferentiefading (selectieve fading): bij ontvangst van een zender via twee
iets verschillende propagatieroutes zal door het faseverschil een smal frequentiebereik (enige tientallen tot honderden Hz) hetzij worden verzwakt,
hetzij worden versterkt. Het gebied waarin de interferentie optreedt,
verschuift langzaam door het RF spectrum.
Polarisatie fading: door de ionosfeerreflectie kan de oorspronkelijke polarisa
tie van een signaal worden gewijzigd. Omdat de polarisatie van de ontvangantenne vast ligt, zal het signaal dus worden verzwakt.
De amplitudeverschillen die als gevolg van absorptiefading en polarisatiefading ontstaan, kunnen voor een deel door de AVR worden gecompenseerd.
AVR heeft echter geen enkel heilzaam effect op interferentiefading. Tegen
absorptiefading is behalve door een goede AVR niets te doen: een signaal
dat door de ionosfeer wordt geabsorbeerd is niet meer terug te winnen.
Interferentiefading is echter afhankelijk van twee factoren: de frequentie
van het RF signaal en de plaats van de ontvang-antenne. Bij interferentie zijn
er immers maximum- en minimumzónes. Daarom zijn er twee mogelijk
heden van correctie:
- Door het signaal simultaan op twee verschillende antennes te ontvangen
die enige golflengten van elkaar af staan. Dit is een mogelijkheid die voor
amateurs niet haalbaar is wegens de benodigde ruimte.
- Door het signaal simultaan op twee verschillende frequenties te ontvangen
(frequentie-diversity). In feite is dit het grote voordeel van DSB! Ook
FM biedt voordelen en RTTY heeft eveneens een ingebouwde frequentiediversity: de shift. In de professionele en vooral de militaire sector is dit
nog veel verder doorgevoerd.
Frequentie-diversity vereist echter dat er reeds aan de zenderzijde iets wordt
gedaan: simultaan uitzenden op meerdere frequenties. Overigens is dat iets
dat door een aantal omroepzenders wordt gedaan en kan worden benut.
Tegen polarisatie fading helpt simultane ontvangst op twee antennes die in
polarisatie verschillen, maar niet ver uit elkaar hoeven te staan. Deze
polarisatie-diversity is wel haalbaar voor het gemiddelde amateurbudget.
Het principe van elke diversity ontvangst is aangegeven in fig. 14.5. Minimaal
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twee ontvangers staan afgestemd op de zender. Ze bezitten een gemeenschap
pelijke AVR lijn. De ontvanger die het sterkste signaal krijgt toegevoerd,
produceert de meeste output, dus men hoort automatisch hoofdzakelijk de
ontvanger die de beste weergave levert. Voor polarisatie-diversity staan de
verschillende ontvangers op dezelfde frequentie, dus kan als minimum
worden volstaan met een ontvanger met dubbele RF en mengtrappen,
gestuurd door één oscillator en aangesloten op twee MF kanalen met
gemeenschappelijk audio- en AVR systeem.
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Fig. 14.5.

Twee mogelijkheden voor diversity ontvangst.
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UP-CONVERSIE
In de overgrote meerderheid der gevallen is de MF lager dan het ontvangen frequentiebereik. Een uitzondering is de ontvangst van het bereik 300-150 kHz
op een gewone omroepontvanger. Is zoals in dat geval de MF hoger dan het
signaal, dan spreekt men van ’up-conversie*.
MF-LF converter
Up-convenie is noodzakelijk voor het ontvangen van de lage frequenties.
Terwijl voor het bereik 1600-150 kHz nog de mogelijkheid bestaat van een
lage MF (bijvoorbeeld 85 kHz), is dat voor het VLF gebied tot bijvoorbeeld
een 10 kHz niet mogelijk. Het VLF gebied is bijna onbekend maar bevat be254

halve zenders die ultrastabiele ijksignalen uitzenden ook een aantal zenders
die met extreem grote vermogens zorgen voor zeer betrouwbare communi
catie onder alle omstandigheden. Dergelijk lage frequenties zijn namelijk on
gevoelig voor wisselende propagatie-condities, zodat ze onder meer voor
militaire doeleinden worden gebruikt.
Omdat verscheidene ontvangers in de professionele klasse, zoals militaire
’surplus’ ontvangers, niet lager gaan dan 2 of 1,5 MHz, kan up-conversie
worden toegepast voor een converter die alles daaronder bereikbaar maakt.
Een voorbeeld werd beschreven in R.E. *71/22. Het principe is, dat een ont
vanger met een bereik van bijvoorbeeld 2 tot 3,5 MHz wordt gecombineerd
met een converter waarvan de oscillator vast is afgestemd op bijvoorbeeld
3,6 MHz. Zo komt het bereik 100-1600 kHz beschikbaar zonder het gebrui
kelijke hiaat van circa 520 tot 300 kHz, waarin zich o.a. bakens en scheepvaartfrequenties bevinden. De spoelen bestonden in dit geval uit een aantal
inprikbare ferrietantennes. Ook een eenvoudig laagdoorlaatfilter en ’magnetische afstemming’ zijn beschreven, zie de literatuurlijst. Fig. 14.6 geeft een
eenvoudige FET schakeling die een hybride van source-coupled mixer en
oscillator is. Kruismodulatie is op deze frequenties geen groot probleem
door de smalle bandbreedte van de signaalkring. Uitzondering: eenvoudig
laagdoorlaat filter!
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General coverage
Het is echter ook mogelijk het gehele frequentiebereik onder de 30 MHz
met up-conversie te ontvangen. Dit is een recente techniek, waarvoor ge
avanceerde onderdelen pas kort beschikbaar zijn gekomen. Het principe
wordt duidelijk uit fig. 14.7. Om kruismodulatie te voorkomen wordt
direct achter de eerste mixer een kristalfilter opgenomen. Omdat er van
i
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up-conversie sprake is, werkt dit op hoge frequenties - bijvoorbeeld rond
50 MHz. De fUterverliezen moeten zeer laag zijn (minder dan 4 dB) en het
is begrijpelijk dat het ontwerp en de constructie van dergelijke filters een
uiterst moeilijke zaak is.
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Fig. 14.7.

Up-conversie voor general coverage.

Voor de mixers zijn parametrische up-converters met varactor dioden ont
wikkeld (fig. 14.8). Hiermee wordt de MF bij voorkeur nog hoger gekozen,
boven de 100 MHz. Met voldoende oscillator (’pomp’) sturing kunnen deze
inputs van enige volts verwerken!
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De paramp up-converter zal ongetwijfeld binnen afzienbare tijd ook buiten
de professionele sector ingang vinden. De voordelen zijn: zeer grote dyna
miek (rond 140 dB) door lage mis en goede verwerking van hoge inputs;
eenvoudige spiegelselectie; goede versterking (evenredig aan de middenfrequentie, vandaar het voordeel van een hoge MF); reductie van de circa 8 oc256

taven die het bereik 30-0,1 MHz omvat tot een fractie van een octaaf in het
VHF gebied (maakt zeer snelle afstemming mogelijk en het ontwerpen van
de eerste oscillator wordt eenvoudiger); geen hiaten in het bereik.
Behalve het speciale VHF kristalfilter (’anti-cross modulation filter’) is ook
een ultrastabiele variabele eerste oscillator op hoge frequenties nodig.
DE PHASE-LOCKED LOOP
De phase-locked loop of PLL is reeds lang bekend, maar voor de introductie
van IC’s gingen er teveel onderdelen inzitten. In de PLL wordt een (soms
intern) referentiesignaal vergeleken met een extern signaal. Het externe en
referentiesignaal worden dan in de pas gebracht. Fasegrendeling kan voor
talloze doeleinden worden gebruikt, maar in de ontvangertechniek zijn de
twee algemene toepassingen:
1) het stabiliseren van oscillatoren;
2) ’signal-processing’ (detectie en opknappen van het signaal).

Theorie van de PLL
Termen die voor de PLL worden gebruikt zijn de volgende.
Capture range (vanggebied): het frequentiebereik waarin grendeling kan
plaatsvinden, uitgaande van de ongegrendelde toestand.
Lock range (houdgebied): het frequentiebereik waarin grendeling blijft be
staan als hij eenmaal heeft plaatsgevonden.
VCO: voltage-controlled oscillator, een oscillator waarvan de frequentie
door een spanning wordt geregeld. Belangrijk is een zeer goede lineariteit
van de spannings-frequentiecurve. Zonder grendeling loopt de VCO op zijn
vrijloopfrequentie (centre frequency).
Fasedetector: vergelijkt de input en het VCO signaal en produceert afhanke
lijk van het faseverschil een regelspanning. Ook: loop fasedetector.
Quadratuur detector: een fasedetector die 90° uit fase is in vergelijking met
de loop fasedetector.
Voor de beide fasedetectoren en VCO zijn verschillende schakelingen ont
wikkeld, die voor het principe niet ter zake doen. In een fasedetector
(fig. 14.9) wordt de fase van twee signalen fi en f2 vergeleken: zijn de
twee signalen 90° uit fase dan is de output van de detector nul. Voor alle
andere verschillen in fase levert de detector een gelijkspanning af, met
maxima voor een faseverschil van 0° tot 180°. Voeren we de output van de

!
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detector toe aan een VCO dan wordt deze gegrendeld. Zodra de frequentie
van het inputsignaal binnen het vanggebied van de PLL komt, wordt de
VCO gegrendeld zodat een faseverschil van 90° tussen input en VCO blijft
bestaan.
output I
versterker
of
oscillator

output U

.1

r
Fig. 14.9.

Eenvoudige 90°
fascverschuiving.

Coherente detectie
In een complete PLL (fig. 14.10) bevinden zich nog bovendien een hoogafsnijdend filter met zeer smalle doorlaat (de bandbreedte kan zelfs in de orde
van 10 Hz liggen!) en in ons gekozen geval een 90° faseverschuivend net
werk plus tweede (quadratuur) detector. Deze laatste twee blokjes komen
verderop ter sprake.
faze
detector ƒ

S0* fazedraaiend
netwerk

faze
detector R

Fig. 14.10.

-o FM

spannmgsafhankclijke
oscillator
(VCO)

fitter

Fmax »J0Hz

-oAM

Fase-gegrendelde detectie.

Als de PLL op een FM signaal grendelt, veroorzaken frequentieverander
ingen (dus de modulatie) een wisselende regelspanning. De regelspanning is
dus identiek aan de modulatie,het is een FM detector.
Bestaat de input uit AM, dan grendelt de VCO op de draaggolf, maar hij is
ongevoelig voor de modulatie. In de tweede (quadratuur) fasedetector kan
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nu het VCO signaal gemengd worden met de input, zoals in een productdetector met signaal en CIO gebeurt. Omdat de VCO echter 90° uit fase
grendelt, moet er nog een extra faseverschuiving van 90° worden aange
bracht. Dit kan door de VCO twee uitgangen te geven die 90° in fase ver
schillen (als getekend) of door aan de input een netwerk op te nemen dat
twee outputs met 90° faseverschil levert. Dit is ook de juiste methode van
detectie van DSB, waarvoor de CIO immers in fase moet overeenstemmen
met de oorspronkelijke draaggolf. De VCO herstelt deze draaggolf uit de
beide zijbanden.
Deze vorm van detectie noemt men coherent, en dit is een methode om
signalen te ontvangen die zwakker zijn dan de ruis. Stel dat de input van de
PLL volkomen onregelmatig is (ruis waarvan amplitude en frequentie zich
toevallig wijzigen), een incoherent signaal. De detectoren zullen nu alleen
output leveren als het incoherente signaal in amplitude en polariteit identiek
is aan een component van het gewenste signaal. Deze toevallig doorgelaten
ruiscomponenten worden echter bijna volledig afgesneden door het laagdoorlaatfilter en beïnvloeden dus niet de VCO. De bandbreedte voor ruis is
daardoor zeer smal. Omdat de informatie niet onregelmatig is maar coherent,
reageert de PLL hierop wél, zodat de bandbreedte voor de informatie
normaal is. Bij extreem smalle loop bandbreedten wordt de gevoeligheid
weliswaar groter, maar het systeem is dan alleen bruikbaar voor uiterst lang
zame signalen omdat de volgsnelheid van de VCO wordt beperkt.
Toepassingen
Er zijn verscheidene types PLL uitgebracht, die in het algemeen gemakkelijk
op de bovengenoemde blokjes teruggevoerd kunnen worden. Kort samenge
vat hebben ze als eigenschappen:
- ingebouwde selectiviteit: de VCO grendelt maar op één signaal, voor
andere signalen ontstaat geen output;
- volgen van een signaal dat langzaam in frequentie verloopt: de VCO blijft
in zijn houdgebied meegaan;
- lage gevoeligheid voor storing, kleinere bandbreedte voor incoherente
signalen dan voor coherente;
- ongevoeligheid voor selectieve fading op AM.
Een van de zeer universeel inzetbare PLL's speciaal voor signal-processing is
de NE561B (Signetics). Deze bevat een loop- en een quadratuur detector
plus een VCO. FM detectie volgens fig. 14.1 la levert een signaal op met lage
vervorming. Voor optimale resultaten moet de input tussen de 2 en 10 mV
worden gehouden, eventueeel met een begrenzer. Detectie van AM gaat
volgens fig. 14.1 lb, het netwerk bestaande uit de weerstanden R en conden
satoren C geeft 90° faseverschuiving voor de twee inputs. De waarden voor
de verschillende componenten kunnen worden berekend als aangegeven.
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Fig. 14.11.

NE 561 B als detector.
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Voor het laagdooriaatfïlter kunnen verschillende configuraties worden ge
kozen, de VCO frequentie is behalve met een C ook met een gelijkspanning
te sturen en. kan tot maximaal 60 MHz worden opgevoerd, er kan een offset
worden ingesteld en het houdgebied is instelbaar. Tenslotte kan de VCO nog
vrijlopend worden gemaakt. De 561B is niet alleen voor AM en FM geschikt,
maar tevens voor CW, SSB en FSK, zodat er een werkelijk universele detec260

tor voor alle mogelijke MF’s van is te construeren. Voor andere PLL*s kan
de ontwerper andere eigenschappen hebben benadrukt voor toepassing in
TV ontvangers, stereo FM ontvangers, tone decoders en signaalgeneratoren.
De instelling van een PLL voor signal-processing gaat als volgt:
ontvanger afstemmen op maximum signaal;
fijnafstemming van de VCO verstemmen links en rechts tot grendeling
uitvalt, zet hem dan halverwege;
houdgebied verkleinen tot het signaal plotseling inzakt, dan even terug
regelen ;
laagdoorlaatfilter zo smal kiezen als met de modulatie is te verenigen.
ULTRASTABIELE VARIABELE OSCILLATOREN
In de ontvangtechniek is het vaak nodig hoge frequenties op te wekken
met een stabiliteit die aan de eisen voor SSB voldoet, dus + en — 50 Hz of
minder op een redelijke termijn (een kwartier of zo). Ideaal is een ontvanger
die een eenmaal ingestelde frequentie binnen deze grenzen altijd blijft be
houden ongeacht temperatuur, variaties in voedingsspanning etc. Voor elke
oscillator is de numerieke frequentieafwijking recht evenredig met de opge
wekte frequentie, vandaar dat ook goede LC oscillatoren het op hogere
frequenties laten afweten. Kristaloscillatoren zijn wel stabiel maar niet afstembaar, vandaar dat op hogere frequenties de dubbelsuper wordt toege
past. Maar die heeft weer het nadeel van dubbel mengen. Helemaal moeilijk
is de eerder genoemde up-conversie omdat we daar op VHF gaan zitten.

!

Stabilisatie
Oscillatoren die op een of andere wijze worden gestabiliseerd worden wel in
de grote vergaarbak ’frequentiesynthese’ geworpen, maar frequentiesynthese is één heel specifieke manier van stabiliseren. Andere methoden kun
nen op totaal verschillende principes berusten en om verwarring te voor
komen is goede terminologie nodig.
Er kunnen twee hoofdtypes van stabilisatie worden onderscheiden. De
’spot frequentie generatoren* leveren een groot aantal vaste frequenties in
een bepaald raster. Ze kunnen bijvoorbeeld alle veelvouden van 1 of 0,5 MHz
naar keuze opwekken met kristalstabiliteit tot ver boven 30 MHz. De ty
pische toepassing is als vervanging voor bijvoorbeeld 60 kristallen die in een
dubbelsuper voor de eerste oscillator nodig zijn om het bereik 0-30 MHz in
bandjes van elk 500 kHz te bestrijken.
Met 'gestabiliseerde VFO’s' worden hier alle oscillatoren aangeduid die con
tinu variabel zijn en met kristalstabiliteit op de ingestelde frequentie blijven
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staan. Typische toepassing is als VFO in een enkelsuper tot op de hoogste
frequenties. Er zijn hierbij een aantal schakelingen die in wezen spot fre
quenties opwekken, maar waaihij het raster veel fijner is dan hierboven werd
aangegeven. De VFO kan bijvoorbeeld elke 50 Hz of minder een stabilisatiepunt bereiken en een dergelijke kleine rasterafstand is praktisch als continue
afstemming te beschouwen.
Premix
Een eenvoudig principe is het premixen van fig. 14.12. Wordt bij de dubbelsuper het signaal tweemaal gemengd, hier wordt de VFO een keer gemengd
om stabieler te blijven op hogere frequenties. Voor het signaal blijft dan
maar eenmaal mengen over. Het voordeel is, dat de enkelsuper met premix
evenals een dubbelsuper voor alle bereiken hetzelfde schaalverloop heeft.
Na het mengen komen er natuurlijk weer de som en het verschil uit de premixer, die moeten worden uitgeselecteerd. Overigens heeft dit het voordeel
dat tesamen met het som-verschil principe in de signaalmixer uit elk kristal
vier banden zijn te halen. In het voorbeeld zijn ronde getallen genomen, in
de praktijk is grondig overleg nodig om te voorkomen dat er parasitaire sig
nalen in de ingang komen. Ongewenste producten kunnen voor alle ultrastabiele oscillatoren een probleem vormen.
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Fig. 14.12.

Premix-oscillator, gecombineerd met spiegels levert 4 bereiken per kristal.

Harmonischen selectie
Voor een rasteroscillator kunnen we bijvoorbeeld alle harmonischen van een
1000 kHz X-tal oscillator gebruiken. De X-tal oscillator wordt gevolgd door
een harmonischengenerator, in de daarop volgende versterker worden de ver262

schillende harmonischen door afstemming geselecteerd (fig. 14.13). De out
put van de harmonischen moet zo constant mogelijk blijven, anders loopt de
sturing van de mixer in het honderd. Over de afstembare versterker wordt
daarom AVR toegepast. Bovendien wordt een reeks hoge harmonischen
gebruikt, die minder in output variëren. Zo komt voor een ontvangbereik
van 2-30 MHz in 28 banden van 1 MHz en oscillatorfrequenties van
34-62 MHz de afstembare MF rond 32 MHz te liggen. De harmonischen kun
nen weer in de ingang terecht komen.

Frequentie-analyse.

Fig. 14.13.
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PLL voor spotfrequenties
Hetzelfde effect wordt bereikt met de schakeling van Fig. 14.14. Een derge
lijke schakeling is in feite een PLL: de VFO fungeert als VCO, er is een fasedetector en een kristaloscillator vormt de referentie. Zodra de fase van de
VFO afwijkt van die van de dichtstbijzijnde kristal harmonische stuurt het
regelsignaal hem weer bij. Het voordeel t.o.v. frequentie-analyse is, dat de af
stembare versterker vervalt omdat de VFO output over het hele bereik goed
constant kan zijn. De schakeling van Robbins is daarvan een goed voorbeeld.
Dergelijke schakelingen werden ook in andere varianten uitgevoerd en
kwamen in de handel met de National HRO-500 ontvanger.
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De Wadley loop
Deze schakeling werd aan het eind van de jaren vijftig geïntroduceerd in de
professionele Racal RA-17 ontvanger en verscheen ook in de amateurontvanger FRG-7 van Yaesu. Het blokschema van fig. 14.15 toont het principe
in de laatstgenoemde ontvanger. De VFO wordt met een gewone afstem-C
op veelvouden van 1 MHz afgestemd. Signaalfrequenties van 0-30 MHz
worden in de mixer hiermee omgezet in bandjes van 1 MHz breed van 55,5
tot 54,4 MHz. Het instabiele VFO signaal wordt in de premixer gemengd
met harmonischen (3 tot 32 MHz) van de X-tal oscillator tot de vaste fre
quentie van 52,5 MHz die wordt versterkt en aan de tweede signaalmixer
wordt doorgegeven. Daarin wordt naar beneden gemengd tot een variabele
MF van 3-2 MHz, vervolgens wordt naar de vaste MF gemengd. Een reken
sommetje zal laten zien dat afwijkingen van de VFO door optellen en aftrek
ken worden opgeheven. De detector en LED geven aan dat de VFO op een
waarde rond een 1 MHz harmonische staat. Nadeel van deze opzet volgens
Wadley is het driemaal mengen, dat ook in de professionele ontvangers
nodig was. Een voordeel is, dat de schakeling zo eenvoudig voor serie-productie bleek te kunnen worden geconstrueerd dat hij in een betaalbare amateurontvanger kon worden verwerkt. Constructie van alle ultrastabiele
oscillatoren kan vreemde effecten opleveren, bij de RA-17 waren in de fa
briek parasitaire fluitjes alleen te bedwingen door op een bepaalde plaats het
chassis met een zaag te lijf te gaan! Dat kan ook een onderdeel van research
and development zijn ...
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De PA0KSB oscillator
Deze schakeling (fig. 14.16) werd in de Engelse literatuur ’huff and puff
oscillator gedoopt, maar zou volgens oeroude ontvangertradities best naar de
uitvinder Spaargaren oscillator’ mogen heten. De schakeling kan als buiten
boord stabilisator aan een goede VFO worden gehangen, houdt de frequen-
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tie daarvan dan binnen een paar Hz constant en voegt geen parasitaire sig
nalen aan de VFO output toe.
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Een X-tal oscillator - waarvan de frequentie geen ronde waarde hoeft te zijn wordt gevolgd door een serie delers die een poort bijvoorbeeld circa 1 se
conde openen. Een binaire teller telt dan het signaal van de VFO; sluit de
poort dan wordt de laatste digit in de teller vergeleken met een *8\ Is hij
kleiner, dan wordt de 23 output van de teller nul, is hij groter dan is die
output hoog. De telleroutput gaat naar de D-flipflop: gaat het poortsignaal
naar nul dan triggert de eerste single-shot, vervolgens klokt de tweede de 1
of 0 in de D-flipflop en dan wordt de teller gereset door de derde singleshot. Was het tellersignaal een 0, dan wordt de Q uitgang van de flipflop
hoog, de condensator wordt opgeladen, de varicap krijgt meer spanning en
de frequentie gaat omhoog. Voor een tellersignaal van 1 gaat de frequentie
omlaag. De VFO frequentie blijft zo met een paar Hz schommelen rondom
het stabilisatiepunt waarop de teller een 8 als laatste cijfer ziet. Er zijn hier
van meerdere varianten beschreven, met een Vaster’ van rond de 40 Hz, dus
praktisch continue afstemming.
Frequentie translatie
Met de schakeling van Fig. 14.17 is het mogelijk de afstemming van een sta
biele VFO op lage frequentie omhoog te Vertalen’. De hoge VFO bestrijkt
dus continu een even groot bereik als de lage, alleen op een veel hogere fre
quentie. De frequentie van de hoge VFO wordt in een verschilmixer ge
mengd met een X-tal oscillatorsignaal zodat het verschil in het bereik van de
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lage VFO komt te liggen. Dan worden beide signalen met een PLL op de ge
wone manier aan elkaar gegrendeld, de hoge VFO is dus een VCO en de lage
is de referentie. Er zijn evenveel X-tal frequenties als bereiken nodig, een
voordeel is dat alle bereiken identiek verlopen (als de lage VFO).
x. tal osc

versctulmixer

VCO

fase
detector

Fig. 14.17.

lage VFO

Frequentie translatie.

De synthesizer
Bij de echte synthesizer is een zeer groot aantal frequenties in te stellen met
keuzeschakelaars voor de decades 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz en vaak
minder.
Ook van dit systeem bestaan vele varianten. In apparaten voor zendamateurs
zijn synthesizers voor 144 MHz in zwang gekomen; hierbij wordt in het alge
meen met een 5 kHz raster gewerkt. In professionele general coverage ont
vangers is het raster bijvoorbeeld 100 Hz en het bereik 1-30 MHz.
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fasedetector
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Fig. 14.18.

Frequentie synthese.

Fig. 14.18 geeft het basisprincipe van de PLL in combinatie met een vari
abele delerketen. Een 1 MHz X-tal oscillator met 1000 deler levert een
1 kHz referentie aan de PLL. De VCO frequentie wordt bewerkt door een
variabele deler tussen 1000 en 30.000. Stel dat deze op 5000 wordt inge
steld, dan Jcan alleen fasegrendeling optreden als de VCO frequentie na
deling door 5000 gelijk is aan de referentie 1 kHz. De VCO wordt dus op
5 MHz gegrendeld, het raster is hier 1 kHz. Uiteraard zitten aan de prak
tische uitvoering haken en ogen. Een bezwaar van synthesizers met keuze266

schakelaars is, dat ze beter geschikt zijn voor instelling op een bekende zen
der dan voor afzoeken van de banden, al is een ’search* versie ook uitvoer
baar. Een van de mogelijkheden voor continue interpolatie tussen twee
look’ punten is via een offset in de PLL.
Twee factoren die de uitvoering van ultrastabiele variabele oscillatoren kun
nen bemoeilijken zijn
- spectrale zuiverheid: het kan bijzonder moeilijk blijken signalen uit delerketens te onderdrukken met de meer dan 100 dB die voor een goede
ontvanger nodig is. Ook ruisvrijheid is vaak een lastig punt;
- bij sommige schakelingen zijn speciale maatregelen nodig om te voorko
men dat het lang duurt voor de servolus uitstabiliseert.
DISPLAY VAN SIGNAALPARAMETERS
Het is triest dat objectieve (dus niet met het oor) beoordeling van ontvangen
signalen sinds jaar en dag slechts op één parameter slaat die dan nog uitgere
kend de minst informatieve is: de sterkte. Toch zijn er sinds lang methoden
van visuele display van het ontvangen signaal realiseerbaar die stukken meer
informatie geven en ook om andere redenen waardevol zijn voor DX-en.
Voor al deze methoden is een oscillograaf nodig voor de visuele presentatie,
en omdat de eisen voor de display voor alle methoden identiek zijn, zou één
display zelfs voor meerdere methoden van beoordeling geschikt zijn.
Panorama-ontvanger
Een panorama-ontvanger zoekt automatisch een bepaald frequentiebereik
(bijvoorbeeld een gehele amateurband) af en geeft de amplitude van de
ontvangen signalen weer als uitslagen van de basislijn op een kathodestraalbuis. De voordelen hiervan liggen voor de hand: de ontvanger zoekt continu,
de luisteraar ziet wat er op een bepaalde band gaande is en kan snel afstem
men (de afstemming correspondeert met de oorsprong van de coördinaten).
Monitoren van een vermoedelijk dode band, meteoorscatter en aurora-ontvangst zijn maar een paar mogelijkheden. De techniek kwam in zwang in de
Tweede Wereldoorlog voor het opsporen van radarinstallaties. Uit de vorm
van individuele signalen is op te maken met welke modulatie we te maken
hebben, de hoogte geeft een indicatie van de sterkte. Maar veel fraaier is
het totale overzicht dat we van een band krijgen: bezetting, hoeveelheid
QRM en zelfs het ‘opengaan’ of 'dichtgaan’ dat men schitterend over het
scherm kan zien schuiven.
Een dergelijke ontvanger is niet eenvoudig als er een groot bereik moet
worden afgetast. Voor een smalle ’sweep’ zijn amateurmonitors verkrijgbaar,
maar het nut daarvan is beperkt. Voor een sweep in de orde van 1 MHz (ook
nog niet bijzonder veel) krijgen we te maken met de volgende problemen.
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Over het gehele bereik moet de versterking behoorlijk constant zijn. Omdat
het bereik breed is, zal de ontvanger dus op vrij hoge frequenties moeten
werken. De resolutie moet echter voldoende zijn om zenders gescheiden
weer te geven. De ontvanger moet dus scherpe filters bevatten, maar deze
krijgen door de brede zwaai impulsvormige signalen aangeboden. Afhankelijk
van de zwaai, de snelheid waarmee wordt gezwaaid en de selectiviteit zullen
dus uitslingerverschijnselen ontstaan. De display van de afgetaste band moet
meelopen met de afstemming van de ontvanger.
Spectrum-analyser
Dit is de meer geperfectioneerde vorm van panorama-ontvanger die in de
professionele sector wordt gebruikt. Naast een zeer brede zwaai (een paar
gigahertz voor een UHF analyser) zijn ook zeer smalle sweeps (een paar kHz)
mogelijk. Met een dergelijke smalle sweep is de situatie vergelijkbaar met de
fllterscoop van hoofdstuk 15: we zien wat er in en vlak naast de MF doorlaat
zit. De resolutie (‘selectiviteit’) van een spectrum-analyser met smalle sweep
is veel en veel groter dan die van een panorama-ontvanger, minder dan
100 Hz is niet extreem. Dat maakt het mogelijk het spectrum van een RF
signaal inderdaad te analyseren: aanwezigheid van harmonischen van de
modulatie, draaggolf- of zijband-rest, ruisspectrum van een oscillator etc.

Vectorscoop
Dit is verreweg de meest eenvoudige manier van beoordeling van de signaalparameters, maar de waarde moet men niet onderschatten. Het principe is
als fïg. 14.19 aangeeft: de AM-componenten van het signaal gaan naar de
Y-as, de FM-componenten naar de X-as. Een AM zender is dus te zien als
een verticale lijn van wisselende lengte, een FM zender geeft een cirkelsegment
te zien, een SSB zender een cirkel, CW een op en neer dansende stip. Bij
absorptie- of polarisatiefading vermindert eenvoudig de amplitude, bij
selectieve fading ontstaat een ellips die draaiend over het scherm kruipt.

FM
detector

x
versterker

0

MF
versterker

Fig. 14.19.
Principe van een vectorscoop.
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Eisen voor de visual display
In alle bovengenoemde gevallen moeten we de parameters in de tijd kunnen
zien, een eenmaal geschreven geschreven signaal moet een flinke tijd blijven
staan voor het volgende geschreven wordt. Bij de panorama-ontvanger (en
eenvoudige spectrum analyser) is dat nodig omdat een zeer langzame sweep
- in de orde van een paar Hz - uitslingerverschijnselen vermindert. Bij de vectorscoop gaat het om zich langzaam afspelende processen als fading. De
goedkoopste manier om dit te verwezenlijken is met een nalichtende buis
(P7 fosfor).
De vectorscoop heeeft geen tijdbasis nodig (X-as is de FM component), de
beide andere moeten een zeer langzame tijdbasis bezitten die een VCO zo
lineair mogelijk uitstuurt.
Ook de versterkers moeten zeer lage frequenties aankunnen, ze zullen dus
DC-gekoppeld worden. Voor panorama- en spectrum-analyser is in het verti
cale kanaal een goede HF weergave nodig. Bovendien valt het niet mee een
behoorlijke dynamiekomvang op het scherm te krijgen en toch zwakke
signalen zichtbaar te maken. Logarithmische versterkers helpen hierbij,
evenals een zo groot mogelijk scherm. Voor een vectorscoop is echter een
heel klein schermpje voldoende.
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MEETINSTRUMENTEN

Een zeker minimum aan meetinstrumenten is onmisbaar in elke tak van de
elektronica. Voor wat meer experimenteel werk is ook een uitgebreider
instrumentarium nodig, zonder dat dit overigens een zeer kostbare
zaak behoeft te zijn.
Vooral door de ontwikkeling van de digitale techniek zijn meetinstrumenten
voor de amateur beschikbaar gekomen die vroeger alleen als zogenaamde
'secundaire standaards’ in professionele laboratoria werden aangetroffen.
Er kan een ruwe verdeling worden gemaakt in de aard van de instrumenten
die voor de ontvangertechniek waardevol zijn:
1) 'secundaire standaards’ die geschikt zijn voor ijkingen,
2) eenvoudiger instrumenten meer voor service- en testdoeleinden.
VOLTMETERS
Een volt- (stroom-, weerstands-) meter is onmisbaar. In de ontvangertech
niek doet zich echter het probleem voor dat behalve DC ook wisselspanning
- en wel niet alleen 50 Hz en eventueel audio, maar ook RF - gemeten moet
kunnen worden voor bepaalde doeleinden. Een goede universeelmeter kan
met een diodemeetkopje worden uitgebreid en is dan voor eenvoudige
metingen te gebruiken (diodevoltmeter). Een tweede bezwaar van een een
voudige voltmeter is de nogal lage ingangsweerstand, voor een gevoelige
30 kohm/voltmeter bijvoorbeeld 90 kohm op het laagste bereik. Voor vele
metingen aan hoogohmige schakelingen (bijvoorbeeld AVR leidingen) is dit
te laag, zodat de meter de schakeling teveel belast.
Digitale voltmeters
Digitale voltmeters, waarvan afb. 15.1 een voorbeeld toont, zijn voor amateurgebruik betaalbaar geworden en bieden een aantal belangrijke voordelen.
De nauwkeurigheid is aanzienlijk groter dan van de analoge instrumenten en
kan ver onder de 1% Eggen. Ze zijn daarom voor amateurdoeleinden bruik
baar als 'secundaire standaard’ voor het ijken van andere instrumenten. De
ingangsweerstand is hoog, 10 Mohm of meer. De automatische polariteitsaanwijzing en bescherming tegen overbelasting zijn andere waardevolle
eigenschappen.
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In het algemeen zijn de eenvoudiger digitale voltmeters geschikt voor het
meten van wisselspanningen in het lage AF gebied. Hoogfrequentmetingen
zijn dus niet mogelijk, ook niet door het toevoegen van een HF meetkopje,
omdat de kromme gelijkrichterkarakteristiek niet in een aparte schaalijking
kan worden verdisconteerd. Een digitale voltmeter kan wel voor het ijken
van een RF voltmeter worden gebruikt als de laatstgenoemde ook lage
frequenties kan verwerken: het ijken gebeurt dan met een frequentie van 50
tot een paar honderd Hz.
Elektronische voltmeters (analoog)
De opzet van dergelijke instrumenten (afgeleid van de vroegere buisvoltmeter) is: een balans DC schakeling met hoge ingangsimpedantie. Met de intro
ductie van FET’s werd de schakeling sterk vereenvoudigd en zijn aan de
andere kant zeer vernuftige schakelingen mogelijk. Fig. 15.2 geeft een sim
pele FET voltmeter die eventueel ook voor stroom-en weerstandsmetingen
kan dienen door het aanbrengen van geschikte weerstandsschakelingen aan
de ingang. Voor stroommetingen wordt de spanningsval over precisieweerstanden gemeten, voor weerstandsmetingen wordt een gestabiliseerde span
ning over de te meten weerstand aangelegd. Zo gelijk mogelijke FET’s wor
den geselecteerd als in fig. 15.3. Twee knelpunten van dergelijke schake
lingen: een goede lineariteit vereist een hoge waarde van de gemeenschappe
lijke sourceweerstand en nog liever een echte constante stroombron; een
hoge ingangsimpedantie betekent niet alleen een ingangsspanningsdeler van
I
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een hoge waarde maar ook een zeer goede isolatie van het gehele ingangscircuit. Voor testdoeleinden zijn de eisen echter niet zó zwaar.

+9V

2N3819

2N3019

/OM

Pl: ijking.

Fig. 15.2. Eenvoudige FET voltmeter.
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Fig. 15.3. Selectie van gelijke FET’s.
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HF spanningen worden gemeten met een diodemeetkop. De ingangsimpedantie daarvan is veel lager dan de ingangsweerstand van de voltmeter zelf,
zodat werkelijk hoogohmig meten niet mogelijk is. Bezwaarlijk is dit door
gaans niet, aangezien RF meestal in laagohmige schakelingen wordt geme
ten. Als de uitslag van de voltmeter lager wordt dan een volt of twee begint
de niet-lineariteit van de dioden een steeds grotere rol te spelen. In de
literatuur leest men steeds dat niet-lineariteit op de lage bereiken ontstaat,
maar dit is vanzelfsprekend onjuist. Het voordeel van een analoge meter is,
dat een niet-lineaire schaal kan worden geijkt. Het is daarom mogelijk een
gevoelige RF meter te construeren door op een gevoelige DC voltmeter een
meetkop van dioden onder voorspanning aan te sluiten . Mits men zorgt dat
de meetkop ook lage frequenties kan verwerken, is dan ijking met een digita
le voltmeter mogelijk.
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Voor de dioden moet een compromis worden gezocht: snelle silicium schakeldioden zijn tot hoge frequenties bruikbaar maar verdragen niet meer dan
enige tientallen volts (typisch 75 V PIV voor types als de 1N914), dioden
geschikt voor hoge spanningen zijn slechts tot de lage AF frequenties bruik
baar. Voor meting van hoge RF spanningen ontstaan problemen, maar ge
lukkig komt dit in de ontvangertechniek niet voor. Zie fig. 15.4.
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Fig. 15.4. RF meetkopje.

FREQUENTIEMETING/SIGNAALGENERATOREN
In de ontvangertechniek is frequentie de belangrijkste meetgrootheid. Niet
dat het meten van een onbekende frequentie op zichzelf zo belangrijk is
(afgezien van directe uitlezing voor een elektronische schaal); veel vaker
komt de situatie voor waarin een RF trilling van nauwkeurig bekende frequen
tie aan een ontvanger wordt toegevoerd voor afregeling, ijking of het testen
van een ontwikkelde schakeling. Frequentiegeneratoren (actieve meet
instrumenten) zijn dus belangrijker dan frequentiemeters (passieve meet
instrumenten), maar omdat alle generatoren moeten worden geijkt en daar
de grootste problemen kunnen ontstaan, beginnen we met de frequentiemeting.
Digitale teller
Ook hier is de digitale techniek een uitkomst geworden. Directe meting van
frequentie is door de goedkope en goede tellers - afb. 15.5 toont de Heathkit
IM-4100 - een haalbare zaak geworden. De vereenvoudiging die dit bij het
ijken van ontvangers en (onmisbare) RF genêratoren teweegbrengt, is
nauwelijks te beschrijven, zodat een teller prioriteit verdient.
Ook hier is weer sprake van een zeer hoge nauwkeurigheid: een goede teller
die regelmatig wordt gecontroleerd (klokfrequentie afluisteren op een van de
KG ijkstations) kan op 30 MHz gemakkelijk nauwkeuriger zijn dan de
± 10 ppm (parts per mülion, miljoensten) die de specificatie kan vermelden.
Alleen zal in ieder geval het laatste cijfer de onzekerheid van ± 1 tel verto
nen. Een teller die tot 30 MHz gaat kan worden uitgebreid met de redelijk
geprijsde ’prescalers’ (snelle tiendelers) die verkrijgbaar zijn. Overigens haalt
een goede teller vaak meer dan zijn specificaties garanderen, het afgebeelde
type dat tot 30 MHz wordt gegarandeerd haalde gemakkelijk 45 MHz en
door selectie van de eerste tiendeler werd uiteindelijk bijna 60 MHz gehaald.
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Afb. 15.5. Digitale frequentiemeter.

Bij directe aansluiting op een generator zal deze doorgaans óf afslaan óf in
frequentie verlopen. Vaak is een coax kabeltje met aan het eind een zoekspoeltje van een paar windingen ideaal om mee te werken. Ook dit zoekspoeltje zal echter een oscillator van frequentie doen veranderen als het er
dichtbij wordt gebracht!
Zelfbouwen van een complete teller is gezien de prijzen nauwelijks of niet
lonend tenzij men speciale eisen stelt, zoals digitale uitlezing van een ontvangerafstemming. Zie hoofdstuk 14.
Kristalcalibratoren
RF generatoren kunnen in drie groepen worden verdeeld:
1) generatoren met geringe nauwkeurigheid: afregelen van eenvoudige ont
vangers, impedantiemetingen, voorafregelen van spoeltjes e.d. De out
put en frequentie van de RF hoeven niet nauwkeurig te zijn. In dit geval
is een dipper ideaal.
2) Metingen met redelijke frequentienauwkeurigheid maar met zeer nauw
keurig bekende output: bepalen van gevoeligheid, versterking, dyna
miek, spiegelselectie etc. Hiervoor is een meetzender nodig met geijkte
output, alleen betaalbaar indien in de surplus verkrijgbaar.
274

3) Metingen met zeer hoge frequentienauwkeurigheid, output onbelang
rijk: ijken van schalen. Hiervoor dient een calibrator.
Voor het ijken van een schaal heeft men minimaal ijkpunten op elke 100 kHz
(beter: 10 kHz) nodig. Een grover raster (1 MHz en liefst 10 MHz) is nodig
om op VHF te ijken, waar het fijne raster een onontwarbare kluwen wordt.
Omdat op VHF echter in de meeste gevallen een converter zal worden ge
bruikt, hoeft alleen de schaal van de achterzetontvanger nauwkeurig te wor
den geijkt, en die zal een bereik rond de 30 MHz of lager hebben. Een
100 (en eventueel 10) kHz calibrator tot 30 MHz is voldoende, voor het
ijken van VHF generatoren (dipper) is een calibrator met 4 of 8 MHz ijk
punten bijvoorbeeld prettiger.
Fig. 15.6 geeft een simpele 100 kHz calibrator die in een ontvanger kan
worden gebouwd. De calibrator van fig. 15.7 geeft een keuze tussen verschil
lende rasters met gebufferde outputs. De 7490 kan overigens ook voor ver
schillende andere deeltallen worden gebruikt, zie R.E. 1974, pag. 221.
Een goede calibrator kan ook als klok voor een teller dienen en omgekeerd.
Voor uiterste nauwkeurigheid zijn behalve een speciale schakeling ook een
kristal van zeer hoge kwaliteit en eventueel een thermostatische regeling
nodig. Met de trimmers worden de kristallen op een ijkstation van zo hoog
mogelijke frequentie op zwevingsnul afgeregeld. Voor optimale nauwkeurig
heid wordt dit voor elke serie metingen gedaan.
Het is vrij eenvoudig mogelijk de zender Droitwich op 200 kHz te gebruiken
als frequentiestandaard door via een eenvoudige ontvanger de draaggolf te
selecteren en deze verder te gaan delen. De stabiliteit is dan groter dan men
op enige andere manier kan bereiken - uitgezonderd een atoomklok.
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Fig. 15.6. Eenvoudige calibrator.

275

=

1

+

r

<o

ff

I II

^

«o

1

S

I

t-v

H

5
£

«O

Ï1

P-*

A

>o

H

1
X

Dl

PH

A

i

£

8
x

s

H

N

•O

P-1

A

II

i

ll

i
tv

i
X
A

=H

jfo I

Fig. 15.7. Kristalcalibrator.

276

5
T

c=H

I

o
i
i

3

|=H

fl

3
10

£
*

Frequentiemeter BC-221
Een BC-221 is sinds jaar en dag een van de weinige zegeningen van Wereld
oorlog 2. Hetzelfde geldt voor de vrijwel identieke LM (marine-uitvoering),
voor beide bestaan vele modellen die nog regelmatig worden aangeboden.
Zie Radio Bulletin jan. 1968 vooreen uitgebreide beschrijving.
De BC-221 (fig. 15.8) is een heterodyne frequentiemeter bestaande uit
VFO, mixer en X-tal oscillator en LF versterker. De VFO bestrijkt de gebie
den 125-250 en 20004000 kHz, voor alle andere frequenties worden harmonischen gebruikt. De BC-221 kan worden gebruikt als signaalgever (af
luisteren met de ontvanger) of signaalmeter (afluisteren in de BC-221). De
BC-221 is vrijwel de enige mogelijkheid voor het nauwkeurig doorfluiten
van Filters zonder geavanceerde apparatuur. De telefoon is 10 kohm of
250 ohm voor uitvoeringen met trafo. Een gestabiliseerde netvoeding 150 V
is noodzakelijk.
Procedure
1) Maak geen directe verbinding tussen de BC-221 en het te testen appa
raat. Verbind een stuk geïsoleerd draad aan de antenne van de BC-221 en
houdt dit in de buurt van de testschakeling.
2) Houdt rekening met de haimonischen van alle bij de meting betrokken
oscillatoren (VFO en X-tal oscillator van BC-221, te testen oscillator).
Gebruik bij frequentiemeting een golfmetertje voor ruwe bepaling.
3) CRYSTAL stand van functieschakelaar: regel periodiek of aan het begin
van elke serie metingen het kristal met de bijbehorende trimmer af op
een ijkstation.
4) CHECK stand van functieschakelaar: regel vóór elke meting de ’corrector’
af op zero beat, op hei check point als aangegeven in het calibratieboek.
5) Gebruik een gestabiliseerde voeding, vermijd stoten of wisselingen van
temperatuur, laat minstens 15 minuten opwarmen en breng de modi
ficaties aan als aangegeven bij fig. 15.8. Dit verhoogt de nauwkeurigheid.
6) Een goede BC-221, afgeregeld op een checkpoint, vertoont bij het vol
gende (hogere) checkpoint een afwijking van niet meer dan 1,8 schaaldelen (LOW bereik) of 1,2 schaaldelen (HIGH) ten opzichte van de
waarde in het calibratieboek.
7) Het calibratieboek gaat slechts tot 20 MHz, de BC-221 is echter tot
meer dan 30 MHz bruikbaar, met grote nauwkeurigheid, als de boven
staande procedure wordt gevolgd.
Aanvullingen
1) In de buurt van sterke omroepzenders wordt last ondervonden van para
sitaire interferenties, kruismodulatie en 'doorslaan*. Controleer de af
scherming (uitvoeringen met houten kast!), ontkoppel het netsnoer
(0,01 /iF, 1200 V), gebruik als uiterste maatregel coaxiale kabel als
'antenne* (klein onafgeschermd stukje aan het eind in de buurt van de
schakeling houden).
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Fig. 15.8. Frequentiemeter BC 221.
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11) 0,25 /iF als minimale waarde;
40) ontkoppel met 100/iF, 15 V.

r ‘

ï

2) Extra checkpoints. Dit is een belangrijke methode voor het verhogen
van de nauwkeurigheid, vooral op de hogere frequenties. De originele
checkpoints liggen soms nogal ver uiteen, tussen twee checkpoints kan
de afwijking voor een goede BC-221 dan 1 of 2 kHz bedragen, een fout
van 0,02% ongeveer. Dit is te reduceren met een factor 10, tot een fout
van 0,002% en zelfs minder. Controleer in de stand CHECK beide banden
met de ’gain’ flink open; de ene set bezit meer extra ijkpunten dan de
andere. Het loont de moeite alle ijkpunten te berekenen voor de harmonischen van de X-tal oscillator (tot en met de 30e) en de VFO (tot en
met de 15e).
Voor het LOW bereik zijn de volgende extra ijkpunten gemakkelijk te
vinden (frequenties in kHz):

128,21
151,51
357,14
454,55

136,36
625.00
375.00
233,33

138,88
160,00
384,62
238,09

145,45
692,31
416,67
242,42

148,15;
1400,00;
214,29;
244,44;

(Van links naar rechts in juiste volgorde, aflezen in bijpassende kolommen).
Voor het HIGH bereik zijn alle veelvouden van 100 kHz in de eerste
kolom als extra ijkpunten bruikbaar. Met gebruikmaken van zoveel moge
lijk extra check points is de nauwkeurigheid vergelijkbaar met die van het
kristal.
3) Gebruik alsspot-frequentie generator. Regel af in LOW bereik op 150 kHz
checkpoint. Gebruik de BC-221 dan in de stand ’check’. Een goede set
geeft zo ijkpunten van 50 kHz over het gehele bereik 50 kHz tot 30 MHz,
al zijn sommige zwak* Als niet precies op zwevingsnul werd afgeregeld zijn
de 50 kHz ijkpunten als tonen te horen, dus gemoduleerd.
4) Op dezelfde manier kan de BC-221 in de stand ’check’ voor alle frequentiemetingen worden gebruikt met alleen het LOW bereik. In de anodeleiding van de 6K8 wordt een RF smoorspoeltje van ongeveer 2,5 mH
opgenomen, het signaal wordt via een C’tje van ongeveer 100 pF direct
van de anode van de 6K8 afgenomen. De grondtoon en harmonischen van
de LOW oscillator worden dan opgeteld of afgetrokken van de dichtstbij
zijnde 1 MHz harmonische. De afleesnauwkeurigheid en nauwkeurigheid
op lange termijn zijn zo aanzienlijk verbeterd.
Zorg voor reservebuizen bij aanschaf, de 6K8 dient nogal eens vervangen
te worden. Voor de VFO moet een exemplaar worden geselecteerd dat de
ijking zo min mogelijk verandert. Het is mogelijk de set te transistoriseren, ook zonder grote wijzingen in de schakeling.
Meetzenders
De ’meet’ functie van een meetzender is niet zozeer de frequentie (zelfs
goede meetzenders hebben een frequentienauwkeurigheid die onvoldoende is
voor bijvoorbeeld een schaalijking) als wel: de output.
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Voor general-coverage werk zal de meetzender een bereik van minder dan
100 kHz tot meer dan 30 MHz moeten bestrijken. In dat gehele bereik mag
de output niet meer dan 1 dB variëren. Bovendien moet de output met
behulp van een of meer verzwakkers exact zijn in te stellen tussen bijvoor
beeld 1 V en 1 /iV. Op zichzelf zijn dit reeds extreme eisen, maar nog moeilijker wordt het wanneer we bedenken dat de straling die buiten de meetschakeling om heengaat geen fouten mag veroorzaken. Dat betekent dat de
parasitaire straling van de meetzender een eind onder de 1 /iV moet liggen,
hetgeen onder andere een meervoudige afscherming en zeer complexe
ontkoppeling vergt.
Iets dergelijks is nauwelijks zelf te construeren. Gelukkig komen goede
meetzenders en andere RF apparatuur regelmatig in de surplus.
Mits ze van een betrouwbaar adres komen zijn ze dan in orde, vaak is het
mogelijk ze bij de fabrikant geheel te laten nazien.
Golfmeters
De standaard golfmeter bestaat uit een afstemkring. Indien deze gekoppeld
wordt met een oscillator op dezelfde frequentie als de kring, wordt er ener
gie aan de oscillator onttrokken, zodat een dipper zal ’dippen’.
Het is de moeite waard de kring uit te breiden met een detectoren indicatie
(draaispoelmeter, telefoon, eventueel met transistorversterkertje) en
eventueel een mogelijkheid voor het aansluiten van een antenne. In feite
wordt de golfmeter dan een e'e'nkringsontvanger, die te gebruiken is voor
snelle (en ruwe) frequentiemetingen, voor vergelijkende veldsterktemetingen
en als monitor voor de eigen zender. In combinatie met een spot-frequentie
generator (bijv. X-tal calibrator) kunnen interferenties afgeluisterd worden
(ijken van een dipper etc.).
ei>entueel
itaafantenne
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Fig. 15.9. Golfmeter - monitor.
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Zo komen we tot de principiële opbouw van fig. 15.9. Indicatie geschiedt
hier met de universeelmeter of met een aparte versterker, om de golfmeter
klein te houden. De indicaties van het meetinstrument maken vanzelfspre-
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kend geen enkele aanspraak op nauwkeurigheid, we willen alleen weten of
de output van een oscillator ruwweg een bepaalde frequentie heeft, of de
oscillatoroutput groter of kleiner wordt en niet de absolute waarde van de
output.
De spoeltjes worden weer verwisselbaar gemaakt, de koppelwikkeling voor
de diode is 1/ 10e van het aantal windingen van de afstemkring, gewikkeld
direct tegen het ’koude’ eind ervan. Wordt de afgestemde spoel zeer klein
(op VHF), dan kan de diode met een lusje gekoppeld worden. De afstand
tussen lusje en kring wordt experimenteel bepaald (maximale meteruitslag).
De afstemcondensator is 450 pF voor het LG en MG bereik, 100 pF tussen
1,5 en 30 MHz en 50 pF of minder voor VHF. Zorg voor extreem korte ver
bindingen met de kring, elke millimeter betekent verlies. Als octal buisvoeten worden gebruikt moet voor het hoogste bereik een stukje van de pen
nen worden afgezaagd, dit scheelt weer een paar MHz.
De diode kan een normale signaal detector zijn (OA 79, IN 34 etc.), voor
VHF zijn typen als de IN 21 aan te bevelen.
Voor het ijken zij verwezen naar wat gezegd is bij de dipper.
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Lecherlijnen
Een Lecherlijn is niets anders dan een stuk transmissielijn. Een dergelijke
lijn vertoont staande golven als ée'n einde open (fig. 15.10) of kortgesloten
(fig. 15.11) is.
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Fig. IS. 10. Lecherlijn met open einde.
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Fig. 15.11. Lecherlijn met kortgesloten
einde.

Deze staande golven kunnen worden aangetoond met een kortsluitbrug
voorzien van indicatie (fietslampje, detector met draaispoelmeter). Bij het
passeren van een stroomknoop zal het lampje doven, bij het passeren van
een stroombuik licht het maximaal op. De afstand tussen twee buiken of
knopen is gelijk aan de halve golflengte. Een goed Lechersysteem gecombi
neerd met een goede meetmethode kan een veel grotere nauwkeurigheid
mogelijk maken dan de hierboven geschetste procedure. Dit is des te belang281

rijker omdat een Lecherlijn de enige mogelijkheid voor frequentiemeting op
VHF en UHF is die voor iedereen binnen de mogelijkheden ligt, wat de
financiële kant betreft.
Praktische uitvoering
Voor maximale nauwkeurigheid moet de lijn langer zijn dan 3X. Een lengte
van 2X is nog bruikbaar, een Lecherlijn van IX is niet betrouwbaar (eind
effect). Denk in verband met de wenselijkheid van permanente opstelling
aan een gang, zolder of kelder, bijvoorbeeld langs een plint. Gebruik draad
van minimaal 1 mm dik. Span de draden strak op een zo zwaar mogelijke
balk. Het ene eind wordt geïsoleerd bevestigd en blijft open,het andere eind
wordt eveneens geïsoleerd, maar voorzien van een lus voor het aankoppe
len van de RF generator, met in de lus opgenomen de diode en condensator.
Indicatie kan verkregen worden met de universeelmeter, die via twee VHF
smoorspoeltjes (ferrietkralen) wordt aangesloten. De afstand tussen de
draden is niet kritisch, 1,5 - 3 cm.
Ideaal is een kortsluitbrug die als een ruiter over de balk kan glijden,zodat
de brug steeds loodrecht op de draden staat. Er zijn twee bruggen nodig.
Koppel de RF generator aan de lus, de ervaring zal leren dat dit zeer los kan.
Zet brug I (een draadbrug) op, vlak bij de koppellus. Schuif brug I van de
koppellus af tot maximale uitslag van de meter. Zet brug II (van blik) op en
schuif deze langzaam van de koppellus weg, tot de meter dipt. Dit minimum
is zeer scherp,minder dan 1 mm verschuiven is duidelijk zichtbaar.
RFC's

RFC

ferrietkralen

i r
10p

DIPPER

PC

II

IN21
brug I

brug E

Fig. IS.12. Frequentiemeting volgens Hollborn.

Markeer deze plaats, schuif brug II verder weg tot weer een dip wordt gezien,
markeer en ga zo verder. De afstanden tussen de merkpunten moeten tot op
minder dan 1 mm kloppen. Het eerste merkpunt en het laatste merkpunt
worden niet gebruikt, vandaar dat de Lecherlijn langer moet zijn dan IX.
Bij deze methode (volgens Hollborn) hangt de nauwkeurigheid geheel af van
de fracties van millimeters die men nog kan aflezen. Een tiende mm geeft
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wel degelijk een verschil in indicatie, veel minder dan een mm is echter niet
af te lezen. Op 2 meter betekent dit een nauwkeurigheid van <0,1%, ruim
voldoende voor het ijken van een dipper. Er zal een tweede waarnemer
nodig zijn voor het aflezen van de meter!
Fig. 15.13. Constructie
van Lecherlijn.

meetpunten (op zijkant van balk. met plugje)
y RFC

balk

'RFC

isolatoren.de
rechter bestand
tegen trekkracht

De eerste brug maakt van de koppellus een resonantiekring, de tweede brug
onttrekt aan deze vóórafgestemde kring energie bij resonantie. De plaatsing
van de eerste brug moet dus eveneens zeer zorgvuldig geschieden. Gezien de
hoge bereikbare nauwkeurigheid van < 0,1% moet rekening worden
gehouden met de voortplantingssnelheid, die in de geleider immers minder is
dan in een vacuum.
Formule:

f (MHz) =

29300
2 X afstand markering (cm)
DIPPERS

i

:

Een dipper is een RF oscillator, afstembaar over een zo groot mogelijk
bereik en redelijk nauwkeurig geijkt, met een indicator voor de opgewekte
RF spanning. Wordt de dipper gekoppeld aan een kring die op dezelfde
frequentie staat, dan zal energie aan de dipper worden onttrokken. De RF
indicator ’dipt’: hij vertoont een scherpe daling. Met de dipper is een groot
aantal metingen mogelijk die op geen andere wijze kunnen worden gedaan.
Het is in de RF techniek een absoluut onmisbaar instrument. Zelfbouw is
een boeiend project dat door de confrontatie met ijking en spoelwikkelen
rijke vruchten afwerpt.
Een halfgeleider dipper is onafhankelijk van het net, de afmetingen zijn door
de batterij, draaispoelmeter en afstem-C met schaal echter weinig minder
dan die van een buisdipper. De buisdipper heeft als voordeel een grotere RF
output die Ook dippen van kringen met een lage Q mogelijk maakt.
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Buisdipper
De dipper van fig. 15.14 werd in extenso beschreven in Radio Electronica
1974 pag. 49. Door het elimineren van de draaispoelmeter wordt het in
strument robuuster, makkelijker af te lezen en goedkoper. Een unieke eigen
schap is de geschiktheid voor lage frequenties, de meeste dippers komen niet
onder 1,5 MHz. Afhankelijk van de spoelen gaat het bereik van deze dipper
echter tot ver in het VLF gebied (50 kHz) zodat hij kan worden gebruikt
voor afregelen van LG en MG ontvangers en vooral ook: van MF trappen.
De hoogste frequentie is afhankelijk van de bouwer, 60 MHz is zeker haal
baar. Het proefmodel ging tot 160 MHz, maar een aparte VHF dipper is han
diger. De frequentievariatie per bereik is ongeveer 1:2.
De verbindingen tussen spoel, afstem-C en buis worden kort gehouden, alle
onderdelen worden direct aan de buis gesoldeerd. De aarding gaat direct op
de buisvoet. Gebruik een slipvrije vertraging met gradenverdeling. Een
dipper met 10 schalen is geen uitzondering en is bijna niet af te lezen; ijkkrommen in een mapje voldoen beter.
Fig. IS.14. Griddipper VLF-VHF.
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Fig. 15.16. Spoelconstructie voor dippers.

De spoelen voor de hogere bereiken worden gewikkeld op plastic isolatiebuis, voor de lagere bereiken worden bijvoorbeeld spoeltjes uit oude radio’s
gebruikt. De smoorspoel F4 (Amroh) kan intact of afgewikkeld voor de
VLF bereiken dienen. De spoel vormen worden bij voorkeur op oude octal
buissokkels gelijmd, er omheen komtinstallatiebuis. Afb. 15.15 en Fig. 15.16
tonen de constructie.
Maak de beschermende huls niet veel langer dan nodig is en wikkel de spoel
aan de top van de spoelvorm, anders is het mogelijk dat de spoel niet dicht
genoeg bij de af te regelen kringen gebracht kan worden. Een dipper uitslui
tend voor VHF en UHF kan met voordeel gebruik maken van coax- of lintlijnstekers.
Het gebruik van octal sokkels heeft een goede reden (zie toepassingen), sluit
de platen pakketten van de afstem-C aan op de buisvoet zodanig dat één pin
overgeslagen wordt. Het eind van de spoel dat aan de anode zit komt onder
aan, dus dicht bij de sokkel.

«

i

Halfgeleiderd ipper
De schakeling van fig. 15.17 werd gepubliceerd in Break-In sept. 1970 en
onderscheidt zich door stabilisatie van de oscillator. Via de dioden wordt
een soort AVR aan de oscillator aangelegd, zodat de output gelijkmatiger
wordt. De condensator tussen basis en collector moet voldoende groot zijn
op de laagste frequenties zonder afslaan te veroorzaken op de hoogste. Voor
de constructie zie de opmerkingen bij de buisdipper.
Fig. 15.17. Transistordipper.
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AFREGELEN EN IJKEN VAN DIPPERS

1

In eerste instantie is hiervoor een golfxneter nodig, die niet geijkt behoeft te
zijn, maar wel een schaalverdeling moet bezitten. Gebruik van een trim285

zender is prettig, maar niet noodzakelijk. In het andere geval moeten we van
een ontvanger gebruik maken en over een X-tal calibrator beschikken. Het
laatste instrument is echter toch absoluut noodzakelijk bij het bouwen van
ontvangers. Eerst construeren we de spoelen als volgt:
1) Maak de kleinst mogelijke spoel voor de dipper (een korte dikke draad
direct op de sokkel solderen). Controleer of de dipper over het gehele
bereik oscilleert, anders grotere spoel maken.
2) Afstem-C van dipper geheel ’uit’. Maak dergelijke spoel voor golfmeter en
stem golfmeter af tot dipper dipt. Teken stand van golfmeter aan.
3) Afstem-C van dipper geheel ’in’. Stem golfmeter af tot meter dipt (even
tueel nieuwe spoel voor golfmeter maken), teken stand van golfmeter aan
(stand ’A’).
4) Maak nieuwe spoel voor dipper, zodanig dat met de afstem-C van de
dipper ongeveer 80% ’uit’ een dip wordt verkregen met de golfmeter op
stand ’A’. De laagste frequentie van het hoogste bereik is nu gelijk aan de
hoogste frequentie van het lagere bereik, de bereiken overlappen elkaar
dus.
5) Herhaal als onder punt 3) en 4) en ga zo door tot het laagste bereik.
De serie spoelen van dipper en golfmeter is nu klaar, de spoelen sluiten
geheel aan. Hulzen vastlijmen,eventuele kerntjes vastzetten.
Het ijken van een dipper is in een minimum van tijd gebeurd met een teller.
Wie niet zo gelukkig is die te bezitten of te kunnen gebruiken moet een van
de volgende omslachtiger methoden toepassen.
IJken met trimzender
Begin met laagste bereik (ter vermijding van fouten door harmonischen):
golfmeter afstemmen op trimzender (afhoren modulatie of maximale uit
slag van draaispoelmeter), dipper afstemmen (dip) en eventueel afluisteren
van interferentie tussen trimzender en dipper. Leg de ijkpunten op ronde
waarden (100 kHz tot 1 MHz punten, afhankelijk van bereik, 10-15 ijkpun
ten zijn voldoende voor elk bereik), begin met grote intervallen tussen de
ijkpunten en vul later de tussenliggende in.

IJken met ontvanger
Fouten door het luisteren naar harmonischen en spiegels kunnen vermeden
worden door eerst de golfmeter ruw te ijken. Dit kan door hem als sperkring
te schakelen, fig. 15.18 en de golfmeter op maximale verzwakking af te
stemmen. Dan weer een dip opzoeken etc. Het bereik tussen LG (300 kHz)
en MG (520 kHz) kan geijkt worden door naar de tweede harmonische te
luisteren.
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Fig. 15.18. Eerste ijking van golfmeter.
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IJken met golfmeter en X-tal calibrator
Dit is de enige methode die overblijft als we geen ontvanger of trimzender
kunnen gebruiken. Begin met een oscillator met een kristal van vrij hoge fre
quentie, ergens tussen 2 en 3 MHz, voor de eerste ijkpunten. Golfmeter weer
afstemmen van laag naar hoog op maximale uitslag van draaispoelmeter, dan
idem met de dipper, eventueel naar interferentie luisteren. Tussenliggende
ijkpunten worden daarna ’ingevuld’ met een kristal van lagere frequentie, op
de laagste bereiken (tot ongeveer 2,0 MHz) kan dit een 100 kHz kristal
zijn, tot 30 MHz kan een kristal in de buurt van 500 kHz gebruikt worden.
Deze methode is omslachtig en geeft kans op fouten (afluisteren verkeerde
harmonische van X-tal oscillator), maar het kan misschien de enige uitkomst
zijn.
IJken op VHF
Dat gaat het gemakkelijkst met een Lecherlijn,zie aldaar.
GEBRUIK VAN DE DIPPER
Het unieke van de dipper is dat hij afregeling van afstemkringen mogelijk
maakt terwijl het af te regelen apparaat uitgeschakeld of zelfs nog niet
compleet is. De kringen van een ontvanger kunnen dus van te voren goed
passend worden gemaakt. Zodra de ontvanger compleet is en geen fouten
vertoont moeten we sterke signalen reeds kunnen horen, wat de afregeling
zeer vereenvoudigt. De zelfinductie van een spoeltje is nu eenmaal met geen
mogelijkheid te schatten! Het gebruik als trimzender zal geen verdere
toelichting behoeven.
Voor het afregelen van een omroepontvanger is de nauwkeurigheid voldoen
de. Ook een betere ontvanger kan op deze wijze worden afgeregeld, het
ijken van de schaal moet echter met een X-tal calibrator gebeuren.
Zodra we gebruik gaan maken van de dip wordt de volgende procedure aan
gehouden. Houdt de dipper dicht bij de af te regelen kring en zoek de dip
op. Vergroot dan de afstand tussen dipper en kring zolang totdat de dip
nog juist waarneembaar is. De frequentie van de dipper verandert namelijk
als de koppeling wordt veranderd.
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Bij het ijken met een ontvanger is de koppeling minimaal, de frequentie zou
niet kloppen als de dipper daarna sterk aan een kring werd gekoppeld werd.
Ook bij het ijken met een golfmeter dus los koppelen!
Een dipper kan aan lastig bereikbare kringen worden gekoppeld djn.v. een
’link', fig. 15.19. Zo kan men soms ook afgeschermde spoelen dippen.
af te regelen kring

WAr
2 windingen
t, mm /

3 windingen om
koker van dipperspoel

Fig. 15.19. Koppeling van dipper
dipper spoel

ZYYY

d.m.v. ’link’.

In het algemeen kunnen kringen in de schakeling getest worden behalve in
bepaalde halfgeleiderschakelingen. De ingang van een transistor in gemeen
schappelijke basis- of emitterschakeling en de uitgang van een transistor- in
gemeenschappelijke collectorschakeling zijn zo laagohmig dat er geen dip
wordt gezien. Hetzelfde kan zich bij buizen voordoen (geaard rooster
versterker), in deze gevallen moet de kring losgesoldeerd worden, waarbij de
afstemming vande kring hoger wordt.
Waar men bovendien aan moet denken is dat bepaalde halfgeleiders bij te
hoge input onmiddellijk de geest geven. Vaak is dippen beter als de halfge
leiders tijdelijk uit de schakeling worden verwijderd, vervang ze door een
extra C’tje van enige pF.
Bepalen van onbekende L’s en C's
Schaf een stabiele precisie condensator aan van 100 pF bijvoorbeeld
(tolerantie 2%, zilver-mica is voortreffelijk). Als deze aan de onbekende
kring wordt verbonden vinden we een dip,uit de frequentie van de dipper is
dan de spoel te berekenen volgens:
f=

106
27r >/LC

(kHz,pH,pF)

Maak een spoeltje dat met de precisiecondensator resoneert op een frequen
tie die zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald. De spoel zal voortaan als
standaard dienen, hij wordt beschermd met trolituul. De zelfinductie is
bekend; wordt er een onbekende C op aangesloten, dan kan de dip van deze
kring worden bepaald en de C wordt weer met de formule bepaald. Laat de
standaardspoel met 100 pF ergens omstreeks 5 MHz resoneren, dan onder288

vindt men weinig last van parasitaire zelfinductie (draden van de onbekende
C). Maak aparte grafieken voor L en C.
i

Meten van Q’s
De dipper wordt als RF generator gebruikt, de spanning over de te testen
kring wordt gemeten met een hoogimpedante voltmeter. Zo kan (vrij ruw)
de doorlaat bepaald worden en daarmee de Q:
fres
Q = TT
Af

waarin de fres de resonantiefrequentie van de kring is en Af het verschil tus
sen de twee frequenties waarbij de spanning over de kring 70,7% van de
spanning bij fres bedraagt.
Metingen aan kristallen
FT-241 en FT-243 dumpkristallen (en nieuwe HC-6U-kristallen) passen in
een octal buisvoet (één pin overslaan), vandaar de voordelen hiervan. De uit
slag van de draaispoelmeter is een aanduiding van de activiteit, door af
stemmen kan de meest gunstige parallelcapaciteit worden bepaald en de op
gewekte frequentie is af te luisteren op een geijkte ontvanger.
IMPEDANTIEMETERS
Wie een dipper bezit, kan zijn instrumentarium voor een miniem bedrag uit
breiden met een kostbaar meetinstrumentje: de impedantiemeter. Dit is een
meetbrug die met RF wordt gevoed. De onbekende impedantie kan uit een
antenne of afgestemde kring bestaan, de brug wordt met een dipper (die een
behoorlijke output moet leveren) van RF voorzien. Daar de impedantie van
een afgestemde kring bij resonantie het karakter van een zuivere weerstand
bezit, is het mogelijk de brug bij de resonantiefrequentie in balans te bren
gen met een potentiometer. Een goede schakeling geeft fig. 15.20.
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Fig. 15.20 Schakeling van de impedantiemeter.
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De constructie wordt geïllustreerd in afb. 15.21. Voor indicatie kan uit
stekend een gevoelige universeelmeter dienen. Het afgebeelde type meet van
5 tot 500 ohm en is bruikbaar tot meer dan 150 MHz.
Constructie
De potentiometer is een miniatuurtype en wordt geïsoleerd bevestigd, zorg
er echter voor dat de as geen contact maakt met het kastje! De condensa
toren zijn eveneens miniatuurtypen. Bedrading kort houden, de totale lengte
van de bedrading in elke tak zo nauwkeurig mogelijk gelijk maken (opheffen
van onbalans door inductiviteiten).
Er wordt gebruik gemaakt van lintlijnstekers, aan coax kabel wordt gemeten
met een verloopstukje.

Afb. 15.21. Impedantiemeter.

IJking, controle
De potentiometer wordt geijkt met 2% weerstanden. Voor controle wordt de
ingang voorzien van een koppelspoeltje van één of meer windingen, dat om
de spoelen van de dipper past. Stem de dipper af op ca 20 MHz, verschuif de
koppelspoel tot de meter bijna geheel uitslaat. Zet de potentiometer op
100 f2 en sluit een weerstand van 100 f2 (opgedampte kool) aan op de uit
gang. De meter moet dan op nul terugvallen. Controleer zo de ijking voor
verschillende standen van de potentiometer en bij verschillende frequenties.
De testweerstandjes moeten zo kort mogelijke draadeinden bezitten, elke
millimeter draad vormt zelfmductie en deze heeft tot gevolg dat de meter
niet op nul terugvalt.
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Procedure
Het huis van de impedantiemeter wordt niet geaard. Kies een koppellus die
voldoende input geeft (bijna volle meteruitslag, als de potentiometer op de
verwachte impedantiewaarde staat en de uitgang open is). Het aflezen is
steeds op de minimum uitslag van de meter, de uitslag wordt alleen gelijk
aan nul als de meting bij resonantie wordt verricht.
METINGEN MET IMPEDANTIEMETER
Lijnen
Een X/4 lijn met open uiteinde heeft een impedantie gelijk aan nul bij de
resonantiefrequentie en alle oneven harmonischen daarvan. Een A/2 lijn ver
toont hetzelfde verschijnsel als het uiteinde kortgesloten wordt. De impe
dantie wordt gemeten bij een frequentie waarbij de te meten lijn X/4 lang is:
sluit het open einde af met een weerstand (niet-inductief) van de verwachte
waarde en regel de potentiometer op nul af. De lijnimpedantie (Zl) is dan
gelijk aan de wortel uit het product van de afgelezen impedantie op de
potentiometer (Zp) en de weerstand (Zr):

I

Zl = >/ZpXZr
i

Metingen aan antennes
Dergelijke metingen behoeven niet op het dak te gebeuren, de antenne
wordt voorzien van een A/2 lijn (van willekeurige impedantie), aan het eind
daarvan wordt de impedantiemeter aangesloten. Zet de potentiometer op de
verwachte waarde en stem de dipper af op minimum uitslag van de indicator
van de impedantiemeter (bij metingen met de impedantiemeter doet de
uitslag van de draaispoelmeter op de dipper niet ter zake), regel dan de
potentiometer af op nul. Dit is de resonantiefrequentie van de antenne, de
impedantie is dan tevens bekend. Het kan nodig zijn de dipper en de
potentiometer afwisselend bij te regelen, voor nauwkeurige bepaling wordt
de frequentie van de dipper niet afgelezen op de dipperschaal, maar gemeten.
De A/2 lijn moet haaks op de antenne staan over een afstand van tenminste
X/4 en ’getwist’ worden (een slag per 25 cm) als het geen coax is. De impe
dantiemeter wordt niet geaard en blijft uit de buurt van andere voorwerpen
incluis onze handen.
Indien de antenne direct bereikbaar is kan de impedantiemeter zonder X/2
lijn worden aangesloten, weer geheel ’vrijhangend’.
Antennes die een veelvoud van X/2 lang zijn worden op dezelfde wijze geme
ten, ter plaatse van de stroombuiken. Kwart-golf antennes met en zonder
kunstmatig tegengewicht (ground-plane) vertonen een lage impedantie
(30 tot 70 f2), de hoek van radialen van een groundplane antenne kan
experimenteel worden afgeregeld op een impedantie van 50 f2.
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Ontvangers
De ingangsimpedantie van een ontvanger is doorgaans een groot vraagteken.
Een impedantiemeter vervangt voor elke willekeurige frequentie dit vraag
teken door een behoorlijk nauwkeurig cijfer, alleen dit al maakt het bouwen
van een impedantiemeter de moeite waard! De meting wordt verricht bij
resonantie van de ingangskring (zo volledig mogelijk nul), dit is en passant
een betere methode voor het controleren van gelijkloop dan de normale
procedure, de nauwkeurigheid is groter.
Impedantiemeter aan ingang van ontvanger, dipper op juiste frequentie
afstemmen en de nul opzoeken met de potentiometer, ingangsimpedantie
aflezen.
Afregelen van de aanpassing: dipper op de juiste frequentie, potentiometer
op gewenste impedantie, antennekoppeling afregelen op nulpunt van de
meter. Overtuig U van het feit dat kleine variaties in de afstemming van de
ingangskring de meting verstoren!
Ook antenne-aanpassingseenheden kunnen doorgemeten worden.
HULPMIDDELEN
Selectieve voltmeter
Het afregelen van kringen waarin meerdere frequenties worden gepompt
(uitgang van een mixer) levert met een analoge elektronische voltmeter pro
blemen op. Een goede oplossing is een afgestemde golfmeter aan de kring te
koppelen en de output hiervan aan de voltmeter toe te voeren.

Aperiodische mixer
De schakeling van fig. 15.22 is eveneens een handig hulpmiddel. In de eerste
plaats is het een soort niet-afgestemde golfmeter waarmee frequenties
kunnen worden vergeleken: het verschil van de twee frequenties op de twee
ingangen is een interferentietoon. In de tweede plaats kunnen in combinatie
met een RF generator met zeer grote bandspreiding (BC-221) de serie- en
parallelresonantie van kristallen worden gemeten. Het kristal wordt in serie
tussen de RF generator en aperiodische mixer gezet, de output wordt
gemeten met een universeelmeter.
ge. diode
naar meter 5OjjA
of AF versterker

—iÊ
JOp
2.SmH

Fig. 15.22. Aperiodische mixer.
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De doos van Pandora
De schakelingetjes van fig. 15.23 (in extenso beschreven in Radio Electronica
1973 pag. 289) dienden als uitbreiding van een universeelmeter 30 kohm/
volt. Voor de transistoren werden germaniumtypen uit de rommeldoos ge
bruikt, vrijwel alle typen met behoorlijke bèta zijn geschikt.
Voor de voltmeter (1 Mohm/V) werden twee identieke exemplaren uitge
zócht. Met Pj wordt de meter met open' ingang op nul gesteld, met P2
gebeurt hetzelfde met kortgesloten ingang. De ijking wordt verricht met de
universeelmeter zelf en een laagohmige spanningsbron. De meter wordt
in de stand 30 fiA gebruikt. Er werd een shunt opgenomen voor het ont
brekende stroombereik 300 piA. De ijking geschiedt weer met de universeel
meter zelf op het bereik 3 mA.
De LF generator (transistoren geheel onkritisch) levert een min of meer
blokvormig signaal voor het testen van AF trapjes. De transistortester meet
de lek (meter in bereik 30 nA) en DC versterking (meter 3 mA) in twee
bereiken: 60 en 300. Er is een omschakeling voor PNP en NPN.

i

De AF trap kan als signaalvolger worden gebruikt voor het opsporen van de
fecten maar slaat ook geen gek figuur als telefoontrapje in een ontvanger.
De tegenkoppelweerstand afregelen tot over de emitterweerstand van de
eindtrap ongeveer de halve voedingsspanning staat.
Combinatie van meter of AF versterker met een golfmeter levert weer
nieuwe mogelijkheden op.
Fig. 15.23. Gecombineerde tester voor universeelmeter 30 kfl/V.
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instellen op 3V
over tel.

AF versterker.

Filterscoop
Het punt-voor-punt doorfluiten van scherpe filters is zeer tijdrovend en geeft
complicaties omdat bij het afregelen de verschillende elementen van het
filter elkaar beïnvloeden. Wobbelen (doorfluiten met een FM-gemoduleerde
draaggolf en aflezen van de output op een scoop) is alleen mogelijk met een
zeer langzame zwaai daar anders de kromme op het scherm artefacten ver
toont (uitslingeren). Een filterscoop is in wezen identiek aan een panoramaontvanger, maar dan voor een zeer smal bereik.
De eenheden van een filterscoop zijn weergegeven in fig. 15.24. De KSB
moet van nalichtend type zijn (P7 fosfor bijvoorbeeld) en een zo groot
mogelijke diameter hebben om gedetailleerde weergave mogelijk te maken.
Fig. 15.24. Eenheden van een filterscoop. p
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Vanwege de lage tijdbasisfrequentie is een versnellingsspanning van 1 kV of
minder voldoende. Fig. 15.25 geeft de basisschakeling, de spanningsdeler
kan aanpassing vragen.
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Fig. 15.25. KSB schakeling. -1000V
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Ook alweer vanwege de lage snelheden moeten de horizontale en verticale
versterker DC-gekoppeld zijn. Om dezelfde reden is de bandbreedte niet
kritisch. Omdat men in het algemeen een surplus type radarbuis zal toepas
sen moeten de versterkers een grote afbuigspanning kunnen leveren.
Vandaar de buisschakeling van fig. 15.26. Het moeilijke punt is, dat vooral
de filterrespons bij -60 dB en lager van belang is!
+300V
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■Q*
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Fig. 15.26. Afbuigversterker.

Voor de VFO is elk type geschikt. Omschakelen op diverse middenfrequenties kan nodig zijn voor ontvangers die van de doorsnee afwijken. De zwaai
zal afhankelijk van het filter 10 tot 1 kHz bedragen.
De tijdbasis zal een frequentie van 1 Hz of minder moeten opwekken.
Bovendien is een zaagtand ongeschikt: de snelle terugslag hiervan veroor
zaakt toch weer aanstoten van het filter. Een driehoekgenerator en zelfs een
gewone sinusgenerator zijn wel geschikt, er is niets op tegen om het filter
’heen en weer’ door te fluiten zodat geen terugslag nodig is. De variërende
spanning op de uitgang stuurt tegelijk de horizontale versterker en een vari. cap over de VFO.
Bij het doorfluiten van filters moet de VFO op de voorgaande trap worden
aangesloten. Vermijd oversturing van het Filter. De verticale versterker wordt
via een detector aangesloten. Top en voet van de curve worden apart onder
zocht met de ingangsverzwakker van de verticale versterker. Bij wobbelen
wordt de AVR van de ontvanger uitgeschakeld.
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AFREGELING, TESTEN, ONTVANGST

Het is een goede gewoonte bij het bouwen van een ontvanger ’van achter
naar voren’ te werken en telkens het gedeelte dat klaar is afzonderlijk te
testen en af te regelen. Dezelfde procedure moeten we aanhouden bij het
afregelen van een compleet apparaat. De volgende aanwijzingen vormen een
volledige handleiding voor het afregelen van een willekeurige ontvanger.
AFREGELING
Het MF-gedeelte
Het is vanzelfsprekend nodig de waarde van de middelfrequentie te weten.
Bij een zelfbouwontvanger staat deze reeds van het begin af aan vast,
problemen kunnen echter rijzen bij een surplusontvanger, waar soms met
opzet aan de trimmers is gedraaid. Bovendien werken deze ontvangers vaak
met andere middelfrequenties dan 450 kHz, de literatuur moet hier
uitkomst verschaffen. Werkt de ontvanger naar behoren dan is de MF nauw
keurig genoeg bekend (een paar kHz meer of minder maakt niets uit, tenzij
er een kristalfilter is opgenomen). Begin met een dergelijk geval als volgt:
1) is er een kristalfilter aanwezig, bepaal daarvan dan de frequentie en regel
de ontvanger op deze frequentie af;
2) is er geen kristalfilter, bepaal dan vrij ruw de doorlaatkromme. Als deze
er fatsoenlijk uitziet regel dan af op de frequentie van het midden van de
doorlaat.
Voor het afregelen van een MF-deel zonder kristalfilter is het instrumenta
rium eenvoudig: een dipper of trimzendertje en een hoogimpedante
spanningsmeter. Als het laatstgenoemde instrument niet aanwezig is kan de
S-meter van de ontvanger dienst doen, voor een ontvanger zonder S-meter of
andere afstemindicatie moet een provisorische elektronische voltmeter
worden gemaakt (fig. 16.1). De laatste mogelijkheid bestaat uit het gebruik
maken van een gemoduleerd RF-signaal en een AF-outputmeter (aansluiten
op de secundaire van de uitgangstransformator bijvoorbeeld) of LF-oscilloscoop, doch deze werkwijze is alleen voor eenvoudige ontvangers aan te
bevelen. Voor de signaalgenerator kan uitstekend de CIO zelf worden ge
bruikt! Fig. 16.2 toont het MF- en RF-gedeelte van een willekeurige ont
vanger in schematische vorm, met de trimzender (of dipper) aangesloten aan
de ingang van de mengtrap en de elektronische voltmeter aan de AVRleiding.
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Fig. 16.1. De goedkoopste elektronische voltmeter.

+ 250V
(of minder)

L

1M

EM34
etc.
AVR
leiding

signaalinjectie.
A, B
afregeling MF.
1 t/m 4
St/mll : afregeling RF.

RF
OEM.

oei
MIXER

R F

©

©

155

MF
AVR

®

./.t
7‘

*’

®T

®

©

osc
ELEKIR.
VOLIM

.f

i ,(:
©1
Fig. 16.2. Punten voor signaalinjectie en afregeling.

De trimzender wordt ingesteld op de juiste middelfrequentie, de MF-kringen
worden stuk voor stuk afgeregeld op maximale indicatie van de voltmeter, te
beginnen met de secundaire van de laatste MF-transformator. Bij deze afre
geling moeten we twee punten in de gaten houden:
1) Bij ontvangers met ’fast attack- slow decay’ AVR blijft de AVR span
ning enige tijd op het maximum hangen, zodat we gemakkelijk door het
maximum heen zullen verstemmen. Het afregelen van de kringen moet
dus zeer langzaam gebeuren of de langzame afval zal uitgeschakeld
moeten worden met een tijdelijke extra parallel-wëerstand. Dit geldt
voor alle afregelwerkzaamheden aan een dergelijke ontvanger, dus ook
de RF-trappen.
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2) Er mag onder geen voorwaarde oversturing van de MF-trappen optreden,
omdat het maximum dan breder wordt (begrenzerwerking). Houdt de
RF-input dus laag en bedenk dat de ontvanger steeds gevoeliger wordt
naarmate de afregeling voortschrijdt. Verminder dan de RF-input.
Dit is de eerste afregeling van de MF-trappen, de definitieve afregeling is
als volgt.
Begin weer met de secundaire van de laatste MF-transformator, doch demp
de primaire door er tijdelijk een weerstand van ca 1,5 kfi over aan te bren
gen. Daarna de primaire afregelen terwijl de secundaire gedempt wordt en
zo verder gaan naar voren toe.
Een verschijnsel dat hoofdbrekens kan veroorzaken doet zich voor bij de
schakeling van AVR en detector als in fig. 163. Als de secundaire van de
laatste MF-trafo hier wordt getrimd met ongemoduleerde RF en hoogimpedante voltmeter blijkt het maximum zéér breed te zijn, we kunnen afregelen
wat we willen, er is geen ’piek’. Wél is er een scherpe dip en bij gebruik van
gemoduleerde RF blijkt de AF-output ter plaatse van de dip in de AVRspanning inderdaad een piek te vertonen. Hier geldt dus: afregelen op de dip
in AVR-spanning! De verklaring van dit verschijnsel ligt voor de hand als we
de schakeling even overdenken, het effect is vreemd als men het voor het
eerst tegenkomt.

.t

7‘

AVR

nn T

.t

4

T

m

TT j T p

INF. IMP. DET.

Fig. 16.3. Bijzonder trimeffect bij een dergelijke schakeling.

Een gulden regel: hoe scherper de filters, hoe zorgvuldiger de afregeling.
Legio zijn de ontvangers die een asymmetrische doorlaat hebben en waar de
AF vreemd klinkt als de ontvanger exact op de S-meter wordt afgestemd.
Vooral een asymmetrische doorlaat is bijzonder irritant.
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Kristalfilters, mechanische filters
Ontvangers met een enkelvoudig kristalfilter: met de kristalfrequentie als
gegeven waarde voor de MF normaal afregelen.
Ontvangers met kristalbandfïlter of mechanisch filter: bij gebruik van een
handelsfilter blijft alleen het afregelen van de MF-transfoimatoren over, het
geen met een wobbelaar moet worden gedaan.
Bij zelfbouw van kristalfilters worden de MF-trafo’s eerst zonder het filter
nauwkeurig afgeregeld, de kristallen worden vervangen door C’tjes van enige
pF. Een half-lattice filter zonder neutrodynisatie, dat nogmaals is getekend
in fïg. 16.4 kan voldoende worden afgeregeld door met de trimmers op
maximum output af te stemmen.
De trimmer T2 heeft veel effect op de totale output, maar weinig op de
vorm van de curve. Trimmer Ti en kern Ki hebben grote invloed op de
vorm, deze afregeling is dus kritisch.
Grofafregeling: vervang
Ql of Q2 door conden
sator van 2-5 pF, ver
wijder tweede kristal.
Fijnafregeling: Ki en
Ti zijn kritisch.

KI

H

t
Fig. 16.4. Afregeling van half-lattice filter.

X2

Zo gauw er neutrodynisatie en/of meerdere kristallen aan te pas komen
(fig. 16.5) is het gebruik van een langzame wobbelaar plus scoop bijna
onvermijdelijk.
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Fig. 16.5. Afregeling van back - to - back filter.
Grofafregeling: Kristallen vervangen door condensatoren van 2-5 pF.
Fijnafregeling: Ki en K2 kritisch.
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Punt-voor-punt doormeten kan wel met een zeer nauwkeurige RF-generator
(BC-221), maar is uiterst tijdrovend. De vorm van de doorlaat is sterk af
hankelijk van de instelling van kernen Ki en K2, terwijl K3 weer meer in
vloed heeft op de output. De eventuele neutrodynisatie condensatoren
worden als laatste aangebracht. De wobbelgenerator wordt weer aangesloten
aan de ingang van de mengtrap, de scoop wordt gebruikt als indicator van de
'omhullende’ die resulteert na detectie van het gewobbelde signaal. Men kan
eventueel een meetkop voor de scoop gebruiken volgens fïg. 16.6.
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Fig. 16.6.

Meetkop voor scoop, provisorische detector.

Het is absoluut noodzakelijk dat de AVR bij het wobbelen wordt uitgescha
keld, deze vangt immers veranderingen in de sterkte van het signaal op en
hier gaat het nu juist om deze veranderingen. Wobbelen met een slow-decay
AVR is volstrekt onmogelijk, vanzelfsprekend!
De eenvoudige keramische filters zoals gebruikt in transistorontvangers
vereisen geen enkele afregeling. De eisen die hieraan worden gesteld zijn niet
hoog, door de tolerantie (ongeveer 2 kHz) kunnen in een enkel geval enige
onregelmatigheden in de doorlaat voorkomen. In dat geval is vervangen van
het filter in kwestie nodig.
Aanhang van het MF-gedeelte
De CIO kan nu op de juiste frequentie worden afgeregeld. Een kristalgestuurde CIO moet werken op de - 20 dB punten van de doorlaat, de alge
mene waarde gebruikelijk in de amateurwereld. Een afstembare CIO wordt
met de afstemming op de frontplaat in de middenstand afgeregeld op
interferentienul. Controleer of het bereik naar links en rechts ongeveer gelijk
is.
Ook de Q-multiplier kan nu op de juiste frequentie worden afgeregeld.
Controleer hier eveneens de afstemming links en rechts, het afstembereik
moet iets breder zijn dan de MF-doorlaat.
Het MF-deel is nu afgeregeld, herstel eventuele modificaties (AVR bijvoor
beeld).
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Afregeling van VFO en ingang
Bij gebruik van een dubbelsuper of converter en achterzet, beide met kristalsturing van de eerste oscillator, is er maar één bereik af te regelen (de converteringang wordt afgeregeld met de trimmers op de hoge einden van de
banden en met de zelfinducties op de lage einden).
Begin met voor alle bereiken de spoelen te controleren met de dipper, ter
eliminatie van fouten. Noteer vervolgens voor elk bereik afzonderlijk de
beide uiteinden van het bereik f! en f2, de trimpunten fi + 5%, f2 — 5% en
f3 =V"fi X WSchakel dan de VFO uit (voedingsspanning wegnemen), verwijder de eerste
MF-trap en monteer een weerstand van ongeveer 22 k£2 over de primaire van
de eerste MF-trafo. Verbind de provisorische detector van fig. 16.6 aan de
hete kant van de primaire van de MF-trafo. Alle modificaties staan in
fig. 16.7 aangegeven.
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Fig. 16.7. Eerste afregeling van signaalkringen.

De RF - en mengtrap vormen nu een ’rechtuit’-ontvanger, die volgens de
methode aangegeven door Hellings (RB *57) als eerste wordt getrimd. Hier
door wordt optimale gelijkloop tussen de kringen verkregen, vooral van be
lang op lage frequenties of met scherpe preselectie.
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Signaalkringen
Sluit de RF-generator aan op de ingang van de RF-trap (dus NIET op de
antenne-ingang) en regel de kring aan de ingang van de mengtrap af op
maximale responsie op het lage uiteinde van de band met de zelfinductie, op
het hoge uiteinde van de band met de trimmer. Dit zijn dus de grenzen van
het bereik, fj en f2 en niet de trimpunten. Herhaal dit. De ingangskring
moet afgeregeld worden terwijl de antenne op de ontvanger is aangesloten.
Dé RF-generator wordt dan zeer losjes aan de antenne gekoppeld. Is dit niet
mogelijk (coax invoer en buitenantenne) dan wordt de dummy-antenne van
Fig. 16.8 op de ontvanger aangesloten. Regel nu de ingangskring van de ont
vanger af als hierboven aangegeven, incluis de herhaling. Zorg dat een even
tuele antennetrimmer in de middenstand staat.
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Deze voorafregeling van de RF-kringen is nodig omdat we zonder enig vast
punt (een fabrieksschaal bijvoorbeeld) beginnen. Pas nu is het mogelijk een
voldoende nauwkeurige indicatie van de drie trimpunten op de schaal te
krijgen. Stem de RF-generator op deze drie trimpunten af en noteer de
schaalaanwijzingen in de tabel van de trimpunten. In het algemeen zijn de
trimpunten vrij breed, dit is geen bezwaar zoals we zullen zien. We maken
nu de modificaties weer ongedaan en gebiuiken de ontvanger verder in de
normale staat. Tot nog toe kon de afregeling met een eenvoudige RF-genera
tor gebeuren, voor het goed ijken van de VFO zijn natuurlijk een kristalcalibrator, nauwkeurige generator als de BC-221 of een aantal stations van
bekende frequentie nodig (LG en MG).
VFO

:

RF-generator op hoogste trimpunt, regel de oscillatortrimmer af op maxima
le responsie van de ontvanger (S-meter etc.). Vervolgens RF-generator op
laagste trimpunt, oscillatorpadder afregelen op maximale responsie. Dit her
halen tot geen verbetering meer gezien wordt. Nu gaan we twee dingen con
troleren.
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1) De einden van het bereik. Kloppen deze niet dan lagen de buitenste trimpunten niet helemaal correct (ze waren immers vrij breed). Afwijkingen
van een paar promille van het gewenste bereik zijn natuurlijk verwaar
loosbaar.
2) De plaats van het middelste trim punt, RF-generator op f3, bij afstemmen
van de ontvanger op maximale responsie moet de schaalaanduiding klop
pen. Is dit niet het geval dan moet de zelfinductie van de oscillator wor
den veranderd: ligt het trimpunt te laag dan is L osc. te klein, ligt het te
hoog dan is L osc. te groot. Regel dus L osc. correct af voor het punt f3
en herhaal vervolgens de afregeling van de oscillator op de twee andere
trimpunten. Controleer dan weer de plaats van f3, alles herhalen tot geen
verbetering meer optreedt. Tenslotte heel voorzichtig de RF-kringen
controleren op de trimpunten, dus niet op de einden van de band, zoals
eerder werd gedaan.
Dit lijkt op papier wellicht een ingewikkelde geschiedenis, in de praktijk
komt men in een kwartier een heel eind. Bij het afregelen van meerdere be
reiken wordt eerst de ontvanger omgebouwd tot tijdelijke rechtuit en
alle ingangskringen van alle bereiken afgeregeld. Dan modificaties ongedaan
maken en per bereik systematisch doorgaan. Wie ooit een jammerlijk ont
regelde ontvanger weer puntgaaf getrimd heeft weet hoeveel dit uitmaakt en
volgens deze methode zijn de resultaten optimaal. Alleen een ’antennetrimmer’ kan nog enige verbetering brengen.
In dit stadium kan nu de input naar de mengtrap zonodig gereduceerd wor
den, zie hoofdstuk 9. Omdat de ontvanger nu goed behoort te werken is het
ook mogelijk de AVR-uitstelspanning, aanspreek- en afvaltijden, voorspanning van de limiter, squelch etc. in te stellen.
Er blijven twee belangrijke punten over: de ingangsimpedantie en de schaalijking.
Ingangsimpedantie
Hier moeten we verschil maken tussen een HF- en een VHF-ontvanger.
Bij een HF-ontvanger kunnen we volstaan met het afregelen van de antennewikkeling op de gewenste waarde, zie hoofdstuk 9. Bij een VHF-ontvanger komen er andere overwegingen in het spel: de ruis van de eerste trap is
sterk afhankelijk van de aanpassing en is minimaal als er een zekere misaan
passing bestaat. De enige manier om optimaal resultaat te bereiken is het
afregelen met behulp van een ruisgenerator, gelukkig een van de goedkoop
ste 'meetinstrumenten*. Een eenvoudige ruisgenerator is eigenlijk geen echt
meetinstrument, omdat bepalen van de absolute ruisgetallen niet mogelijk is.
Afregelen op minimaal ruisgetal en vergelijkingen tussen twee ontvangers
met dezelfde ingangsimpedantie zijn echter wel mogelijk. Fig. 16.9 geeft
twee uitvoeringen, asymmetrische en symmetrische ingangen. Bij de con304

structie worden de leidingen van de condensatoren en de siliciumdiode zo
kort mogelijk gehouden. De siliciumdiode is een UHF-mixertype, de 1N21
en 1N23 zijn voor lage prijzen als surplus verkrijgbaar. De waarde van de
weerstand R is gelijk aan de waarde van de ingangsimpedantie van de ont
vanger, gebruik een niet-inductief type (1/4 watt kool). De bevestiging van
dioden als de 1N21 baart nogal eens zorgen, de juiste houders zijn voor zo
ver bekend niet te koop. De dunne pin van de diode past echter precies in
een coax contrasteker, de metalen ring van de diode past in een klem van
een open zekeringhouder. Eerst solderen, dan diode inprikken!

SYMMETRISCH

ASYMMETRISCH

H

IN 21.
IN23

IN21.
2 £ IN23

2
SOk,
6V

\ ?

»x
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Procedure
Schakel de AVR van de ontvanger uit, evenals de CIO; outputmeter (AF
voltmeter, universeelmeter, scoop) aan de ontvangeruitgang, AF volumeregeling geheel open. Draai de RF sterkteregeling van de ontvanger open tot de
outputmeter een duidelijke indicatie geeft. Dit is de eigemuis van de ont
vanger. Schakel de ruisgenerator in en regel Pi af tot de output van de ont
vanger 3 dB (een factor 1,4) toeneemt. Hoe geringer de stroom door de
diode (dus hoe groter de effectieve weerstand van Pi) hoe beter de S/R ver
houding van de ontvanger. De ingang wordt dus afgeregeld tot Pi zo weinig
mogelijk ’open’ gedraaid moet worden. De neutrodynisatie van een cascode
is evenzo af te regelen.
BELANGRIJK: afregeling op optimale S/R verhouding is NIET hetzelfde als
afregeling op maximale output, de twee punten vallen niet samen. Beneden
30 MHz kan op maximale output worden afgeregeld, daarboven op optimale
S/R verhouding. Controleer of de optimale afregeling van de S/R verhouding
over de gehele band klopt, zo niet dan ingangskring ‘trimmen* op optimale
S/R.
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Vuistregel voor VHF

:

Het afregelen van VHF-ingangen op optimaal ruisgetal kan met een vuistregelmethode worden vereenvoudigd.
Stem de achterzetontvanger af op de werkfrequentie. Schakel de AVR uit
en regel de handregeling zodanig dat de S-meter op de ruis tot ongeveer een
kwart uitslaat. Piek de kringen van de converter op maximale ruis. Stem de
achterzetontvanger dan af op een frequentie die 2% onder de eerste afstem
ming ligt. Als de converter dus op 145 MHz staat, zetten we de achterzet op
145 — 2,9 = 142.1 MHz. Regel dan de antennekring op maximale ruis af
zonder enige andere wijziging van de converter.
Ruisafregeling HF ontvangers
De hierna beschreven methode diende oorspronkelijk om zo goed mogelijke
resultaten (geen overmatige versterking maar ook geen overmatige ruis) te
halen uit oudere ontvangers met slechte mengtrap en overmatige RF verster
king. Dok voor nieuwe ontvangers is deze techniek een goed controlemiddel.
De ontvanger zal doorgaans één leiding van handregeling van de verster
king bezitten, als in fïg. 16.10. Door een kleine modificatie wordt de RF en
MF versterking afzonderlijk instelbaar gemaakt met instelpotmeters. Omdat
hier (vanwege de buizentechniek) met terugregeling ('dichtknijpen’) wordt
gewerkt zal men liever naar een betere methode willen teruggrijpen, zoals in
eerdere hoofdstukken aangegeven.

V
r.t

mix

m f.

a: oude situatie
\r.t regeling

V
r.t.

mix.

m.f.

b.nieuwe situatie

r.t instel

Fig. 16.10 Ruisafregeling HF ontvanger.
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Stem af op de hoogste band, AF en RF regeling vol open. Schakel de trap
voor de mixer uit (verwijderen). Stel de MF regeling in tot de ruis net ver
dwijnt. Bij weer aanbrengen van de RF trap moet de ruis weer verschijnen
(zo niet: vervang mixer). Sluit de antenne-ingang af met een weerstand van
circa 68 ohm. Stel de RF regeling in tot de ruis weer net verdwijnt. Sluit de
antenne weer aan inplaats van de weerstand, de ruis moet weer verschijnen
(zo niet: vervang RF trap). Stel de RF regeling zo in dat de ruis nog net is te
horen.
Schakelt men er een converter voor dan herhaalt men de laatste regeling nog
voor de converter apart.
SCHAALIJKING
Het is een genoegen met een ontvanger te werken die een behoorlijke klop
pende schaal bezit die goed af te lezen is. Dit geldt voor de omroepliefhebber
evengoed als voor de amateurbandenliefhebber, alleen zal de laatste zijn
eisen hoger stellen dan de eerste. De dichtheid van de ijkpunten op de schaal
hangt dus af van het gebruik: voor de omroepluisteraar zijn ijkpunten op
100 kHz die goed kloppen voldoende, de andere punten kunnen geïnterpo
leerd worden. De fouten die bij een dergelijke ijking optreden kunnen be
perkt blijven tot ongeveer 2 kHz, zodat ze ruim binnen de bandbreedte van
een omroepzender vallen. Voor de CW-luisteraar is een dergelijke nauwkeu
righeid niet voldoende, de aanwijzing zal binnen 1 kHz correct moeten zijn.
De kristalcalibrator zal dus een tien deler moeten bevatten voor ijkpunten op
elke 10 kHz bijvoorbeeld of de schaal moet geijkt worden met een frequentiemeter als de BC-221.
Procedure
De ontvanger wordt niet direct na de bouw definitief afgeregeld indien hoge
eisen gesteld worden, de ijking verloopt namelijk aan het begin van de
levensduur van de ontvanger het sterkst. Begin dus met een ijktabel op
papier en maak de schaal pas later. Vóór de definitieve ijking moet de ont
vanger minstens een uur lang op temperatuur komen, bovendien moet de
ijking geschieden in een tochtvrije ruimte bij normale temperatuur.
Verwijderen van afschermingen heeft een sterke invloed op de ijking (door
de aanwezigheid van metalen delen en door de temperatuur) de beste oplos
sing is dus het maken van luikjes’ voor het afregelen. Begin met de CIO
exact op de nulfrequentie in te stellen. Voer een RF-signaal van willekeurige
frequentie in het afstembereik aan de ontvanger toe en stem de ontvanger
af op interferentienul. Controleer nu of de interferentietoon verandert wan
neer de RF-input verandert en zo ja, hoeveel. Een verandering betekent dat
de VFO reageert op veranderingen in de voedingsspanning of’meegetrokken’
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wordt door de mengtrap. Een dergelijke ontvanger is niet goed bruikbaar
voor SSB, nauwkeuriger ijking dan de verandering (in kHz) van de VFOfrequentie zoals vastgesteld bij deze proef heeft geen enkele zin. IJk eerst de
schaal op een aantal ver uiteen liggende punten, bijvoorbeeld 1 MHz, om
fouten door het verkeerd tellen van de ijkpunten te vermijden. Tijdens het
ijken blijft de CIO op de nulfrequentie staan (eventueel af en toe contro
leren) de ontvanger wordt op elk ijkpunt op interferentienul afgestemd met
de hoofdafstemming. Eventuele ’clarifier’ dus in de middenstand. Uiteinde
lijk zal tussen de ijkpunten geïnterpoleerd moeten worden, door middel van
een grafiek (schaalaanwij zing tegen frequentie). Dergelijke interpolatie is
nimmer exact, omdat alleen de allerduurste afstemcondensatoren vrij zijn
van kleine afwijkingen plus en min van de aangegeven curve.
Afregeling en ijking van de ontvanger zijn hiermee voltooid.
TESTEN
Voor de meeste echte metingen aan ontvangers is een professionele meetzender nodig (constante output met geijkte verzwakker, minimale parasi
taire straling). Trimzenders voldoen niet aan deze eisen, maar aangezien
goede meetzenders wel eens als surplus verkrijgbaar zijn, is hierna toch een
korte beschrijving van enige metingen opgenomen. Uitgangsimpedantie van
de meetzender en ingangsimpedantie van de ontvanger moeten gelijk zijn.
Ook zonder meetzender kan een ontvanger in bepaalde opzichten grondig
aan de tand worden gevoeld. Vooral bij de aanschaf van een gebruikte ont
vanger is zorgvuldige contróle nodig om een miskoop te voorkomen. Vaak is
dergelijke controle uiterst eenvoudig.
Algemene inspectie en controle
De volgende tests, die geen kostbare apparatuur vragen en ten dele zelfs
*te velde* kunnen worden gedaan, dienen voor het opsporen van een aantal
ernstige tekortkomingen.
- Is er een compleet en origineel handboek voor het betreffende type?
Zonder dat zijn eventuele wijzigingen niet te achterhalen.
- Inspecteer uiterlijk. Grove beschadigingen wijzen op mogelijke defecten in
onderdelen.
- Inspecteer inwendige: afwijkende bedradingen wijzen op modificaties,
originele buizen of halfgeleiders?, schoon betekent doorgaans een goede
vorige eigenaar, afstem-C gaaf (verbogen platen e.d.)?, elco’s en vaste C’s
goed (lekkage, oude papiercondensatoren zijn niet betrouwbaar)?
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- Inspecteer spoelkemen, ’uitgevreten’ zaagsneden wijzen op force majeure.
- Inspecteer alle schakelaars op vuil en vooral breuk in de dekken. Inspecteer
eventuele printplaten op breuk en reparaties. Inspecteer zeer nauwkeurig
de as van de afstem-C op breuk als het een afstem-C met keramische as
betreft!
- Indien modificaties zijn aangebracht, controleer de aanwezigheid van alle
originele onderdelen en eis compleet schema van modificatie.
- Luistertest: controleer of alle bereiken werken, doe dit overdag om zeker
te zijn dat het hoogste bereik functioneert (defecte spoel), brom? werkt
AVR? Een niet werkende set kan een triviaal gebrek bezitten maar ook een
aantal onherstelbare!
- Controleer schaalijking en voor zover mogelijk afregeling van de MF. Een
kristalfilter moet duidelijk functioneren, voor omschakelbare bandbreedte
geldt hetzelfde. Defecte filters zijn bijna zeker onherstelbaar.
- Stem op hoog bereik ’van links naar rechts’ op een zender of ijkpunt af.
Lees nauwkeurig de stand af (merktekentje op de afstemknop). Stem dan
’van rechts naar links’ op dezelfde zender of hetzelfde ijkpunt af. Noteer
schaalstand. In feite mag hier geen enkele afwijking tussen de twee af
lezingen bestaan: elke afwijking wijst op mechanische speling in vertraging.
Voor de volgende tests en metingen is meer apparatuur nodig.
Gevoeligheid
Meetzenderoutput op nul, er mag geen signaal in de ontvanger te horen zijn
(eventueel meetzender wat verstemmen). Lees de output van de ontvanger
(d.i. de eigenruis van de ontvanger) af met AF-spanningsindicator. Voer dan
RF-signaal toe totdat de output van de ontvanger 20 dB (10 maal) is toe
genomen. Lees het aantal /iV af, dit is de ontvangergevoeligheid voor 20 dB
S/S + N.

Spiegelselectie
Dit kan op twee manieren.
1) Met meetzender: stem meetzender af op gewenste fraquentie, noteer de
output (AF of detectorspanning), stem meetzender af op spiegel en lees
output weer af of (indien deze te laag wordt om af te lezen) verhoog de
output van de meetzender tot dezelfde ontvangeroutput wordt verkregen
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en lees de output van de meetzender af. De meetzender moet een con
stante output leveren over het bereik tussen de twee ingestelde frequen
ties.
2) Een vrij redelijke indicatie van de spiegelselectie kan verkregen worden
door bij de bovenstaande meting niet de meetzender maar de ontvanger
op de spiegelfrequentie af te stemmen. Dit gaat alleen op als de gevoelig
heid van de ontvanger over het bereik tussen signaal- en spiegelfrequentie
redelijk constant is.
MF-ontvangst
Meetzender en ontvanger op gewenste signaalfrequentie, noteer output.
Dan meetzender afstemmen op de MF (de meetzender blijft echter aan de
antenne-ingang!) en output aflezen. Indien geen indicatie wordt verkregen
de output van de meetzender verhogen tot de ontvangeroutput gelijk is aan
de oorspronkelijke en output van meetzender aflezen. Sperkring aan ingang
afregelen op sterkste verzwakking.
Doorlaat
Voor het opnemen van de doorlaat kan een punt-voor-punt meting dienen,
omdat het meten een eenmalige procedure is. De aflezing van vele signaalgeneratoren is niet voldoende nauwkeurig voor deze meting. Uitkomst biedt
hier de CIO van de ontvanger zelf, indien deze over een voldoende groot
bereik afstembaar is. De afstemming van de CIO wordt voorzien van een
schaaltje en dit wordt geijkt door een CIO harmonische af te luisteren (bij
voorbeeld de 2e of 3e harmonische op de middengolf). Dan de output van
de CIO aan de ingang van de mengtrap leggen en doorlaat bepalen. Hierbij
weer de AVR uitschakelen en detector-output meten, eventueel met een
detector volgens Fig. 16.6.
Oscillatorstabiliteit
Direct meten met een teller is de beste oplossing. Een alternatief is vergelijken
van het VFO signaal met dat van een kristalcalibrator. Afluisteren kan
behalve op een extra ontvanger ook geschieden door de twee signalen te
mengen in een normale mengschakeling of door de CIO van de ontvanger in
te schakelen. In het laatste geval is de stabiliteit van de CIO echter mede
bepalend voor de meting.
Zo kunnen nagegaan worden: het effect van temperatuur, het effect van
veranderingen in de voedingsspanning etc. De hoogte van de verschiltoon
kan worden bepaald met een AF-generator of desnoods met een muziek
instrument (piano, orgel).
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AVR karakteristiek
Voor verschillende waarden van RF-input wordt de output van de detector
gemeten en in grafiek gebracht. Professionele ontvangers bereiken waarden
van minder dan 10 dB variatie in output voor 80 dB variatie in input.
ONTVANGST
RF-input
Het is belangrijk de RF-input van de ontvanger binnen de perken te houden
om kruismodulatie te vermijden. Vooral bij een ontvanger die niet optimaal
ontworpen is moet dit goed in het oog worden gehouden. De prettigste
methode om de input in toom te houden is een stappenverzwakker aan de
ingang van de ontvanger. Deze maakt het onder andere mogelijk 'achter
grondgeluiden’ als zijbandgelispel e.d. te onderdrukken, terwijl de werking
van de AVR niet benadeeld wordt. In dat geval blijft ook de ijking van de
S-meter gelden, wat niet het geval is als men aan de RF-sterkteregelaar
draait.
AVR
In een ontvanger met optimale doorlaat zijn de aanspreek- en afValtijden
voor AM en ontvangst met CIO bepaald door de aard van de modulatie.
Een korte afValtijd kan echter soms ook voor ontvangst van CW en SSB
nodig zijn, namelijk in geval van ernstige storing van het ontladingstype.
Anders ligt de zaak als de doorlaat van de ontvanger te breed is. De AVR zal
hier aanspreken op zenders die naast de gewenste liggen, zodat bv. een
sterk CW-station gaten zal laten vallen in de ontvangst van een zwak AMstation en een sterke AM-zender zwakke zenders ernaast kan wegdrukken.
In dergelijke gevallen moet men empirisch de beste regeltijden van de AVR
bepalen en vaak is het beter de AVR geheel uit te schakelen. Fading is
minder erg dan het verdrinken van een signaaltje!
Afstemming
Terwijl het afstemmen op een normaal AM-signaal geen problemen hoeft te
bieden met een stabiele ontvanger, is het mogelijk een fundamentele fout te
begaan bij het afstemmen op een zender met gebruik van CIO, dus een CW,
SSB of - al dan niet kunstmatige - DSB-zender. Zelfs gerenommeerde hand
boeken geven voor de afstemming foute raadgevingen!
Als we er van uitgaan dat de doorlaat van het MF-gedeelte correct is heeft de
CIO voor alle soorten modulatie een nauwkeurig bepaalde frequentie. Het
vervelende is dat een CW-zender met een breedbandige ontvanger op een on
eindig aantal manieren kan worden afgestemd: voor elke willekeurige CIOfrequentie is zodanig af te stemmen dat een interferentie van ongeveer
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1 kHz wordt gehoord. Zolang nu de zender maar ergens in de (brede) door
laat ligt is hij hoorbaar, al kan hij behoorlijk verzwakt zijn (fig. 16.1 la).
Vandaar de instructie: ‘afstemmen en de BFO afregelen op 1 kHz interferen
tie’. Voor SSB en DSB luidt dan de instructie: ‘afstemmen (hoe eigenlijk?)
en BFO afregelen op goede verstaanbaarheid’. Dit is met een inferieure of
ouderwetse ontvanger haast de enige mogelijkheid, omdat de BFO daar wel
fijn afstembaar is, maar de afstemming van de ontvanger zelf te grof is.
Heeft de ontvanger een scherpe doorlaat dan loopt het afstemmen op deze
manier mis, de zender valt gedeeltelijk buiten de doorlaat, fig. 16.1 lb.

MF-doorlaat

/
MF-doorlaat

/
draaggolf

Fig. 16.11

\
BFO

Gevolgen van onjuiste afstemming.

SSB
modulatie

De enige juiste procedure voor het afstemmen als gebruik wordt gemaakt
van de CIO is daarom als volgt:
1) Regel de CIO af op de correcte frequentie voor de zender in kwestie
(op de plaats van de draaggolf voor AM, op de plaats van de onderdrukte
draaggolf voor SSB, op 1 kHz boven of onder de nulfrequentie voor CW)
en laat de CIO daar staan. De afstemming van de CIO kan dus een schaal
tje hebben met merkpunten voor de nulfrequentie, idem plus en minus
1 kHz en de correcte frequenties voor boven- en onderzijband (— 20 dB
punten van de doorlaatkromme). Bij sommige professionele ontvangers
is dit inderdaad het geval.
2) Stem dan met de ontvanger af op maximale verstaanbaarheid. Kan dit
niet dan deugt de ontvanger niet! Is de afstemming wel stabiel, maar te
grof, dan kan een clarifier veel verbeteren.
Van deze procedure mag alleen in noodgevallen worden afgeweken:
een interferentietoontje kan men soms buiten de doorlaat laten vallen door
de CIO iets te verstemmen en de ontvanger dan opnieuw af te stemmen.
Er valt dan natuurlijk ook een deel van de gewenste modulatie buiten de
MF-doorlaat.
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Codes voor rapportage
Het is gebruikelijk ontvangstrapporten op te stellen in een code, de SINPO
of SINFO code. De betekenis is als volgt:
S = strength (sterkte); I = interference (storing door andere zenders);
N = noise (ontladingsstoringen); F = fading; (P = propagation disturbance,
hetgeen op hetzelfde neerkomt); O = overall (algemeen).
De scores lopen voor deze signaaleigenschappen van 1 (zeer slecht) tot 5
(zeer goed).
Praktische tips
Hoewel dit boek van het begin af aan is bedoeld als een technische gids en
niet als een handleiding voor de luisterpraktijk, blijkt dat in die praktijk
vaak meer aandacht wordt besteed aan administratie (rapporten versturen)
dan aan uitbuiten van technische middelen of documentatie voor eigen
gebruik. Vandaar enige tips.
Shack: een 'professionele’, niet-rommelige opstelling is een noodzaak.
Geluiddemping voorkomt niet alleen afleiding, maar ook irritatie van huis
genoten (RTTY!). Gebruik van een koptelefoon is altijd aan te bevelen.
Identificatie: identificatie van een signaal is een absolute voorwaarde. Het
loont de moeite een cassetterecorder permanent aan de ontvanger te ver
binden en deze altijd in de stand ’pauze’ te schakelen zodat hij door één
druk op de knop gaat opnemen. Sommige signaaltjes duren maar zeer kort!
Een werkelijk nauwkeurige frequentie-uitlezing is een noodzaak voor iden
tificatie, een universele mogelijkheid is noodzakelijk als men de beste oplos
sing van aparte LF en HF ontvangers kiest. Een wat omslachtige maar prima
oplossing is een BC-221 met een teller eraan.
Men moet steeds bedacht zijn op het feit dat men met een spiegel of een
kruismodulatieprodukt heeft te maken! Fouten door kruismodulatie kunnen
o.m. worden opgespoord door het ingangssignaal te verzwakken: parasitaire
produkten worden dan meer verzwakt dan echte signalen. Voor identificatie
van spiegels kan men gebruik maken van het feit dat spiegels inderdaad
gespiegeld zijn: het mengproduct (de MF) zal bij verstemmen van de VFO
voor signaal en spiegel precies omgekeerd veranderen. Door op zwevingsnul
af te stemmen met de CIO zal men kunnen controleren of het mengprodukt
hoger of lager wordt. Dit is uiteraard afhankelijk van de ligging van het
VFO signaal t.o.v. het ingangssignaal - meestal is de VFO hoger.
Beveiliging: buitenstaanders kunnen ernstige schade aanrichten en ook zelf
oplopen! In het algemeen ontstaat eerder een warboel van snoeren dan een
ordelijke en veilige opstelling! Veel te weinig wordt rekening gehouden met
de mogelijkheid van onweer: laat nooit een antenne aan een niet-werkende
ontvanger zitten.
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RADIOGOLVEN EN HUN EIGENSCHAPPEN
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van de banden, propagatieverschijnselen, oppervlaktegolf,
ruimtegold, ionosfeerpropagatie, stralingshoek, kritische fre
quentie, MUF, dode zone, meervoudige reflectie, fading, zonneactiviteit en ionosfeer, zonnevlekken, long-delayed echoes,propagatie boven 30 MHz, overzicht van de resultaten op de verschil
lende banden.
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2.

DE RADIOGOLF ALS DRAGER VAN INFORMATIE
Gesleutelde draaggolf, amplitudemodulatie, enkelzijband,
dubbelzijband, andere modulatiemethoden, optimalisatie van
het communicatiesysteem, standaardafkortingen van modulatie
methoden.
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3.

AFSTEMKRINGEN
Reactanties, serie- en paraUelkringen, resonantiefrequentie,
kwaliteitsfactor, bandbreedte, skin-effect, L/C verhouding,
gekoppelde kringen, vermijden van koppeling tussen kringen,
soorten spoelen, impedanties en aanpassing, spoelen voor VHF,
Lecherlijn, coaxiale geleiders, golfgeleiders en trilholten, striplijn,
koppeling van UHF kringen, berekenen van zelfinductie.
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PRINCIPES VAN ONTVANGERS
De rechtuitontvanger, diodedetectie, belasting, tekort
komingen, ontdemping, regeneratieve ontvangst, de superheterodyne, frequentietransformatie, opzet van de superheterodyne, tekortkomingen van de superheterodyne, spiegels, een
praktische proef.
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BETERE DETECTOREN -BETERE ONTVANGERS
Tekortkomingen van eenvoudige detectie, de BFO, de heterodyne,
productdetector, de moderne heterodyne, voordelen en nadelen, de
synchrodyne, communicatiesystemen, beoordeling, conclusies.
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ONTVANGERSPECIFICATIES
Doorlaatcurve, spiegelselectie, ruis, blokkeren, kruismodulatie,
intermodulatie, MF doorslag, lekken, interne oscillatoren,
oscillatorruis, stabiliteit van de afstemming.
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PLANNING EN CONSTRUCTIE
Functionele eenheden, afstembereik, éénknopsafstemming,
tweeknopsafstemming, afleesnauwkeurigheid, spiegelselectie,
het MF gedeelte, het AF gedeelte, actieve elementen, compo
nenten, chassis en bouw, signaalkringen, litzedraad, kruis
wikkelen, gegevens van kernmaterialen.

8.

ANTENNES EN HUN AANPASSING
Theorie, keuze van de lijn, ATU’s, HF antennes, grondbe
grippen, halve golf dipool, multiband antennes, verticale
antennes, verticale antenne met trucjes, VHF antennes, ge
vouwen dipool, balun, drie-element Yagi voor 2 meter,
ruitantenne, de ’discone’, general coverage antennes, binnenantennes, joystick antenne, travelling-wave dipool, de TFD
antenne, actieve antennes, richtantennes, algemene eigenschap
pen, raamantennes, ferrietantenne, sense-antenne, adcockantenne, effecten bij peilantennes, actieve richtantennes.
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ONTVANGERINGANGEN
Ruisgetal, ruistemperatuur, intercept point, richtlijnen, bescher
ming van de ingang, ingangsverzwakkers, RF trimmer, signaal
kringen, beperking van de RF versterking, Penthode, Cascodeschakeling, serie-FET schakeling, kathode (source-) koppeling
balansversterkers, mengtrappen, dubbel triodemengtrappen
straaldeflectiebuis, balansmengtrappen, ringdiodemixer, convertors.
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149
OSCILLATOREN
Oscillatorruis, VFO’s , stabiliteit, afleesnauwkeurigheid, clarifier,
actieve en passieve elementen, mechanische uitvoering, temperatuursinvloeden, kernen, afregeling, isolatie van de ontvanger,
capaciteitsdioden, FET VFO met TC gelijk nul, kathode (source)
gekoppelde VFO, Seiler oscillator, FET-seiler, Clamp diode,
buffertrappen, het berekenen van de gelijkloop, bandspreiding,
kristaloscillatoren, Colpitts, Butler oscillator, Goral oscillator,
frequentievermenigvuldiging, overtone oscillatoren.
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MF VERSTERKERS EN FILTERS
Keuze van de MF, doorlaat, variabele bandbreedte, pass-band
tuning, filters, kristalfilters, toepassingen van de ’notch’, andere
kristalfilters, behandeling van surpluskristallen, versterkers,
stabiliteit, buizenversterkers, FET’s, transistoren, IC*s.
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DETECTIE EN AVR
Uitstelspanning en tijdconstante, problemen voor CW en SSB,
detectoren, AM-detectie, FM detectoren, product-detectie,
de CIO, de AVR detactor, serie-schakeling, diodenverzwakkers.
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ACCESSOIRES, AF EN VOEDING
S-meters, storingsbegrenzing, squelch, Q-vermenigvuldigers,
AF versterkers, filters, luistermoeheid, voedingen, Q-5er, digi
tale afstemuitlezing.
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BIJZONDERE TECHNIEKEN
Communicatie-ontvangers in de jaren ’80, RTTY code, seinsnelheid, modulatiemethode, de shift, decodering, ontvanger,
converter, hulpschakelingen, de printer, diversity ontvangst,
MF-LF converter, general coverage, theorie van de PLL,
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MEETINSTRUMENTEN
Voltmeters, digitale voltmeters, elektronische voltmeters,
digitale teller, kristalcalibratoren, frequentiemeter BC-221,
meetzenders, golfmeters, Lecherlijnen, buisdipper, halfgeleiderdipper, ijken, gebruik van de dipper, metingen met
impedantiemeter, selectieve voltmeter, aperiodische mixer,
de doos van Pandora, fllterscoop.
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AFREGELING, TESTEN, ONTVANGST
Het MF gedeelte, kristalfilters, mechanische filters, afregeling
van VFO en ingang, signaalkringen, VFO, ingangsimpedantie,
procedure, vuistregel voor VHF, ruisafregeling HF ont
vangers, schaalijking, testen, gevoeligheid, spiegelselectie,
MF ontvangst, osciUatorstabiliteit, AVR karakteristiek,
RF-input, AVR, afstemming, codes voor rapportage.
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