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Inleiding.
Beste OM, YL, XYL, ONVL,
Dat V.R.A. voor dienstverlening staat is jullie zeker al bekend. Wij gebruiken de (schaarse)
middelen –vooral van jullie bijdragen- om informatie te verzamelen en om die ook weer te
verspreiden. Voor ons geen snoep- en andere reisjes (behalve die wij zelf betalen, natuurlijk!)
maar een volledige inzet voor de Vlaamse radioamateurs.
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar wij kunnen in elk geval rekenen op een aantal zeer
geïnspireerde en gemotiveerde vrienden. Eén van hen is Willy Acke, ON4AW. Hij is nog altijd
een verwoed verzamelaar van alles wat ook maar enigszins met onze hobby te maken heeft.
Door zijn hogere opleiding en zijn ervaringen als docent in verschillende hogere instituten is hij
ook steeds bezig met informatie te verzamelen en te bundelen in interessante artikels.
Bijna 2 jaar geleden bezorgde hij ons een dossier over “de decibel en zijn toepassingen”; een
vrij lijvig document, wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot om lezen. In 17 afleveringen
hebben wij die reeks in “RadioAmateur” gepubliceerd. In het nummer 13-88 van 1 december
2010 verscheen het slotartikel.
Van uit verschillende hoeken werd mij gevraagd of deze reeks niet in zijn geheel als extra uitgave
gepubliceerd kon worden. Bij V.R.A. kan dat natuurlijk wel. Al was het niet zo eenvoudig om
dat allemaal gedaan te krijgen. Voor de consistentie hebben wij (bijna) alle formules en
berekeningen in de tekst omgezet in een ‘vergelijkingseditor’; wij hebben ook voor de operatoren
geprobeerd stelselmatig dezelfde symbolen te gebruiken en ook dat was niet zo vanzelfsprekend.
Wij hebben bovendien voetnoten toegevoegd waar wij dat nodig vonden en bijkomende figuren
en foto’s.
Maar de grote verdienste ligt uiteraard bij Willy, die wij van harte danken voor dit mooie werk
dat wij jullie bij deze graag aanbieden.
Bedankt Willy.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2011
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Enkele ontvangers voor sterrenstraling, over balansmengtrappen en enkel zijband.
door Willy Acke, ON4AW.

Luisteren naar hemellichamen is ook mogelijk op de VLF= ZLF (zeer lage frequenties), getuige
daarvan is de schakeling hieronder.
Voor de ontvangst is een antenne nodig die 20 kHz tot 530 kHz kan ontvangen, we denken
daarbij aan de lange golf ontvangers op vroegere schepen, of bv. een Beverage antenne (lange
draad).
Wat de antenne betreft voor een dergelijke ontvanger, vindt men een groot aantal voorbeelden,
door op internet te gaan kijken met de Google-zoekterm: ‘VLF loop-antenna’.
Een lus-of een kader-antenne blijkt in dit geval ook te werken.

3

Met een VLF uitrusting kan men veranderingen in de hogere atmosfeer, veroorzaakt door de
activiteit van de Zon opsporen en meten.
Hieronder staat een voorbeeld van een met een VLF-ontvanger opgenomen zonnevlekkentoestand, waar de tijd uitgezet is langs de basislijn (x-as).
Men stelt vast dat het eerste deel van de registratie, opgenomen tijdens de nacht, relatief vlak
is. Bij het opkomen van de Zon wordt dit gedeelte gevolgd door een piek die bijna onmiddellijk
terug daalt.
De tamelijk vlakke lijn die daarop volgt geeft de straling en de daardoor veroorzaakte ruis van
de Zon weer, gevolgd door enkele kleinere uitwijkingen.
Deze laatsten zijn het gevolg van het feit dat de sterkte van de straling van de Zon, nu in staat
is de bovenste lagen van de aardse atmosfeer te ioniseren.
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.
Deze vaststellingen, betrokken op een willekeurige radiotelescoop:
Conceptueel, dus van opvatting, verschilt een radiotelescoop niet veel van een normale radioontvanger, alhoewel sommige bijzondere functies gespecialiseerd zijn, om de correcte
verwerking van zwakke signalen te garanderen.
In het geval van de eenvoudigste opbouw is een radiometer uitgerust met een geschikt
antennesysteem aan de ingang van een zeer gevoelige breedband ontvanger, om de intensiteit
van de kosmische ruis te meten. Hiervoor is uiteraard ook een breedband antenne nodig, waarbij
we als radioamateurs vooral kunnen kiezen tussen een ruitantenne of rhombic, een helicoïdale
antenne of helix en een logarithmisch periodische antenne, afgekort LPA, of een parabool.
Basisstructuur van een radio-astronomie ontvanger, in zijn eenvoudigste vorm.
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De LNA kan voorafgegaan worden door een banddoorlaatfilter.
In deze eenvoudige superheterodyne ontvanger wordt het signaal van de radiobron, een ster,
opgevangen door de antenne en naar de ingang van de eerste trap, een HF geruisarme
voorversterker geleid (LNA: Low Noise Amplifier) met een typische versterking van de orde van
20 tot 50 dB. met zeer gering ruisgetal dat samen met andere parameters zoals de bandbreedte
en de integratietijd de gevoeligheid van de radiotelescoop bepaalt.
Het versterkte signaal wordt omgezet in een lagere middenfrequentie door een mengtrap met
bijbehorende plaatselijke oscillator, waarbij deze in frequentie omgevormde spanning een MFvermogen heeft dat recht evenredig is met de sterkte van de op de antenne invallende straling.
Het grootste deel van de versterking van een superheterodyne ontvanger, van de orde van 60
tot 90 dB wordt verwezenlijkt door de MF-versterkerketen die derhalve kenmerken met een
voldoende stabiliteit moet vertonen en bezitten. Op het gebied van typisch sterrenkundige
waarnemingen is het de bedoeling om elke miniscule vorm van fluctuaties te meten, veroorzaakt
door allerlei uitbarstingen, vlammen, ontploffingen, stormen... en de daarmee gepaard gaande
verschijnselen op de bestudeerde hemellichamen te observeren.
Het heeft dus niet veel zin in dergelijke ontvangers een automatische versterkingsregeling
(AGC= ASR= AVC) in te bouwen, die dit alles zou nivelleren, terwijl men hier juist een groot
dynamisch bereik nastreeft. [in enkele van de hieronder afgebeelde voorbeelden van ontvangers
zal wel een AGC zitten, maar laten we deze wegdenken voor typisch astronomische
toepassingen.]
De MF-versterker wordt gevolgd door de detector met een kwadratische karakteristiek, waarvan
de amplitude van de uitgangsspanning, (nog steeds evenredig is met het vermogen van de
invallende straling), opgepikt wordt door de antenne, verder versterkt, en geïntegreerd.
Deze laatste functie wordt toevertrouwd aan een ‘faseversterker-integrator met post-detectie’,
die een verdere verwerking van de informatie uitvoert door ze te sturen naar een (monitor)
beeldscherm en registratieapparaat.
(opnemer/recorder, systemen voor het automatisch ophalen van gegevens voor een PC, enz.).
De versterker-integrator na de detectie (met een frequentieweergave van een laagdoorlaatfilter), minimaliseert ongewenste schommelingen van het nuttig signaal, optimaliseert de
gevoeligheid van het systeem en voert een gemiddelde van de gedetecteerde spanning uit
volgens een vooraf bepaalde (en programmeerbare) functie van de tijd, met waarden variërend
van onderdelen van een seconde tot honderden seconden.
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Voorbeelden van de verwerking van de op de antenne invallende golfvormen van
spanningen door sterstraling:

Een belangrijke eigenschap van een radiometer, is behalve het bezitten van een voldoende grote
gevoeligheid, de ruis-temperatuur van de antenne te kunnen meten in vergelijking met de
achtergrondruis.
In de rechts staande formule is:
Β= Rx- bandbreedte; N= aantal registraties; To= ruis-temperatuur van de ontvanger; 0=
integratie- tijdsconstante; ΔΤ= tijdsverloop gedurende hetwelke het kleinste detecteerbare
signaal aanhoudt.
De figuur toont de verwerkte spanningen bij het doorlopen van de verschillende trappen van een
radioastronomie ontvanger of zogenaamde ‘radiometer’ met aandacht voor elke specifieke
functie.
Het ontvangende systeem moet gevoelig genoeg zijn, uitgerust met de geschikte verwerkende
parameters om variabele bronnen in de tijd (bijvoorbeeld Pulsar’s) te bestuderen.
Het is best de antenne-bundel met een servo systeem gericht te blijven houden op de bron van
de straling en deze te blijven volgen, alsook haar veranderingen in intensiteit die vrij willekeurig
kunnen variëren in functie van de tijd.
Zo bekomt men het radio-equivalent van een (gescande) foto.
De kosmische radiostraling kan zowel op zeer smalle frequentiebanden uitzenden als op een
breed continu spectrum met gelijktijdig veel frequenties.
Uitzonderingen op deze laatste regel zijn wolken, gekenmerkt door een uitstoot met een zeer
smalle frequentieband, als gevolg van atomaire en moleculaire plotse overgangen (bijvoorbeeld
door interstellaire MASER’s).
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Ruis van enkele hemellichamen, nevels en sterrenstelsels, gemeten in functie van de
frequentie.

Radiometrische technieken onthullen de natuurlijke radio-emissie van sterren-kundige materies
in het licht van hun thermodynamische toestand, steeds met een breed spectrum, en een
bepaald ontvangen vermogen zoals blijkt uit de bovenstaande grafiek.
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Enkele gemeten soorten ruis:

Een ander belangrijk verschil tussen de radio-uitzendingen en de kosmische radiostraling is dat
de eersten zenden op frequenties die, met zeer smalle frequentiebanden (met het oog op de
verdeling van de frequenties met tal van programma's uit veel verschillende stations: te
optimaliseren), terwijl de tweede in het algemeen een continu spectrum uitstralen, gelijktijdig
dus: alle frequenties.
Uitzonderingen op deze regel zijn diffuse wolken, gekenmerkt door een wijdverbreide uitstoot,
met een zeer smalle frequentieband tot gevolg door atomaire en moleculaire overgangen
(bijvoorbeeld in een interstellaire MASER).

9

Ruisfactor en Ruisgetal.

Een versterker met negatieve terugkoppeling, dus tegenkoppeling tussen de collector en de
basis, en een niet ontkoppelde emitterweerstand met de bedoeling de ruis te verkleinen.
Elk sterretje ‘*’ in deze eenvoudige schakeling, duidt op een bron van ruis.
De uitgangsweerstand van de signaalgenerator die een versterkingstrap stuurt, zoals hierboven
weergegeven, is gekenmerkt door een thermisch ruisvermogen. Dat is een natuurlijk
verschijnsel dat optreedt in de resistieve component van een impedantie.
Het wordt veroorzaakt door de willekeurige beweging van elektronen binnen een geleidend (of
halfgeleidend) materiaal.
Merken we op dat het reactieve gedeelte van de impedantie geen bron is van een thermisch
ruisvermogen, omdat de spanning over een zuivere reactantie en de stroom door de reactantie
in fase-kwadratuur (90°) verkeren op de gekozen frequentie.
De gemiddelde waarde van het product (=vermogen) van deze twee (spanning en stroom) is
nul. Als dit waar op één frequentie, dan is het waar voor alle frequenties.
Dit geldt ook voor een zuiver dynamische weerstand van een in de doorlaatzin geleidende PNverbinding, die ook geen bron is van thermische ruis.
Een PN-junctie kan echter wel te lijden hebben onder zogenaamde ‘shot-effect’-ruis, die we
kennen uit de studie van de buizen, als elektronen botsen op elektroden, en die overgangslagen
bestaan ook bij halfgeleiders, maar deze soort ruis blijkt slechts de helft zo groot te zijn als
thermische ruis, dus dat valt mee. Passieve elementen genereren ook thermische ruis.
Actieve componenten zoals transistoren genereren thermische ruis en andere types, zoals
schotruis en flikker (=1/f) -ruis.
Al deze ongewenste verschijnselen zitten inwendig gesuperponeerd op de versterkte spanning
van de generator.
Daarom is de ruisfactor van een enkele versterkertrap een maat voor hoeveel de signaalruisverhouding de degradering aangeeft van een spanning die een versterker doorloopt.
F is de ruisfactor en S/N is de signaal-ruisverhouding van de ingangsspanning, afkomstig van de
signaalgenerator.
De tegenkoppeling en daarom de versterker-prestaties spelen samen met de grootte van de
ingangs-en uitgangsimpedantie van de schakeling ook een rol in het ruis-gebeuren.
Dus S0/N0 is de signaal-ruisverhouding aan de uitgang, en kTB is het thermische ruisvermogen
dat beschikbaar is over elke waarde van een weerstand (k*T= -174 dBm in een 1-Hz
bandbreedte op kamertemperatuur).
G is S0/Si, dat is de beschikbare vermogenversterking van de versterkertrap, en B de ruisbandbreedte aan de uitgang van de versterker in de veronderstelling dat deze niet breder is dan de
ruisbandbreedte aan de ingang van de versterker.
Een ideale rechthoekige frequentiekarakteristiek zou een maximum constante waarde hebben
op de referentiefrequentie.
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k= Boltzmann's constante= 1.38 x 10-23 Joules/ºK
Τ= Absolute temperatuur= (-) 290 ºΚ
k * T = 4 x 10

-21

W= -174 dBm
2

Ν= beschikbaar thermisch ruisvermogen=(en) /4R= k T B
Versterking van de trap= G
Ruisfactor (NF)= F
Bandbreedte= Β
Inwendig in de versterker gegenereerde ruis= N = (F-1)*k T B G
s
Het gebied onder de rechthoek is gelijk aan de oppervlakte onder de eigenlijke filterkromme,
d.w.z. dat de ruis binnen de rechthoek, en de ruis onder de eigenlijke filterweergave gelijk zijn.
De breedte van de rechthoek wordt daarom de ruisbandbreedtegenoemd.
Een deel van de ruis aan de uitgang is de versterkte thermische ruis, afkomstig van de
signaalgenerator.
Om de grootte van de ruis te vinden die binnen de versterkertrap zelf gegenereerd wordt, is het
dus nodig dat ruisgedeelte af te trekken van de totale uitgangsruis.
F= (S i / N i ) / ( S 0 / N 0 ) = N0/(k*T*B*G).
Lossen we deze uitdrukking op om N0 te vinden, dan resulteert dit in N0= kTBGF.
Trekken we van N0 de thermische ruis af, die afkomstig is van de signaal-generator, dan vinden
we de eigen versterkerruis, veroorzaakt binnen de versterker: N s = N0 - k T BG= k T BFG - kTBG=
( F - 1 ) * ( k * B*G).
In het algemeen is de eigen ruis van een versterkertrap gelijk aan de uitgangsruis, verminderd
met de versterkte ruis van de vorige trap.
Tenslotte wordt het ruisgetal NF (=’Noise Figure’), gedefinieerd als 10 maal de logaritme van F,
de ruisfactor.
De ruisfactor van een passief apparaat of element, die bestaat ook.
De hierboven voorgestelde versterker kan inderdaad ook een passief filter zijn, een verzwakker
of een andere passieve component zonder versterking, maar die wel inwendig een thermische
ruis genereert, zoals sommige weerstanden.
In een dergelijk geval, is de uitgangsruis als thermische ruis, even groot als de thermische ruis
van de generator alleen, dus vooral met het aandeel aan ruisvermogen kTB.
Bijvoorbeeld, een 3 dB verzwakker heeft een 3-dB ruisgetal, of een ruisfactor 2, omdat
10*log(2)= 3.
Dit geldt alleen als er geen versterking of geen schot- ruis of (1/f)- ruis binnen de beschouwde
passieve component aanwezig is, en dat ervan uitgegaan wordt dat alle beschouwde onderdelen
en de generator dezelfde temperatuur bezitten.
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Enkele voorbeelden van ontvangers voor sterrenkundige waarnemingen:
1) 21 c m o nt v an g er :

Deze astronomische ontvanger werkt op de 21 cm golflengte van de waterstoflijn, met een HFketen waarin de frequentie naar beneden geconverteerd wordt, naar lagere frequenties.
Vanaf die trap wordt de beschikbare informatie gedetecteerd met de bedoeling het vermogen te
meten dat door de radiobron, een ster of een ander hemel-lichaam, wordt uitgestraald.
Een aantal van de voorgestelde componenten zijn in overeenstemming met gelijkaardige
systemen zoals EME (Earth to Moon communicatie, onder meer door W6/PA0ZN), en SETI
(Search for Extraterrestrial Intelligence).
2) Typ i sc h S ET I - am a t eu r - s t at io n :
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Hieronder: Jenny Bailey, G0VHQ, regionale coördinator van SETI, in Engeland.

3) E.M.E.(Earth-Moon-Earth):
De OM’s, geïnteresseerd in Moonbounce, kunnen best hun licht opsteken (waar deze foto uit
afkomstig is) op:
http://www.nitehawk.com/rasmit/ws1_1.html
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Mike Watanabe, JH1KRC in zijn UHF-moonbounce shack.
Hij werkt samen met DK0MM voor QSO’s via weerkaatsing op de Maan.
Het grijze paneel met meters op de achtergrond is een door hem gebouwde vermogen-versterker
voor twee banden, namelijk 432 MHz en 1296 MHz.
Op de 23 cm band uitgerust met caviteiten, en 600 W uitgangsvermogen afleverend.

Links:PA3CSG thuis

Rechts: JM19NW in Mallorca op 1024 MHz.

4) UHF-ontvanger:
De frequentie waarvoor de paraboolantenne werd ontworpen, wordt omgezet naar 50 MHz zodat
ze kan gemeten worden met een daarvoor geschikte teller.
Het ontvangen signaal zelf, wordt eerst omgezet van 1,7 GHz tot 400 MHz d.m.v. een 2,1 GHz
oscillator, opgesteld op het voetstuk van de antenne.
Het signaal wordt vervolgens geconverteerd naar 60 MHz met een 340 MHz oscillator, en dan
omgezet in 50 MHz met een plaatselijke oscillator in de ontvanger.
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5) ZHF- (VHF-) ontvanger (137 MHz).
De VHF ontvanger vangt het signaal op via de VHF antenne, die bestaat uit 4 helicoïdale
antennes zoals hieronder voorgesteld.
Door een comparator, wordt de richting van een gevolgde satelliet bepaald met behulp van de
door de vier in fase werkende antennen opgepikte signalen.
De frequentie van de ontvangen spanning wordt vervolgens omgezet in 50 MHz.
Dit gebeurt, net zoals in de hierboven staande UHF ontvanger, met de uitgangsspanning van
een plaatselijke oscillator, gemonteerd in het voetstuk van de antenne.
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B re e db a nd - a nte n n en .
Voor spectrografen en multifrequentie radiometers hebben we antennes nodig die werken over
een breed frequentiebereik.
In dit verband zijn ruitvormige antennes of “rhombic’s“ van historisch belang.
Ze zijn vandaag verdrongen door moderne ontwerpen, waaronder als meest gebruikte, de
helicoïdale antennen, en periodisch logarithmische antenne (PLA).
De PLA bestaat uit een reeks evenwijdig geplaatste dipolen, met afnemende grootte, op een
afstand van ongeveer 0,1λ op verschillende golflengten van elkaar geplaatst, en met de
ontvanger verbonden door een gemeenschappelijke transmissielijn.
Met een geschikte keuze van de afmetingen, werkt deze samengestelde antenne over een band
die iets kleiner is dan het gebied tussen de resonantiefrequenties van de langste en de kortste
dipolen.
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Bandbreedten van 3:1 tot 10:1 worden gemakkelijk verkregen.
Op elke frequentie wordt de antennestroom geconcentreerd in de dipolen die dichtbij resonantie
zijn.
De LPA vertoont een vrijwel constante versterking (meestal 5 tot 10 dB) over heel haar
operationele band.
De effectieve antenne-oppervlakte is recht evenredig met λ2 hetgeen zeer gunstig is, vermits we
weten dat elke antenne beter presteert, naarmate haar oppervlakte groter is.
De afstand tussen naburige dipolen is evenredig met de dipoollengte.
De LPA wordt het best gevoed met een twin, dus een symmetrische twee-draadslijn, en nooit
rechtstreeks met een coaxiale kabel, anders bederft men heel de werking, zoals bij alle
symmetrische antennes waar men op de voedingsklemmen rechtstreeks een coax aansluit.
Men vermoordt de antenne. Via een balun voeden met een kabel gaat natuurlijk wel. Ook dan
ontstaat de gepaste fase-betrekking tussen de opeenvolgende dipolen.
De gekruiste voedingslijn die alle dipolen met elkaar verbindt, eindigt op een kortsluiting op een
afstand λmax./8 voorbij de langste dipool, waarin λmax. de langste werkende golflengte is.
Een op de LPA lijkende antenne is de conische helix. Dit is een spiraal gewikkeld rond een conisch
oppervlak.
Het is eveneens een breedband antenne met eigenschappen die gelijken op die van de LPA.
De conische helix antenne is circulair gepolariseerd.
Antennes van dit type kunnen bv. toegepast worden op operationele golflengten van 2,5 tot 15
m.
Golflengten tot enkele meters (bv. 6 m) zijn ook mogelijk met een LPA als goede breedband
ontvangstantenne.
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LPA 80 MHz tot 1000 MHz
LPA 50 MHz tot 1300 MHz breedband
Kernreacties binnen de Zon en andere gelijkaardige sterren.
Er wordt aangenomen dat na de Big Bang, het juist gevormde Heelal voornamelijk bestond uit
waterstof en helium.
Deze elementen werden omgezet in verschillende elementen in de nucleaire fabrieken die de
sterren zijn, door een proces genaamd ‘nucleosynthesis’.
In tegenstelling tot de nucleaire installaties die wij hebben op de Aarde, produceren de sterren
geen energie door het splitsen van atomen door middel van kernsplijting. Integendeel voegen
ze de atomen samen door middel van kernfusie. De eis opdat een fusieproces zou kunnen
beginnen, is het heersen van een extreem hoge temperatuur van meerdere miljoenen ºC.
In de kernen van pas geboren sterren, fuseren de waterstofatomen samen om het volgende
zware element te vormen, namelijk helium.
18

Nadat de waterstof uitgeput geraakt, zullen de heliumatomen samensmelten om koolstof te
vormen. En als de helium op is, fuseren de koolstofatomen om zuurstof te vormen.
Dit productieproces van steeds zwaardere elementen gaat door totdat de ster uiteindelijk sterft.
Onze Zon zal stoppen te bestaan als nuttige straler, tijdens de koolstof-zuurstof fase van de
fusie. De sterren die een paar keren groter zijn dan de Zon, hebben kernen die volledig bestaan
uit ijzer, want dat is de laatste fase van een fusie. Elementen zwaarder dan ijzer, ontstaan tijdens
supernova-explosies.
Laten we nu diepgaander de nucleaire reacties bekijken die plaatsvinden in een hoofdreeks-ster
(in het reeds vroeger bekeken H/D diagram), zoals onze Zon.
Er vinden twee reacties plaats, namelijk de Proton-Proton-reactie en de koolstof-stikstofzuurstof-cyclus:

De temperatuur-afhankelijke elementaire reacties die plaatsvinden in een ster:
(a) Proton-proton reactie
(b) Koolstof-stikstof-zuurstof cyclus.
De Proton-Proton (PP) reactie:
De PP-reactie is de primaire energieproducent in en van sterren zoals onze Zon. In de kern van
de Zon, waar de dichtheid ongeveer 100 keer deze bedraagt van water, en een temperatuur
heerst van ongeveer 1,5 x 107 ºC, wordt de waterstof geïoniseerd tot een staat van plasma, dat
bestaat uit vrije elektronen en protonen.
De warmte zorgt voor voldoende energie om de waterstof ionen onderling te laten botsen met
genoeg kracht om de onderlinge afstoting, te wijten aan de wet van Coulomb, te overwinnen,
met het gevolg dat ze fuseren.
Wanneer twee protonen (1H) fuseren, vervalt één daarvan tot een neutron door β+ -verval, en
vormt daarbij een deuterium (2H).
Het verval brengt ook een anti-elektron (=positron) voort en een neutrino (υ). Het positron zal
later botsen met een elektron waarbij die twee elkaar vernietigen, en twee gammastralen
(=hoog energetische fotonen) vrijkomen.
De neutrino interageert zeer zwak met gelijk welke andere stof en zal daardoor de Zon kunnen
verlaten. Het vers gevormde deuterium kan botsen met een andere waterstofkern, bijdragend
tot het creëren van een helium-isotoop (3He) en tot het vrijgeven van een gammastraal (γ).
Wanneer twee van de drie 3He isotopen botsen, komen twee van de protonen vrij waardoor er
4
He ontstaat.
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De volgorde van deze reacties kan geschreven worden onder de vorm van drie vergelijkingen
zoals hieronder:
1
H + 1H => 2H + positron (β +) + neutrino (υ)
a)
2
H + 1H => 3He + gamma-straal (γ)
b)
3
He + 3He => 4He + 1H + 1H
c)
Op t e m e r k en i s , da t d e v e rg el i j ki n gen :
(a)
en (b) t w e ema al u i tgev o e rd m o et en wo r d en v o or h et op tr ed en v an
el k e ( c ) . 3 H e en 4 H e z i j n sta bi el e i so t op e n .
(b)
Om 4 H e fu s e r en , z i j n h og e r e en e r gi e ën n odi g o mdat d e a f st oti n g tu s s en
tw e e pa r en p r ot on e n i n h el i u m s te r k e r i s dan d e af st oti n g tu s s en tw e e
wat e r st of k e rn en .
De k oo l st of -s t ik st of - z u u rs to fc yc l us .

Di t i s een an d e r e c yc l u s van en e rgi e p ro d u cti e , di e d o mi n e e rt i n ma ssi ev e st e r r en ,
aan g ez i en d e t e mp e rat u u r d aa ri n v e el h og e r l i gt (h o g er d an 1 ,6 x 10 7 ºC) .
Di t r e su l t e e rt u i t ei n del i j k i n d e omz etti n g van w at e rs t of i n h el i u m.
So mmi ge z waa r d e r e el em en t en z i j n i n k l ei n e h o e v e el h ed en o ok a an w e z i g i n e en
de rg el i j ke st e r n aa s t d e b el an g ri j ks t e el em en t en wat e r st o f en h el i u m.
Al s k o ol st of ( C) - , sti ks to f ( N) - en z u u r st o f ( O) - i on en b e sta a n , ku n n e n z e en e r gi e
i n dez e st e r r en v ri j s tel l en m et d e v ol ge n de r ea cti e s:
+ 1H => 13N + γ
1 3 N => 1 3 C + e + + υ e
13C + 1H => 14N + γ
14N + 1H => 15O + γ
15O => 15N + e+ + υe
( do or β
15N + 1H => 12C + 4He
( β + ) = p os it ro n
( υ e ) = n eu t ri n o
12C

+

- v erva l)
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De koolstof fungeert als katalysator en zet de keten van reacties in gang, maar verdwijnt
daardoor zelf niet of wordt niet opgeslorpt.
Stikstof en zuurstof kunnen ook soortgelijke reacties starten. Volgens de huidige schatting
produceert de Zon 98% tot 99% van haar energie via de proton-proton reactie en 1% tot 2%
via de CNO-cyclus.
Er wordt verondersteld dat CNO de belangrijkste energieproducent zou zijn indien onze Zon 10
tot 30% massiever zou zijn.
Zoals eerder gezegd, is de neutrino-interactie zwak met andere materies, waardoor de neutrino’s
ontsnappen uit de sterren.
Een detectie van neutrino’s zou anders toelaten een deel van de processen die plaatsvinden in
de kern van een ster te visualiseren.
Tot vandaag is vastgesteld dat er drie soorten neutrino’s zijn, maar dat, als ze de kern van een
ster verlaten, zij eventueel veranderen in een vorm die niet detecteerbaar is met de
instrumenten waarover we vandaag beschikken.
Dat is wel belangrijk, anders zou onze kennis over de werking van de Zon vollediger zijn.
De om ge v in g v a n de Z on e n h a a r s p ect r a l e e ne r g ie v er de l i ng .
Do o r d e wa ar g en om en sp e ct r al e en e rgi e v e rd el i n g van z on l i c h t t e v e rg el i j ken m e t
de sp e ct ral e en e rg i ev e rd el i n g van e e n ech t “z wa rt l i ch aam ” [d e sp e ct r al e
w ee r ga v e- kr o mm e v an e en z og en aa md ‘ z wa rt l i ch aam ’ , en d e s t ral i n g di e e r van
u i tgaat, w e rd vo o r h et e e rst b e s ch r ev e n d o o r Ma x Pl an c k] o p e en t emp e r atu u r
van 580 0 ºK ( = 55 26, 9 ºC) , ku n n en w e d e wa r e t e mp e rat u u r v an d e Z on
c on t r ol e r en .
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Het gele (bovenaan in de aardse atmosfeer) gedeelte en het rode gedeelte op zeeniveau, toont
het spectrum, veroorzaakt door de oppervlakte van de Zon.
Het UV en de X-straling ervan, links in de figuur, zorgen slechts voor een klein gedeelte van het
totale door de Zon uitgezonden vermogen onder de vorm van electromagnetische straling.
W e z i en da t d e ov e r e en k om st t u s s en d e k r om m en g o ed i s i n h e t u l tr avi ol et t o t
h et i n fr a r oo d g e bi e d v an h et s pe ct ru m . A fwi j ki n g en on t st a an i n h e t X - st raal - ,
v e rr e u l tr avi ol et - en radi o - g ed e el ten va n h et el ek tr o magn e t i sch e sp e ct ru m.
D ez e v e r s ch i l l en z i j n m e r kb aa r ti j d en s vl ams to t en en an d e r e ( r e ed s b e s ch r ev e n
s o or t en ) u i tba rs ti n gen v an d e a cti e v e Zon . Z el f s ga mma st ral e n z i j n d et e ct e e r baa r .
PP e n C N O cy c li , met e lk a a r v e rg e l ek en :
Aan g ez i en z ow el P P - e n C N O - c y cl i bei den fu si e - e n e r gi e k u n n en vo o rt b r en g e n
d o o r w at e rs to f i n h e l i u m o m t e z e tt en , k an m e n z e m et el ka ar v er g el i j ken .
Wat c on t r ol e e rt er d e d omi n an ti e van 1 van h en i n e en b ep aal de si tu ati e ?
E r z i j n t w e e v e rg el i j ki n gspu n t en . T en e e r st e mo e t e r C, Ν , O aan w ez i g z i j n o m
tot e en CN O - c ycl u s t e k o m en , du s da t kan al l e en v o o r st e r r en w aa ri n d ez e
el e m en t en aan w ez i g z i j n .
N och tan s i s da a rv a n sl e ch t s e en kl ei n e h o e v e el h ei d n o di g, z o dat a an d ez e
v oo r wa a rd e v aa k w o rdt v ol daan .
T en tw e ed e z i j n d e r ea cti e s a fh an k el i jk va n st e r k v e r s ch i ll en d e t emp e r atu r e n
z oal s d e vol g en d e fi gu u r a an t o on t:

22

En er g i ep ro d uct i e i n ee n PP -ke te n e n i n e en C NO -c yc lu s i n f u nc ti e v a n d e
tem p e r at uu r gr e nz en .
De proton-proton kettingreactie genereert meer energie op temperaturen beneden de 18 x ΊΟ6
ºC.
Daarboven overheerst de CNO-cyclus het vrijstellen van energie. Dit betekent dat de
belangrijkste energie-vrijstelling in massieve sterren berust op het CNO-mechanisme.
De hoeveelheid energie die vrijkomt uit reacties in een ster zijn afhankelijk van de temperatuur
van de kern van de ster.
Voor temperaturen onder 1,8 x 107 ºC, produceert de proton-proton ketting-reactie meer
energie dan de CNO-cyclus.
Bij een temperatuur van 1,8 x 10 7 ºC, leveren beide reacties een gelijke hoeveelheid energie.
Boven deze temperatuur, genereert de CNO- cyclus veel energie.
In deze figuur is de horizontale temperatuur-as geijkt in eenheden van miljoenen ºC (107
betekent 10000000 ºC) en de vertikale as geeft een maat aan van de snelheid waarmee energie
geproduceerd wordt (getekend op een logaritmische schaal).
Hieruit blijkt dat op lagere temperaturen de PP-keten overheerst, maar dat er met stijgende
temperaturen een plotselinge overgang optreedt van dominantie door de CNO-cyclus, die een
energie-productiesnelheid manifesteert die sterk varieert met de temperatuur.
Dit is de reden waarom de CNO-cyclus een belangrijkere productiecyclus voor de zwaardere
sterren is.
In het geval van de Zon, geven gedetailleerde studies aan dat onze Zon ongeveer 98 tot 99%
van haar energie uit de PP-keten haalt en slechts ongeveer 1% uit de CNO cyclus.
Indien de Zon slechts 10 tot 30% zwaarder zou zijn, zou haar energie-opbrengstkomen uit de
CNO cyclus.
Deze feiten zijn reeds hierboven vermeld. Met andere woorden is de CNO- cyclus de belangrijkste
energiebron in sterren met 1,5 (of meer) zonnemassa's.
Samengevat kan men stellen dat boven de temperatuur van 18 x Ί06 ºC de koolstof-stikstofzuurstofcyclus het vrijgeven van energie domineert als mechanisme in massieve sterren.
Bekijken we nu een korte herhaling van enkele ontvangsttechnieken, in het bijzonder over
enkelvoudige en dubbele balansmodulatoren (reeds gedeeltelijk behandeld in hetgeen
voorafgaat), en dioden, onder meer toegepast in zogenaamde ‘parametrische versterkers’ die
lager besproken worden.
Alhoewel in het voorafgaande gestipuleerd werd dat men voor sterrenkundige waarnemingen
in vele gevallen genoeg heeft aan een eenvoudige (AM-) superheterodyne ontvanger, zitten we
allen met transceivers die vooral dienen om de USB en de LSB van SSB=EZB te ontvangen.
Daarom wordt in hetgeen volgt ook nog kort ingegaan op EZB-technieken, zowel voor het
zenden als voor het ontvangen, alhoewel een EZB-ontvanger niet echt nodig is voor
sterrenkundige waarnemingen.
Een eenvoudiger ontvanger volstaat, met bijvoorbeeld een ingangsbandfilter zoals hieronder. Hij
staat er voor de 80 m band, maar kan door wijziging van de waarden der componenten, voor
alle golflengten aangepast worden.
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80 meter preselector door LA7MI.
L1 en L2 zijn gewikkeld op Amidon T50-2 kernen.
De schakeling is een bandfilter dat 50 dB verzwakking invoert op de spiegel-frequentie van 910
kHz, indien als middenfrequentie van de ontvanger, waar het vóór de antenne-ingang geplaatst
wordt, 455 kHz gekozen werd.
Deze 455 kHz mag ook bereikt worden door het inbouwen van keramische 455 kHz filters in de
op dit filter volgende ontvanger.
Meer over EZB.
Voorstanders van EZB hebben voor deze modus gekozen wegens de superieure SSBcommunicatie.
Enkel zijband is niet echt nieuw.
Het systeem bestaat al sinds lang voor de Tweede Wereldoorlog.
Telefoon- en militaire-toepassingen van enkelzijband zijn ontstaan lang vóór het gebruik ervan
door radioamateurs.

24

Bekijken we om te beginnen een gewone superhet-ontvanger:

De voorganger van EZB was amplitude modulatie, waarbij op een variërend draaggolfsignaal
een modulatie-omhullende geplaatst werd met een veranderende grootte of amplitude.
De hierboven- en de hieronder volgende figuur toont daarvan een voorbeeld.
In een superheterodyne ontvanger waarin een hoogfrequente spanning met dit uitzicht
binnenkomt via de antenne, wordt dit gemengd met de uitgangsspanning van een plaatselijke
oscillator, een proces dat men ‘heterodyning’ of ‘zweven’ noemt, waaruit twee spanningen
ontstaan, met een som en een verschil van de twee gemengde frequenties (-spanningen), die
links en rechts liggen van de oorspronkelijke HF draaggolf, waarop het LF werd gesuperponeerd.

Elke zijband kan vele frequenties bevatten, bijvoorbeeld tussen 100 en 3000 Hz afkomstig van
een stem of een andere laagfrequente bron zoals een platen-draaier, een muziek-CD-lezer of
een bandopnemer.
In de figuren is als voorbeeld, door de modulatie, de bovenste zijband gecentreerd rond 14,25
MHz. In de onderste zijband kan het eveneens rond 14,25 MHz.
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Men berekent in dit proces van amplitudemodulatie, dat 66% van het totale HF
uitgangsvermogen van de zender zit in de draaggolf, en slechts 17% in elk van de zijbanden.
Nochtans is de draaggolf er niet echt nodig vermits daar geen nuttige (modulerende) informatie
in zit, want die is enkel aanwezig in de twee zijbanden, en volledig zelfs in elke zijband, zodat
we slechts 1 zijband nodig hebben om er na demodulatie of detectie, de volledige spraak,
muziek, of informatie onder de vorm van impulsen, enz. uit te halen.

ωHF - ωLO = ωMF
Spectrale voorstelling van het mengproces, met het na menging ontstaan van twee
mengproducten, waarvan het rechts voorgestelde, het ‘spiegelbeeld’ genoemd, dat meestal
ongewenst is, en uitgeschakeld wordt door een midden-frequent-transformator, die in resonantie
afgestemd is op het links voorgestelde.
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In een zender met een uitgangsvermogen van 750 watt zit 500 watt in de drager en 125 watt
in elke zijband. Een 125-watt enkele zijband produceert minstens evenveel begrijpelijke
informatie als de 750 watt in amplitude gemoduleerde overzending.
Een enkel zijband signaal, dat zonder draaggolf overgezonden wordt, kan niet gedemoduleerd
worden in een conventionele ontvanger met een gewone AM-detector, meestal een diode.
De oplossing voor dit probleem is het opnieuw plaatsen van een drager van een gepaste soort
in de ontvanger.
Dit gebeurt door de HF zijband om te zetten in een middenfrequente zijband.
In het hierboven gegeven voorbeeld wordt eerst aan het hoogfrequent, een 14,25 MHz HF drager
toegevoegd, die in de ontvanger gegenereerd wordt door een zogenaamde plaatselijke of lokale
oscillator (afgekort LO of L.O.), of een BFO= een zwevingsoscillator, die ook nodig is om
telegrafie te kunnen ontvangen als een hoorbare toon van bv. 1000 Hz.

Het filterproces scheidt 1 enkele gekozen zijband af uit de twee zijbanden aan de uitgang van
de balansmodulator. Dit kan plaatsvinden met zowel een kristalfilter als met een zogenaamd
mechanisch filter, waarvan de firma Collins indertijd de ontwerper was, later overgenomen door
tal van Japanse fabrikanten met hun eigen product.
De daaropvolgende mengtrap wijzigt de frequentie van de uitgangsspanning het filter in de
gewenste zendfrequentie door de enkelvoudige zijband te combineren met de uitgangsspanning
van een oscillator.
In het blokschema werd gekozen voor een VFO. Het resultaat van deze menging is, dat
uiteindelijk de frequentie van het signaal veranderd is in de gewenste zendfrequentie.
Het mechanisch filter.
Het mechanisch filter is een mechanische resonantie-opstelling die elektrische energie ontvangt,
deze omzet in mechanische trillingen, en vervolgens de mechanische energie weer in elektrische
energie omzet aan de uitgang.
Het mechanisch filter bevat vier elementen:
(1) een ingangstransductor die de elektrische invoer in mechanische trillingen omzet,
(2) metalen schijven die mechanisch resonant zijn en dus op een bepaalde frequentie kunnen
trillen,
(3) koppelstangen die de metalen schijven met elkaar koppelen, en
(4) een uitgangsomzetter die de mechanische trillingen weer omzet in elektrische trillingen.
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Deze figuur toont de onderdelen van een mechanisch filter en de voorstelling die hieronder volgt
toont de elektrische analogie van dat mechanische filter.
In de elektrische analogie vertegenwoordigen de serie resonantiekringen de metalen schijven,
de koppelcondensatoren C2 de koppelstangen, en de in- en uitgangs-weerstanden R de
bijpassende mechanische belastingen.

De transductor, die de elektrische energie omzet in mechanische energie en omgekeerd, kan
ofwel een magnetostrictieve omzetter of een elektrostrictieve zijn.
De magnetostrictieve is gebaseerd op het principe dat bepaalde materialen langwerpiger of
korter worden wanneer er een magnetisch veld op toegepast wordt. Daarom, als een elektrisch
signaal doorheen een spoel gestuurd wordt, die het magnetostrictieve materiaal omvat, zal de
elektrische trilling omgezet worden in een mechanische trilling.
De elektrostrictieve transductor is daarentegen gebaseerd op het principe dat bepaalde
materialen, zoals piëzo-elektrische kristallen, samenkrimpen wanneer ze onderworpen worden
aan een elektrische stroom, en bij de volgende halve periode terug uitzetten. In de praktijk is
de magnetostrictieve omzetter de meest gebruikte.
Uit de elektrisch gelijkwaardige schakeling is te zien dat de centerfrequentie van het mechanisch
filter bepaald is door de afmetingen van de metalen schijven die de serieresonantiekring(en) L
en C vertegenwoordigen.
In de praktijk kunnen dergelijke filters best voor 50 kHz tot 600 kHz vervaardigd worden.
Aangezien elke schijf een serie- resonantiekring vertegenwoordigt, blijkt dat het verhogen van
het aantal schijven de selectiviteit van het filter zal doen toenemen met een verzwakking op de
-3 db flanken van bv. 60 dB.
Binnen de doorlaatkromme is het een banddoorlaat.
Meestal is het aantal schijven beperkt tot acht of negen per mechanisch filter. Door het variëren
van de mechanische koppeling tussen de schijven (door de koppelstangen) kan de bandbreedte
van het filter beïnvloed worden.
De bandbreedte vergroot door grotere koppelstangen.
Mechanische filters kunnen ook met zeer smalle bandbreedten uitgevoerd worden, bv. slechts
0,5 kHz breed, of omgekeerd veel breder tot bv.35 kHz (in het 100 kHz tot 500 kHz bereik).
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Door een juist ontwerp kunnen ongewenste resonanties en hun trillingen vermeden worden, of
fel genoeg verzwakt.
Belangrijke kenmerken van een dergelijk mechanisch filter zijn het tussen-schakelverlies,
transmissieverlies, de transfert-impedantie, ingangs-impedantie en uitgangsimpedantie.
De ingangs- en uitgangsimpedanties zijn grotendeels resistief en variëren van 1000 ohm tot
50000 ohm. De waarde van de tussenschakeldemping varieert tussen 2 dB en 16 dB, afhankelijk
van het type transductor.
De mechanische filters kunnen met kleine afmetingen uitgevoerd worden, bv 2 cm breed, 1,5
cm tot 2 cm hoog en 8 cm centimeter lang.
Voorbeeld van toepassing van een mechanisch filter achter een DBM-ringmodulator:

Alleen de som en het verschil van de oneven harmonischen van de draaggolf- en de
signaalfrequenties verschijnen in de uitgang waar een mechanisch filter opgesteld is.
Aangezien de signaalfrequenties minstens 20 dB onder de spanning met draaggolffrequentie
liggen en aangezien de ingangsniveau’s laag gehouden worden om vervorming te voorkomen,
kunnen de harmonischen van het ingangs-signaal in de uitgangsspanning verwaarloosd worden.
Bijgevolg bevat voor een 250 kHz draaggolffrequentie, de ringmodulator-uitgang enkel paren
van zijbanden op 250 kHz, 750 kHz en 1250 kHz.
Het mechanische filter laat daarvan geen enkele door, behalve de gewenste zijband op 250 kHz.
Slechts één draaggolf potentiometer is nodig, hier 500 Ω om de symmetrie van de schakeling in
te stellen voor het op de gepaste wijze voeden van de balansmodulator.
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Voorbeeld: hoe een eenvoudige enkelzijband zender
genereert:

zijn uitgangs-spanning

Een kristal oscillator, gewoonlijk met een oscillatorfrequentie tussen 50 en 500 kHz, soms hoger,
is hier inzetbaar.
Voor dit doel is 100 kHz geschikt.
De stem van de operator wordt opgepikt door een microfoon, en versterkt door een spraakversterker.
Stemfrequenties beneden de 100 Hz en boven de 3000 Hz zijn niet nodig voor een begrijpbare
communicatie, zodat zij worden uitgefilterd in de spraak-versterker.
Wat overblijft is een 100 tot 3000 Hz blok van natuurlijke stemfrequenties.
Zowel de draaggolfspanning als de spraaksignalen worden toegevoerd aan een gebalanceerde
modulator.
Deze mengt de stem- en draaggolfspanningen zodanig dat twee zijbanden geproduceerd
worden, maar de drager wordt onderdrukt.
De uitgangsspanning van een balansmodulator heeft een dubbel zijband-karakter met
onderdrukte draaggolf.
Met het voorbeeld van de 100 kHz oscillator en het blok spraakfrequenties (100 tot 3000 Hz),
strekt bovenste zijband zich uit van 100,1 tot 103,0 kHz; de onderste zijband van 97 tot 99,9
kHz.
Deze toestand is in de figuur hier juist boven, weergegeven.
De draaggolf werd geëlimineerd.
Op de één of andere manier wensen we de enkele zijband stem- intelligentie te vertalen naar
een frequentie binnen de radioamateur banden, bijvoorbeeld naar de hogerstaand gekozen
14,25 MHz, een 20-meter ham frequentie.
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Dit kan gebeuren in twee stappen, zoals hier voorgesteld:

De 100,1 tot 103 kHz zijband wordt gemengd met een 2000 kHz (2 MHz) oscillatorspanning.
Het resultaat van hun zweving is een ander paar zijbanden waarvan de ene gelijk is aan de som
van de ingangszijband en het oscillator signaal, en de andere gelijk is aan hun verschil.
De zijbanden liggen veel verder uit elkaar dan voorheen, waardoor ze gemakkelijker uit te
filteren zijn, maar hun steminhoud (100 tot 3000 Hz) is ongewijzigd gebleven.
De volgende bewerking bestaat uit het kiezen van een zijband, en het wegfilteren van de andere.
In sommige EZB zenders gebruikt men daarvoor een mechanisch filter.

In andere, een ‘traliewerk’ van meestal vier kwartskristallen met een vlakke weergave
karakteristiek.
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Het ‘lattice’- kristalfilter kan zowel in een EZB-ontvanger als -zender toegepast worden.
Het heeft een doorlaatband-karakteristiek die bv. 2,8 kHz breed is tussen de -3 dB punten. X1
en X2 zijn serie-resonant op de centerfrequentie en X3 en X4 parallel-resonerend.
Een dergelijk filter laat de gewenste zijband USB of LSB door en verwerpt of onderdrukt de
andere.
Terugkerend op de voorafgaande redenering met voorbeeld-getallen:
Als men wenst dat de zender zou werken met de bovenste zijband, moet het filter de frequenties
100,1 tot 103 kHz doorlaten en 97 tot 99,9 kHz blokkeren.
Een filter elimineert dus de onderste zijband en wat er overblijft is een bovenste zijband met
daarin de stem intelligentie.
Deze zijband is klaar om te worden verhoogd tot de zender- uitgangsfrequentie 2100,1 tot 2103
kHz en daarna tot het enkelzijband uitgangssignaal van 14250,1 tot 14253 kHz. Dat is de
bovenste zijband van 14,25 MHz.
Deze tweede frequentie-omzetting wordt verwezenlijkt in een andere heterodyne mengtrap,
gestuurd door een stabiele variabele oscillator (VFO) die een HF spanning aflevert met een
frequentie van 12150 kHz.
In de tweede mengtrap zweeft deze spanning met de 2100,1 tot 2103 kHz zijband en produceert
twee nieuwe zijbanden. Een daarvan, de nieuwe lage zijband, is de verschil-heterodyne: 10047
tot 10049,9 kHz.
De nieuwe bovenste zijband is de som: 14250,1 tot 14253 kHz.
De laatste is wat men nodig heeft en is de bovenste zijband van 14,25 MHz.
Moet een ander filter zich ontdoen van de overbodige onderste zijband?
Niet nodig.
De twee zijbanden liggen zo ver uit elkaar, meer dan 4 MHz, dat de eliminatie vanzelf plaatsgrijpt
door de gewone afgestemde kringen in de ontvanger.
Een kring die afgestemd is op 14,25 MHz heeft zoveel bandbreedte dat hij net de bovenste
zijband kan bevatten terwijl voor de onderste zijband daar geen plaats is, omdat die frequenties
veel te ver afliggen van de resonantiefrequentie 14,25 MHz.
Deze toestand is duidelijk voorgesteld in het blokschema van de derde figuur hierboven.
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In het links voorgestelde traliewerk- of ‘lattice’-filter zijn de kristallen met de laagste frequentie
in serieresonantie op de lage flank van de doorlaatband en in parallelresonantie in het midden
van die doorlaatband. De kristallen met de hoogste frequentie trillen in serieresonantie in het
midden van de doorlaatband en in parallel-resonantie op de flank aan de hoge frequentiekant
van de doorlaatband.
De vermogenversterker in een EZB zender.
Het laatste deel van de SSB-zender is de vermogenversterker. Hij zorgt voor de versterking van
de gekozen zijband en eindigt op een uitgang met een koppeling van het EZB-signaal naar de
antenne.
Deze versterker wordt best gekozen onder de lineaire soort, want op een niet lineaire
karakteristiek zou de zijband nog kunnen mengen met eventueel onverzwakte ongewenste
spanningen, tot een kakafonie van ongewenste frequenties.
De afgestemde kring na de tweede mengtrap, die in ons vorig voorbeeld afgestemd is rond 14,3
MHz, elimineert wel alle sporen van de 10-MHz onderste zijband, maar er kunnen nog
restspanningen met andere frequenties overblijven. De eindversterker, moet dus lineair werken,
meestal als klasse A voor een laag uitgangsvermogen, of klasse AB1 of AB2 voor hoger
vermogen.
Dus geen klasse B, en zeker geen klasse C zoals we gewoon zijn in de eindtrap van telegrafiezenders, zoniet genereert de eindversterker harmonischen, en men wenst daarentegen dat de
gekozen zijband intact en ongewijzigd gereproduceerd wordt.
Een gestabiliseerde voedingsspanning en een gestabiliseerde voorspanning voor de klasse A
lineaire versterker is aangewezen.
Wat is PEP of Peak Envelope Power (uitgangsvermogen in watt).
Om rekening te houden met pieken in het stemvolume, dus ook in het uitgangsvermogen, wordt
het uitgangsvermogen van een EZB-zender het beste beoordeeld door het piek- omhullende
vermogen te meten. (peak envelope power (PEP)).Het vermogen dat vermeld wordt in een PEPwaardering betekent dat het uitgangs- HF-vermogen van de zender volledig gemoduleerd wordt
gedurende een voldoende tijdsperiode om toe te laten dat de hierboven besproken som
gecreëerd wordt met haar laagfrequente inhoud (100 tot 3000 Hz).
Voorbeeld:
Hoe groot is het PEP uitgangsvermogen van een EZB-zender als men met een KSO aan de
uitgang van de zender 200 volt peak-to-peak of top tot top meet over een 50-ohm kunstantenne
of dummy load, aangesloten over de uitgang van de zender?
Oplossing:
We vervangen voor het gemak van rekenen de gecompliceerde golfvorm aan de uitgang van de
EZB-zender door een eenvoudige(r) sinusoïdale voorstelling.
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200 V Peak-to-Peak volt (AC) of 200 V

pp

of 200 V (wisselspanning) wenst men om te zetten in
tt.

zijn effectieve waarde.

Effectieve waarde van de spanning V

eff.

= Piek x 0,707= Piek gedeeld door de vierkantswortel uit

2, of maal 0,707.
Piek= (P to P)/2 [P to P= top tot top= tt als afkorting].
V = (200/2) x 0,707= 70,7 V, waaruit volgens de wet van Ohm de effectieve waarde van de
eff
stroom doorheen de weerstand R= 50 Ω volgt: I= 70,7/50 of I= 1,414 A= I .
eff.

Tenslotte vinden we als P P vermogen of PEP: stroom x spanning=
99.9698 watt, afgerond 100 W.

1,414 (A) x 70,7(V)=

Ontvangst.
Om hetgeen uitgezonden werd in goede omstandigheden te kunnen ontvangen, is het opnieuw
plaatsen van de draaggolf, (dikwijls met een zogenaamde c.i.o.= ’carrier insertion oscillator’]
alles wat nodig is.
Met dat signaal en de zijband toegevoerd naar een niet-lineaire demodulator, treedt het herstel
op van de stemfrequenties, zonder complicaties.
De onderstaande figuur toont nog eens in blokdiagram vorm hoe een dergelijk systeem werkt
in een typische dubbel-superheterodyne ontvanger:
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Een mogelijke eerste middenfrequentie is 455 kHz of hoger, bv. 1600 kHz of 2500 kHz. In de
figuur is als tweede, lage MF, de frequentie 60 kHz gekozen.
De binnenkomende 14,25 MHz zijband (142501 tot 14,253 MHz) uit ons voorbeeld wordt in de
eerste mengtrap omgezet tot de eerste ‘hoge’ middenfrequentie, hier gekozen op 2,5 MHz.
Dat veroorzaakt de zijband 2,5001-2,503 MHz (2500,1 tot 2503 kHz). In de tweede mengtrap
grijpt de omzetting naar de tweede ‘lage’ middenfrequentie 60 kHz plaats. Hierdoor ontstaat
de zijband 60,1 tot 63 kHz.
De oscillator die de drager her-invoert is precies afgestemd op 60 kHz.
In sommige EZB-ontvangers is een fasecontrole ingebouwd om de oscillator precies op de (hier:)
60 kz te houden. Dit kan een PLL (phase locked loop) zijn. Een BFO (beat-frequentie oscillator)
kan dienen voor telegrafie-ontvangst, soms ‘code transmissie (A1)’ genoemd.
Deze oscillator kan dan de drager die nodig is voor her-opwekking van de draaggolf, vóór de
demodulator leveren.
De BFO is in het volgend blokschema niet voorgesteld, maar hij zit wel in het ‘CW’-gedeelte.

De BFO regelt de toonhoogte van de telegrafie-punten en strepen of de helderheid van de stem.
Hiertoe verdraait men langzaam de BFO-knop tot de stem normaal klinkt of de CW duidelijk
te beluisteren is.
Voorbeeld met betrekking tot het CW-SSB-AM -gedeelte hierboven:
Een prima opstelling - beproefd en uitstekend bevonden als balans-modulator in zenders - is de
ring-modulator met 2 germanium dioden in een brugschakeling.
Zijband-demodulatie in een ontvanger is het tegenovergestelde van modulatie in een zender en
de diode-brug-modulator heeft de faam van een smetteloze uitgangsspanning, met een zeer
laag vervormings-percentage af te leveren.
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De resonantiecapaciteit over de secundaire van de MF-trafo wordt gesplitst in twee vaste
condensatoren met een capaciteitswaarde verhouding van ongeveer 10:1 om een lage
impedantie-belasting voor de dioden te bewerkstelligen.
De c.i.o.-spanning wordt in push-pull aangelegd over een balans-potentiometer vanuit een
winding met lage impedantie.

Schakeling 'voor EZB-. CW- en AM-ontvangst. De schakelaars S1 en S2 zijn gecombineerd met
de schakelaar waarmede de c.i.o. wordt in- en uitgeschakeld. (uit een oud nummer van Electron
van de Veron).
De condensator C1 wordt ingesteld voor resonantie van de MF-spoel. Met A-A is de spoel van
de hulposcillator (c.i.o.) aangegeven.
SSB- en AM-demodulatoren.
EZB-demodulatie schept op geen enkele wijze een ontwerpprobleem en een normale detector,
die voor AM wordt gebruikt, werkt ook bevredigend voor EZB. Met een dergelijke detector treedt
er echter een vervorming op ten gevolge van de wisselstroom-shuntbelasting van de, op de
detector volgende, sterkte-regelaar, die in feite parallel staat met de diodebelasting. Een geringe
vervorming door harmonischen doet zich voor bij kleine signaalsterkten, ten gevolge van de
kromming van de diodekarakteristiek aan de voet van de collector-stroom/collector-spanningkromme van de transistoren. Daarom is men beter af met een zogenaamde product-detector.
Detectie van een EZB HF ingangsspanning.
De detectie van een enkele zijband-signaal maakt het nodig, deze binnen-komende
hoogfrequente spanning toe te passen op een detector, die de draaggolf herstelt, die werd
onderdrukt in de zender of in de DBM.
De opwekking van een dergelijke spanning in de EZB-ontvanger kan plaatsvinden door een
bijzondere draaggolf- oscillator die c.i.o. genoemd wordt (reeds hierboven vermeld als ‘carrier
insertion oscillator’).
Deze functie kan vervuld worden door de BFO van een AM/CW -ontvanger, en door de toepassing
van de gebruikelijke diode omhullende detector, waarmee redelijkerwijze bevredigende
resultaten verkregen worden.
Nochtans valt hierbij op te merken dat de gebruikelijke diode-detector moet voldoen aan
tegengestelde eisen voor een optimale detectie van telegrafie en SSB.
Dat betekent m.a.w. dat een zeer geringe uitgangsspanning van de BFO de voorkeur heeft voor
CW-ontvangst, terwijl daarentegen voor een EZB-detectie met goede kwaliteit, een veel grotere
BFO-uitgangsspanning vereist is.
Maar een grote BFO-spanning tast de goede werking aan van de automatische sterkteregeling
(voor zover deze toegepast wordt als ASR, AVC, AGC) van een ontvanger, zodat men in het
SSB-gedeelte van een transceiver de voorkeur zal geven aan het inbouwen van een afzonderlijke
schakeling voor de detectie met een goede resolutie van een EZB-signaal.
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Dit is een mengschakeling, waarop vele varianten bestaan, en de volgende, is er ene die
uitgerust is met een FET:

Op de gate wordt de middenfrequente spanning toegepast, en op de source de c.i.o.- spanning.
De uitgangsspanningen van deze mengtrap zijn het gedemoduleerde laagfrequent en de som
van de tussentijdse en BFO -frequenties.
De product detector is ook een zeer goed werkende demodulator voor telegrafie. Een moderne
ontvanger zal dus uitgerust zijn met twee detectoren, een diode omhullende detector voor AM,
en een product detector voor EZB/CW.
Daar kan nog een discriminator voor FM bijkomen als de ontvanger ook voorzien is van FMontvangst.(bij een ZHF= VHF-ontvanger).
Andere dubbele conversie EZB-ontvanger.
Om zowel een hoge stabiliteit als een goede onderdrukking van spiegel-frequenties te bekomen,
genieten amateur-EZB-ontvangers met dubbele conversie de voorkeur.
Een typische dubbele conversie (=met twee mengtrappen, twee plaatselijke oscillatoren en twee
verschillende middenfrequent- versterkers) SSB-ontvanger kan eventueel uitgerust worden met
een eerste afstembare middenfrequentie, en een kristalgestuurde plaatselijke oscillator.
Daarop volgt een afstembare oscillator (=VFO) en een tweede MF versterker, afgestemd op een
vaste frequentie, en een zijbandfilter.
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De voorgestelde ontvanger kan werken met het afstemmen van geselecteerde 500 kHz
segmenten van het HF spectrum. Extra kristallen voor de eerste oscillator zijn dan nodig voor
het volledig bestrijken van bv. de 10 meter band. De uitgangsspanning van de detector kan qua
storende frequenties onderdrukt worden door een laagdoorlaatfilter geplaatst in de audiolijn.
Enkele mogelijke kristalfrequenties zijn in MHz:
Afstembereik in
3,5 - 4,0
7,0- 7,3
14,0- 14,3
21,0-21,3
28,3- 29,0

MHz

Kristalfrequentie in MHz
3, 7
9,0
10,2
23,2
30,7

Voorbeeld van een deel van een dubbele superhet met 5,5 MHz als eerste MF en 455
kHz als tweede MF:

Men kan een radioamateur communicatie-ontvanger, onderverdelen in secties die elk een
verschillende functie hebben, als het er op aan komt, bijvoorbeeld naar opgetreden fouten te
zoeken met een zogenaamde “signal tracer”, die we trouwens zelf kunnen maken voor de
werkbank met meetinstrumenten in onze Shack.
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Voorbeeld van een mogelijke opdeling van een dubbele conversie EZBsuperheterodyne:

Heroverzicht van enkele balansmengtrappen.
Alhoewel het hart van een enkel-zijband-systeem (EZB), de gebalanceerde menger of modulator
is, is deze niet ontstaan met de komst van SSB, maar veel vroeger, bij de ontwikkeling van
telefooncentrales.

Een enkelvoudig gebalanceerde menger is uitgerust met twee dioden in ringvorm.
Een betere draaggolfonderdrukking komt tot stand met dubbel gebalanceerde modulatoren.
De enkelvoudig gebalanceerde mengtrap of omzetter produceert aan zijn uitgang spanningen
met drie frequenties.
Deze bestaan uit de oorspronkelijke drager of plaatselijke oscillator op zijn frequentie, en de
twee zijbanden met de som- en verschil- frequenties van de draaggolf en de modulatie.
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Bilaterale mengtrap met enkelvoudige balans-menger:

Een bilaterale mengtrap kan, zoals de benaming het aanduidt, een omzetting verwezenlijken,
zowel van links naar rechts in een schakeling als van rechts naar links.
In dit geval betreft het een omvorming van 144 MHz naar 14 MHz of van 14 MHz naar 144 MHz.
Daartoe is zoals steeds bij balans-mengtrappen, een oscillator vereist om de menger te sturen
van een hogere frequentie naar een lagere frequentie of van een lagere naar een hogere.
De oscillator werkt met een overtoonkristal (X1) dat trilt op een harmonische van de
grondfrequentie waarvoor het geslepen is.
Het omzettingsverlies bedraagt hier 7dB.
Spoelen: L1= op 5 mm dia kern, 18 + 2 windingen dicht tegen elkaar gewikkeld uit 0,3 mm
dikke geëmailleerde koperdraad. L2= 8 + 1 windingen op Amidon T25-2 kern met 0,3 mm
geëmailleerde koperdraad. L3= 6 windingen uit 6 mm dikke vertinde koperdraad gespreid over
2 cm lengte, en afgetakt op 1,2 en 1,5 windingen.
De BA182 (of BA282) op de uitgangspoort heeft als enig doel de 144 MHz poort te beschermen
tegen oversturing als die verbinding aangesloten wordt op een 2 m transceiver.
Toepassingsvoorbeeld: Eenvoudige ontvanger voor de 80 m band:
Een goede antenne en een voortreffelijke aarding zijn nodig om met deze ontvanger veel stations
te kunnen ontvangen. De 365 pF regelbare condensator is op zijn as uitgerust met een draaiknop
met demultiplicatie, bv. een zesvoudige vertraging of spreiding, zodat men nauwkeurig op een
gekozen station kan afstemmen.
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We weten dat de enkelvoudige balansmenger moet aangestuurd worden met een oscillatoruitgangsspanning om de hoogfrequente ingangsspanning te kunnen omzetten naar laagfrequent.
Dat gebeurt met de onderaan voorgestelde oscillator, BFO genoemd.
De zelfinductie-waarde van de spoel L kan berekend worden uit de resonantie-voorwaarde van
de L//C-afgestemde kring: ω2*L*C= 1 of (2*π*f)2= 1/(L*C) of f2= 1/[(2*π)2*L*C] waarin f
gekozen wordt, gelijk aan de voorkeur frequentie waarop men in dit geval op de 80 m band wil
werken.
Daaruit volgt dan de waarde van L want dat is nog de enige onbekende in de uitdrukking.
Voorbeeld met C= 220 pF en f= gekozen aan 3600 kHz:
L= 1/ ω2*C= 1/[(6,28*3600*103)2*(220*10-12)]= L= 1/[(22608)2*106]*(220*10-12)]=
1/[(511122)*(10-6)*220]= 1/110 Henry= 9*10-3 H of L= 9 mH.
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Voorbeeld van een enkelvoudige balansmengtrap in een 2 meter ontvanger voor
smalband FM:

Ander toepassingsvoorbeeld van het gebruik van een balansmodulator met twee
dioden:
De eenvoudige, twee diode symmetrische modulator is nog steeds één van de beste manieren
om een DZB/EZB spanning te genereren. Hiertoe zou men silicium schakeldioden kunnen
gebruiken zoals de 1N914, 1N4148 of Schottky (hot carrier) dioden.
Vroeger paste men zelfs puntcontact dioden toe (in de telefonie) zoals de lN34.
Uit een handvol dioden en een multimeter kiest men paren die dezelfde doorlaatzin-weerstand
en sperzin-weerstand hebben.
Als transistoren kan men BC548's die men liggen heeft, toepassen.
De transformator is gewikkeld op een hoge permeabiliteit (μ r= 850) ferrietkern.
Men draait drie lengten geïsoleerde draad, samen tot een trifilaire wikkeling.
Elke wikkeling telt 6 windingen.
Door drie verschillende kleuren te gebruiken is het gemakkelijk om de juiste transfo-fasering te
verkrijgen.
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Rechts :Detail over de fasering van de wikkelingen van de transformator.
De 2K2 weerstand aan de uitgang levert de basisstroom aan de volgende, niet voorgestelde
transistor, maar mag in de meeste gevallen dus weggelaten worden.
De USB en LSB draaggolf-oscillatoren zijn gemeenschappelijke collector Colpitts oscillatoren.
Men kan ook BC548 transistoren toepassen.

De kristal frequenties worden gekozen om het SSB- filter te laten samenwerken met de andere
schakelingen van een zelfgebouwde ontvanger (bv. 7 tot 7,2 MHz).
Kristal EZB- filters zijn duur, het is dus best er zelf één te ontwerpen, bv. om te werken op elke
MF tussen 7 MHz en 11 MHz.

Sommige CB transceivers hebben zeer goede filters ingebouwd, maar deze zijn meestal te breed
voor gebruik op onze amateurbanden. De duurdere dubbele conversie CB’s hebben een goed
zes- of acht-polig filter met een bandbreedte van 2,7kHz of minder.
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Zender met onderdrukte draaggolf en dubbele zijband met gering uitgangs-vermogen.
Het voordeel van een dubbele-zijband, met onderdrukte draaggolf-zender t.o.v. een gewone
AM-zender is met enkele opvallende kenmerken te beschrijven als: (1) de draaggolf wordt
verwijderd, waardoor vervelende zwevingen met andere naburige zenders en selectieve fading
als gevolg van draaggolf- fasever-schuivingen geēlimineerd worden;
(2) uit de twee overblijvende draaggolven kan men met een USB of LSB filter deze kiezen die
de minste interferenties met naburige stations oplevert;
(3) efficiënter gebruik van energie; en
(4) eenvoudige opwekking, d.w.z. geen speciale componenten nodig zoals fase-verschuivende
netwerken, enz. die wel onmisbaar zijn voor andere uitvoeringen.
De beschreven QRP-zender verbruikt slechts 0,15 Watt piekvermogen van batterijen en is dus
draagbaar of installeerbaar in een auto, en levert ongeveer 0,1 watt (100 milliwatt) PEP (peakenvelope-power) af aan een antenne-installatie of aan een eindversterker met vermogentransistoren of eventueel nog buizen. Hij kan ook alleenstaand gebruikt worden als de
voortplantings-condities op de banden goed zijn.

De potentiometer R1 aan de ingang, stelt de symmetrie in. Indien, op enig moment, de HFgolfvorm J1 gemeten, positief-gericht is, dan zal de HF. potentiaal op J2 negatief gericht zijn.
De bovenste diode CR1 richt de positieve halve perioden gelijk en de onderste diode de
negatieve halve perioden Het netto resultaat op het kruispunt waar de twee dioden
samenkomen, zal nul HF heersen, en een gelijkspanning.
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Omdat er op een dergelijk ogenblik geen HF bestaat, zal er geen sturende spanning gekoppeld
worden naar de ingang van de transistor V1, een type 2N371. Dit is wat er gebeurt, zonder
modulatie.
Echter, indien audio wordt toegevoerd naar de gebalanceerde modulator met CR1 en CR2,
ontstaat er een geheel andere toestand.
De laagfrequente uitgangsspanning van de 2N109 (V4) die staat over de linkse spoel van transfo
T1, wordt over de hoogfrequente smoorspoel RFC1 gekoppeld naar de gebalanceerde modulator.
Tijdens een positieve halve periode van het laagfrequent, zal de onderste diode meer geleiden
en de bovenste diode minder, waardoor deze schakeling uit haar evenwicht geraakt (onbalans).
Tijdens de volgende halve periode met negatief audio, bestaat de tegengestelde toestand,
hetgeen betekent dat de bovenste diode meer geleidt en de onderste minder. Het besluit is dat
de balansmodulator wel degelijk een uitgangsspanning zal afleveren aan de ingang van de
transistor V1, op het ogenblik dat een laagfrequente spanning, afkomstig van een microfoon of
aan andere LF-bron wordt toegepast op de zender.
Die uitgang bestaat uit een bovenste en onderste zijband, met de draaggolf onderdrukt.
De zijbanden zijn ontstaan door de heterodyne zweving waardoor de verschil- en somfrequenties ontstaan tussen de LF-modulatie en de HF spanning toegepast tussen J1 en J2.
Als voorbeeld, als men een 1-kilohertz toon fluit in de microfoon en men past een HF spanning
op 14 MHz of 14000 kHz toe aan de ingang, ontstaat er een onderste zijband van 13999 kHz
en een bovenste zijband van 14001 kHz.
Componentenlijst van de 100 mW-zender:
R1- 1000 ohm lineaire potentiometer.
R2- 10000 ohm, 1/2 W.
R3,R6- 220000 ohm, 1/2 W.
R4- 180 ohm, 1/2 W.
R5- 3300 ohm, 1/2 W.
R7- 22000 ohm, 1/2 W.
C1- 7 tot 45 pF, regelbare trimmer condensator.
C2- 0,01 μF schijf keramische condensator.
C3, C5, C6, C9 - 0,005 μF schijf keramische condensator
C4- 0,001 μF schijf keramische condensator.
C7- 5 tot 50 μμF variabele condensator.
C8- 6,5 tot 50 μμF variabele condensator.
C10- 25 tot 450 μμF padding condensator.
J1,J2- stekkerbusjes.
J3- coaxiale connector, u.h.f. stijl.
J4- Jack aan te passen aan de gebruikte (kool-) microfoon.
S1- S.p.s.t. tuimelschakelaar.
CR1,CR2- 1N34A diodegelijkrichter.
RFC1- 2,5 mH HF smoorspoel.
B1- 12-volt batterij.
L1, L2- 8 windingen # 20 vertinde draad, diameter v.d. spoelvorm 1,8 cm,
De windingen liggen op een afstand van 2,5 mm van elkaar.
L3- 3 windingen # 20 met plastiek bedekte koperdraad, gewikkeld op het koude einde van L2.
L4- 4 windingen # 20 met plastiek bedekte draad, gewikkeld op het
koude uiteinde van L1.
T1- tussentraps transformator 10.000 ohm primair naar 2000 Ω secundair.
1 chassis: 12 cm x 18 cm x 5 cm.
V1: pnp transistor (2N371).
V2 en V3: pnp transistor (2N370).
V4: pnp transistor (2N109), of voor alle drie gelijkwaardige transistoren.
De uitgangsspanning van de gebalanceerde modulator wordt toegepast op de transistor 2N371,
die op zijn beurt het versterkte signaal laat dienen om de parallel geschakelde 2N370's uit te
sturen als klasse Β versterker.(geen push-pull of balansversterker, want de twee transistoren
zijn in parallel geschakeld).
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De versterkte signaal verschijnt over L2 en wordt naar de antenne gestuurd via de koppelspoel
L3. Met de condensator C10 laadt men de antenne op en deze C10 dient eveneens om de
reactantie weg te werken uit het spoelengeheel, of de HF transfo L2,L3.

Een 2N109 transistor (V4) dient als modulator. Voorspanning wordt toegepast op de basis over
de weerstand R6, en een koolmicrofoon is aangesloten tussen de basis en de aarde.
De veranderende weerstand van de microfoon, als men er voor spreekt, wijzigt de grootte van
de polarisatiespanning en de collectorstroom.
De vergrote microfoonspanning verschijnt over de modulatietransformator die op zijn beurt de
gebalanceerde modulator stuurt.
In de schakeling is alles afgestemd om een zo groot mogelijk HF vermogen te bekomen aan de
uitgang behalve R1 en C1 die nog wat moeten geregeld worden voor een nul in het
uitgangsvermogen (wegens volledig onderdrukken van de draaggolf). door te kijken naar de "S"
-meter van de bijbehorende ontvanger.

Bouw.
De gehele zender is gemonteerd op een 12 x 15 x 5 cm aluminium chassis.
De ingangen, dioden, en de draaggolf-balans controle worden aan de linkerkant van het chassis
opgesteld, samen met de sturende transistor en de bijbehorende collector-afstemming.
De variabele condensatoren zijn exemplaren die men liggen heeft in de shack, en hoeven niet
overeen. te komen met hetgeen in het schema vooropgesteld wordt.
Alle vergelijkbare condensatoren die met de spoelen resoneren op de 10-, 15-, en 20-meter
banden, voldoen. zijn.
Zoals blijkt uit de foto hierboven, is de afstemcondensator C8 aan de onderkant in het midden
van het chassis opgesteld, dichtbij de tankspoel L2.
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De foto hieronder toont hoe een coaxiale connector vastgeschroefd is op de montageplaat,
dichtbij de condensator C10 waarmee de antenne opgeladen wordt op de rechterkant van het
chassis.
Een doorvoer in het midden van de achterzijde (niet zichtbaar) is voorzien voor accukabels en
de "aan-uit" schakelaar bevindt zich op de batterij.

Aanpassen.
Zodra de voedingsspanning toegepast is op de zender, zijn er geen meters nodig om de goede
werking van de verschillende trappen te meten.
De initiële afregeling bestaat uit het instellen van de balansmodulator en van de HF
versterkertrappen.
Sluit een lus, met zes windingen #22 met plastiek bedekte draad aan op de ingang.
De diameter van deze koppeling moet zodanig zijn dat hij precies past over de spoel L2 of L3
van de hieronder afgebeelde sturende generator die door uitwisseling van het kristal kan
ingesteld worden op 10 m, 15 m of 20m.
Regel de balanspotentiometer R1 uit het schema hierboven zodanig dat ongeveer 0,2 volt
gemeten wordt op de kruising van de diodes en de HF smoorspoel RFC1.
Verplaats de voltmeter om de spanning over R5 te meten.
Regel C7 om een maximale spanning over deze weerstand te bekomen.
Plaats vervolgens een gloeilamp (met gering wattage) als kunstantenne of dummy load over de
uitgang. Pas C8 en C10 aan in waarde om het grootste -uitgangsvermogen te bekomen.
Plaatst daarna
een 0 tot 15 mA milliamperemeter tussen het koude uiteinde van de
collectorbelasting (tussen L2-C9 en de negatieve klem van de voeding) en meet de stroom die
vloeit door de twee in parallel-geschakelde eindtransistoren.
Deze stroom moet ongeveer 5 tot 8 mA bedragen.
Regel afwisselend R1 en C1 bij tot deze een nul aflezing in de collectorstroom opleveren.
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Als het niet mogelijk is de stroom beneden de 0,5 mA te doen dalen met deze twee
aanpassingen, verplaats de condensator C1 van zijn aansluiting naar J2, naar een verbinding
met de andere ingangsklem J1,en herhaal de afregelingen. Deze condensator wordt gebruikt om
de capacitieve onbalans op te heffen, die meestal bestaat in een dergelijke schakeling.
Indien beste opheffing van de draaggolf, dus een nul optreedt bij een minimum capaciteit aan
elke ingang, dan mag de condensator C1 weggelaten worden uit deze schakeling.
Praten in de microfoon zal de collectorstroom van de 2N370 ‘s doen klimmen van minder dan
0,5 mA tot iets meer dan 5 mA.
Overmodulatie treedt op vanaf 7 tot 8 mA met vervorming van de HF uitgangs-spanning, en
het is dus best met een normale stem te praten, of gewoon een beetje luider dan normaal.
De afregeling kan ook gecontroleerd worden met behulp van de ontvanger "S"-meter. Pas C7,
C8, en C10 aan om de grootste HF uitgangsspanning te bekomen en R1,C1 voor een nul in het
draaggolfvermogen.
In het geval van goede voortplantingsvoorwaarden is het met name vooral op de 15- meter
band mogelijk DX-verbindingen te maken.
Indien gewenst kan dit zendertje gebruikt worden om er een erachter geplaatste HF versterker
mee te sturen.
Dit 100-mW. zendertje met een balansmodulator met 2 dioden kan zelf gestuurd worden door
een QRP- exciter op 10-, 15-, en 20-meter, zoals door de hieronder afgebeelde “machtige
milliwatt”-zender, indertijd in een oud nummer van ‘Radio-News’ gepubliceerd:

Componentenlijst :
R1: 47000 ohm, 1/2 W.
R2: 100000 ohm miniatuur potentiometer.
R3: 10,000 ohm, 1/2 W.
R4, R8: 180 ohm,1/2 W.
R5: 3300 ohm, 1/2 W.
R6, R7: 6 ohm weerstand: gebruik daarvoor een 6,8-ohm, waarmee
een 100 ohm weerstand parallel geschakeld is.
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C1, C3, C4, C6, C8, C9: 0,001 μF keramische schijfcondensator.
C2: 2,3 tot 14,2 pF miniatuur veranderlijke condensator.
C5: 3 tot 32 pF miniatuur regelbare condensator.
C7: 3,9 tot 50 pF padder condensator.
RFC: 2,5 mH HF smoorspoel.
J1: normaal kortgesloten jack voor seinsleutel.
J2: UHF-type coaxiale connector.
J3: st e k k er bu i s v o o r e en st aa fan t en n e .
Μ1: 0 t ot 100 μA m et e r .
S1: S. p. d.t .: tu i m el s ch a k el aar v o or h et i n sch a k el en v an d e v o edi n g.
S3: 3 p osi ti e s, d ri e pol i ge d raai s ch ak el a ar .
CR1: 1 N6 0 k ri stal di od e
B1: 15 v ol t ba tt e ri j ( b es taa t u i t 10 i n s e ri e g e s ch a k el de 1 ,5 V c el l en )
o f 1 5 V g es tabi l i se e rd e v o e di n g.
L1: 1 3 wi n di n gen # 20 k op e rd r aad g e wi kk el d op s p o el vo r m me t 1, 5 c m di am et e r ,
de wi n di n ge n g e sp a ci e e rd ov e r 1 ,5 m m . Aft ak ki n g v o o r C4 op 4, 5 c m van h et
bod e m - ei n de . De aftakking voor de collector van de transistor V1 ligt op 7 windingen van het
bodemeinde.
L2: z el fd e s p o el al s L1 ma a r z on d e r aft a kki n g en .
L3 : 6 wi n di n g en d ra ad #2 0 g e ëm ai lle e rd e k o p e rd raa d, g ewi k k el d o v e r d e
on d e rz i j d e van sp o e l L2 .
V1: 2N 37l t ran si st o r ( R C A ) .
V 2 : 2N370 t ra n si st o r ( R C A ) o f g e l i j k w a a r d i g e t r a n s i s t o r e n .
Dit zendertje bestaat uit de transistor kristaloscillator in een overtoon-schakeling, gevolgd door
een eindversterker.
Deze laatste werkt met een RCA-transistor, type 2N370, ingesteld in klasse C. De door C5
afgestemde kring in de collector van de transistor, is via een koppelspoel L3 als secundaire van
L2,gekoppeld aan de antenne.
De regelbare condensator C7 dient samen met de reactantie van L3, om de eindversterker toe
te laten de antenne op te laden.
Met de potentiometer R2 regelt men de werking van de oscillator, en derhalve ook het
uitgangsvermogen van de versterkertrap.
De krachtbron is een gestabiliseerde voeding van 15 volt.
De stroom die de twee trappen trekken, wordt gemeten met een 0-100 mA-meter, gemonteerd
op het voorpaneel van het zendertje:
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Alle componenten, met uitzondering van de meter en de schakelaars, zijn gemonteerd op een
10 cm x 10 cm aluminium (niet voorgesteld) chassis.
De spoelen L1 en L2 bestaan uit 13 windingen. Het vermogen in milliwatt is gelijk aan de
spanning vermenigvuldigd met de collectorstroom in milliamperes.
Als men bv. de eindtransistor oplaadt tot 10 mA bij 15 V voedingsspanning, bekomt men een
vermogen 150 milliwatt of 0,15 watt. In klasse C werking geleidt de eindtransistor slechts
gedurende een halve periode, en kan dus ook telkens een volgende halve periode van de
golfvorm ‘rusten’.
Daardoor kan men het (uitgangs-) vermogen in feite vergroten, dus de antenne meer opladen.
De zender mag daarom continu werken op 150 mW. (15 volt bij 10 mA) zonder dat de
transistoren beschadigd worden. Als men in telegrafie zendt, zullen de transistoren tevens rusten
tussen de punten en strepen.
De voedingsspanning mag niet verhoogd worden tot bv.20 V, anders warmen de transistoren
teveel op, en door thermische overbelasting zullen ze niet lang overleven.
Dioden in mengtrappen, vooral in DBM’s met 4 dioden, in frequentievermenig-vuldigers en in
parametrische versterkers.
Diode-kenmerken:
Enkele van de belangrijkste kenmerken van een diode zijn:
a) De Piek Inverse spanning (PIV). Dit is de grootste waarde van de spanning die in de sperzin
kan toegepast worden over de 2 klemmen van een specifiek type diode, vooraleer de
lawinedoorslagspanning bereikt wordt.
b|)De grootste effectieve waarde van de ingangsspanning. Hiermee bedoelt men de grootste
effectieve waarde van de spanning die over de diodeklemmen mag toegepast worden, vooral
wanneer deze werkt in serie of in parallel met een Ohmse (eventueel inductieve) belasting.
De PIV over de diode kan groter zijn dan de toegepaste effectieve spanning bij een capacitieve
belasting, en de maximale effectieve waarde van de ingangs-spanning moet dan verminderd
worden.
c) De maximale gemiddelde stroom in de doorlaatzin bij een gespecificeerde junctietemperatuur. Deze waarde wordt in de karakteristieken-blaadjes van de diode opgegeven voor
een weerstandsbelasting.
d) De piek periodieke stroom in de doorlaatzin. De grootste toegelaten ogenblikkelijke waarde
van een zich herhalende (bv. tijdens een sturing door impulsen) stroom in de doorlaatzin. Deze
waarde wordt gewoonlijk opgegeven voor 50 Hz en een specifieke junctie temperatuur.
e) De maximale aanzwellende stroom gedurende 1 periode. De grootste één cyclus- piekstroom
van een 50-Hz sinus op een bepaalde temperatuur van de junctie. Stootstromen treden
algemeen op wanneer de diode in een voeding voor het eerst wordt ingeschakeld bij het
toepassen van de netspanning op de voeding, en des te meer, naarmate ook nog storende
spanningspieken van bv. thyristorvoedingen die op andere plaatsen op het net ingeschakeld
werden, geïntroduceerd worden in de toevoerleiding.
f) De verkleinde doorlaatstroom. De waarde van de gelijkstroom die nog door een diode mag
gejaagd worden op een gegeven omgevingstemperatuur.
Dit geldt in het bijzonder voor groot formaat Schottky- of hot-carrier dioden, ingezet in groot
vermogen toepassingen.
In vergelijking met gelijkaardige andere types dioden, geleidt een Schottky grenslaag een
grotere stroom bij een kleiner (dus gunstiger) spanningsverval over de diode, in de doorlaatzin.
We herhalen enkele begrippen over de Schottky die reeds gedeeltelijk voorkwamen in hetgeen
voorafgaat.
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De Schottky diode, ook ‘hot carrier diode’ genoemd.
We hebben het hierover reeds gehad in het voorafgaande.
Hieronder volgt een herinnering en een aanvulling, vooral met de bedoeling, deze soort dioden
toe te passen in DBM’s met vier dioden, dus niet met twee dioden (de enkelvoudige BM’s), zoals
hierboven.
De hot carrier diode is opgebouwd volgens een PN-junctie verbonden met een metalen
aansluitlaag.
Deze constructietechniek zorgt voor een diode met vele voordelen ten opzichte van de
conventionele silicium PN-junctie diode. Deze voordelen zijn een geringe inschakelspanning
(410 mV), een groot UHF rendement, een geringe dioderuis, extreem snelle schakeltijden, en
uitstekende gelijke diode karakteristieken als men verschillende dioden van hetzelfde merk met
elkaar vergelijkt.
Dubbele balansmengers specifiek met Schottky dioden:
Een dubbel gebalanceerde menger is breedband inzetbaar, meestal van 500 kHz tot 200 MHz.
Een breedband dubbel gebalanceerde menger kan gebruikt worden als onderdrukte draaggolf
modulator. Hij maakt de som en het verschil van twee spanningen met verschillende frequenties
en dient aldus als op- of neer-frequentie-omzetter met een geschikte filtering aan de uitgang,
of als product-detector, fasedetector, fase-modulator of spanning gecontroleerde verzwakker.
Om het helemaal af te maken, hebben ze zelf geen voeding nodig.
Bijvoorbeeld, in een typische dubbel-gebalanceerde mengtrap tot 50 MHz, bedraagt de isolatie
tussen de HF en de MF-poort 25 dB, tussen de HF en de plaatselijke oscillator 40 dB, en de
isolatie tussen de lokale oscillator en de MF poort 35 dB.

Het omzettingsverlies van een dubbel gebalanceerde menger is sterk afhankelijk van de
uitgangsspanning of het uitgangsvermogen van de plaatselijke oscillator. In het voorgestelde
geval hierboven (links), wanneer het vermogen van de lokale oscillator kleiner is dan 5 mW,
neemt het omzettingsverlies snel toe.
In de meeste van deze schakelingen zal een optimale werking optreden in de buurt van 5 tot 10
milliwatt uitgangsvermogen van de plaatselijke oscillator.
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Doorslag en de remedie er tegen.
Eén van de problemen van de eenvoudige Schottky diode waarop een metaalfilm neergeslagen
werd, is dat doorslag-verschijnselen waargenomen worden rond de rand van het gemetalliseerde
gebied.
Dit vloeit voort uit de sterke elektrische velden die aanwezig zijn rond de rand van de metalen
plaat.
Een weglekkende stroom wordt vastgesteld.
Om deze problemen op te lossen, wordt een beschermende ring uit P+ half-geleider materiaal
vervaardigd via een diffusieproces, samen met een oxidelaag rond de rand.
In sommige gevallen probeerde men het metaal te vervangen door siliciden.
De beschermende ring maakt dat het omringend gebied een lawine-effect meemaakt, vóórdat
de Schottky-junctie beschadigd wordt door een grote stroom in de sperzin die vloeit tijdens
overgangsverschijnselen.

Links: Schottky diode structuur met een beschermingsring tegen een vernietigende doorslag.
De Schottky is een ionen- ge-ïmplanteerde diode, met onzuiverheden in het silicium ingebracht,
door middel van een atoom-verbrijzelaar.
Hiermee wordt bedoeld dat de onzuiverheid-verwekkende ionen worden afgevuurd vanuit een
deeltjesversneller, in een silicium wafel die als doelwit dient.
Het daaruit resulterende siliciumkristal-rasterwerk wordt daardoor zodanig gewijzigd, dat de
dioden die uit een dergelijke wafel gesneden worden, een snelle hersteltijd hebben en een gering
spanningsverval over de diode, wanneer deze in de geleidingszin gepolariseerd is.
Daardoor wordt de Schottky-diode een zeer snelle gelijkrichter met korte hersteltijd, en goed
presterend in hoogfrequente schakelingen (tot enkele honderden kHz).
De PIV van deze dioden blijft vrij laag (minder dan 50 V).
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Schottky diode structuur.
De metalen elektrode (wolfram, aluminium, goud, enz.) is in contact met een zwak gedopeerde
n-halfgeleiderlaag die epitaxiaal gegroeid is op een sterk gedopeerd n+ substraat. Het
diëlektricum wordt verondersteld ideaal te zijn, hetgeen betekent dat de geleidbaarheid nul is.
De stroom-spanning karakteristiek wordt beschreven door de volgende vergelijking:

waarin de verzadigingsstroom in de sperzin gegeven is doof.

Ter herinnering: het gelijkwaardig of equivalent schema van een Schottky diode:

Typische componenten-waarden voor Schottky dioden zijn:
Rs= 2 tot 5 Ω, Cg= 0,1 tot 0,2 pF en Rj= 200 Ω tot 2 kΩ.
Vaak wordt het spanningsverval over Rs, dus I*Rs verwaarloosd bij kleine polarisatiestromen
doorheen de diode, kleiner dan 0,1 mA.
Nochtans wordt in sommige toepassingen de serieweerstand in de voorgestelde terugkoppellus
vermenigvuldigd met een versterkingsfactor, zodat hij groter wordt, en in dit geval moet met de
term I*Rs rekening gehouden worden.
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Energie-niveau’s en de eigenschappen die er uit volgen:

De energie Wb= qvB staat in een zeker verband met de metaal -werkfunctie WM= QVM (VM wordt
opgenomen met het Fermi niveau naar het referentieniveau waarop het elektron een vrijstaand
deeltje wordt.
Waarden VM van enkele veel gebruikte metalen zijn samengevat in de volgende tabel.
De elektronenaffiniteit qχ waarin χ gelijk is 4,05V voor Si, 4 V voor Ge, en 4,07V voor GaAs en
gemeten wordt vanaf de geleidingsband tot aan hetzelfde referentieniveau waarop een elektron
een vrije drager wordt volgens Wb= q*(VM-X).
Werkfunctie-waarden van sommige metalen:
Materiaal
Zilver (Ag)
Aluminium
(Al)
Goud (Au)
Chroom
(Cr)
Molybdeen
(Mo)
Nikkel (Ni)
Palladium
(Pd)
Platina (Pt)
Titanium
(Ti)

werkfunctie-

potentiaal VM
4,26 V
4,28
V
5,1 V
4,5
V
4,6
V
5,15 V
5,12
V
5,65 V
4,33
V

Een uitdrukking voor een inwendige Schottky-spanning Vd komt tot stand zoals in een pnovergang, waarin de extra spanning Vc ligt tussen het geleidings- en het Fermi-niveau:
Vd = (VM-χ) -VC waarin Vc afhankelijk is van de dopering ND en de concentratie van de toestand
in de geleidingsband Nc overeenkomstig Nc= ND* exp {Vc/VT). Hieruit volgt de spanning Vc= VT
ln (NC/ND).
Hoewel in echte metaal-halfgeleider-interfaces meestal sprake is van een extra zeer smalle
isolatielaag, zullen we de invloed van deze laag verwaarlozen en ons alleen bezighouden met de
lengte ds van de ruimtelading in de halfgeleider:
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Derhalve wordt vastgesteld dat de kruisingscapaciteit van het Schottky contact is:

Voorbeeld.
Berekening van de grenslaag-spanning, de junctie- capaciteit, en de breedte van het
ruimteladingsgebied voor een Schottky diode.
Een Schottky diode wordt vervaardigd als een interface tussen bv. een gouden contactmateriaal
en een n-type silicium halfgeleidermateriaal. De halfgeleider is gedopeerd met ND= 1016 cm-3
en de werkfunctie VM voor goud is 5,1 V. De affiniteit voor Si is χ= 4,05 V.
Gevraagd wordt te zoeken: Vd, de breedte van de ruimtelading ds, en de capaciteit Cj wanneer
de diëlektrische constante van silicium εr= 11,9. Stel dat de oppervlakte van de dwarsdoorsnede
van de diode gelijk is aan A= 10-4 cm2 en de temperatuur gelijk aan 300 ºK.
Oplossing: Omdat de concentratie van de toestandslagen in de geleidingsband van silicium N c=
2,8 x1019 cm-3 bedraagt, kunnen we de geleidingsband potentiaal als volgt berekenen:

Vervangen we hierin de waarde van Vc, dan vinden we als grenslaagspanning:
VD = (VM-χ ) = (5,1 V- 4,05 V) -0,21 V = 0,84 V.
De breedte van de ruimtelading wordt verkregen uit :

= 332 μm.
Tenslotte, volgt de junctie-capaciteit uit de formule voor de parallelle plaatcondensator:

Dit berekeningsvoorbeeld toont aan dat deze soort halfgeleider met een metalen aansluitelektrode, een grenslaag- capaciteit heeft die merkelijk kleiner is (in femto-Farad uitgedrukt,
dat is 10-15 F) dan deze van een gewone PN-junctie, waardoor deze soort diode veel sneller zal
schakelen op veel hogere frequenties.
Hernemen we enkele eenvoudige basisprincipes over DBM’s met vier dioden, en hun
toepassing:
De dubbel gebalanceerde menger levert twee zijbanden af, de draaggolf-frequentie wordt sterk
verzwakt tijdens het omzettingsproces. Het voordeel van de dubbel gebalanceerde menger is
dus, dat men voor EZB-werking alleen nog maar een filter nodig heeft om zich te ontdoen van
de ongewenste zijband alvorens in een zender, de gekozen LSB of USB te leiden naar de
eindtrap.
De zelfde opmerking geldt voor hun toepassing in ontvangers.
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De schakeling van een ringmodulator werd eerst toegepast door telefoon-maatschappijen. Het
frequentiebereik van de transformatoren bedroeg 50 kHz, afgesloten op een 100 Ω
belastingsweerstand en met een 60 dB verzwakking van de spanning van een eventueel er op
aangesloten plaatselijke oscillator.
Andere uitvoering:

Een interessante wijziging van de dubbel gebalanceerde menger bekomt men door de
omwisseling van de (plaats v.d.) draaggolf- en de signaal- generatoren ten opzichte van de
plaats die ze in de volgende schakeling innemen.
In dit geval, wanneer de drager positief is aan de bovenzijde van de ingangs-transformator T1,
loopt deze ingangsspanning door de bovenste helft van T2. Wordt de drager negatief, dan
verschijnt de ingangsspanning over de onderste helft van T2. De uitgangsspanning is in dit geval
dezelfde als in de onderstaande uitvoering (links) van de DBM.
Dubbele gebalanceerde mengers met 4 dioden verwerken hoogfrequente spanningen met
frequenties van 200 kHz tot 500 MHz met een tussen-schakelverlies van typisch 7 dB en een
onderdrukking van de draaggolf van de lokale oscillator met 30 tot 40 dB.
In het algemeen zijn de ingangs-en uitgangsimpedanties 50 Ω.
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In de rechts voorgestelde schakeling dient een DBM als product-detector in een EZB ontvanger.
Deze schakeling heeft het voordeel van ongevoeligheid voor overbelasting door sterke
ingangsspanningen, maar vereist wel een hoog BFO- injectieniveau.
De productdetector vereist een minimum van onderdelen, maar werkt uit-stekend.
Hij heeft een groot dynamisch bereik en zal niet overstuurd worden door ingangsspanningen
met een grote amplitude. Het lokale oscillator vermogen dient 5 tot 10 mW te bedragen, en het
HF-signaal, ongeveer 1 mW.
Een belangrijk kenmerk van een dubbele-gebalanceerde menger is de verkleining van
ongewenste mengproducten die leiden tot fluittonen.
Onder andere allerlei harmonischen leveren zwevingen dus fluittonen op.
De twee-dioden-menger genereert elf dergelijke stoorsignalen, de dubbel-gebalanceerde
menger slechts vijf. In de dubbel-gebalanceerde menger is het sterkste valse signaal van de
derde orde. Het kleinere aantal stoorders is te wijten aan de stromen die in tegengestelde zin
door de transfowikkelingen vloeien in een DBM, waardoor de velden die ze voortbrengen elkaar
opheffen. Dit komt nog eens tot uiting in de volgende figuur:

Stromen die 180 ° uit fase zijn, aangegeven door de tegengestelde pijlen, heffen elkaar op.
Bekijken we de schakeling met de ingangsspanning (links) verbroken; met alleen de uitgang
van de draaggolfgenerator aangesloten op de dubbel gebalanceerde menger, dan bestaat er
geen uitgangsspanning over de belastingsweerstand RL.
Wanneer de kant, gemerkt ‘A’ van de draaggolfgenerator negatief is, dus de andere kant B
positief, werken de wikkelingen met middenaftakkingen van de transfo’s als kortsluitingen omdat
er op de transfo’s geen sturing wordt toegepast door de signaalspanning.
D3 en D2 geleiden want hun anode is positief en de kathode negatief. De stromen door deze
dioden zijn even groot en tegengesteld zoals aangeduid op de trafo-wikkeling van T2, zodat ze
elkaar opheffen en er verschijnt geen uitgangs-spanning over RL.
Tijdens de volgende halve periode van de oscillatorspanning geleiden op een gelijkaardige
manier D1 en D4 en de stromen aan weerszijden van midden-aftakking van T2 zijn opnieuw
180 ° verschoven, dus in tegenfase.
Ze heffen elkaar op en er geen uitgangsspanning. Als en nu een signaal wordt toegevoerd over
de primaire zijde van T1, zijn de stromen in elke helft van de secundaire onevenwichtig en een
uitgangsspanning verschijnt over de belastingsweerstand R L, maar nog steeds, zoals we daarnet
bekeken hebben zonder de draaggolf van de oscillator.
Deze wordt door deze opstelling dus uitgeschakeld.
De frequentie van de draaggolfspanning die zelfs een rechthoekgolf mag zijn, wordt gewoonlijk
vele malen groter gekozen dan de frequentie van het signaal aan de HF-ingangsklemmen.
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Anders bekeken met andere uitvoering van een diode-ring modulator:

De meeste balansmengers verwerpen ongewenste weergaven zoals even harmonischen van
ofwel de HF- of van de LO- frequentie, of van beiden.
Dubbel gebalanceerde diode-mengers bieden een goede poort-tot-poort isolatie en elimineren
AM-ruis uit de LO-spanningsbron.
Spijtig echter onderdrukken deze mengtrappen niet de oneven orde inter-modulatie- of FM- LO
ruis.
Om dit na te gaan, bekijken we de dioden als schakelaars, gestuurd en gecontroleerd door de
LO.

De gelijkwaardige schakeling van de diode-ring menger=
(a) gedurende de eerste helft van de LO periode wanneer de dioden D1 en D2 geleiden, en is
(b) wanneer D3 en D4 geleiden.
Tijdens de eerste helft van de LO- periode, is punt Β positief en Β’ is negatief. De dioden D1 en
D2 geleiden en D3 en D4 staan gesperd.
Bij benadering zijn de geleidende dioden gesloten schakelaars en de gesperde dioden zijn open
ketens.
De linkerhelft van de HF transformator is verbonden met de MF poort.
Merken we op, dat er geen MF spanning staat over de LO transformator, omdat de MF stroom I
zich splitst, en doorheen de twee helften van de trafo’s secundaire wikkeling vloeit in
tegengestelde richtingen.
Bijgevolg is de secundaire wikkeling van de LO transformator een virtuele kortsluiting voor de
middenfrequente stromen.
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Teneinde de mengtrap met een goed rendement en een geringe vervorming te laten werken,
moet de LO spanning ongeveer 10 maal groter zijn dan de grootste amplitude van de
ingangsspanning.
Gelukkig worden de even harmonischen van de uitgangsspanning onderdrukt door de 180
graden faseverschuivende werking van de schakeling, waardoor alleen de oneven harmonischen
overblijven.
Daarvan zal de derde orde harmonische de sterkste zijn, maar kan gemakkelijk gereduceerd
worden door een op de menger volgend zijbandfilter.
In andere typen mengers blijven zowel de even als oneven harmonischen aanwezig aan de
uitgang, daarom besteden we zoveel aandacht aan deze symmetrische mengers, omdat ze
gewoon beter zijn.
De duurste onderdelen van de evenwichtige mengers zijn de symmetrische transformatoren.
Daarom hebben radioamateurs gezocht naar een uitvoering van een ringmenger met slechts 1
transformator, met de volgende schakeling tot gevolg, die geschikt is voor een multiband
werking:

Een
goede
afscherming
is
nodig
bij
inbouw,
en
dan
bekomt
men
typische draaggolf demping van 40-45 dB. Dit geldt ook voor gebalanceerde mengers
ringkern spoelvormen, met FET's en MOSFET's.

een
met

Breedband transformatoren voor DBM’s:
Er zijn 2 basistypen van breedband transformatoren: conventionele en transmissielijn-stijl.
Beide typen kunnen gewikkeld worden op ferriet ringkernen, potkernen of staven.
Voor MF en HF gebruik wordt een ferrietkern met permeabiliteit van 850-900 vereist zodat bv.
de FT37-43 ferrietkern geschikt is.
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Hierboven zijn 3-equivalente schema’s voorgesteld van 4:1 transmissielijn- transformatoren.
Alle 3 transformeren ze signalen binnenkomend op een asymmetrische 50 Ω impedantie, tot 200
Ω impedantie asymmetrisch, of vise-versa.
De hoge impedantie is 200 Ω en de lage impedantie 50 Ω in alle gevallen.
De punten die gemerkt zijn als aarding of VCC, kunnen verbonden worden met een punt op
hoge impedantie.
Enkele toepassingen:
A) DeDBM als spanningsafhankelijke verzwakker:

Deze spanningsafhankelijke verzwakker zal de ingangsspanning verzwakken met 2 tot 40 dB,
als de regelspanning gevarieerd wordt van nul tot 1 volt, positief of negatief.
Naarmate de grootte van de toegepaste spanning, zal de verzwakking wijzigen. Men zorgt er
best voor dat de ingangsstroom de 60 mA niet overschrijdt, anders zullen de dioden in de DBM
beschadigd worden.
De eenvoudigste manier om de grootte van de stroom te beperken, is vier in serie geschakelde
in de doorlaatzin voorgespannen silicium diodes, in serie met de spanningsbron op te nemen.
Zij zullen de ingangsspanning tot ongeveer één volt beperken waardoor het 60 mA-punt niet
overschreden zal worden.
De verzwakking wordt gewijzigd worden het variëren van de graad van geleiding doorheen de
dioden binnen de DBM.
De karakteristieke kromme van de verzwakking in functie van de regelspanning, is niet lineair.
Toch kan een frontpaneel goed afleesbaar in verzwakkingseenheden geijkt worden rond de as
van de regelende potentiometer.
B) Hot carrier diode convertor met DBM voor de 15 m band. (15 m in, en 20 m uit naar
de antenneklem van een communicatie ontvanger): een goede, eenvoudige, goedkope
oplossing.
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Hot carrier dioden (hier in een dubbel gebalanceerde mengtrap) blijken uitstekende ruisarme
mengers te zijn, en er bestaat zeer weinig signaalverlies waardoor in een ontvanger of in een
andere schakeling zodat er geen HF versterker nodig is.
Deze dioden hebben een groot dynamische bereik, dat aanzienlijk helpt tegen kruis-modulatie
(overspraak-) problemen.
De dioden ΗΡΑ 2800S in deze frequentie-omzetter, vervaardigd door Hewlett-Packard kosten
minder dan een euro per stuk.
Schakeling van de 15 m convertor:

Beschrijving van de schakeling.
De vier dioden D1 tot D4 staan opgesteld in een ring. Zowel de ingang als de uitgang wordt
afgestemd, de ingang op 15 m en de uitgang op 20 m.
Omdat de ingangs- en uitgangsimpedantie van de detector vrij laag is, worden HF-transformator
-spoelen toegepast voor het koppelen van deze kringen.
De plaatselijke oscillator is eenvoudig opgebouwd met een 2N706 (of gelijk-waardige), samen
met een 7 MHz kristal, waarvoor een surplus kristal FT243 uit WOII goed kan dienen.
Elk goed actief kristal met een ander type houder, is bruikbaar.
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De collectorketen van de 2N706 is afgestemd 7 MHz met een 1 cm diameter spoel waarbinnen
een verdraaibare magnetische kern zit.

De bouw van de Converter.
De hot carrier diode converter is ingebouwd in een kleine metalen behuizing.
De foto laat de opstelling van de onderdelen zien. De oscillator-componenten zijn gemonteerd
aan één zijde en de dioden en bijbehorende onderdelen aan de andere. Alle kleine onderdelen
zijn gemonteerd op klemmenstroken.
De transistor en de dioden zijn gesoldeerd aan de aansluitklemmen, dus niet in voetjes geplaatst.
Bij het solderen zal teveel hitte de componenten vernietigen, dus snel solderen is nodig, alsook
het respecteren van de polariteit van de dioden. Antennespoel L1 bestaat uit 17 windingen #28
geëmailleerde draad, dicht gewikkeld op een isolerende spoelvorm met 6 mm diameter.
De spoel is afgetakt op 5 windingen van de onderzijde. L2 bestaat uit 4 windingen # 28 draad
gewikkeld boven het midden van L1 en wordt in het midden afgetakt.
Zowel de uitgangs-als de oscillator -spoel is gewikkeld op een spoelvorm met 1 cm diameter
met beweeglijke inwendig verplaatsbare magnetische kern.
De uitgangsspoel L4 is met 11 windingen # 26- draad gewikkeld en 3 windingen van de
onderzijde afgetakt. L3 bestaat uit 3 windingen, in het midden afgetakt en gewikkeld boven het
midden van L4. Oscillatorspoel L5 bestaat uit 30 dichtbij elkaar windingen #30. L6 is 5 windingen
#30, gewikkeld boven L5.
RCA connectoren laten toe de antenne en de uitgangen aan te sluiten. Wie liever werkt met
coaxiale connectoren, moet een grotere doos gebruiken.
De schakelaar is een miniatuur schuif-type. De converter kan gevoed worden met een 9V
miniatuur transistor batterij of een gestabiliseerde voeding met 9 V uitgangsspanning
Afregeling en bediening.
Sluit de converter-uitgang aan op de ontvanger van de transceiver d.m.v. een kort stuk
afgeschermde kabel. Sluit een antenne aan, en de 9 V batterij.
Met de ontvanger afgestemd op 14 MHz, schakel de voedingsspanning in van de converter .Het
moet nu mogelijk zijn de tweede harmonische van de kristal-oscillator in de converter te horen
na het afstemmen van de ontvanger.
Indien niets hoorbaar wordt, verdraai de kern binnen de oscillatorspoel.
Als de oscillator zeker werkt, moet het mogelijk zijn door de ontvanger op een hogere frequentie
af te stemmen, stations uit de 15 m band te horen.
Piek dan L1 en L4 voor een maximale signaalsterkte. Deze kleine converter leverde bv. met een
National NCX3 ontvanger, verrassend goede resultaten op. DX signalen werden als de lokale
zenders ontvangen.
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Voor deze prijs en de er aan bestede tijd en werk kan men zich moeilijk een beter resultaat
indenken, temeer daar de converter dienst doet als een bijkomend dubbel balans filter voor onze
communicatie-ontvanger.
C) Hot carrier diode mengtrap in een converter voor de 2 meter band.
De dubbel-gebalanceerde diode mengtrap met hot carrier dioden kan genieten van een brede
waardering in commerciële en militaire communicatie-apparatuur. Wanneer goed toegepast,
bieden deze mengers de ontwerper vele voordelen ten opzichte van de conventionele bipolaire
transistor benaderingen.
De belangrijkste voordelen zijn:
• Zeer goede bestendigheid tegen overbelasting.
• Lage overspraak en weinig intermodulatieproducten.
• Gunstig ruisgetal.
• Uitstekende isolatie van de plaatselijke oscillator.
• Eenvoudige bouw.
• Breedband eigenschappen. Om de frequentie van de uitgangsspanning te veranderen naar
wens, volstaat het om alleen de frequentie van de plaatselijke oscillator te wijzigen.

Mogelijk blokschema van een 2 meter omzetter.
Men begint met een banddoorlaatfilter gecentreerd op 145 MHz.
Dit filter is een kritisch gekoppelde dubbel-afgestemde kring, die een band-breedte van 6 MHz
heeft en een tussenschakelverlies van 1 dB.
Een banddoorlaatfilter vóór de breedband mengtrap zal het storende ruis-vermogen verkleinen.
De 30 MHz versterker na de menger is een ruisarme FET-trap.
Schema van de trifilaire ringkern-verbindingen.
De drie wikkelingen moeten in elkaar worden gedraaid voordat ze rond de kern gekronkeld
worden:
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De ringkern is gewikkeld met # 30, 32, of 34 (AWG) emaildraad. De wikkelingen van de ringkern
moeten in de juiste zin met de juiste polariteit (meestal aangeduid door ronde stippen => is hier
niet gebeurd) gewikkeld worden, anders werkt de schakeling niet.
D) Enkele uitvoeringen van dubbelgebalanceerde mengers (DBM’s) in I.C.-vorm:
Een aantal fabrikanten van geïntegreerde schakelingen hebben interessante ontwerpen op
monolithische substraten van chips geproduceerd, als silicium monolithische ringmodulator/demodulator zoals de TAB101 geïntegreerde schakeling, die bestaat uit vier
transistoren op een enkele chip, ingesloten in een TO-74 behuizing.
De TAB-101 ziet er als dubbel gebalanceerde mengtrap als volgt uit:
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Terwijl conversie-verlies onvermijdelijk is bij het gebruik van dioden, overwinnen transistoren
in een DBM niet alleen het omzettingsverlies, maar ze vertonen ook een zekere versterking.
Een conversieversterking van 5 tot 10 dB is mogelijk, maar meestal haalt een dergelijke
schakeling niet meer dan 3 dB.
De Ingangsimpedantie van een transistor dubbel gebalanceerde menger is ongeveer 50 Ω, terwijl
de uitgangsimpedantie 600 Ω bedraagt.
Een verhouding (plaatselijke oscillator-spanning)/(signaalspanning)-verhouding van 10:1 wordt
aangeraden voor het beste rendement. Dit is ook het geval bij IC’s, zoals in een Mototola MC
1595 geïntegreerde schakeling, bedoeld voor toepassingen waarbij de uitgangsspanning een
lineair product is van twee ingangsspanningen. Een gelijkaardige schakeling is de LM1596:
Mengtrap met een LM l596 voor het opwekken van zijband spanningen:

De figuur toont een schakeling waarin de LM1496 kan gebruikt worden om een dubbele zijband
spanning op te wekken met onderdrukte draaggolf, ofwel ze te detecteren.
De schakeling wordt gevolgd door een banddoorlaatfilter van 2,5 tot 3 kHz rond de
centrumfrequentie, of de middenfrequentie van de ontvanger.
Doorgaans zal voor de opwekking van de draaggolf, een kristal-oscillator toegepast worden,
terwijl de modulerende spanning afkomstig is van een laagfrequente bron zoals de uitgangsspanning van een mcrofoonversterker.
Voor het demoduleren van EZB-signalen leent de LM1596 zich uitstekend.
Deze geïntegreerde DBM kan ook werken als productdetector voor zowel CW-, SSB- als DSBspanningen.
Andere mogelijke toepassingsvoorbeelden van de 1596 omvatten het digitaal vermenigvuldigen,
delen, worteltrekken, en frequentie-verdubbeling.
Tevens te gebruiken als een gebalanceerde modulator/ demodulator, amplitude modulator of
elektronische versterkingsregeling.
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Het genereren van een dubbele zijband uitgangsspanning:

Variante:
De volgende figuur toont een schakeling waarin de LM1496 wordt gebruikt om een DSSC-signaal
op te wekken (= een dubbelzijband-signaal met onderdrukte draaggolf).
Wanneer deze schakeling gevolgd wordt door een banddoorlaatfilter van 2,5 tot 3 kHz en de
centrumfrequentie hiervan iets verschoven wordt ten opzichte van de middenfrequentie, dan
kunnen er ook SSB-signalen mee ontvangen worden.

Doorgaans zal voor de opwekking van de draaggolfspanning een kristal-oscillator toegepast
worden, terwijl de modulerende spanning afkomstig is van een microfoonversterker.
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Ook voor het demoduleren van SSB-signalen leent de LM1496 zich uitstekend.

Deze opstelling toont een standaard mengtrap met de LM1496 als middelpunt. Zoals we zien
gaat het hier om een menger waarbij de ingangssignalen via C1 en C2 aan het IC worden
toegevoerd.
De andere twee ingangspennen zijn via C3 en C4 naar massa kortgesloten. Het uitgangsnetwerk
bestaat uit een 9:1 breedband HF-transformator die de beide uitgangen samenvoegt, en hun
impedantie terugbrengt tot 50 Ω. De primaire van de transformator wordt met behulp van C5
afgestemd op de middenfrequentie.
Tijdens de tweede halve periode van de LO, kan het proces als volgt beschreven worden: V MF(t)=
VHF(t)*s(t) waarin s(t) een rechthoekgolf is met een amplitude ±1. De golfvorm hiervan kan
beschreven worden door een reeks van Fourier:



s(t)=c0

+

[C

n=1

n

cos(ωnt + Φn)].

Andere geïntegreerde diode-DBM’s:
Eén van de gemakkelijkst te realiseren dubbelgebalanceerde mixers is de SRA, die is een met
dioden uitgeruste balans-ring-menger, uitgevoerd als IC met de onderstaande behuizing.
a: Zo ziet het inwendige er uit van de SRA/SBL-reeks van de firma Mini Circuits; b: toont de
behuizing.
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a: Zo ziet het inwendige er uit van de SRA/SBL-reeks van de firma Mini-Circuits;
b: toont de behuizing.
De figuur hierboven toont het inwendige schema van een kant-en-klaar in de handel verkrijgbare
DBM. Het betreft hier een exemplaar uit de reeks SRA-1 of SBL-1 van de firma Mini-Circuits.
De figuur b toont de behuizing en de aansluitingen. In de volgende tabel zijn de belangrijkste
eigenschappen van de SRA- en de SBL-reeks opgesomd.
De beste prestaties worden geleverd wanneer in een zelf gebouwde (niet-IC-) DBM, Schottky
"hot carrier"-dioden zoals de 1N5820 of 1N5822 worden toegepast.
Welk type men ook kiest, de vier dioden dienen in elk geval te worden gepaard. Het beste is
natuurlijk om dat te doen met behulp van een curve-tracer, maar als men zo'n instrument niet
heeft, kan men zich ook behelpen met een (digitale) multimeter, en de dioden selecteren op
gebied van gelijke weerstand in de geleiding- en de sperzin. Dit kan door het spanningsverval
over elke diode te meten bij een stroom van 5 tot 10 mA.
Belangrijkste kenmerken van enkele (IC-) diode-DBM's:
Type
SRA-1
SRA -1 TX
SRA -1 W
SRA -1- 1
SRA -2
SBL -1

osc./ HF (MHz)
0,5- 500
0,5- 500
1 -750
0,1- 5O0
1 -1000
1- 500

MF (MHz)
DC - 500
DC - 500
DC. - 750
DC - 500
0,5 - 500
DC- 500

Verlies (dB)
5,5-7,0
5,5-7,0
5,5-7,0
5,5--7,5
5,5-7,5
5 5-7,5

SBL -1X
SBL-1Z

10 - 1000
10 -1000

5-500
DC-500

6-7,5
6,5-7,5

SBL -1-1
SBL-3

0,1 -400
0,025 -200

DC-400
DC-200

5,5-7,0
5,5-7,5
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Voorbeeld van de toepassing van een SBL-1 in een radio-ontvanger:

Voorbeeld van een ontvanger waarin deSBL-1 toegepast wordt als mengtrap. (uit QST augustus
1995).
Dit is een eenvoudige rechtuit-ontvanger (=zet HF rechtstreeks om in audio) door Randy
Henderson WI5W uit QST aug.1995.
Een belangrijke rol wordt daarin gespeeld door de transistor Q1 uitgevoerd als Pierce (of
gewijzigde Copitts) kristal oscillator, die de SBL1 mengtrap stuurt om de onderdrukte draaggolf
op 7 MHz te herstellen, dit aldus op het eerste zicht, want het kristal Y1 is als 7 MHz gemerkt.
Maar het trilt wel op zijn tweede harmonische, dus is dit een ontvanger voor de 14 MHz of 20 m
band.
De uitgangsspanning van de menger wordt gefilterd in U2 en versterkt in U2 en U3.
Een audio omzetter (een luidspreker of hoofdtelefoon, converteert U3 ‘s elektrisch uitgangsvermogen naar laagfrequent.
Als men goed kijkt naar de schakeling ziet men dat Q1 en Y1 niet trillen op een vaste frequentie,
maar dat men te doen heeft met een afstembare kristal-oscillator-variabele kristaloscillator of
VXO
via de veranderlijke condensator C7. Het veranderen van de trillingsfrequentie is zelfs mogelijk
met vroegere FT-243-achtige kristallen uit de ‘surplus’ die sommigen onder ons nog liggen
hebben, en waarvan de frequentie veranderd wordt door het kristal tijdens het trillen te doen
uitzetten of krimpen.
Door te experimenteren met de zelfinductie-waarde van L2, kan men de verstemming van de
frequentie uitbreiden van 25 kHz tot 50 kHz, deze laatste waarde wordt eerder bereikt met een
iets grotere zelfinductie van L2.
De oscillator trilt betrouwbaar en stabiel. Om een groot frequentiebereik te kunnen bestrijken,
kan men best in het knooppunt tussen Y1 en C6 een drie standen schakelaar monteren, afgetakt
naar L2 en deze spoel vervangen door drie verschillende spoeltjes, met een andere zelfinductie,
maar met een waarde in de buurt van de op het schema aangeduide. Dit kan ook, door de
schakelaar op een andere manier op te stellen, zodat men er drie spoeltjes mee in serie kan
schakelen.
Ander toepassingsvoorbeeld met een SBL1 in een zender/ontvanger.
De volgende schakeling stelt een mengtrap in een zender/ontvanger voor, en de bijbehorende
draaggolf-oscillator voor de EZB-ontvangst van de 40 m en de 20 m band.
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Door een zorgvuldige keuze van de sturende spanningsniveau’s, en het toepassen van een
draaggolf-oscillator die een spectraal mooie uitgangsspanning aflevert, vermijdt men storende
frequenties in de uitgangsgolfvormen van de zender.
Deze zend-ontvangst schakeling heeft haar nut bewezen in HF en ZHF telegrafie en EZBtoepassingen.
Een Mini-Circuits SBL-1 goedkope menger wordt hier toegepast met een 3,579 MHz
kristaloscillator waarin een zogenaamd ‘burst’-kristal zit uit een afbraak kleuren TV-ontvanger.
De bedradingen worden kort gehouden.

Nog meer kenmerken van SRA en SBL:
De volgende tabel bevat verduidelijkingen over de componenten in de vorige tabel.
De standaard-reeks van deze DBM's kan HF-ingangssignalen verwerken van maximaal +1 dBm
(1,26 mW in 50 Ω), terwijl de oscillator-ingang een signaalniveau van +7 dBm (5 mW) nodig
heeft om goed te kunnen werken.
Uitgaande van de 50-Ω-impedantie van alle aansluitingen, moet het niveau van het HF-signaal
dus onder de 700 mVtt gehouden worden, terwijl de oscillator-ingang tenminste 1400 mVtt nodig
heeft.
Het is voor een goede werking van groot belang dat de oscillatorspanning over de gehele band
qua amplitude, constant blijft.
Hoewel de menger ook bij oscillatorspanningen tot +5 dBm nog functioneert, neemt het aantal
ongewenste uitgangsproducten dan sterk toe en wordt de demping van de ingangs-signalen een
stuk slechter.
Spectrum-analysen laten een duidelijke toename van de tweede en derde harmonische zien bij
een te gering oscillatorsignaal.

70

Enkele kenmerken van gangbare SRA/SBL-typen.
Type

osc.

HF

SRA-1

8

SRA-1Tx

8

1

sra-1-1

8

1

sra-1w

8

sra-2

Behuizing
2

2,5,6,7

2

3,4

2.5,5,7

2

1

3,4

. 2,5,6,7

2,5,6,7

8

3,4

1

2,5,6,7

2,5,6,7

sra-3

8

1

3,4

2,5,6,7

2

sbl-1

8

1

3,4

2,5,6,7

-

sbl-1-1

8

1

3,4

2,5,6,7

-

. 3,4

2,5,6,7

-

8:

1

3,4

Massa
2,5,6,7

SBL-3

1

MF

3,4:

Gangbare SRA/SBL -typen.
Let op bij het aansluiten van de MF-uitgang van de SRA/SBL-reeks.
Ofschoon sommige typen het met een enkele MF-uitgangspen moeten stellen, bezitten de
meeste typen er twee (pen 3 en 4) die uitwendig moeten doorverbonden worden.
SRA/SBL-modulen zijn gevoelig voor de afsluit-impedantie aan de MF-uitgang. Deze mengers
presteren het best als de uitgang tegen een lage VSWR-belasting aankijkt.
Toepassingsvoorbeeld:

Deze figuur geeft een voorbeeld van een typische SRA/SBL-schakeling. Het HF-ingangssignaal
wordt toegevoerd aan pen 1 en het oscillatorsignaal aan pen 8.
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De beide MF-uitgangen (3 en 4) worden doorverbonden. Alle resterende pennen (2, 5, 6 en 7)
zijn aan massa gelegd. Het filter bestaat uit een laagdoorlaat-cel met steile flanken-verloop
door toevoeging van een extra spoel (L3).
Alle componenten werden berekend voor een reactantie van 50 Ω op de gewenste MFfrequentie.
De schakeling zorgt voor een ingangssignaal-onderdrukking van 30 tot 60 dB. Mits goed
ontworpen, kan met een enkele DBM een zeer breed frequentiegebied bestreken worden,
sommige uitvoeringen halen zelfs een bereik van 1 tot 100 MHz, met middenfrequenties die
uiteenlopen van enkele Hz tot 500 MHz.
De dioden (D1 tot D4) leveren de beste prestaties wanneer hiervoor Schottky "hot carrier"dioden zoals de 1N5820 of 1N5822 worden toegepast, iets waarvoor de fabrikant zorgde.
Net zoals bij de meeste hoogfrequent-schakelingen moet ook een mengtrap met de juiste
impedantie worden afgesloten. Anders treden er problemen op met de staande-golf-verhouding
(SGV= SWR), waardoor signaalverlies kan ontstaan. Sommige passieve DBM's werken zelfs niet
eens naar behoren als zij niet correct worden afgesloten.
Kortom, de dimensionering van het filter dat op de menger volgt, is van belang voor een goede
werking.
Het filter heeft in feite twee taken: het absorbeert ongewenste uitgangs-producten van de
menger, en het stuurt het gewenste signaal door naar een aangepaste uitgang.
In de opstelling hierboven is te zien hoe deze beide doelen kunnen verwezenlijkt worden met
behulp van twee verschillende LC-netwerken, een hoog- en een laag-doorlaatfilter. Bij deze
schakeling is er van uit gegaan dat het verschilsignaal het gewenste is. Het hoog-doorlaatfilter
heeft een afsnijpunt dat iets boven het verschilsignaal ligt en hiermee wordt dus het ongewenste
somsignaal via de seriekring die R1 bevat, naar massa kortgesloten.
Ook de (hoogfrequente) resten van het ingangs- en oscillator-signaal die het mengproces
hebben overleefd, worden hierdoor geëlimineerd.
Overigens is voor R1 een waarde van 50 Ω gekozen, omdat dit de meest voorkomende
afsluitimpedantie is in HF-schakelingen.
In de praktijk kan hiervoor een gewone weerstand van 51 Ω genomen worden, maar het is wel
belangrijk dat het een inductie-arm type is; dus vooral geen draadgewonden weerstand, maar
een kool- of metaal-film-type.
De waarden van spoel L1 en condensator C1 in het hoogdoorlaatfilter zijn zodanig bemeten dat
beiden een reactantie van 50 Ω bezitten op de gewenste midden-frequentie.
De behuizingen van de SRA/SBL-typen zijn nagenoeg gelijk Het enige waarin beide versies
verschillen, is de hoogte. In alle gevallen is pen 1 gemarkeerd door middel van een blauwe
isolatiering.
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In het volgend voorbeeld
communicatie-ontvanger.

wordt

een

DBM

toegepast

als

mengtrap

in

een

De twee 75 pF afstemcondensatoren kunnen op dezelfde as zitten, en de kwalitteit van de
uitgangsspanning na de 1600 kHz middenfrequente transfo kan verbeterd worden door de kern
in de secundaire spoel daarvan bij te regelen.
Door deze selectieve afstemming bereikt er ook zeer weinig vermogen van de daaronderstaande
plaatselijke oscillator de uitgang van de MF-versterker.
Ongeveer 6 mW vermogen aan de uitgang van de plaatselijke oscillator afgenomen, levert de
beste resultaten op. De 45 pF regelbare condensator in serie met de secundaire koppelspoel van
de uitgangstransformator van de oscillator, laat toe een geschikte vermogen- of uitgangsspanning in te stellen.
De DBM in ATV.
Met een goed ontworpen en gebouwde dubbel gebalanceerde menger, is de draaggolfonderdrukking van de grootteorde van 40 dB.
Derdegraads-vervormingsproducten worden onderdrukt met 50 dB. Derde-orde intermodulatie
vervormingsproducten worden eveneens onderdrukt met meer dan 50 dB. Dit geldt ook voor
even harmonischen, de enige ongewenste overblijvenden zijn oneven harmonischen. In andere
soorten mengtrappen blijven echter ook de even harmonischen over.
Aangezien deze mengtrappen een bandbreedte hebben van 0 Hz tot 200 MHz of 300 MHz, zijn
ze zowel geschikt om laagfrequente als beeldfrequente ingangsspanningen te verwerken, dus
zowel audio als video.
Dit maakt ze geschikt voor toepassingen in Amateur-Televisie: ATV.
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Enkele voorbeelden van het testbeeld van Amateur TV-stations,uit vele andere.

Voorbeeld van de toepassing van een DBM in een 144-MHz-converter naar de 20 m band (14
MHz en meer).
Voor een grotere versterking kan eventueel nog een tweede HF versterker aan de schakeling
toegevoegd worden.

Vergelijkbare converters kunnen gebouwd worden voor andere amateur-banden vanaf 160
meter tot 432 MHz of 1296 MHz.
Alhoewel verschillende transistoren op de verschillende frequenties toegepast worden, liggen de
belangrijkste verschillen in de waarden van de zelfinductie en de afstemcapaciteit van de
afgestemde kringen, en het uitzicht van hun uitvoering.
Eén van de veel voorkomende toepassingen voor de dubbele balans-menger is in een
zijband generator:
Er zijn geen moeilijke afregelingen uit te voeren. Gewoon de voedingsspanning toepassen op
de oscillator, alsook het laagfrequent met een microfoon of bandopnemer, enz. en de schakeling
werkt, en levert een dubbele zijband af, waarvan men er éne kan van kiezen en de andere
wegfilteren met een 40 dB draaggolfonderdrukking.
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Een 455-kHz EZB -generator met behulp van een DBM.
Met een goede afscherming en aarding, bedraagt draaggolfonderdrukking van deze schakeling
meer dan 50 dB.
De voorgestelde schakeling kan gebouwd op een kleine printplaat vijf cm in het vierkant.
Met een schakelaar die nog in te bouwen is, kan men extra kristallen kiezen in de plaatselijke
oscillator.
Voor een goede werking moet deze minstens 10 mW vermogen afleveren aan zijn uitgangsklemmen (2 Vtt over 50 ohm}.
Voor een beste lineariteit mag het toegepaste LF (hier: microfoon-) vermogen niet groter zijn
dan 1 mW of 225 mWeff..
Toepassing van de ringmodulator in een eenvoudige dubbele zijband zender:

Ontvanger met directe menging door een (DBM-) diode-ring.
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De capaciteitswaarden van de condensatoren in deze schakeling zijn gegeven in microfarad,
tenzij er een aantal picofarad (pF) op aangeduid zijn.
De weerstanden staan in ohms, tenzij er k (= 1000) voor staat.

Rechtuit ontvanger, ontworpen door W7ZOI / W7WKR.

Schema: De 0,01 μF Is een keramische schijfcondensator. De 0,1 en 0,5 μF condensatoren zijn
papier- of mylar- types.
De gepolariseerde condensatoren zijn 15-volt elektrolytische uitvoeringen.
De vaste weerstanden zijn 1/2 watt koolstof types.
Alhoewel dit ontwerp vrij eenvoudig is, wordt iedereen die luistert op 80 en 40 meter getroffen
door het ontbreken van ruis.
Het klinkt alsof men rechtstreeks luistert naar signalen uit de ionosfeer met niets ertussen. Het
enige nadeel van de rechtstreekse omzetting, is dat beide zijbanden doorgeven worden aan de
laagfrequente versterker.
Het banddoorlaatfilter kan aangevuld worden, en de audio verbeterd door de toevoeging van
een actief LF filter.
Daardoor neemt echter de interne ruis aanzienlijk toe, tenzij de filter-karakteristiek steile flanken
heeft.
Men kan er wel één zijband van een signaal mee elimineren door scherp af te stemmen op de
andere zijband.
De in deze ontvanger toegepaste directe conversie betekent een grote verbetering ten opzichte
van andere uitvoeringen, en bovendien levert de Mosfet-oscillator superieure prestaties bij de
aansturing van de DBM, en wordt de gevoeligheid voor ongewenste kruismodulatie substantieel
verbeterd.
Een 10 m tot 80 m ontvanger, door W1CER.
Op het voorpaneel van de ontvanger staan er slechts twee regelknoppen: afstemmen en
geluidssterkte.
De ontvanger met weinig halfgeleiders als componenten, werkt op een 12 volt voeding die
slechts 40 mA hoeft te leveren.
Op hoogfrequent gebied zijn alle amateurbanden in staat met een goed resultaat signalen van
slechts 0,8 μV (C.W.) te detecteren en weer te geven.
Om het eenvoudig te houden op laagfrequent gebied zit er geen eindversterker in de schakeling,
en kan naar een ruim audio-volume geluisterd worden met een hoge impedantie koptelefoon
met een comfortabel niveau, ook voor zwakke signalen.
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Na ongeveer 10 seconden, werkt de ontvanger goed stabiel vermits er geen op te warmen
componenten inzitten.
Een 2,5 kHz. ringkern audio filter zorgt voor een aangepaste selectiviteit voor het kopiëren van
SSB en AM-zendingen voor zover naar AM nog geluisterd zou worden.
Het toestel is bijzonder goed geschikt voor het ontvangen van telegrafie.

Schema van het hoofdgedeelte van de DC 80-10. Condensatoren met een daarop aangegeven
polariteit zijn elektrolytisch. Andere vaste condensatoren zijn schijfkeramische condensatoren
tenzij SM gemarkeerd [zilver mica). C9, C10, en C11 zijn polyester-types. Vaste weerstanden
hebben een 1/2 watt dissipatie.
De ontvanger is voorzien van een automatische sterkte-regeling (AGC).
Het ontwerp is met slechts twee transistoren en een geïntegreerde schakeling (met een
CA3028A= symmetrische product-detector chip) bedraad op een geëtste epoxy printplaat.
De oscillator is een tickler (=regeneratief teruggekoppelde) maar kan ook uitgevoerd worden als
een Hartley.
C) 2 meter omzetter (naar een gekozen middenfrequentie) met dubbel gebalanceerde mengtrap.
De RCA 40602 dual-gate FET vertoont een grote versterking, een geringe ruis, en heeft zeer
weinig eigen capaciteit wanneer deze FET gesperd staat.
Daardoor kan men hiermee een versterker bouwen op 145 MHz, zonder dat neutrodynisatie
nodig is.
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Componenten-lijst.
C1, C3, C4, C8, C10, C11: 1,7-14,1 pF,
C2, C9: 1,5 pF Keramische condensator met negatieve temperatuur-coëfficient.
C5: 2,2 pF Keramische zoals C2 en C9.
C6: 3 pF zilver mica condensator.
C7: 15 pF zilver mica.
C12, C13, C14, C15: 1000 pF schijf keramische condensator.
R1: 2,2 K 1/2 W.
R2: 50 K potentiometer.
R5: 2,7 K 1/4 W.
R3: 47 K 1/4 W.
R6: 10 K 1/4 W.
R4: 100 K 1/4 W.
R7: 1 K 1/4 W.
L1: Primaire 10 windingen nr. # 26 op magnetische kern.
L2: Secundaire 4 windingen nr. # 26 op het koude einde van L1.
L3, L4: 12 windingen nr. # 34 trifilair gewikkeld op kern CF-120-Q1.
L5: 7 windingen nr. # 26 op magnetische kern.
L6, L7: 24 windingen nr. # 28 op magnetische kern. L7 heeft een secundaire wikkeling van 3
windingen.
L8: 24 windingen nr. # 28 op magnetische kern. De primaire telt 7
windingen nr. #28 op het koude uiteinde.
D1, D2, D3, D4: Hewlett Packard HPA-5082-2805 dioden.
Q1: RCA 40602; Q2: RCA 2N5187.
Hetgeen in de schakeling de MF-uitgang genoemd wordt, laat toe de uitgangs-spanning van de
omvormer aan te sluiten op de antenne-ingang van een communicatie-ontvanger ofwel op de
ingang van de middenfrequent versterker die daarin gebouwd zit.
De versterking van de schakeling kan op een gemakkelijke manier gewijzigd worden met
potentiometer R2.
De uitgang van de FET Q1 wordt verzorgt door een dubbel-afgestemde kring, gecentreerd op
30 MHz met een vlakke weergave in de band van 28 tot 32 MHz, en met een grote selectiviteit.
Opgemerkt zij dat het toepassen van een FET weinig overspraak zal garanderen en weinig
intermodulatie producten.
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Componenten -zijde van de printplaat.
Het kristal elimineert de noodzaak om in een dergelijke schakeling een verdrievoudiger in te
bouwen tot het 38,666 MHz.
Deze "geen vermenigvuldiging"-benadering elimineert ook veel ongewenste harmonischen en
fluittonen die anders door de mengtrap zouden meegenomen (en gegenereerd) worden. De 116
MHz oscillator-schakeling is eenvoudig te bouwen, en levert een uitgangsspanning af van 10
mW.

Printplaat layout.
Afregeling van deze neerwaartse frequentie-omzetter is een eenvoudige zaak. Eerst controleert
men of de oscillator goed werkt en vervolgens piekt men het ingangsfilter om een maximale
versterking te verkrijgen van een 2 meter (145 MHz) ingangsspanning.
Als de oscillator niet vlot start, kan men C4 verstemmen, en met behulp van een golfmeter of
veldsterktemeter de straling over L4 meten met een roosterdip meter.
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Als eenmaal vastgesteld is, dat de oscillator loopt, voeden we een 2 meter signaal in, aan de
ingang van de converter en pieken het ingangsfilter voor een maximum uitwijking op de Smeter van de monitor-ontvanger.
Een optimale afregeling is mogelijk als men over een sweep generator of wobulator beschikt
voor deze frequenties.
Daarop ziet men dan de vlakke karakteristiek van het ingangsfilter, zodra dit filter goed
afgeregeld is.

De afregeling van de schakeling zal ook zorgen voor een zo gering mogelijk ruis op de
uitgangsspanning.
Het ingangsfilter met een tussenschakeldemping van ongeveer 1 dB, wordt gevolgd door de
menger, die een inschakelverlies van ongeveer 6 tot 7 dB teweegbrengt.
Het totale ruisgetal van de omzetter is 2 dB ruis, plus 7 dB demping of 9 dB in totaal.
Wenst men zeer zwakke signalen te ontvangen, dan is het aan te raden een lage ruisvoorversterker te bouwen voor de ingang van de converter.
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De converter levert een goede kwaliteit uitgangsspanning af, met gegarandeerd weinig fluittonen
en andere storende- en beeldfrequenties.
Hij is bestand tegen oversturing dankzij de Mosfet -ingangstrap met dubbele gate.
Voorbeeld van een dubbele beam antenne die weinig ruis oppikt, draaibaar kan opgesteld
worden, en gebruikt met de hierboven beschreven 2 m-schakelingen, of apparatuur op nog
hogere frequenties, voor de 70 cm of 23 cm banden.
De antenne bestaat uit twee opstellingen, waarvan elke bestaat uit vijf vertikale halve golf
dipolen, evenwijdig t.o.v. elkaar gemonteerd met telkens een tussenafstand van λ/2.
Ze liggen allen in hetzelfde vlak met hun middens op dezelfde horizontale as. Naast elkaar
liggende dipolen worden in fase gevoed omdat de halve golf tussenafstand 180° fasedraaiing
invoert, maar daar komt door de kruising van de voedingslijn nog 180° bij, tot een som van
360º of nul graden, dus een in-fase toestand.
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De twee voorgestelde, in fase werkende antenne-opstellingen, stralen breedband of
"broadside",hetgeen betekent dat hun stralings-diagram loodrecht staat op het vertikaal vlak
dat door de antennen kan getrokken worden, met een stralingsbundel die een maximum
vertoont in het midden tussen A5 en B1.
Het is dus geen langsstraler of ‘end-fire array’, want in dat geval zou de hoofdbundel in het vlak
van de antenne liggen en er niet loodrecht op.
Vermits het hier gaat over een samenstel van enkel symmetrische antennen, is een
symmetrische voedingslijn aangewezen zoals getoond op de figuur, of het toepassen van een
balun waarop een coaxiale kabel uitkomt, maar nooit rechtstreeks te voeden met een coax.
De UHF-uitvoering voor de 70 cm of 23 cm band(en) heeft kleine afmetingen, zodat men er nog
een reflector uit kippendraad kan achter zetten op een afstand van 0,2λ van het antennevlak.
In dat geval straalt en ontvangt deze beam-antenne een smalle bundel, in het midden van het vlak van deze
antenne en loodrecht en op, in 1 enkele zin en richting
D) 160 kHz naar 18 MHz omzetter :

Componenten-lijst:
L1 tot L3: 40 windingen nr. #30 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op een T50-3 kern.
L4: I7 windingen nr. #28 geëmailleerde koperdraad, gewikkeld op een T50-2 kern.
L5: 7 0 wi n di n gen n r . #3 0 g e ë mai l l ee rd e ko p e rd ra ad, g e wi kk el d op e en T50 - 2
k e rn .
T1 ,
T2: b r e ed ban d
t r an s f o rma t or : p ri mai r e 27 wi n di n gen n r . # 30 g e ë mai l l ee rd e
k op e rd ra ad , g e wi kk el d o v e r d e s e cu n da i re wi n di n gen .
D ez e s e cu n dai r e b e sta at u i t 51 wi n d i n gen n r . #30 g e ëma il l eer d e k o p er d raa d,
ge wi kk el d o p e en F T 50 - 43 k e rn .
M en k an d e t r an s f o o o k wi k k el en m et tri fi l ai re wi n di n gen , b e st aan d e u i t d ri e
i n di vi du el e wi n di n ge n n r. # 30 g e ëm ai ll ee rd e k o pe r d raa d, g e wi kk el d op e en FT 50 43 k e rn .
Vo e r dan di t g eh e el u i t, z oal s v o o rg e st el d i n h et r ech ts e oml i j n d kad e r tj e.
T3 = br e e dban d tr a n sf o r mat o r : p ri mai r e 50 wi n di n gen n r . # 30 g e ëm ai ll ee rd e
k op e rd ra ad , g e wi kk el d op e en FT 50 - 72 k e rn .
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D e s e cu n dai r e b e st aat u i t 7 wi n di n ge n n r . # 28 g e ë mai l l ee rd e k op e rd r aad ,
ge wi kk el d o v e r d e p ri mai r e wi n di n gen .
Y1= k ri stal 1 700 k H z , b el astb aa r m et e en 32 pF a f sl u i ti n g.
Deze frequentie-omvormer werkt met een groot rendement voor CW, SSB, RTTY en
bakensignalen op de 160-190 kHz band, waarbij tot aan de uitgang van deze schakeling een
omzetting plaatsvindt naar de antenne-ingang van een communicatie-ontvanger die gebruikt
wordt als afstembare middenfrequent versterker.
De dubbel gebalanceerde diode-ring menger vertoont een conversieverlies van 6
tot 8 dB, maar reduceert sterke signalen zodat deze geen oversturing veroorzaken, en geen
kruismodulatie.
Gebruik 1N914 gepaarde dioden. Diplexer op mixer uitgang is afgestemd op 3 maal converter
IF.

E) Milliwatt vermogenmeters met hot carrier dioden.

Moderne HF vermogenmeter van de firma Boonton. Dit is echter niet voor onze zelfbouw
weggelegd, en is daarvoor te hoog gegrepen.
We zullen het bescheidener doen, met een analoge microamperemeter als aanduidend
instrument. De huidige lage prijs van ongeveer 1 euro voor de hot carrier dioden HP2811 of
2800 heeft enorm geholpen bij het bouwen van de twee HF milliwattmeters (hieronder volgend).
Ze hebben betrekking op het frequentiebereik van laagfrequent tot 450 MHz.
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Voorbeeld 1 van een eenvoudige Wattmeter:

Een milliwattmeter kan uitermate nuttig zijn om het uitgangsvermogen te meten van een
transistor- of buis-oscillator, in VFO’s, kristal oscillatoren, ontvangers, VHF en UHF converters,
QRP-zenders, allen zo mogelijk met een 50 Ω uitgangs-weerstand of afsluitweerstand. Daarmee
kan men zelfs een mengtap met hoge ingangsimpedantie sturen.
Sommige FET -mengers vereisen ongeveer 5 mW injectiespanning.
De onderdelen die nodig zijn in een eenvoudige HF milliwattmeter zijn betrekkelijk gering in
aantal, en kosten niet veel.
De microampèremeter wordt alleen gebruikt als referentie-indicator, en bijgevolg is er geen
ijking van een schaal vereist.
Een HF-vermogen- ijking is mogelijk door de as van de potentiometer te voorzien van een ronde
schaal in papier, en deze te ijken in vermogen-eenheden (W of mW). De ronde wijzerplaat van
een niet te groot of te klein afbraak- uurwerk kan daar ook voor dienen.
De HP2811 (of 2800) hot carrier diode is opmerkelijk eenvormig, hetgeen betekent dat
verschillende exemplaren van deze diode ongeveer precies aan elkaar gelijk zijn.
Er is wel een minimale spanning in de doorlaatzin nodig om de diode te doen geleiden, zodat de
microampèremeter een stroom kan aanwijzen.
De dioden die gebruikt worden in deze HF meters werken met groot rendement als ze in de
doorlaatzin voorgespannen worden met slechts een kleine 1,5 V batterij.

De stroom door de diode kan eventueel beperkt worden door een serieweerstand met een
waarde tussen 180 en 200 kΩ. Over de ingang (links op de fig.) staat een HF afsluitweerstand
van 51 Ω. Deze 51 Ω 1 W weerstand moet een niet-inductieve, koolstof of metaal-type film
weerstand zijn, geschikt voor een werking op HF-, met zo kort mogelijke aansluitingen over de
klemmen van de BNC connector gesoldeerd.
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De stroom door de meter is het grootst wanneer de 1 MΩ potentiometer is ingesteld op minimum
weerstand.
Met behulp van een d.m.v. een schroevendraaier instelbare potentiometer van 2500 Ω, kan de
meternaald op nul geregeld worden als er geen HF vermogen op de ingangsklemmen toegepast
wordt.
De levensduur van de batterij kan sterk verlengd worden door er een schakelaar in serie mee
op te nemen, alhoewel ze tijdens de werking normaal slechts 1 mA trekt.

In de andere HF meter met een groter meetbereik, bestaat de HF-weerstand uit twee
weerstanden, in serie met het korte middenstuk van de BNC ingang.
Een 39 Ω 1W en een 11 Ω 0,5 W weerstand in serie vormen de 50 Ω HF belasting.
De diode wordt met de kathode aangesloten op het knooppunt van de verbinding tussen deze
twee weerstanden, met de bedoeling binnen de 15 of 20 PIV -norm van de HP2900 of 2811
diode te blijven. (Een HP2800 met zijn 75 PIV kan toegepast worden, parallel over een 51 Ω
ingangsweerstand.)
Twee parallel geschakelde ontkoppelcondensatoren worden in de schakeling toegepast om het
meettoestel te laten werken over het bereik van 50 kHz tot 450 MHz.
Met nog grotere ontkoppelwaarden kan de milliwattmeter eveneens het gehele audiogebied
bestrijken.
Het meettoestel kan geijkt worden met behulp van een laagvermogen 450 MHz en 144 MHz
zender beperkt tot ongeveer 500 mW en een reeks van 3, 6, 10 en 20 dB (1 watt-) weerstand
verzwakkers met 50 Ω impedantie.
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Links: 1 tot 1000 milliwattmeter bovenaanzicht, 10 cm x 20 cm x 5 cm behuizing, rechts 1 tot
1000 milliwattmeter onderaanzicht.
Een 50 μΑ meter wordt gebruikt samen met een variabele weerstand of potentiometer.
De schaal van deze weerstand wordt met de hand geijkt op een aluminium voorpaneel.
Een bruin bakelieten paneel is ook mogelijk. De nul instelling van de meter is mogelijk met een
500 Ω potmeter en een vaste 1000 of 1200 Ω weerstand.
Enkele microamperes polarisatiestroom doorheen de diode zijn voldoende om vermogen
metingen uit te voeren die overeenstemmen met een kleine fractie van 1 mW.
Ongeveer 30 verschillende germanium en silicium dioden werden getest in deze schakelingen
maar zonder succes tot 450 MHz. Enkel de hot carrier dioden voldeden.
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