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Ontvangers voor ZHF/UHF/SHF, en de microgolven, in het bijzonder de mengtrappen
en de middenfrequent-versterkers.
Gewone transistoren en HF (voor-) versterkers met buizen waren tot rond 1980 op vele
vlakken ongeschikt voor toepassingen op de microgolf frequenties, en UHF, SHF, EHF… vooral
als gevolg van de sterke ruis, en de onvoldoende versterking door de te trage looptijd van de
elektronen tussen te ver van elkaar staande elektroden in de buis, of door de ongeschiktheid
om te werken als plaatselijke oscillator in een superheterodyne ontvanger.
Op de microgolven, alsook op de ZHF, UHF, SHF... zijn praktisch enkel superheterodyne
ontvangers geschikt, en bij grote uitzondering zal men het ook eens proberen met een
superregeneratieve ontvanger.

De op de antenne invallende elektromagnetische straling genereert daarin enkel microvolt of
hoogstens millivolt hoogfrequente e.m.k., die toegepast wordt op een geringe ruis
voorversterker. In sommige ontvangers wordt het antennesignaal rechtstreeks naar de
mengtrap gestuurd, De lage ruis versterkers zijn moderne halfgeleiders, zoals reeds vermeld
onder de bespreking van de LNA’s en LNB’s, of parametrische versterkers (nog te bekijken in
hetgeen volgt) en speciaal voor de microgolven ontwikkelde GaAs transistoren.
De mengtrap wordt ook wel de eerste detector genoemd. Hij zet de ontvangen HF energie om
naar een lagere frequentie, een middenfrequentie (MF) die ontstaat door de binnenkomende
HF te laten zweven met een plaatselijke of lokale oscillator LO.
Vanaf UHF tot en met de microgolven wordt als deze MF frequentie dikwijls 30 of 60 MHz
gekozen, versterkt door achter de menger volgende middenfrequent versterkers, dikwijls
tussen 1 en 3 ‘trappen’, of MF versterker-trappen. Het grootste deel van de versterking van de
ontvanger wordt ontwikkeld in de MF versterkertrappen.
De totale bandbreedte van de ontvanger wordt vooral bepaald door de bandbreedte van deze
versterkers. De uitgangsspanning van de laatste MF versterkertrap wordt toegevoerd aan de
tweede detector, die een laagfrequente of videofrequente spanning aflevert.
De eindtrap van de ontvanger kan onder meer een emitter volger zijn, die in het geval van
audio, een laagfrequent versterker stuurt. De laagohmige uitgang van de emitter volger kan
overeenkomen met de karakteristieke impedantie van een kabel, waarvan het uiteinde een
video monitor stuurt. Op de voorgestelde blokschema’s is geen AVC/AGC (automatische
volumecontrole) voorgesteld, net zoals geen vorm van automatische frequentie controle
(AFC). Op AVC en AFC wordt teruggekomen in hetgeen volgt.
Zonder AVC kan bv. de ontvanger blokkeren door oversturing (en verzadiging) van de ingang
door een (te) sterk ingangssignaal,bijvoorbeeld rechthoekimpulsen die afkomstig zijn van een
radar-zendstation in de nabije omgeving..Herstel na blokkering mag slechts een fractie van
een microseconde, of hoogstens enkele honderden microseconden duren, of in elke geval een
korte hersteltijd hebben.
Geschikte dioden.
In de vroege microgolf toepassingen bestonden er geen geschikte laagvermogen
voorversterkers, noch met transistoren, noch met buizen, en de antenne-uitgang werd
rechtstreeks aangesloten op een UHF-diode als menger in een ontvanger voor
ZHF/UHF/SHF/EHF. Silicium punt-contact dioden ("kristal dioden") werden gebruikt als
detectoren en mengers, voor, gedurende, en na het einde van de Tweede Wereldoorlog (1939
tot 8 mei 1945), vanwege hun laag ruisgetal (op microgolf frequenties niet meer dan 6 dB tot
10 GHz).

De puntcontact-diode.
Deze kristaldiode wordt de puntcontact diode genoemd, en aanvankelijk ook de ‘cat-whisker’
(=kat-snorhaar-) diode. Deze dioden en hun houders, werden na de Tweede Wereldoorlog
verder ontwikkeld voor microgolf toepassingen, vooral als detectoren en mengers in
superheterodyne ontvangers,en zoals we reeds bekeken hebben, in ‘Gunnplexers’ (1N21,
1N23, enz.). De werking van een dergelijke kristaldiode hangt af van de druk van het contact
tussen het halfgeleider- kristal en de wolfram- of tungsteen- punt.
Het N-type silicium kristal heeft meestal een rechthoekige vorm, waarop een fijne berylliumkoper, brons-fosfor, of wolfram-draad rust, en tegen het kristal drukt. Een P-type gebied wordt
gevormd rond de punt op het kristal, door tijdens het vervaardigingsproces een grote
gelijkstroom door het siliciumkristal en de daarop rustende tungsteenpunt te jagen.
Daardoor ontstaat een PN-junctie, en gedraagt de diode zich als normale PN-overgang,
hetgeen betekent dat ze een geringe geleidingsweerstand vertoont wanneer ze gepolariseerd
wordt in de doorlaatzin, en een zeer grote weerstand bij sperzin polarisatie.
Wanneer de anodespanning positief groter gemaakt wordt dan de cathodepotentiaal, geleidt de
puntcontact-diode met een karakteristieke kromme die goed gelijkt op die van een gewone
PN-diode. De goede werking van de diode hangt af van de druk van de tungsteenpunt op het
kristal, en het komt er dus op aan tijdens de vervaardiging van de diode de nodige zorg
(vooral voor het “snorhaar”) en de stabiele afwerking op elektrisch en mechanisch gebied aan
de dag te leggen bij de afwerking van de diode, en van een speciaal daarvoor geschikte
houder.
Maar deze kristaldiode verschilt van de kenmerken van een gewone PN-diode omdat de
capaciteit tussen de ‘kat whisker’ veel kleiner is dan de anode-kathode capaciteit van een
gewone PN-diode, zodat de capacitieve reactantie kleiner is, als een belangrijke eigenschap
voor toepassingsschakelingen op de microgolf frequenties. Voorbeeld van een puntcontact
diode die opgesteld is in een golfpijp,ter menging (in het volgend voorbeeld: detectie) van een
langs daar binnenkomend ingangssignaal (bv. afkomstig van een antennehoorn).
Elke diode is slechts bruikbaar tot op een zekere afsnijfrequentie, maar die kan zeer hoog zijn
tot in het millimeter gebied.

Deze dioden en hun houders werden verder ontwikkeld en verbeterd,met de bedoeling ze toe
te passen in ontvangers als detectoren en mengers.
Deze laatste toepassing berust op het kwadratisch gedeelte van de I= f(V) karakteristiek,
waarop men de op een antenne binnenkomende spanning, toegepast op het onderste
(kwadratisch) gebogen deel van de kenmerkende kromme.
Daarop kan het hoogfrequent (kwadratisch=als een product) mengen met de uitgangsspanning
van een plaatselijke oscillator, tot een lagere middenfrequente spanning.
Aangezien tot ongeveer de jaren 1980 weinig bevredigende versterkers bestonden voor de
microgolven, kwam het er vooral op aan tijdens de menging, omzetting of conversie naar een
lagere frequentie, te verhinderen dat door de diode een (minimale) hoeveelheid ruis werd
toegevoegd, aan de via de antenne in een ontvanger binnenkomende UHF….SHF spanning, en
dit bleek goed mee te vallen. De doorsnede van enkele in de handel verkrijgbare puntcontactdioden, is hieronder voorgesteld:

Een mogelijke I=f(V) karakteristiek van een puntcontact -diode, volgt hieronder, alsook de
gelijkwaardige schakeling ervan. De niet lineaire weerstand tussen het kristal en de tungsteen
contactpunt is hier Rs genoemd, en omvat ook de eigen weerstand van het kristal. De eigen
capaciteit tussen deze twee heet C of C j of CD, afhankelijk van de fabrikant die de diode
vervaardigde, en de contactweerstand van de grenslaag tussen de P en de N heet RD.

Op uitzonderlijk hoge frequenties zal CD kortsluitend werken op de ingangs-wisselspanning die
toegepast wordt op de diode, of tenminste het rendement van de detecterende gelijkrichting
(of menging) van een UHF… spanning verminderen.
Het product RD*CD moet klein zijn in vergelijking met de tijd die een hoogfrequente periode
duurt, zodat de diode de veranderingen ervan nog voor een getrouwe weergave kan volgen,
tot aan haar uitgang.
De nadelige invloed van RD- en Сj kan geminimaliseerd worden door een klein contactoppervlak
te kiezen tijdens de fabricage, en zo is het mogelijk om kristallen te vervaardigen met een
goed mengrendement.
Het omzettings-of conversieverlies wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het over de
diodeklemmen
toegepast
hoogfrequent
signaalvermogen,
tot
het
middenfrequent
uitgangsvermogen in een diodemengtrap, en dit bedraagt typisch 5 tot 8 dB voor microgolf
puntcontact kristaldioden.

Een ander voorbeeld van een gelijkwaardige schakeling van een dergelijke diode is:

Ze bestaat uit een verliesweerstand Rs en een tijd-variabele elektronische weerstand, de
diffusie weerstand, RD, waarover 26 mV staat (in geleidende toestand), en een condensator
met capaciteit CD, gevonden uit

waarin D de diffusieconstante Is (met een waarde, afhankelijk van het materiaal), en W de
fysische breedte.
Enkele eigenschappen van kristaldioden die als mengers geschikt zijn.
Type
Golflengte (cm) Conversie-verlies (dB)
Ruis-temperatuur
Doorbrandingsarbeid in erg (=nog in CGS-systeem)
1N21B
8 tot 11
6,5
2,2
1N23B
5,1 tot 5,5
6,5
2,7
1N26
1,25
8,5
3,5
0,1
De hoogfrequente impedantie van een IN21 kristal is zodanig, dat men het kristal toch kan
aanpassen aan het element dat het ingangssignaal aflevert,zelfs indien de ingangslijn een
impedantie van 50 ohm heeft. De kristal gelijkstroom bedraagt dan bv. 0,5 mA,indien
gestuurd door een plaatselijke oscillator. De achter de menger volgende MF versterker kan 300
ohm ingangsimpedantie hebben. Men is tot het besluit gekomen, dat de gevoeligste menger

voor microgolven, het kristal type is, een halfgeleider uit silicium of germanium, waaraan zeer
kleine hoeveelheden verontreinigingen zijn toegevoegd als dopeermiddel.

Een dwarsdoorsnede van een kristalhouder toont het silicium A dat gesoldeerd is aan de
schroef D. De tungsteendraad zit met zijn uiteinde vastgeklemd in het metaal C.
Het geheel wordt bijeengehouden door de messing eindstukken C en F, en het keramisch
buisvormig omhulsel G. De druk op het contact wordt blijvend uitgeoefend door een verende
kronkel in de tungsteendraad, en is regelbaar met de stelschroef D.

De ruimte H is gevuld met een onbrandbaar poeder of met bijenwas om de stukken op hun
plaats te houden.

In een ander type houder is het silicium С gesoldeerd aan de metalen plaat A. Wat de rest van
de bouw betreft, zijn er gelijkenissen met de vorige uitvoering met kleine veranderingen in de
benamingen. De tungsteendraad D is gelast aan de geleider E die op zijn beurt op zijn plaats
gehouden wordt door de keramische ring F. Het dikker gedeelte G op deze geleider is een
hoogfrequente transformator voor aanpassings- doeleinden.

Twee voorbeelden van kristalhouders voor de 3 cm en de 10 cm banden. De kristallen zelf
zitten in een coaxiale keramische behuizing. De links voorgestelde is bestemd om te weken op
2500 tot 4000 MHz en de rechtse op 8500 tot 9600 MHz.
In de diode is het contactgebied tussen de tungsteenpunt en het silicium, van de grootteorde
van 10-6 cm2. Ervaringen hebben aangetoond dat het verbranden van de diode op die plaats,
veel meer kans heeft veroorzaakt tot worden door een korte piekstroom van bv. 0,01 msec.
tot 2,5 x 10-6 sec., dan door een continue stroom van bv. 0,5 mA, en de totale energie van de
orde is van 1 erg (=nog in het cgs-stelsel).
Kristallen die testen met piekimpulsen doorstaan zonder door te slaan, zijn veilig en zullen
goed werkend blijven.
Bij de vervaardiging van kristallen moet een grote zuiverheid van het silicium nagestreefd
worden, vooraleer men tot een dopering met een kleine hoeveelheid onzuiverheid van het
kristalvlak overgaat (samen met de P-vorming door de tungsteenpunt achteraf).
Men besteedt ook veel aandacht aan het precies slijpen van het kristaloppervlak en van de
scherpte van de tungsteenpunt.

Toegepast op de microgolven tot 10 GHz, door PA0KKZ.

Deze tekening geeft aan, hoe een Gunndiode en een mengdiode gemonteerd worden in een
aan éen zijde afgesloten 3 cm golfpijp. De 'smoorspoelen' aan de BNC-bussen bestaan uit
een pijp met een diameter van 5 mm, omwikkeld met cellotape. De Gunn-diode wordt door
middel van de onderste schroef tegen de smoorspoel aangedrukt.
Zeer handig voor verbindingen op 3 cm is een zendontvanger, waarin de zendoscillator
tegelijkertijd als mengoscillator gebruikt wordt. Ik merkte in de verbindingen met Engeland
hoe prettig een dergelijk systeem werkt, omdat duplexverbindingen direct mogelijk zijn.
De stations die in QSO zijn, kiezen ieder een zendfrequentie die bijvoorbeeld 100 MHz
(middenfrequentie) van die van het tegenstation verwijderd ligt.
Bij de duplexverbindingen die ik met PE1AQH en PE1AHR maakte, waren de frequenties 10,35
GHz en 10,25 GHz.
Als middenfrequentversterker werd een rond de 100 MHz afgestemde FM-omroepontvanger
gebruikt. In de constructie van de zender/mengtrap van een dergelijke zendontvanger is de
mengdiode, een 1N23, op een kwart golflengte van de gunndiodeoscillator geplaatst.
Zo'n 300 tot 700 microampère diodestroom zijn wenselijk. Gunn- en puntcontactdiode zijn
verbonden met respectievelijk de gemoduleerde voeding, en met de middenfrequent
ontvanger via 'sello-tape' smoorspoelen. Met een dergelijke zendontvanger en met 10 tot 20
mW zendvermogen kunnen tientallen kilometers overbrugd worden. Voor echte DXverbindingen moet de menger door een zeer ruisarme MF-versterker gevolgd worden.
Een voorversterker met een BF 256, een BFR 91 of een BFT 66 voldoet hier prima.

Ik heb ook eens gemeten wat op 3 cm nog te bereiken is met de bekende H43 coaxiaalkabel.
Een 21 meter lang stuk, met N-stekers aan beide einden werd met een 20 dB hoornantenne
verbonden. Het experimenteel baken in Zaandam werd op mijn ontvanger nog 22 dB boven de
ruis ontvangen.
Achter de 20 mW zender bleek de antenne via de kabel ongeveer 200 microwatt te krijgen.
Een demping van ongeveer 1 dB per meter blijkt te volgen uit deze meting. Maar ook met een
dergelijke demping is DX mogelijk, mits de traject-demping niet te groot is.
Nog meer over microgolven, en SHF.
Wanneer een diode wordt toegepast als een menger, is het noodzakelijk om zowel het lokale
oscillatorsignaal als het hoogfrequent naar binnen te brengen in ofwel een trilholte/caviteit of
in een golfgeleider.
Een eenvoudige soort microgolf menger is de enkelvoudige of ongebalanceerde of
asymmetrische kristaldiode menger.

De mengtrap die hierboven rechts voorgesteld is, werkt met een halve golflengte lang
afgestemd deel van een coaxiale transmissielijn. Dit deel zorgt voor de aanpassing van zowel
het gedeelte dat de hoogfrequente ingangsspanning levert, als aan het deel dat de
uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator aanvoert.
De injectie van de locale oscillator spanning komt tot stand door middel van een sonde,terwijl
dat in andere uitvoering plaatsvond via een sleufkoppeling in een golfgeleider.
In dit laatste geval moet de sleuf de juiste oriëntatie hebben om de koppeling op de juiste
manier door te voeren.
In de voorgestelde toepassing, worden ongewenste signalen aan de uitgang van de menger
(de hoogfrequente draaggolf frequentie, de plaatselijke oscillator frequentie en de som van
deze twee signalen) effectief geëlimineerd door een resonantiekring die afgestemd is op de
middenfrequentie. Deze werd hier gelijk gekozen aan de verschil frequentie.
Een voordeel van deze onevenwichtige kristal menger is zijn eenvoud. Hij heeft één groot
nadeel, en dat is het onvermogen om de lokale oscillator ruis te annuleren, hetgeen zoveel te
erger is bij de ontvangst van zeer zwakke signalen, die dus meer als ruis de menger zullen
passeren, samen met wat nog slechts waarneembaar is van het gewenste HF/MF signaal.
Een type menger waarin de ruis van de plaatselijke lokale oscillator wel opgeheven wordt, is
de symmetrische, of ‘hybride’, menger (op microgolf gebied ook de magische T genoemd). [we
komen terug op de werking en eigenschappen van deze interessante component, in de
volgende aflevering].

In een dergelijke mengtrap worden de kristaldioden rechtstreeks in een golfgeleider opgesteld,
meestal op een kwart golflengte van hun respectieve kortgesloten golfgeleider uiteinden (dat is
op een punt van maximale spanning langs een afgestemde lijn).
De kristaldioden zijn ook verbonden met een symmetrische transformator, waarvan de
secundaire afgestemd is op de gewenste MF. Het lokale oscillatorsignaal wordt in de lokale
oscillator arm van de golfgeleider geïnjecteerd, en verspreidt zich in de vorm van krachtlijnen.
Het HF signaal wordt in de daartoe bestemde golfgeleider ingang binnengebracht.
De veldlijnen van beiden zweven tot een middenfrequent verschil-signaal dat aan de derde
uitgang verschijnt om verder verwerkt te worden.
Enkele andere mogelijkheden om de mengdioden op te stellen.

In de rechtse uitvoering kan een LO injectie plaatsgrijpen met het toevoegen van een niet
voorgestelde A en B constructie (probe of sonde) zoals in de linkse opstelling.
Links staat de dwarsdoorsnede van een typische mengtrap voor gebruik in apparatuur met f’s
tussen 1 en 10 GHz Dit is een gedeelte van een golfgeleider met het mengkristal С.
De as van het kristal is evenwijdig met de elektrische veldvectoren in de golfpijp.
De invloed van het verplaatsen van het kristal in de golfgeleider manifesteert zich doordat de
component van de admittantie zal variëren, zowel deze van het hoogfrequent gedrag van de
golfpijp, als deze van het kristal.
De aanwezigheid van het kristal beïnvloedt het elektrisch veld het meest als het kristal in het
midden opgesteld wordt, en minder wanneer het kristal wordt verplaatst naar de zijde van de
golfgeleider.
De sterkste geleiding van een kristaldiode vindt plaats in het midden, en de minimum
geleiding aan de zijden van een golfpijp. Dit geldt voor alle types zoals de 1 N23, 1N23A en
1N23B en andere.
De HF signalen worden binnengeleid links van de golfgeleider, en de LO stroom wordt
geïnjecteerd in de zijkant of bovenkant van de golfpijp met de probe A.
Deze probe wordt in dit geval gevarieerd,door verandering van de indringdiepte van de sonde.

De openingen B en E werken als een bijzondere vorm van hoogfrequente smoorspoelen, die
het weglekken verhinderen van de LO en het HF.
De middenfrequente uitgangsspanning verschijnt na de menging door de diode, in G.
De kortsluitende wand, rechts van de golfpijp, wordt op een zodanige afstand (λ/4) van het
kristal gekozen, dat het kristal er voor het van links binnenkomend HF, uitziet als een juiste
aanpassing, zodat er geen weerkaatsingen optreden. Een dergelijk gedrag kan men ook
bekomen met een afstembare plunjer, zoals hieronder.

In een ander type menger, hier rechts weergegeven, wordt het HF via de connector B
toegevoerd naar de centergeleider C, van waarop het HF wordt opgepikt door het kristal A.
Zoals in de vorige uitvoering kan de uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator dan met
een niet voorgestelde probe door een boring in de bovenwand van de golfgeleider naar binnen
gebracht worden, en na menging van HF en LO kan in dit geval de middenfrequente zweving
dit systeem verlaten langs de golfpijp-uitgang vooraan of achteraan.

Een diode moet steeds in een montuur opgesteld worden,zodat ze geen overmatige verstoring
van het HF veld in de golfgeleider veroorzaakt, met een misaanpassing, en een hoge SGV tot
gevolg. Zo kan een diode niet verbonden worden over het open einde van een golfgeleider,
want dan zullen er weerkaatsingen van de EM-golven ontstaan.
Dit verklaart waarom er allerlei versies bestaan van mengtrappen met een verschillend
uitzicht, zoals de bovenstaande, waar de diode zich bevindt in B, het hoogfrequent aangevoerd
wordt in A, en onder het punt C een kwart golf stub als steun staat, waardoor men in C (door
de λ/4 afmeting) een impedantie= oneindig ziet, omdat de λ/4 steunende stub zich gedraagt
als een isolator. De plaatselijke oscillator-spanning wordt toegepast op de ingang H, en na
menging wordt het middenfrequent afgenomen op de uitgang G.
De daardoor geproduceerde ruis-zijbanden verminderen in intensiteit, als de LO-frequentie
afwijkt van haar centerwaarde, met een snelheid die wordt bepaald door de Q van de
oscillatorschakelingen. Daarom zal deze ruis een bijdrage leveren als ruisbron voor het op de
menger volgend middenfrequent gedeelte van de schakeling.
Deze toestand verslecht nog als de plaatselijke oscillator niet voldoende afgeschermd is, en het
is dan ook nog mogelijk dat hij zal gemoduleerd worden door MF-signalen, die lekken vanuit
de MF versterker, en aldus onstabiliteit veroorzaken in de ontvanger.
Enkele mogelijke mengschakelingen.
Onder de veel toegepaste mengers, treft men vooral drie categorieën aan: 1) de enkelvoudige
menger, meestal met 1 enkele diode; 2) de enkelvoudig symmetrische of gebalanceerde
menger met 2 dioden; 3) de dubbel gebalanceerde menger (DBM) met 4 dioden.
Experimenteel is vastgesteld dat in aanwezigheid van de stroom die geleverd wordt door een
plaatselijke oscillator in een superheterodyne ontvanger, een kristal een groter ruisvermogen
genereert,dan een gelijkwaardige weerstand zou voortbrengen op dezelfde temperatuur.
Op basis van deze eigenschap, wordt aan een kristaldiode een "ruis- temperatuur" toegekend,
die gedefinieerd wordt als de verhouding van de absolute temperatuur van een gelijkwaardige
weerstand, die de waargenomen ruis voortbrengt, tot de actuele omgevingstemperatuur.
Ruistemperaturen tussen 1,1 en 3 zijn typisch. De ruis van het kristal neemt toe met de
grootte van de aan de ingang van het kristal toegepaste lokale-oscillator- spanning of vermogen. In dit laatste geval gelden bv. waarden van 0,5 tot 1 mW, die een 0,5-mA
gelijkstroom door het kristal veroorzaakt, een waarde die zowat als standaard wordt
aangenomen.
Meng-dioden.
De geïdealiseerde opvatting van een menger,is dat zijn uitgangsspanning evenredig is met het
product van de ingangssignalen (HF en LO), en het gevolg is van een proces dat spanningen
met de som en verschil frequenties van HF en LO (vooral als de ingangsspanningen
sinusvormige zijn) oplevert. Bij een praktische mengtrap bevat de uitgangsspanning inderdaad
een term die evenredig is met het product van de ingangsspannigen, maar met ook veel
hogere orde termen, zoals harmonischen van de plaatselijke oscillator, veroorzaakt door de
niet-lineariteit van de kenmerkende kromme van de menger (diode of transistor).

In de uitdrukking I(V) is V de spanning is over de diode, I is de stroom door de diode, en I s de
verzadigingsstroom in de sperzin. De constante α= q/nkT, waarin q de lading van een elektron
is, к is de constante van Boltzmann, en T is de temperatuur in graden Kelvin.
De diode kenmerkende factor n bedraagt, voor typische HF dioden tussen de 10-11 en 10-15 A,
of in andere eenheden uitgedrukt 1/(28 mV) op T= 290 °K. De factor α. hangt af van de
structuur van de diode, en kan variëren van 1,2 voor Schottky grenslaag dioden, tot 2 voor
puntcontact silicium dioden. Op de hierboven voorgestelde I=f(V) diode- karakteristiek zal
men in een menger-uitvoering een kleine HF wisselspanning. v(t) toepassen die een stroom
i ( t ) veroorzaakt, die eventeel kan gesuperponeerd zitten op een gelijkspanning V0 als
voorspanning: I= I0 + i ( t ) , V= V0 + v ( t ) .
Hierin is I0= f(V0) de polarisatiegelijkstroom.
De totale diodestroom kan bij een praktische mengdiode geschreven worden als een reeks van
Taylor, waarin een ganse reeks termen zitten die veroorzaakt worden door de twee op de
menger toegepaste wisselspanningen,deze van het HF,en deze van de plaatselijke oscillator
LO. Er zitten in zo een reeks van Taylor of van Mac Laurin ook twee eerste termen, die een
gelijkstroom vertegenwoordigen, vooral een polarisatiestroom, maar die zijn van weinig
belang, omdat er geen voor het resultaat van de menging, nuttige term met een
middenfrequentie in zit. Vanaf de derde term in een dergelijke Taylor of Mac Laurin reeks,
zitten er wel interessante frequenties die voortvloeien uit de conversie of omzetting door
menging.
Additieve menging. Optel-menging. Principe:
Ingangs- en oscillatorsignaal staan in serie via inductieve koppelingen. De HF en LO
spanningen worden toegepast op de hoogfrequente transformator, die voor elk, primair op hun
centerfrequentie afgestemd is, en worden dan via de naar L3 en L4 overgetransformeerde
spanningen ‘additief‘ of opgeteld, toegepast op de mengdiode. De amplitude van de LOspanning is altijd groter dan deze van de HF ingangsspanning.

Voor kleine ingangsspanningen v { t ) = v H F ( t ) + v L O ( t ) , berekent men de diodestroom
als:
i(t)= g(t)v(t).

Hierin is

Het vermogen dat beschikbaar gesteld wordt door een hoogfrequente spanningsbron met een
inwendige weerstand Rg is:

In het decimetergolfgebied wordt aan de bruikbaarheid van de mengtrap een beperking
opgelegd door de grootte van de oscillatorfrequentie.
Bij stijgende oscillatorfrequentie neemt de meng-mogelijkheid van de diode snel af.
Van een additieve mengtrap staat hieronder rechts, nog een voorbeeld, gestuurd door een
diplexer met een andere vorm dan de hier bovenstaande.
De diplexer bestaat uit een passieve opstelling van twee poorten die uitmonden in een
frequentie-afregelbare kring, dus twee afgestemde (op LO en HF) ingangen die ge’multiplexeerd’ worden naar een derde, eveneens frequentieafhankelijke kring, die uitgeeft op
een derde poort. Dergelijke schakelingen zijn gekenmerkt door geringe verliezen met in totaal
3,5 dB als mogelijk.

In de schematische linkse voorstelling zorgt de diplexer ervoor, dat men de hoogfrequente
ingangsspanning, samen met de uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator, kan toepassen
op de diode. Deze kan zoals op de figuur voorgespannen worden d.m.v. een gelijkspanning V D0
die ontkoppeld is door een HF smoorspoel, welke verhindert dat het hoogfrequent van de
ingangswisselspanning en deze van de L.O. zouden binnendringen in de voorspanningsvoeding. Spanningen met hoge ongewenste frequenties die na de menging door de nietlineariteit van de diode-karakteristiek nog overgebleven zijn, worden verwijderd door een
middenfrequent filter, zodat enkel nog de gewenste middenfrequente spanningen overblijven.
Menging, waarin de diode aangestuurd wordt door een diplexer of door een
combineerder.
Een diplexer is frequentieafhankeljk en een combineerder niet.

Enkelvoudige menger, gestuurd via diplexer.
Men kan de HF en LO spanningen laten toevoeren aan de diode door een zogenaamde
diplexer, waardoor men een multiplicatieve of vermenigvuldigende menging kan uitlokken.
De diplexer superponeert de twee ingangsspanningen die de diode aansturen. De diplexer kan
bestaan uit een hoogfrequente transformator met twee primaire spoelwikkelingen en een
enkele secundaire, waarop de diode aangesloten wordt.

In de microgolf techniek zal het een zogenaamde hybride junctie zijn, of een magische T, waar
we op terugkomen in de beschrijving die volgt op deze. Vermits men enkel belangstelling heeft
voor de middenfrequente uitgangsspanning, en niet voor de gelijkspanning die ook door de
diode afgeleverd wordt als gelijkrichter, houdt men deze laatste tegen door een
blokkeringscondensator, en rechts van deze volgt er nog een laagdoorlaatfilter dat enkel de
middenfrequente spanning(en) doorlaat en HF en LO elimineert. De hoogfrequente smoorspoel
verhindert dat HF en LO zouden weglekken via de eventueel op de diode toegepaste
voorspanning (die dient om een gunstig werkpunt op de karakteristieke kromme van de diode
in te stellen).

De uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator LO kan voorgesteld worden door:
v L O ( t) = cos(2*π*fLO*t) en de hoogfrequente ingangsspanning door v H F (t ) = cos(2*π*fHF*t)
Aan de uitgang van een ideale mengtrap verschijnt het product van deze twee ingangsspanningen, namelijk:
vMF(t)=
K*[cos(2*π*fLO*t)]*[cos(2*π*fHF*t)]=
(K/2)*{cos[2*тг*(fLO-fHF)*t]
+
cos[2*тг*(fLO+fHF)*t]}
waaruit blijkt dat de middenfrequente uitgangsspanning van de menger zowel de som- als de
verschil-frequenties van de ingangsspanningen bevat. fMF= (fLO ± fHF).

Als er in een superheterodyne ontvanger wordt afgestemd op een ander station, hoeft alleen
de oscillatorfrequentie veranderd te worden om weer op de vaste middenfrequentie uit te
komen. De MF frequentie ligt bij ZHF/UHF/SHF systemen meestal tussen de 10 en 100 MHz,
alhoewel op SHF bv. 500 MHz best mogelijk is, en kan dan versterkt worden met een geringe
ruis MF versterker.
Wat is dus een menger en/of mengtrap?
Een mengtrap is een elektronische schakeling met 3 aansluitingen of ‘poorten’. Twee van de
poorten zijn ingangen, en de derde poort is een uitgang. De ideale mengtrap "mengt" de twee
ingangsspanningen zodanig dat de frequentie van de uitgangsspanning ofwel de som (of het
verschil) van de frequenties van de ingangsspanningen is.
De benamingen die toegekend worden aan de drie poorten van een mengtrap, zijn: de
plaatselijke of de Locale Oscillator (LO) poort, de hoogfrequente (HF) poort en de
middenfrequente (MF) poort. De LO-poort wordt meestal gestuurd door een sinusvormige
continue golf (CW) spanning of soms door een blokgolfspanning. De LO-poort wordt uitsluitend
gebruikt als een ingangspoort. De 2 andere poorten, de HF en MF, kunnen omgewisseld
worden, als ofwel de tweede ingang of de uitgang, afhankelijk van de toepassing.

Wanneer de gewenste MF- uitgangsfrequentie lager is dan de hoogfrequente ingangsfrequentie, dan heet het proces het neertransformeren van de frequentie, of ‘neerwaartse
conversie’.
De betrekking tussen ingangs- en uitgangsfrequenties wordt dan zoals hierboven reeds
gebleken is, gegeven door:

Indien anderzijds de gewenste uitgangsfrequentie hoger is dan de hoogfrequente
ingangsfrequentie, dan dient het proces om een hogere MF-uitgangsfrequentie te bekomen na
de omzetting,en men spreekt over ‘ omhoog conversie’.
fMF= │fLO ± fHF│. Dadelijk meer hierover.

(fHF + fLO) is de bovenste zijband (USB), en (f HF - fLO)
veronderstelling dat fHF groter is dan fLO.
(fLO + fHF) is de bovenste zijband (USB), en (f LO - fHF)
veronderstelling dat fLO groter is dan fHF.

is de onderste zijband (LSB), dit in de
is de onderste zijband (LSB), dit in de

Hoge kant menger, versus lage zijde menger.
Een hoge zijde mengtrap, is er een waarin de LO-frequentie hoger is dan deze van de HF
ingang. Een lage-kant mengtrap, is er een waarin de LO -frequentie kleiner is dan de HFfrequentie.
Zijbanden met voorbeeld:
Wanneer twee sinusgolven zweven met elkaar, levert dit zowel de som en verschil frequenties
op, zoals we reeds bekeken hebben. Uit de eigenschappen van de driehoeksmeting volgt:
sin (1t) x sin (2t)= (1/2)* {(cos [(1-2)t] - cos [(1 + 2)t]}
Indien het HF 10 GHz is, en de LO is 9 GHz, dan ontstaan er aan de uitgang van een mengtrap
twee uitgangsspanningen, ene op 1 GHz en een tweede op 19 GHz.
In een ontvanger ontwerp zou men de 19 GHz component verwijderen door middel van een
eenvoudig laagdoorlaatfilter, omdat het gemakkelijker is de 9 GHz verder te versterken dan de
19 GHz.
Door een soortgelijke redenering ontstaan er twee HF signalen die door een mengtrap naar
dezelfde MF frequentie naar beneden getransformeerd worden en, die bekend staan als de HF
en de "spiegelbeeld" frequenties.
Spiegelbeeld (ongewenst en storend).
Stel dat men een signaal op 1000 MHz wenst te ontvangen, met een ontvanger met een
middenfrequentie van 45 MHz, dan zal er een oscilatorfrequentie gekozen moeten worden,
welke gemengd met het te ontvangen signaal een verschilfrequentie van 45 Mhz oplevert.
Volgens fMF= (fLO ± fHF) of fLO= fHF ± fMF, kan dit met LOhoog=1000+45=1045 MHz of
LOlaag=1000-45=955 MHz.
Echter, een op de antenne binnenkomend HF signaal op 1090 MHz levert ook een MF van 45
MHz op (1090-1045=45).
Dus zal men zonder verdere middelen beide frequenties even “goed” ontvangen op juist
dezelfde middenfrequentie.

Wegens de spiegelbeelden: de keuze van de middenfrequentie, in een zogenaamde
‘dubbel-super’
Een lage middenfrequentie fMF levert het voordeel op van een hogere versterking, en een
grotere selectiviteit, met behulp van hoge-Q afgestemde kringen. Inderdaad, de bandbreedte
van de middenfrequente doorlaatkromme, is= bandbreedte 2∆f= f0/Q. Hierin is f0= fMF, de MF
centerfrequentie, rond dewelke telkens een ∆f ligt, de helft van de doorlaatband.
Het is duidelijk dat men bij een hoge Q (in de noemer) een smallere band zal doorlaten,dus de
selectiviteit zal vergroten.

.
Voorbeeld van de soort zelfgebouwde ontvanger met hoge selectiviteit, waar we in de
buizentijd, als zelfbouwende OM’s fier op waren, wegens de goede ontvangst-prestaties.
Smalle doorlaatbanden zijn mogelijk voor een betere CW en EZB=SSB ontvangst. Een hoge
middenfrequentie heeft het voordeel van een lagere spiegelbeeld weergave, zoals gebleken is
uit de zojuist gehouden redenering en formules. Om het spiegelbeeld-verschijnsel tegen te
gaan, wordt er veelal een preselector of voorversterker toegepast, welke de 1000 MHz doorlaat
en/of de spiegelbeeldfrequentie 1090 MHz tegenhoudt of tenminste zeer sterk verzwakt.

De mate waarin in dit geval de preselector de spiegelfrequentie verzwakt, wordt de
spiegelonderdukking genoemd. Uit het voorbeeld blijkt ook dat de middenfrequentie van 45
MHz te laag gekozen werd. Een veel toegepaste MF op de UHF frequenties is 110 of 111 MHz.
In dat geval zou de preselector het al veel gemakkelijker hebben om de daarmee
overeenstemmende spiegelbeeldfrequentie in dit specifieke geval beter te onderdrukken.
Samengevat kan men stellen dat men best een zo hoog mogelijke MF frequentie kiest op de
microgolven en UHF,SHF.
Dit zal echter nadelig blijken uit te vallen voor de scheiding van twee naast elkaar liggende
kanalen, dus slecht voor de selektiviteit. Daarom is men overgegaan tot de bouw van dubbelsuperheterodynes met een eerste mengtrap (met bijbehorende oscillator) gevolgd door een
middenfrequent versterker met hoge middenfrequentie, en daar achter gevolgd door een
tweede mengtrap met een middenfrequent versterker met lage middenfrequentie.

Eén van de twee plaatselijke oscillatoren is dan meestal een kristaloscillator, stabieler dan bv.
een Hartley, een Colpitts of een Clapp oscillator. Een binnenkomende HF spanning op een
spiegelbeeldfrequentie zal door de ontvanger aanzien en verward worden met het "echte"
signaal, en deze stoorder kan zelfs de ontvanger verzadigen,indien hij sterk genoeg is.
En ten tweede, zal de ruis die meekomt met het signaal op de spiegelbeeldfrequentie, ruis
toevoegen aan de ontvangst, en de signaal-ruisverhouding en het ruisgetal met bv. 3 dB
verslechten. Een filter vóor de mengtrap zal dit nadeel proberen weg te werken, en aan
spiegelonderdrukking doen.
Voorbeeld van een dubbel superheterodyne ontvanger voor de 2 m band.
De spiegelonderdrukking van een superheterodyne ontvanger kan verbeterd worden door meer
kringen, afgestemd op de centerfrequentie van de ingangsspanning, te plaatsen in de trappen
die de menger voorafgaan, dus om te beginnen in de hoogfrequente voorversterker, indien er
een dergelijke versterker toegepast wordt. Een andere oplossing bestaat er in, een hoge MFfrequentie zodanig te kiezen, dat de spiegelbeeldfrequentie valt buiten de afstemband-kromme
van de middenfrequent versterkers, en dat is een oplossing die gekozen wordt in de eerste
mengtrap van zogenaamde dubbel superheterodynes. De gewenste ontvangstfrequentie, en de
beeldfrequentie liggen dan ver van elkaar verwijderd.
De middenfrequente versterker van elke ontvanger dient voor de opbouw van de sterkte van
het ontvangen signaal, en beperkt de bandbreedte van de ontvanger. Een algemene vuistregel
is dat de middenfrequentie niet meer dan 10% van de werkfrequentie mag bedragen.
Dit laat toe een evenwicht te bereiken tussen de middenfrequente selectiviteit en de getrouwe
weergave van de modulatie, die op de ingangsspanning, geleverd door de antenne zit.
Dus zo ook over het behouden van de goede beeldkwaliteit als het gaat over televisieontvangst, of van beelden die opgepikt werden door de antenne van een radiotelescoop.. Voor
ZHF ontvangst betekent dat bv. dat een 144 MHz ontvanger zal voorzien worden van
middenfrequent versterkers met een centerfrequentie van rond de 15 MHz of 10,7 MHz [dit
laatste wegens het gemakkelijk en goedkoop verkrijgen van MF transfo’s op die frequentie].
Voor een 472 MHz of 70 cm ontvanger, wordt bv. fMF= 30 MHz tot 40 MHz gekozen, en voor
een 1296 MHz ontvanger, bv. 110 MHz.

Het is duidelijk dat voor de UHF, SHF en EHF ontvangers, de middenfrequente versterkers
zullen uitgerust zijn met caviteiten of trilholten, en in een aantal onderstaande voorbeelden
van MF schakelingen, zullen we deze uitvoeringsvorm uiteraard aantreffen. Indien een grotere
selectiviteit gewenst is, dan wordt deze verkregen door achter de eerste mengtrap en de
eerste daaropvolgende MF versterker, een tweede mengtrap op te stellen om een omzetting
naar een nog lagere middenfrequentie te verwezenlijken. Zo kan de 15 MHz middenfrequentie
van een 2 m ontvanger, omgezet worden tot bv. 455 kHz d.m.v. een kristal gestuurde
plaatselijke oscillator.

De signaal-ruisverhouding van het ontvangende systeem verbetert naarmate de doorlaatband
van de ontvanger wordt verkleind. Zo zal bv. voor de ontvangst van de scatter- (=
verstrooiing-) en de maan-teruggekaatste signalen, het nodig zijn een bandbreedte van
minder dan één kilohertz toe te passen.
Daardoor zal ook minder ruis de tweede mengtrap van de ontvanger bereiken, indien de
doorlaatband van de ontvanger net breed genoeg is om het gewenste signaal door te laten.
Een minimum doorlaatband van 3 kHz (gemeten op de -3 dB punten van de middenfrequente
weergavekromme) is wel vereist voor een nog verstaanbare weergave van een door een stem
gesproken tekst, en een doorlaatband van 800 perioden/sec. of minder, voor de ontvangst van
telegrafie.
Dubbele zijband menger of enkele zijband EZB? ‘Up’=conversie, of ‘Down- conversie?
De mengtrap levert aan zijn uitgang beide zijbanden af, links en rechts gelegen van de LOfrequentie.
Men kan dan kiezen om een ongewenste zijband te elimineren.
Een mengtrap die beide zijbanden verwerkt en aan zijn uitgang aflevert, wordt een dubbelezijband menger genoemd; indien éen der twee zijbanden wordt onderdrukt (meestal met
samengestelde kristalfilters), dan spreekt men over een enkele zijband menger.
Een dubbele zijband spanning bevat zowel de hogere als de lagere zijband (USB en LSB).

Het type naar omhoog menging staat bekend als een dubbelzijdige up-conversie. Waarbij de
verschilfrequentie opzettelijk geannuleerd wordt in de mengtrap. Mengers die dit ingewikkelder
proces uitvoeren vindt men in enkele zijband (EZB=SSB) up-converters of in enkele zijband
modulatoren.
Zoals blijkt uit de grafische voorstellingen, gaat het hier over een modulatie-techniek voor een
zender, en heeft de omhoog-conversie dus geen betrekking op een ontvanger.
De omlaag omzetting daarentegen wel, zoals blijkt uit de volgende down-conversie.
Daarvoor geldt fMF= fHF - fLO indien het HF binnenkomt op een hogere frequentie dan de
gekozen LO-frequentie.
Ook is mogelijk: fMF= fLO-fHF. it zijn mogelijkheden die we reeds hier boven ontmoet hebben,
dus dit is een herhaling van naar de lage kant- omzetting (fMF= fHF - fLO) of of fHF= fLO +
fMF)=> dit is de ‘down-conversie’ die een eenvoudiger filtering van de MF met een laag
doorlaat filter toelaat, en naar de hoge kant-omzetting ( fMF= fLO-fHF ).

In de praktijk kiest men in de ontvangers meestal een LO-frequentie, die leidt naar een
bovenste zijband, na menging, dus fLO= fHF+ fMF. Er blijkt, dat men in dat geval, bij die keuze,
een oscillator mag bouwen, die een kleiner afstembereik mag hebben, wanneer het er op
aankomt, met die LO, af te stemmen op een bepaalde frequentie in de te ontvangen
frequentieband.
Zorg voor de mengkristallen in mengtrappen, en enkele andere overwegingen inzake
menging.
a) Sinds een mengkristal gemakkelijk beschadigd wordt door overbelasting, wordt het bij
aankoop of andere vorm van verwerving ervan, meestal geleverd in een verpakking met een
omwikkeling van dun metaal, dikwijls lood-folie. Het dubbele doel daarvan is de kristal-diode
te beschermen tegen vocht en tegen sterke elektrische velden, die het zouden kunnen
verbranden. Bij het installeren van een mengkristal, is het best het niet aan te raken, of beet e
nemen met droge, elektrostatisch opgeladen vingers, maar bij het monteren een andere
werkwijze met een metalen pincet te bedenken voor het plaatsen van het kristal. De oplading
van ons lichaam met statische elektriciteit is ook mogelijk door wrijving met droge schoenzolen
over de vloer, en kan een kort ontladingsimpuls met een hoge spanning veroorzaken doorheen
het kristal.

b) In tegenstelling tot frequentievermenigvuldigers die de signaalfrequentie wijzigen,
behouden mengers de amplitude en de fase van de door hen verwerkte spanningen, zonder de
modulatie- eigenschappen van de spanningen die toegepast worden op de ingangen van de
menger te wijzigen.
Men kan hierin nog verder gaan wanneer de golfvorm van de plaatselijke oscillator een
rechthoek-impuls heeft. Dan komen aan een grondige studie van een mengtrap, en de
spanningen over de mengdiode, zelfs reeksen van Fourier te pas, en Besselse functies.
d) Norton equivalent van een mengtrap.
We kennen de Norton en Thevenin gelijkwaardige schakelingen van elektrische kringen, en een
dergelijke gelijkwaardige schakeling kan ook gezocht worden voor een mengtrap.
Die blijkt er als volgt uit te zien:

Norton gelijkwaardige schakeling voor een MF-poort van een enkelvoudige diode
mengtrap
e)Omzettings- of conversie verlies.
Conversie -verlies of mengverlies wordt gedefinieerd als het verschil tussen het ingangs- HFvermogen en het gewenste MF uitgangsvermogen, uitgedrukt in dB of in dBm.
Voorbeeld, indien het HF ingangsvermogen -10 dBm is, en het naar beneden in frequentie
omgezette MF uitgangsvermogen -17 dBm, dan bedraagt het conversie verlies 7 dB. Typische
waarden van dit omzettingsverlies liggen in de praktijk tussen de 4,5 en 9 dB, afhankelijk van
de extra verliezen die ook in de omgeving van de mengtrap optreden, en veroorzaakt worden
door factoren, zoals de transmissielijn verliezen, een balun misaanpassing, de diode serie
weerstanden, en de onbalans die optreedt in de mengtrap. Een grotere bandbreedte
veroorzaakt ook een hoger omzettingsverlies van de mengtrap, deels als gevolg van de
moeilijkheid om een evenwicht en symmetrie te behouden over de gehele verwerkte band.

Het mengverlies hangt niet af van de afsluitweerstand van de middenfrequente poort.
Voor een LO vermogen van 10 mW, is V LO =0,707 Veff. en het mengverlies bedraagt 3
dB. In dit geval wordt het hoogfrequente ingangsvermogen zodanig omgezet tot een
middenfrequent uitgangsvermogen, dat de helft daarvan het ongewenste spiegelbeeld
vertegenwoordigt.
f) Staande golven in de mengtrap.
Zelfs indien de VSWR van de mengtrap volmaakt is (d.w.z. geen weerkaatsingen van de
spanningen met grondfrequenties), zullen er onvermijdelijk toch harmonischen stromen,
waardoor ongewenste mengproducten ontstaan door de zweving van (even LO) x (oneven HF),
bv. als eenvoudigste: 2 * LO x 1 * HF die dan notabene ook nog vrijkomt aan de HF
ingangspoort. Als op die poort een HF voorselectie bandfilter (BPF) aanwezig is, zal de
doorlaatband van dat filter met een beetje geluk die harmonische zweving sperren, zodat ze
niet terug naar binnen treden in de menger.
Bij een diode (passieve) menger, wordt de tussenschakeldemping berekend uit de
verschillende componenten:
Verlies of verzwakking (dB)= mengverlies + transformatie verlies + verliezen als gevolg van
het opwekken van harmonischen + diode verliezen.
Bij een dubbel-gebalanceerde mengtrap (DBM) [lagerstaand bekeken], moeten we de
transformatorverliezen (aan beide zijden) en de diode verliezen, alsook de menger zijband
conversie, samentellen die zowat 3 dB verzwakking opleveren. Idealiter produceert de menger
slechts één bovenste en één onderste zijband, hetgeen toch 3 dB verzwakking veroorzaakt van
de ingangsspanning. Ook de ingangs- en uitgangstransformatoren voegen ongeveer 0,75 dB
verlies aan elke kant toe en bovendien zijn er de diode verliezen als gevolg van de inwendige
weerstanden van een aantal (1,2 of 4) dioden.
In de gelijkwaardige schakeling van een diode. treffen we een verliesweerstand R s aan, en een
tijd-variabele elektronische weerstand, de diffusie weerstand, R D genoemd, (waarover 26 mV
staat), in parallel met CD. Maar dat wisten we reeds, uit hetgeen voorafgaat met dit reeds
bekeken equivalent schema:

Tijdens de detectie, vloeit er ook een lekstroom, die ontstaat doordat de totale op de diode
toegepaste energie verandert in een HF-stroom en vervolgens in een combinatie van een
gelijkstroom en hoogfrequente stromen. We kunnen het door de diode veroorzaakt verlies dan
berekenen als:
Verlies (dB)= 3 dB (Conversion verlies) + 1.5 dB (Transformator verlies )+ 1 dB (verlies door
het genereren van harmonischen)+ 0.5 dB (verlies in de diode-weerstanden)= 6 dB, dit alles
in de veronderstelling dat de diode detectie vooral plaatsheeft op de grondfrequentie van de
toegepaste ingangsspanning. In sommige gevallen lopen de verliezen in de diode zelf hoger op
omdat de diodeweerstand Rs tussen de 25 Ω en 50 Ω groot is. In een dergelijk geval loopt het
tussenschakelverlies van de diodekring op tot Verlies (dB)= 3 dB + 1.5 dB + 1 dB + 3 dB=
8.5 dB .
Schottky dioden zijn minder verlieslatend, en als men ze laat werken beneden hun
afsnijfrequentie, veroorzaken ze minder dan 1 dB extra verliezen.
g) Isolatie is het verschil in vermogen tussen het ingangssignaal, en de gelekte stroom naar
de andere poorten.
L-R isolatie is de lekkage van de LO naar de HF poort. Typische L-R isolatiewaarden liggen
tussen de 25 en de 35 dB. L-R isolatie is van cruciaal belang in de frequentie downconversie,
omdat de LO vermogen kan lekken naar de HF-kringen, en deze besmetten met een kruiskanaal interferentie. Slechte L-R isolatie kan ook problemen in een frequentie upconversie
veroorzaken, wanneer de LO frequentie zeer dicht bij de HF uitgangsfrequentie ligt (d.w.z. de
MF spanning begint te gelijken op een gelijkspanning). In dit geval kan geen enkele vorm van
filtering daaraan verhelpen, en het HF-signaal en de LO -lekkage scheiden. Dit kan leiden tot
een degradatie van de HF uitgangsschakeling.
L-I isolatie is een lekkage van de LO naar de MF-aansluiting met typische waarden tussen 20
en 30 dB. Bij een slechte L-I isolatie, treedt het grootste probleem op, wanneer de LO en MF
frequenties dicht bij elkaar liggen, zodat de LO de MF kringen kan verontreinigen. Een ander
belangrijk probleem treedt op wanneer de LO lekkage sterk genoeg is, om de MF-versterker te
verzadigen. Afgezien van deze, is een slechte L-I isolatie bekend om het groot er door
veroorzaakt conversie verlies.
R-I isolatie (tussen HF en MF poorten). De waarden van R-I isolatie meestal liggen tussen fr 25
en 35 dB, maar de daarbij optredende lekstromen zijn een orde van grootte kleiner dan de
door de LO veroorzaakte isolatieproblemen die een primaire zorg zijn voor de ontwerpers van
mengsystemen. Zelfs indien de R-I isolatie slecht is, maar de mengschakeling is goed
uitgebalanceerd, zal het daarmee de gepaard gaande omzettingsverlies gering blijven.
h) In rechtuit ontvangers, bestaat er geen mengtrap en geen MF versterker(s), dus ook geen
spiegelfrequenties. Daardoor zal de ruis een geringere storende rol spelen in rechtuit
ontvangers.

Twee voorbeelden van de eenvoudigst mogelijke ZHF rechtuit ontvangers:
160 MHz tot 450 MHz ontvanger, door B. HOISINGTON [TUNED DIODE VHF RECEIVERS, 73
MAGAZINE, december 1974].

Caviteit versie van een eenvoudige kristal detector ontvanger voor de 220 MHz tot 450-MHz
amateur banden. C1 is een 25 pF afstemcondensator, en C2 is een 2,5 cm x 5 cm messing
plaat, geïsoleerd van de koperfolie van een trilholte (gemaakt uit gesoldeerde printplaat
rechthoeken met de koperzijde naar binnen gekeerd) door 1 mm dik Teflon vel, of mica. L1 is
een 7,5 cm lange en 2,5 cm brede koperen lamel.

100 MHz tot 200 MHz ontvanger, door B. HOISINGTON [TUNED DIODE VHF RECEIVERS, 73
MAGAZINE, december 1974].

Kristaldetector, opgesteld in een trilholte met hoge Q op 200 MHz,gemaakt van een blad koper,
gesneden en gesoldeerd tot een rechthoekige doos. Handig om plaatselijke oscillatoren rond
de 135 MHz mee te controleren, en zenders rond de 145 MHz, samen met 2 meter zenders en
transceivers. L2 is gewikkeld met 4 windingen op een keramische spoelhouder met 1,25 cm
diameter en 1,25 cm lang, en L1 is gewikkeld met 1 winding op een spoelvorm met dezelfde
afmetingen, of op lucht.C2 is een 2,5 cm x 5 cm messingplaat, gescheiden van de metalen
wand van de caviteit, door een teflon vel,1 mm dik,en tegen de wand geschroefd met nylon
schroeven en de bijbehorende moeren.
De vandaag belangrijke Schottky diode. Verschillen in de de bouw van een typische
puntcontact silicium diode, en van een Schottky diode.
De Schottky diode is genoemd naar de Duitse natuurkundige Walter Schottky.
Schottkybarrièredioden of step recovery (=andere benaming van dezelfde) dioden dienden
recenter als microgolf mengers. Ze hebben lage ruisgetallen (kleiner dan 4 dB op 10 GHz).
De puntcontact diode bestaat uit een messing basis waarop een dun schijfje silicium,
germanium, galliumarsenide of indiumfosfide gemonteerd is.
Een fijn vergulde wolfram draad met een diameter van 80 tot 400 femtometer, en een scherpe
punt, is in contact met het gepolijste oppervlak van de halfgeleider, en wordt daarop gedrukt
door een veer, zodat een goed contact tussen beiden verzekerd is.
Deze "kat whisker", is verbonden met het bovenste messing contact dat de keramische
buisvormige behuizing afsluit, als de kathode van de diode.
De halfgeleider en het ‘katten-snorhaar’ zijn omgeven door bijenwas die de vochtigheid
buitenhoudt.
De gecombineerde metaal-en-keramische behuizing, wordt aangebracht in ofwel een coaxialeofwel een golfgeleider-montuur, en dit vooral op al de frequenties boven de 1 GHz en tot hoger
dan de de X-band.

Verschillen in de bouw:

De afbeelding toont de wijze waarop de bouw van een Schottky diode verschilt van deze van
een puntcontact diode.
Zowel de puntcontact- als de Schottky- diode bestaat uit een laag halfgeleidermateriaal,
waarop een epitaxiale laag werd afgezet. De Schottky-diode is voorzien van een extra
oxidelaag die neergeslagen is bovenop de epitaxiale laag. Een venstertje is foto-geëtst
doorheen de oxidelaag tot aan de epitaxiale laag, waardoor een metalen contact vervolgens
gedeponeerd wordt. Dat is het belangrijkste verschil tussen deze twee dioden, dat nog beter
tot uiting komt door het feit dat bij de puntcontact diode de aanraking tussen de twee
elektroden verwezenlijkt wordt door een contactdruk, terwijl bij de Schottky diode het contact
tot stand komt door een neerslag-of afzettings-procede.
Tijdens grote schokken en trillingen door bv. een voorbijrijdende grote vrachtwagen, kan de
tungsteenpunt de contact diode beschadigen door een tijdelijke te grote druk, terwijl het
opgedampt contact in de Schottky diode zich leent tot een betere controle, en ook tot een
gemakkelijker vervaardiging van identieke dioden tijdens het (herhaalbare) fabricage-proces.
Bij de Schottky diode ontstaat door het contact tussen de halfgeleider en het neergeslagen
metaallaagje, een energiebarrière of grenslaag als gevolg van de verschillen in de werkfuncties
van de twee materialen. Deze laag wordt dunner als men de diode polariseert in de
doorlaatzin, en ze wordt dikker indien de diode voorgespannen wordt in de sperzin, waardoor
herstel mogelijk is indien er iets fout gelopen was.
In de doorlaatzin worden meerderheid (elektronen) ladingdragers geïnjecteerd vanuit het
halfgeleidermateriaal in het metaal, waardoor ze het metaallaagje op een hoger energieniveau
brengen dan dat, wat tot stand gebracht was door de vrije elektronen in het metaal.
Eenmaal in het metaal, geven de er bijgekomen elektronen vervolgens hun energie zeer snel
af, en ze gaan binnen de Schottky diode over in vrije elektronen.
Dit proces vindt plaats in de aanwezigheid van zeer weinig minoriteitsdragers van het
metaallaagje naar de halfgeleider, waardoor deze soort diode tot zeer snelle reacties op
veranderingen in staat is, of anders uitgedrukt, goed geschikt is voor een verwerking van
microgolven.
Daardoor hebben Schottky dioden ook een kleiner ruisgetal dan puntcontact dioden (kleiner
dan 4 dB op 10 GHz).
Een grote LO spanning en een kleine HF spanning worden gecombineerd toegepast op de
anode van de diode, zodat enkel de LO spanning in staat is de transconductantie of de steilheid
van de diodekarakteristiek en het gekozen werkpunt daarop te beïnvloeden.
In het ideaal geval zou de diode kunnen schakelen zoals in de voorgestelde geïdealiseerde
karakteristieke kromme.

ï
Eenvoudige enkelvoudige menger,
diode.

I=f(V) ideale karakteristiek, Realistische Schottky

De diode wordt geopend en gesloten door de LO spanning, en de kleine HF spanning kan dan
doorgelaten en bewerkt worden, en dit laatste komt op het kwadratische gedeelte van de
diodekarakteristiek neer, op het produceren van enkele producten waardoor de volgende
frequentie-combinaties ontstaan:
fMF= n*fLO ± fHF (n blijkt in de praktijk enkel als oneven voor te komen)
In het ideale meng -geval worden enkel oneven harmonischen van de LO opgewekt, samen
met de grondcomponent van de frequentie van de hoogfrequente ingangsspanning. Normaal
gezien,kan de overdrachtsfunctie van een ideale schakelaar nooit bereikt worden,en praktische
Schottky dioden bezitten een overgangszone op hun kenmerkende I-V kromme, waarop zelfs
een kleine HF ingangsspanning in staat zal zijn, de steilheid of de transconductantie daarvan te
wijzigen, waardoor zowel gewenste als bijkomende ongewenste mengprodukten ontstaan, zelfs
van harmonischen:
fMF= n*fLO ± m*fHF (m en n zijn allen gehele getallen).
Omdat men als uitgangsfrequentie enkel de componenten met n=1 en m=1 wenst te
behouden, zal men er naar streven om alle andere harmonische termen in deze uitdrukking te
elimineren, door filtering na de diode menger, en enkel op die manier kan men een goed
presterende mengtrap verwezenlijken.

De enkelvoudige menger die gebaseerd is op een niet-lineaire component (één diode),heeft
het nadeel dat de er op toegepaste uitgangsspanning van een plaatselijke oscillator, een
moeilijk te onderdrukken ruis met zich meebrengt, en een filter noodzaakt om (ook nog
andere) storende componenten in de (middenfrequente) uitgangsspanning weg te filteren.
De opstelling van een dergelijke menger is wel zeer eenvoudig,en hij werkt goed over een
brede band van frequenties tot ver (millimeter banden) in het microgolf GHz gebied. Filters:
Een laagdoorlaat filter: Indien de MF uitgangsspanning van de diode gefilterd wordt door een
condensator, parallel met een weerstand, dan ligt de waarde van de weerstand gewoonlijk
tussen de 50 en de 150 ohm en de condensator wordt gekozen met een capaciteit tussen 1x

en 1,5 x de junctiecapaciteit CJ of CD van de diode (indien deze gekend is uit de
karakteristiekenblaadjes van de diode). De MF uitgangsimpedantie ligt meestal tussen de 75 Ω
en de 150 Ω.Op lage MF frequenties, is de uitgangsimpedantie bijna zuiver resistief.
Als het LO-niveau stijgt, stelt men vast dat zowel de HF- als de LO-ingangsimpedantie
verkleinen. De HF en MF ingangsimpedanties worden ook beïnvloed door de manier waarop de
MF-poort afgesloten wordt op een belastingsimpedantie, en door het ontstaan van ongewenste
en LO- harmonische frequenties.
Een hoogdoorlaatfilter filter kan zowel het hoge frequentie HF-signaal, als de oscillatorspanning
doorlaten, en de middenfrequentie MF onderdrukken, waarvan wordt aangenomen dat die veel
kleiner is dan de HF- en LO-frequente spanningen.
Het laagdoorlaatfilter laat de MF door en stopt HF en LO.
Aan de diode-kant moet het laagdoorlaatfilter een hoge hoge impedantie vertonen voor de
hoge frequentie componenten, terwijl het hoogdoorlaatfilter aan de diode-kant een hoge
impedantie moet hebben op de MF frequentie. Wat de keuze van een geschikte diode betreft
voor een menger, zal men rekening houden met de cut-off frequentie van de diode, haar
serieweerstand Rs en haar junctiecapaciteit CD=CJ.
Het minimaliseren van beiden is noodzakelijk om een gering conversieverlies en weinig
vervorming te bereiken.
Sommigen hebben geprobeerd een gelijkspanning als voorspanning toe te passen op de
detectiediode, omdat men daardoor het benodigde LO vermogen zou kunnen verkleinen, en de
ingangs- en uitgangsimpedantie van de menger zich beter zouden laten aanpassen.

Om de beste menging of conversie te verkrijgen te krijgen, zou de LO aansluiting aan de
mengtrap moeten gezien worden als een kortsluiting voor en door de op de menger
toegepaste hoogfrequente spanning, teneinde te voorkomen dat een deel van de lokale
oscillator uitgangsspanning zou weglekken naar de bron die de HF spanning levert.
Bovendien zullen de LO- harmonischen en ongewenste mengfrequenties doorstralen naar de
HF en MF poorten of ingangen,en zal het daarvoor isoleren van deze poorten en het filteren
van de poortspanningen noodzakelijk, maar moeilijk zijn.
Voorbeeld van enkele Schottky dioden, in dit geval gekozen uit het aanbod van de
fabrikant Siemens:
Dual Schottky diode BAT 14-099 DBS voor toepassing als menger tot 12 GHz met gering
ruisgetal. (barrière-type Subharmonically Pumped mixer)

Enkele kenmerken (we hebben ze in de oorspronkelijke toestand laten staan):

Net zoals elk netwerk, draagt een menger bij tot het invoeren van ruis op de
ingangsspanningen waarvan men de frequentie wenst te verlagen tot de MF-frequentie, of te
wijzigen, m.a.w. verslechtert de signaal-ruisverhouding van de bewerkte HF spanningen, en
dan nog in opstellingen waarin men meestal een 50 Ω in-en uitgangsimpedantie nastreeft.
De volgende afbeelding stelt een mengtrap met 1 diode voor met een 50 Ω uitgang.
Het betreft hier nog geen schakeling typisch voor de microgolven, want we merken op dat de
10,7 MHz van de middenfrequente uitgangsspanning de klassieke MF waarde is, die men
aantreft in de middenfrequent versterkers van FM-ontvangers, en ook in SSB en CW 2 m
ontvangers.

Omdat de hoogfrequente ingangsspanning en de uitgangsspanning van de plaatselijke
oscillator in serie toegepast worden op de ingang van de diode hebben we hier te doen met
een additieve of optel-menging. In deze eenvoudige schakeling werd geen moeite gedaan om
de bronnen aan de ingangsweerstand van de diode aan te passen, of om de bronnen van
elkaar te isoleren.
De L.O. en HF spanningen worden tegelijkertijd op de diode toegepast,waarbij de LO- spanning
de diode aan en uit schakelt,daarmee de diode’poort’ openend voor de HF spanning die door
de diode dan doorgelaten wordt en aan de uitgang van de schakeling verschijnt op het ritme
van de LO frequentie. Omdat men wenst dat de diode als een lineaire schakelaar werkt om de
HF spanning door te laten, moet de diode zo hard mogelijk geschakeld worden door de L.O.
spanning, en dus helemaal niet door de HF ingangsspanning die trouwens veel kleiner is in
amplitude.
Men maakt de uitgangsspanning van de L.O. daarom meer dan 20 dB sterker dan het niveau
van de HF ingangsspanning,er voor zorgend dat de dissipatie limiet van de diode (door
opwarming) niet overschreden wordt. De andere grens die daaraan gesteld wordt, is dat de
oscillatorspanning niet zo groot mag worden, dat de diode in de verzadiging gestuurd wordt,
zodat er een vervorming optreedt. Zowel het MF filter als een niet overdreven grote waarde
van de oscillatorspanning zorgen er dan voor, dat er geen straling rond de mengschakeling
optreedt die bv. de beelden op de monitor van een video ontvanger zouden kunnen storen.
Twee voorbeelden van een (I.C.) mengtrap met Schottky dioden.
In principe kan elk niet-lineair element of component dienen om er een mengschakeling mee
te maken.
De laatste jaren kiest men daarvoor Schottky dioden, GaAs FET's, en CMOS-transistoren.
De keuze is afhankelijk van de toepassing. FET- en CMOS-mengers worden meestal gebruikt in
toepassingen waar de kosten de belangrijkste factoren zijn, en de prestaties minder belangrijk.
Voor de uitdagender, goed presterende uitvoeringen, worden Schottky diode mengers nu bijna
uitsluitend toegepast.
Een Schottky diode is een halfgeleider diode die bestaat uit een overgang tussen een metaal
en een N gedopeerde halfgeleider, in plaats van de gebruikelijke PN-overgang in een gewone
halfgeleider diode.
Voordelen: 1) gering spanningsverval in de doorlaatzin; 2) snel schakelend; 3) bijna geen
warmteontwikkeling in de diode.
Nadelen: 1) duurder dan andere dioden; 2) betrekkelijk grote stroom wanneer in de sperzin
gepolariseerd;3) de toegelaten sperspanning is beperkt, en bij overdrijving tot bv. -100V gaat
de diode kapot.

Links: microgolf mengtrap met twee Schottky dioden,die monolithisch neergeslagen werden en
verbonden met ‘beam lead’s’.
Rechts: Mengtrap met twee Schottky dioden. Deze worden ‘hybride’ aangestuurd vanuit twee
armen die elk een kwart golflengte lang zijn.
Het ruisgetal op de X-band van deze opstelling, bedraagt 7 dB.
‘Beam lead’ betekent het leggen van een dikke filmlaag, die bestaat uit lood of goud op een
halfgeleider oppervlak, om een verbinding te maken tussen de halfgeleider componenten van
een geintegreerde schakeling (I.C.)
Beamlead technologie is in dit geval toegepast om een unieke microgolf mengschakeling te
maken, waarbij twee silicium Schottky dioden monolitisch vervaardigd zijn met dunne
balkvormige goudlagen, soms met een middenbalk Samen vormen ze een diodenpaar volgens
de links hierboven voorgestelde figuur.
Een totale mengschakeling, die bestaat uit meer dan de dioden alleen, is rechts weergegeven.
Hierin zijn de dioden verbonden met de armen van een kwart golflengte lange leiding, en de
middenfrequente spanningen worden gecombineerd in het midden boven het diodepaar, en
naar buiten gevoerd via een laagdoorlaatfilter. Deze menger werd met succes uitgevoerd, en
toegepast op de X-band (niet alleen in een ontvanger, maar ook in een zender) met een
ruisgetal van 7 dB.
Enkele mengtrappen met een kristaldiode. (datum van verschijning niet meer
opspoorbaar in Electron van de Veron). Auteurs waarschijnlijk PA0SK en PA0WAR).
Het toepassingsgebied van germanium- en siliciumdioden als menger strekt zich uit van enkele
honderden tot ettelijke tienduizenden MHz.
Kristaldioden moeten als menger ingesteld worden i n het onderste gedeelte van hun
stroom=f(spanning)-karakteristiek. In tegenstelling tot de transistor-menger, kan een
mengdiode geen versterking leveren. Integendeel, het gebruik ervan is gekenmerkt, door een
mengverlies, dat in de orde van grootte van 6 dB ligt, wanneer men de kristaldiode optimaal
instelt met een injectiespanning van ca. + 0,1 V, die dan een diodestroom van 0,2 tot 0,7 m A
trekt. Dit mengverlies kunnen we met een transistor versterker die op de mengdiode volgt,
weer ongedaan maken.
Kristaldioden zijn voor decimetergolven-convertors bijzonder geschikt, omdat hun ruisfactor
verrassend goed is. De theoretisch optimale waarde ligt bij ca. 4 dB. Als gunstigste ruisfactor
werd bv. met een 1 N 21 een factor 8 dB bereikt. Volgens de onderstaande figuur wordt de
kristaldiode aan de als trillingskring dienst caviteit aangesloten.
ledere kristaldiode heeft twee belangrijke kenmerkende gelijkstroomgrootheden, nl. de
doorlaat- en de sperweerstand. Hoe kleiner de eerste en hoe groter de laatste is, des te
geschikter is de kristaldiode. Een goede kristaldiode in moderne uitvoering heeft een
doorlaatweerstand van een paar honderd en een sper-weerstand van enige tienduizenden
ohm.

De pre-conversie vereist een minimum aan bandbreedte van de coaxiale kring, waaraan de kristaldiode
aangesloten is, opdat de impedantie van de coax kring, ook voor de oscillatorspanning, nog zo groot is,
dat er nog een voldoende spanning over de diode komt te staan.
Hoe groter het ontvangbereik, hoe groter bij pre-conversie de bandbreedte van de menger- kring moet
zijn.
Met stijgende bandbreedte daalt de Q van de kring en daarmede ook de gevoeligheid, zodat men voor
bepaalde gebruiksdoeleinden aan de pre-conversie de voorkeur moet geven,dus met een lage ruis
voorversterker.
Indiende mengkring weinig selectief hoeft te zijn, bijv. wanneer men deze over een bepaald
frequentiebereik niet wil bijregelen (een geval dat bij de amateur televisie schering en inslag is) dan
neme men pre-conversie.
Is men echter van plan, de mengtrap zeer selectief te maken - een eis bij het bouwen van zeer gevoelige
convertors- dan mag men de mogelijkheid niet uit het oog verliezen, dat men de oscillatorspanning ook
aan de andere zijde van de menger-coax kring kan koppelen. Wat met die kring bedoeld wordt, zal
onmiddellijk duidelijk worden uit de voorbeelden die nu volgen.
Enkele mengtrappen voor UHF tot 1000 MHz.
Op de manier van de volgende figuur kan de kristaldiode aan een als trillingskring fungerende coaxiale
kring aangesloten worden.

ledere kristaldiode heeft twee belangrijke kenmerkende gelijkstroomgrootheden, nl. de doorlaat- en de
sperweerstand. Hoe kleiner de eerste, en hoe groter de laatste is, des te geschikter is de kristaldiode.
Een goede kristaldiode in moderne uitvoering heeft een doorlaatweerstand van maximaal een paar
honderd, en een sperweerstand van enige tienduizenden ohm. De geringe doorlaatweerstand van de
kristaldiode is natuurlijk de oorzaak van de demping van de coaxiale kring, zodat het nodig is, de diode
aan een aftakking aan te sluiten die niet ver van het koude einde van de kring verwijderd is.
Indien de ingangs- en oscillatorspanning aan dezelfde kant van de diode gelnjecteerd worden, spreekt
men van pre-conversie. Het is ook mogelijk de ingangsspanning op de ene en de oscillatorspanning op
de andere zijde van de kristaldiode te zetten, en dat noemt men post-conversie.
Voorbeeld:

De pre-conversie vereist een minimum aan bandbreedte van de coaxiale kring, waarop de kristaldiode is
aangesloten. De impedantie van de coaxiale kring, en de oscillatorspanning, moeten dan groot genoeg
zijn, opdat er nog een voldoende grote spanning op de diode zou kunnen toegepast worden.

Hoe groter het ontvangbereik, des te groter bij pre-conversie de bandbreedte van de menger-coaxiale
kring moet zijn.
Met een vergrotende bandbreedte, daalt de Q van de kring, en daarmede de gevoeligheid, zodat men
voor bepaalde gebruiksdoeleinden aan de pre-, en voor andere daarentegen, aan de post-conversie de
voorkeur moet geven.
Moet de mengkring weinig selectief zijn, bijv. wanneer men deze over een bepaald frequentiebereik niet
wenst bij te regelen (= typisch bij ATV of amateur-televisie), dan kan men beter kiezen voor preconversie. Is men er echter op gesteld, de mengtrap zeer selectief te maken - een eis bij het bouwen van
zeer gevoelige convertors- dan mag men de mogelijkheid niet uit het oog verliezen, dat men de
oscillatorspanning ook aan de andere zijde van de menger-coaxiale kring kan koppelen.
Als compromis-keuze zal men op de 70 cm band best 435 MHz kiezen voor de oplossing die de beste
gevoeligheid, dus de beste ontvangst oplevert.
Het condensatortje van 10 pF voert eventueel nog aanwezige resten van de ingangsspanning met HFfrequentie naar de aarde, zonder echter het ontstane mengproduct merkbaar te verzwakken, daar voor
deze frequentie de wisselstroomweerstand van de condensator groot is.
Wanneer men een dergelijke mengtrap als ingangstrap van een convertor toepast, kan men een
gevoeligheid van 12 kTo verwachten.
Daarop kan een transistorversterker volgen, best in geaarde basis schakeling. De ingang van de MF
versterker hoeft niet altijd afgestemd te zijn. Indien men de diode een weinig wenst voor te spannen met
een kleine positieve gelijkspanning naar haar anode, kan dit plaatsvinden over een bv. 330 μH
smoorspoel HF smoorspoel. Deze laat het vloeien van de gelijkstroom toe, maar verhindert het
wegvloeien over de voeding van de gewenste wisselstroomcomponente(n).
Het spoelgegevens geldt voor de frequenties van kanalen op een ATV kanaalkiezer.
Op de microgolf frequenties bestaan er mooie overgangsuitvoeringen, en methoden om van
een golfpijp over te gaan naar een coaxiale kabel, meestal van 50 Ω.

We hebben reeds eerder bekeken, bij het doorlichten van Gunnplexers, dat daarin binnen een
golfpijp eveneens detectie en mengdioden kunnen opgesteld worden.
Een aantal andere gebruikelijke componenten, zijn: detectie-probes (kleine ronde veldlijnontdekkende metalen staafjes), afstemstub’s, koppelsleuven, roterende verbindingen (zoals
vooral met en bij cilindrische golfpijpen).

Men kan dan in een golfpijp waarin een mengdiode gemonteerd is, ook een impedantiemisaanpassing aantreffen, die men wenst op te heffen met een ‘stub’.
Een afstemstub is een korte sectie van bv. een coaxiale lijn (kan ook een stuk Lecherlijn zijn),
aangesloten over een hoofdlijn. De inrichting is vergelijkbaar met die van de kwart-golf stub
steun (die indien hij op het uiteinde kortgesloten is, zich op het ander uiteinde gedraagt als
een isolator met oneindige impedantie), waarbij de lengte van de afstemstub kan worden
ingesteld op elke waarde tussen nul en een halve golflengte.
Hiermee stemt dan een inductieve of capacitieve reactantie overeen, dus een +jX of een -jX
die parallel (of in serie) kan geplaatst worden met een ongewenste reactantie met
tegengesteld teken, die men wenst op te heffen.
De enkelvoudige stub transformator:
De transmissielijntheorie laat ons toe de ingangsimpedantie (of ingangsadmittantie= 1/Z) van
een op het uiteinde kortgesloten lijn te bepalen:
Voor een kort stuk transmissielijn met lengte L, dat op het uiteinde kortgesloten is, geldt als
ingangsimpedantie: Zin= j*Z0*tan(β*L).
De tangens wordt I.p.v.’ tan’ soms geschreven als ‘tg’. De admittantie van dat zelfde stuk lijn
(of kabel) is dan het omgekeerde van Zin, dus: Yin= -j*[cot(β*L)]/Z0.
Daarin wordt cot soms geschreven als ‘cotg’ of ‘arc tan’ [= ‘arcus tangens’ of ‘boog tangens’].
Deze gelijkheid maakt, dat we met behulp van een kortgesloten transmissielijn, een reactieve
impedantie of reactantie kunnen toevoegen aan een bestaande kring, en deze mogelijkheid
kan gebruikt worden voor een impedantie-aanpassing.
Voorbeeld:
Stel dat een antenne een impedantie ZA= (50 - j*10) Ω heeft op haar werkfrequentie.
De (- j) operator wijst er op dat deze antenne te kort is op haar gekozen frequentie, en zich
dus capacitief gedraagt. We hadden even goed een ander voorbeeld kunnen kiezen met een
(+j), dus een te lange antenne die zich inductief gedraagt, maar de compensatiemethode met
stub zou toch dezelfde blijven.
Met behulp van een kortgesloten transmissielijn (met Z 0= 50 Ω), parallel met de twee
ingangsklemmen van de antenne, transformeren we de ingangs-impedantie van deze laatste
tot een reële, niet imaginaire waarde (nul reactantie), door de kapacitieve reactantie van de
antenne op te heffen door en met er een even grote en tegengestelde inductieve reactantie
mee parallel te plaatsen.
Voor parallel-schakelingen werkt men in de hoogfrequent techniek, in de elektronica, en in het
diagramma van Smith (nog te bekijken in hetgeen volgt) met admittanties.

De admittance van de antenne, beschouwd als een belasting, is: YA= 1/ZA= 1/(50-j*10)=
0,0192 +j* 0,0038 mho’s.
Dit is een resultaat dat men bekomt door teller en noemer van de breuk te vermenigvuldigen
met de toegevoegde van het complex getal, dus: YA= (50 +j*10)/[(50-j10)*(50+j10)]=
(50+j*10)/[2500+100]= 0,01923+j*0,003846 mho’s.
We willen in deze uitdrukking de reactieve component,in dit geval een +j dus inductieve
component opheffen door een even grote capacitieve admittantie. Admittanties parallel
schakelen is hetzelfde als impedanties in serie schakelen zoals we weten uit de theorie van de
complexe getallen, dus zo raken we af van die ongewenste reactantie, of juister uitgedrukt,
het zich niet als een ohmse weerstand gedragen van onze antenne. We zullen dus onze
stublengte zodanig moeten kiezen dat aan de andere kant van het gesloten uiteinde een
admittantie gezien wordt, die gelijk is aan YA= -j*0,0038.
Dit moet lukken met de bovenstaande gelijkheid Yin=[-j*cotg(β*L)]/Zo.
Hierin is de faseconstante β=2*π/λ
Yin = - j*[cotg(β*L)]/Zo = - j*0,0038 met Zo = 50 Ω.
cotg(β*L) = 1/[tg(β*L)]= 0,0038*50= 0,19
(β*L)= bgtan(1/0,19)= tan-1[(1/0,19)]= 1,383 afgelezen op ons rekenmachientje als arctg
(arcus tangens)
(β*L)= (2*π/λ)*L= 2*π*[f*(μ*ε)-0.5]*L= 2*π*[f]/f= 1,383. Uit de transmissielijn theorie
weten we inderdaad dat de golflengte λ= 1/[f*(μ*ε) -0,5 ] waarin (μ*ε)-0,5 de vierkants-wortel
is uit het product van de permeabiliteit met de diëlectrische constante, een term die meestal
gelijk is aan 1 wanneer de antenne opgesteld is in droge lucht, waarin zowel mu μ als epsilon ε
gelijk zijn aan 1, en in dat geval herleidt de golflengte zich tot het omgekeerde van de
werkfrequentie: λ= 1/f
Uit de laatste uitdrukking van (β*L) volgt L= 1,383/(2*π)= 1,383/6,28= 0,22* λ, zodat we nu
nog enkel de golflengte of het omgekeerde van de frequentie hoeven in te vullen waarop de
antenne werkt om de lengte van de op het einde kortgesloten stub te kennen. Het besluit van
deze redenering is dat, wanneer de stub 0,22 golflengten lang is, en parallel met de belasting
geschakeld wordt, in dit geval een antenne, de admittantie reëel zal worden met een Yin =
0,0192 mho’s. Het omgekeerde daarvan levert ons de impedantie op die de antenne zal
vertonen t.o.v. bijvoorbeeld de ingangsklemmen van een radio-ontvanger of de uitgang van
een radiozender, en dat is 1/ Yin = 1/(0,0192) = 52 Ω.

Deze berekening steunt op de theorie gehaald uit het Technical Manual TM11-673 van het
Amerikaans leger: ” Generation and transmission of microwave energy’.
Men kan dezelfde beredenering als voor 1 stub volgen voor een dubbele stub aanpassing,
maar daarvoor kunnen we toch best wachten tot we het diagram van Smith herbekeken
hebben.
Twee afstemstubs kunnen samen op een coaxiale kabel of op een golfpijp aangebracht worden
op de volgende wijze:

De afstand tussen de twee stubs wordt meestal gelijk gekozen aan drie achtsten van de
golflengte waarop het systeem werkt. De binnenste en buitenste geleiders hebben dezelfde
afmetingen als die van de rest van de koaxiale lijn.
Een derde enkelvoudige kwart golf stub houdt als steun de binnenste geleider van dit gedeelte
op de juiste plaats. Een flens aan elk uiteinde van de sectie maakt contact met de
buitengeleider van het (niet voorgestelde) aangrenzende gedeelte van de lijn. De
binnengeleider is voorzien van een mof aan één einde, en een’vinger’ (aldus genoemde)
verdunning, aan het andere uiteinde om met deze voorzieningen dit stuk met andere
onderdelen te verbinden,en te zorgen voor de continuïteit van de binnenste geleider en de
ganse lijn.
De vinger is meestal in twee even lange en dikke deeltjes gespleten die enigszins verwijd zijn
om een goed klemming- en wrijvingscontact met de bijpassende aansluiting te maken.
De
twee voorgestelde stubs zijn identiek. Elk bestaat uit een binnengeleider, een
buitengeleider en een verstelbare zuiger of plunjer, die dienst doet als een kortsluiting. De
lengte van de stub wordt gevarieerd door de positie van de plunjer. Een aantal kleine metalen
borstels zijn aangebracht op de plunjer om een goed contact met zowel de binnenste als de
buitenste geleiders te verzekeren. De plunjer wordt op één einde gedragen door een holle
schroef, die aan het andere uiteinde voorzien is van een knop om de stand van de zuiger in te
stellen. De holle schroef is met een inwendig daarop getrokken schroefdraad aangebracht over
het uiteinde van de buitengeleider, eveneens voorzien van schroefdraad met dezelfde stap.
Een drukafdichting met rubberen rondel tussen de holle schroef en de buitengeleider dient om
luchtverlies te voorkomen in het geval dat men inwendig dit systeem droge lucht of stikstof
samenperst, zoals dat vooral in microgolf systemen van schepen op zee gebeurt om de zouten
zeelucht en vochtigheid buiten te houden tegen de aantasting van de microgolf onderdelen .De
rubberen dichtingsring dient als een slot voor de stelschroef. Er bestaan natuurlijk andere
manieren om een dergelijk dubbel-stub gedeelte uit te voeren.
Laten we proberen hiervan een gelijkwaardige schakeling voor te stellen:

Elke transmissielijn heeft een karakteristieke impedantie, meestal geschreven als Zo, die
afhangt van de fysische eigenschappen. van de lijn.
Als een stroom I vloeit binnen in de lijn, wordt de daarbij behorende spanning E gegeven door
E= I*Zo.

Deze gelijkheid geldt voor signalen die zich verplaatsen in de beide richtingen en zin langs de
lijn, zodat E1= ZoI1, en door deling: I1=E1/Z0 en op dezelfde wijze E2= ZoI2, of I2= E2/Z0
waarin E1 en I1 de spanning en de stroom zijn, die het HF vermogen van een generator naar
een belasting voeren, en E2 en I2 zijn de spanning en de stroom van een eventueel
weerkaatste golf, die gereflecteerd wordt in de tegenovergestelde richting en zin.

De figuur toont de positieve stroom-en spanningsaanduidingen op een transmissielijn die
gemakshalve wordt weergegeven als een tweedraads lijn, maar deze redenering geldt ook
voor een coaxiale kabel. De spanning die gemeten wordt in elk punt van de lijn,is gelijk aan
de vectoriele som van (E1 + E2 ) en de stroom zal gelijk zijn aan het vectorieel verschil van
(I1 - I2), wanneer met de fasebetrekkingen tussen E1 en E2, en tussen I1 en I2 wordt rekening
gehouden. Indien de transmissielijn afgesloten is op een impedantie Z, en wanneer E en I de
spanning en de stroom ter plaatse van de belasting zijn, dan moet de grootte van die
belasting, E/I gelijk zijn aan Z.
Z= E/I= (E1 + E2)/{ I1 - I2 ), maar aangezien I1= E1/Z0 en I2= E2/Z0 kunnen deze waarden
gesubstitueerd worden in de vergelijking, hetgeen leidt tot:
Z=E/I=( E1+E2)/( E1/Z0 - E2/Z0 )=Zo*( E1+E2)/( E1 - E2 ) of Z*( E1 - E2 ) = Zo*E1+ Zo*E2 of
Z* E1 - Z* E2 = Zo*E1+ Zo*E2 en (Z-Zo)*E1 = E2 *( Z +Zo) waaruit E2= E1(Z-Z0)/(Z+Z0). Dit
is een uitdrukking die ons herinnert aan hetgeen we reeds weten over staande golf
verhoudingen op transmissielijnen, die doorlopen worden door gewone hoogfrequente stromen
van de categorie tussen de 1,8 MHz en de 30 MHz, dus omdat ons dit vertrouwd voorkomt, zal
dit wel te maken hebben met de SGV=SWR op microgolf transmissielijnen.
Indien Z gelijk is aan Zo, wordt in de laatste uitdrukking (Z-Zo) gelijk aan nul, en E2 (en dus
I2) ook gelijk aan nul. In eenvoudiger bewoordingen, bestaat er dan geen enkel gereflecteerd
signaal, of weerkaatste spannings- of stroomgolf van gelijk welk type en uitzicht, wanneer een
microgolf transmissielijn is afgesloten op haar karakteristieke impedantie, en er zullen dus ook
maar weinig vermogensverliezen op de transmissielijn kunnen gemeten worden. Stel dat het
gemeten verlies op een bepaalde transmissielijn 10 procent bedraagt.
Een ingangsvermogen van 100 watt zal dan aan de belasting 90 watt afleveren, indien er
geen weerkaatste golf bestaat op de lijn. Indien er echter wel een weerkaatsing optreedt,
doordat Z verschillend is van Zo, dan zal er een groter ingangsvermogen nodig zijn om
dezelfde 90 watt aan de belasting te leveren. Veronderstel bijvoorbeeld dat (de weerkaatste)
E2 gelijk is aan de helft van. E1 In dat geval zal I2 de helft zijn van I1, en het weerkaatst
vermogen een kwart van het vermogen in de heengaande golf van de generator naar de
verbruiker. (vermogen is altijd een kwadratische functie, vandaar dat een halve stroom een
kwart vermogen oplevert). Indien 120 watt aankomt bij de belasting op het einde van de
transmissielijn, zal 30 watt gereflecteerd worden. Berekent U zelf als oefening, hoe groot dan
in dit geval de SGV is op deze lijn.

Mengtrap voor een 432 MHz UHF ontvanger, nog met triode, geschakeld als diode.
[Tuned Trough-Line Mixer, door Bill Hoisington K1CLL in 73 Magazine].
Op 432 MHz kan men een buis als menger toepassen, zoals de 6AF4 met als andere
vervangingsmogelijkheden: 6AM4, 6AN4. De 6AF4 of de 6AF4A presteert goed als mengdiode
tot 1296 MHz, met een grotere versterking en minder ruis dan andere buizen.
De schakeling maakt gebruik van а 1/4 golf lijn, in serie met een 50 pF regelbare condensator
die toelaat deze kring af te stemmen op 432 Mhz.

Beide rooster pinnen, 2 en 6, worden gesoldeerd aan de bovenkant van de spoel L1.
Zowel de HF ingangsspanning als de uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator worden
capacitief naar de onderzijde van de lijn L1 gekoppeld. Na menging wordt de middenfrequente
spanning, hier op 28 MHz gekozen, inductief naar buiten gekoppeld via de spoelen L2 (2
windingen) en L3 (3 windingen). L2 wordt door een trimmer (10 pF variabel) afgestemd op 28
MHz, en vandaar met een coaxiale kabel RG-58/U verder geleid naar de eerste MF versterker
van een superhet ontvanger. De ruis blijkt slechts een half S-punt te bedragen op de S-meter.
De 432 MHz hoogfrequente spanning wordt ontkoppeld, dus kortgesloten op de anode d.m.v.
door twee 5 pF condensatoren met een korte bedrading naar de massa gelegd. Met andere
woorden, liet de auteur van deze mengtrap, de triode 6AF4 triode, op 432 MHz werken als
diode. De plaatspanning van de 6AF4 kreeg speciale aandacht, met niet meer dan 25 volt (met
de bedoeling de 6AF 5 niet te laten werken als versterker, maar enkel om voor een gepaste
elektronenstroom te zorgen van de kathode naar het stuurrooster, met 1 tot 2 mA stroom.
Hiermee werd veruit het beste gevoelige werkpunt ingesteld op de karakteristieke kromme van
de tot diode omgezette buis, voor de menging van DX-signalen. De anode
ontkoppelcondensatoren zijn met kleine afmetingen gekozen.
Toepassing van de 6AF4, in de Heathkit grid dip meter GD-1A.
Dit is een griddipper waar vele OM’s goede resultaten mee geboekt hebben, vóor de komst van
de transistoren, in de transistor-dippers.

Ontvangers en zenders voor de 70 cm band, door PA0BL (uit oud nummer van Electronica van
de Veron).
PA0BL heeft kunnen aantonen, dat tot ca. 1000 MHz onder bepaalde omstandigheden,
mengbuizen de kristaldiode in dezelfde functie overtreffen.
Zowel op 144 als op 435 MHz bepaalt de ingang van de ontvanger de gevoeligheid. Wij moeten
er voor zorgen, dat de ruisfactor van de gehele ontvanger zo laag mogelijk komt te liggen. Nu
blijkt uit de praktijk, dat we met standaard-buizen nog heel goede resultaten op 70 cm kunnen
bereiken. We willen daarom niet nalaten, te laten zien, dat we op 70 cm beter een triode als
mengbuis kunnen gebruiken dan de germanium- of siliciumdiode. Deze grafiek werd door prof.
W. Kleen samengesteld.

Een MF-versterker met een cascade-ingang, welke aangepast is aan een kristaldiode als
mengdiode, heeft een ruisfactor van 10 dB. De mengdiode heeft een meng- of conversie(vermogen-) versterking van 0,25 en een uitgangs-impedantie van 375 ohm. Heel wat op 435
MHz bruikbare trioden hebben een bekende glazen voet, en zijn klein van constructie.

Sommige hebben zelfs voor een bepaalde electrode meerdere aansluitingen aan de voet. Bij
gebruik van geaard-rooster schakelingen zijn de moeilijkheden bij het neutrodyniseren
ontlopen, en wordt en goede afscherming tussen ingang en uitgang verkregen. Bij de
toepassing van HF-versterkers wordt de selectiviteit vergroot, en wordt bovendien de
ruisfactor verbeterd. Er is aangetoond, dat de kathode- en roosterbasisschakelingen dezelfde
ruisfactoren opleveren.
Zo kan men verwachten, dat een converter voor 70 cm met een EC91 of 12 AT7 in roosterbasisschakeling als HF-versterker en tevens als mengbuis, een ruisfactor heeft van 7 dB.
Een tweede HF-versterker zal een kleine verbetering van het ruisgetal opleveren. Tenslotte
willen we er op wijzen, dat een oscillator met de nodige frequentievermenigvuldigers er achter,
een zgn. oscillator-ruis afgeeft. Deze ruis beïnvloedt de ruisfactor van de mengtrap. Het
geringste wordt deze soort ruis geproduceerd door trioden. Ook kunnen we deze ruis
verminderen wanneer we de uitgangskring selectiever maken. Losse aankoppeling van de
oscillator, en door inschakeling van een zeer seleсtief filter (dat op de frequentie van de
injectiespanning staat afgestemd) tussen oscillator en mengtrap, vermindert eveneens de
oscillator-ruis. Mengtrappen, in balans uitgevoerd, onderdrukken of verzwakken bovendien dit
hinderlijke ruisen.
Voorbeeld van een kristalmengtrap met een klystron-buis als plaatselijke oscillator.
Deze werkwijze is vandaag voorbijgestreefd, omdat de oscillatoren op deze GHz frequenties
vervangen zijn door Gunn-dioden of Impatt-dioden, maar ook omdat er bijna niet meer aan
klystrons te geraken is, en deze bovendien een te zware, te ingewikkelde en te dure
gestabiliseerde voeding vereisen. Maar als men zich deze schakeling voorstelt met de klystron
vervangen door een halfgeleider oscillator, betekent dit waardevolle informatie inzake de
opvatting en de bouw van microgolf mengtrappen.

De schijftriode als mengtrap.
Het heeft niet veel zin vandaag nog een vuurtorenbuis als mengbuis aan te wenden, maar
volledigheidshalve bekijken we hieronder een dergelijke mogelijke opstelling:

Het probleem met de meeste dioden is dat de anode-kathode capaciteit vanaf een zekere zeer
hoge afsnijfrequentie, de diode volledig kortsluit op de microgolf frequenties. Naast kristal
mengers, was de enige menger van enige betekenis vroeger, om te werken op
microgolffrekwenties, de vuurtorenbuis. De twee signalen. Het gedeelte van de transmissielijn
dat bestaat uit de anode-huls en de kathode-huls, is een afstembare impedantie die resoneert
op de HF frequentie. Het baanvak dat bestaat uit de kathode- huls en de buitengeleider,werkt
als een hoogfrequente ontkoppelcondensator, parallel met de belasting. Mengers van deze
soort werken tot de S-band, en zijn vandaag vervangen door bv. impatt dioden.
Zowel het UHF/SHF sein, na versterking vanaf de ingang van de ontvanger, evenals de
uitgangspanning van de plaatselijke oscillator, worden binnengebracht in een resonerende
trilholte met een lage Q factor. Een middenfrequent- transformator of afgestemde kring, is
opgenomen in de piaatketen van de schijftriode. Deze werkt als mengbuis, in vergelijking met
een mengkristal stabieler in de tijd, met een bestandheid tegen veranderingen door
temperatuurwijzigingen.
Daartegenover staat de veel hogere kostprijs, grotere volume inname, en een meestal hoger
ruisgetal van de buis t.o.v. een kristal. Dit laatste kan bovendien in een gedrukte schakeling
opgenomen worden, terwijl de buis dient uitgerust te worden met omvangrijke coaxiale
kringen, en een grote en dure gelijkspanningsvoeding.
Enkele overwegingen over middenfrequent -versterkers
Het middenfrequente versterkergedeelte van een ZHF,UHF,SHF…,microgolf ontvanger bepaalt
de versterking, de signaal-ruisverhouding en de effectieve bandbreedte van de ontvanger.
Een typische MF-versterker bevat gewoonlijk drie of meer versterkertrappen. Soms biedt de
MF-versterker de mogelijkheid om zowel de bandbreedte (tussen smalband en breedband) als
de versterking van een ontvanger te variëren.
De meest kritische trap van een reeks middenfrequent versterkers is de eerste MF versterker
of de middenfrequente voorversterker. De kwaliteit van deze trap bepaalt het ruisgetal van de
ontvanger, en de prestaties van het gehele ontvangende systeem met betrekking tot de
detectie van zwakke binnenkomende signalen. Versterking en bandbreedte zijn niet de enige
overwegingen bij het ontwerpen en bouwen van de eerste MF versterker. Een overweging van
groter belang is de ruis-voortbrenging, omdat de in de eerste MF- versterkertrap gegenereerde
ruis zal versterkt worden door de daaropvolgende trappen versterkt wordt.
Aan de uitgang van de ganse keten MF versterkers verschijnt tenslotte een MF
uitgangsspanning die de volgende frequenties bevat (in het geval dat hier gekozen werd met
een LO-frequentie die lager is dan de HF-frequentie, een typische keuze voor de ZHF tot de
microgolven;

Enkele belangrijke eigenschappen van een mengtrap zijn:
Intercept Punt IP (lineariteit): beïnvloedt de prestaties van de ontvanger in zijn verweer tegen
interferenties.
Input Intercept Punt (IP3 of IIP3) is het HF ingangsvermogen waarbij de uitgangsvermogenniveau’s van de ongewenste intermodulatieproducten, en het gewenste MF uitgangsvermogen
even groot zijn.

Vereiste bandbreedte van de doorlaatkromme van een MF-versterker.
De typische omzettingsversterking van een actieve mengtrap bedraagt ongeveer + 10 dB,
terwijl het meng- of conversieverlies van een typische diode menger 6 dB is. De mengversterking of verlies van een mengtrap, gemeten in dB, is gegeven door: conversie-verlies
[dB] = MF uitgangsvermogen ter plaatse van de belasting [dBm] geleverd verminderd met het
HF ingangsvermogen [dBm].

In een ontvanger zijn de schadelijkste vervormingsproducten deze van de oneven-orde,
aangezien ze vallen binnen dezelfde doorlaatband als het gewenste signaal. De hoogste
amplitude hebben deze van laagste orde, en dat zijn de 3e orde producten.
De intermodulatie vervorming (IMD) is vooral te wijten aan het derde-orde intercept punt
(TO1 of IP3) dat vooral ontstaat wanneer twee hoogfrequente spanningen tegelijkertijd worden
toegepast op de HF ingangspoort van een mengtrap, zoals bij een additieve menging.
In een passieve diode mengtrap, zal vaak IP3 [dB]= LO [dBm] + 9 dB. Een mengtrap met
een JFET veldeffect transistor zal een hogere IP3 hebben voor een gegeven LO sturende
spanning, dan een diode menger.
Daarbij is de gate- impedantie zeer groot, terwijl de drain- en source -weerstand klein zijn.
Voor FET mengers geldt dat IP3 [dBm]= LO [dBm] + 9dB + 20*log(Gmax), waarin Gmax gelijk
is aan de grootste te verwachten versterking op een gekozen frequentie f.

Als men er in slaagt de 2e en/of 3e harmonische, voortgebracht door de plaatselijke oscillator
te verkleinen, dalen de harmonische vervormingsproducten van 20 tot 25 dB, en van 15 dB tot
10 dB respectievelijk.
Elke harmonische van de LO vergroot het ruisgetal en het omzettingsverlies van de mengtrap.
De 1/f ruis in MESFET mengers en de daaropvolgende middenfrequente versterkers, kan
ernstig zijn als de MF frequentie kleiner is dan de hoekfrequentie van de flicker-ruis (meestal
kleiner dan 1 MHz), en deze ruis zal verschijnen in de MF uitgangsspanning van de mengtrap.
Een mengtrap zet de energie aan zijn ingang om in de bovenste of onderste zijbanden met
hetzelfde rendement.
Het ruisgetal aan de uitgangspoort kan met 3 dB vergroten in het zojuist beschreven geval.

Filteren van de ruis, en wegfilteren van de spanning met spiegelbeeld-frequentie.
De breedband ruis die zit op de uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator op zijn
werkfrequentie, en de ruis op veelvouden van de LO -frequentie zal ook naar het MF uitgangspoort worden gemengd, net alsof deze componenten zouden toegepast worden op de HFingang. Het is belangrijk om de MF frequentie hoog genoeg te kiezen zodat ruis op de HF-en
de spiegelfrequentie goed gescheiden blijven van de LO, en effectief kunnen weggefilterd
worden.
Ter vergelijking: hoe een gewone MF versterker er uitziet voor een 7 MHz
transceiver, door VU3PRX
De volgende MF-versterker bestaat uit twee trappen met in hun collector afgestemde L//C
parallel resonantiekringen, afgestemd op de MF frequentie. De spoelen zijn gewikkeld met litze
draad op een spoelvorm waarbinnen een ijzerpoederkern verdraaibaar, dus verplaatsbaar is.
Elke dunne koperdraad zoals # 36 SWG kan dienen om de primaire en secundaire van elke MF
transfo te wikkelen. De MF-versterker kan afgeregeld worden door aan de ingang een MFspanning toe te passen, geleverd door een HF generator, en met een HF voltmeter de
uitgangsspanning te meten terwijl met een schroevendraaier de kerntjes in de spoelen worden
verdraaid voor een maximale uitslag. Natuurlijk kan men beter afregelen indien men beschikt
over een wobbelgenerator aan de ingang en een breedband oscilloscoop aan de uitgang.

Stabiliteit: de stabiliteit van een versterker, in het bijzonder van een MF versterker, hangt af
van de mogelijkheid om te versterken zonder dat er een neiging tot oscilleren ontstaat, over
een zeker frequentiebereik, en zonder dat neutrodynering nodig is.Men wenst constante
frequentie-karakteristieken onder veranderende omstandigheden van temperatuur, spanning,
en positieve en negatieve terugkoppeling te behouden. Om de stabiliteit te verzekeren in
versterkers voor dit frequentiebereik, is een grote zorg bij het ontwerp, de bouw en het
onderhoud van elke versterker nodig.
Een betrekkelijk kleine verandering in de elektrische waarde van een onderdeel, de relatieve
plaats van de componenten, en de doeltreffendheid van de afscherming, kunnen de werking
merkelijk belnvloeden. Een grote versterking is dikwijls vereist in betrekkelijk kleine toesteilen,
waardoor het probleem van het onder kontrole houden van de terugkoppeling moeilijk wordt,
ook door de opwarming van de componenten binnen de ruimte van een kleine behuizing.
Soms kan bij transistoren, de Ccb capaciteit genoeg terugkoppeling veroorzaken om te maken
dat de stabiele werking moeilijk kan behouden blijven. Dit is bijzonder waar in het hoogste
gebied v.d. middenfrequente frequentie-band. Neutrodynisering wordt dan in veel gevallen
toegepast.
Maar het is bijna onmogelijk de stabilisering van de versterking zonder parasitair oscilleren,
door neutrodynisering, over het ganse frequentiebereik te bekomen. Bij geneutrodyniseerde
trappen kan een frequentieverschuiving, veroorzaakt door thermische veranderingen,
tegengegaan worden, door gebruik te maken van temperatuur-gecompenseerde
condensatoren.
Men dient bijzonder te letten op de temperatuurcoëfficient van deze speciale condensatoren,
over een breed frequentiebereik. Siechte regeling van een kring en veranderingen
voortkomend uit andere factoren dan temperatuur- veranderingen, kunnen tot positieve
terugkoppeling of oscillatie leiden. Een methode om dit tegen te gaan is het gebruik van de
geaarde basis - versterker(s), in samenwerking met coaxiale resonantiekringen.
De middenfrequent versterker op hogere frequenties.
Het middenfrequente versterkergedeelte van een microgolf ontvanger bepaalt de versterking,
de signaal-ruisverhouding en effectieve bandbreedte van de ontvanger.

Voorbeeld van een meer-trap's MF versterker (blokschema).
De meest kritische trap van een middenfrequente versterkerketen, is de eerste versterker.
De kwaliteit van deze trap bepaalt het ruisgetal van de ontvanger en de prestaties van het
gehele ontvangende systeem met betrekking tot het detecteren van kleine voorwerpen op
grote afstand, bv. in de radiotelescopen voor de sterrenkunde. Versterking en bandbreedte zijn
niet de enige overwegingen bij het ontwerpen en opstellen van de eerste MF versterkertrap.
Een beschouwing die wellicht belangrijker is, is de ruisproductie. Ruis genereren in dit stadium
moet op een laag pitje staan omdat ruis in de eerste trap, zal versterkt worden door de
daarop volgende MF versterkers in de keten. Wanneer tenslotte de uitgangsspanning daarvan
dient om bv. een beeldversterker en de daaropvolgende video monitor te sturen, zal men
slecht af zijn bij bv. het aangehaalde voorbeeld van het onderscheiden van sterren (met een
goede resolutie of scheidingsvermogen) in een sterrenhoop.
De Hamtronics Cascode FET voorversterker, geschikt om een mengtrap te sturen (er
voor of erna). [uit The Gunnplexer Cookbook, door Bob Richardson W4UCH].

De Hamtronics cascode FET voorversterker kan gebouwd worden om een frequentiebereik te
bestrijken van 20 MHz tot 190 MHz. Typische componenten-waarden voor centerfrequenties
van 30 MHz tot 111 MHz worden vermeld onder het volgend schema. Het ruisgetal is gelijk aan
2 dB of kleiner, en als versterking werd 15 dB (of groter) gemeten op 98 MHz. De printplaat
voor de Hamtronics voorversterker meet 2 cm breed bij 6,5 cm lang, en is eenvoudig te
monteren op bijvoorbeeld een Gunnplexer module. Voor de beste aanpassing aan een
Gunnplexer mengdiode die gestuurd wordt door de uitgangsspanning van deze voorversterker,
en om het kleinste ruisgetal van de mengtrap te bekomen, gebruikte de auteur van deze
schakeling 4 windingen draad voor de ingangswikkeling op de spoel L1 (klemmen 5 en 6) op
éen van beide te kiezen frequenties 98 MHz of 111MHz. Een korte lengte RG-159/U coaxiale
kabel, bijvoorbeeld 2 cm lang, verbindt de uitgang van de voorversterker met de mengdiode
ingang, maar men kan de opstelling ook anders opvatten, en dan wordt de uitgang van de
mengdiode verbonden met de ingang van de FET-voorversterker, en dan wordt deze
schakeling de eerste trap of de voorversterker van éen of meerdere daaropvolgende
middenfrequente versterkers.

Schema van de Hamtronics cascode FET voorversterker, die men kan bouwen om spanningen
met frequenties van 20 MHz tot 190 MHz te versterken.
Componenten-waarden voor centerfrequenties van 30 MHz en 111 MHz worden hieronder
afzonderlijk vermeld.
De diode CR1 is bedoeld om schade door grote stoorpieken die gesuperponeerd op de
voedingsspanning zitten, te voorkomen.
CR2 beschermt tegen het verstrooid omkeren van de polariteit van de voedingsgelijkspanning.
De voedingsspanning die op het schema aangegeven is als 10 V gelijkspanning, mag ook +12
V bedragen.
Componenten-lijstje :
Onderdeel
C1
C2,C3
C4
L1 koppelspoel
L1 secundaire
L2 primaire
L2 koppelspoel
L3,L4

30 MHz
47 pF
0,001 μF
33 pF
3 windingen
9 windingen
12 windingen
4 windingen
15 μH

111 MHz
6,8 pF
220 pF
5 pF
12 windingen
4 windingen
6 windingen
4 windingen
1 μH

Indien men ervoor kiest deze versterker te laten dienen als middenfrequent versterker voor
een 111 MHz middenfrequentie, en in het bijzonder voor een ATV installatie met breedband
video, dan kan de voorversterker breedbandig gemaakt worden door de spoelen L1 en L2
respectievelijk op 116 MHz en 106 MHz af te regelen, zodat men een MF doorlaatkromme
bekomt volgens het systeem van twee elkaar overlappende doorlaatkrommen van verscherfde

kringen (‘staggered tuning’) met een zo vlak mogelijk verlopende totale MF
weergavekarakteristiek (110 MHz tot 114 MHz vlak).
Dit kan met weinig middelen, met behulp van een dip meter als de frequentie bron. Een korte
lengte draad kan dienen als antenne, om de dip oscillator te laten stralen tot 10 meter ver.
Enkele mengtrappen.
Reeds werd er op gewezen, dat het geen zin heeft te proberen met traditionele trillingskringen
in het decimetergebied te werken.
Zodra men zich op decimetergolven bezighoudt met het overbruggen van grote afstanden,
moet men zich er rekenschap van geven, dat men in het algemeen te doen heeft met zeer
geringe signaal-, resp. veldsterkten.
Dit, gevoegd bij het feit, dat een mengdiode zelfs verzwakt, maakt het, wanneer men niet kan
beschikken over een zeer gevoelige en veel versterkende MF-versterker, noodzakelijk, dat men
het mengproduct voorversterkt.
De voorversterking geschiedt weliswaar volgens bekende methoden, toch moet men er
bijzondere aandacht aan schenken, en er voor zorgen, dat deze voorversterker slechts een
geringe eigen ruis vertoont, en nog erger, voortbrengt.

Convertors met een hoog opgevoerde kwaliteit, voert men uit met een cascodevoorversterker, die bijvoorbeeld een MF versterker van 26 MHz tot 60 MHz voorafgaat. Deze
voorversterker heeft typisch bv. een ruisfactor van slechts 1,3 dB en een versterking van 30
dB, en is geschikt voor converters die een middenfrequentie produceren, en kristalgestuurd
zijn, met een bandbreedte die 7 MHz bedraagt. Praktisch voorbeeld:

De figuur geeft het principeschema van een 70 cm converter die een vaste middenfrequentie
van 10 MHz heeft.
Bij het bouwen van UHF-converters moet men steeds de grond beginselen van de
decimetergolftechniek in gedachte houden: stevig chassis, doordachte luchtcirculatie, zeer
goede aardverbindingen, zo kort mogelijke voedingslijnen in het hoogfrequente deel, en overal
korte bedrading.
De selectieve tussenkring, door PA0SK en PA0WAR (uit oud Electron nummer van de
Veron).
De opgewekte oscillatorspanning, met de injectiefrequentie, kan men onmiddellijk met de
mengtrap koppelen. Bekijken we eerst een meng- en oscillator- schakeling zonder selectieve
tussenkring:

De ingangskring wordt door de antenne tamelijk sterk gedempt, zodat de Q, en daarmee ook
de selectiviteit afneemt. Men loopt gevaar, dat de injectie-energie naar de antenne vloeit.
Omgekeerd heeft men een kans, dat een signaal door de koppeling van de antenne met de
mengkring, naar het oscillatorsysteem afvloeit, zodat een deel voor verdere versterking

verloren gaat. Men kan de hier vermelde moeilijkheden uit de weg gaan, wanneer men tussen
de oscillator en de mengkring een kring met zeer geringe demping plaatst.
Hiervoor wordt een potkring gebruikt, die van zelf al een hoge Q heeft en tegelijkertijd het
voordeel van stralingsvrijheid bezit. Deze functioneert hier als bandfilter. De volgende figuur
toont, hoe deze tussen de oscillator en de menger geschakeld wordt.

Links: Schakeling van een selectieve tussenkring tussen
verduidelijking is tevens een vervangings-schema getekend.

oscillator

en

menger.

Ter

De selectieve tussenkring is slechts in een zeer geringe mate gedempt, zodat de Q ervan ca.
500 is. Nu kan het signaal niet meer naar de oscillator afvloeien en de amplitude van het
verkregen mengproduct neemt aanzienlijk toe.
Wanneer men dit vergelijkt met een sterk gedempte meng- en oscillatorkring, kan men
rekenen op een toeneming van de mengproductamplitude met 50 tot 100 %.
Rechts: Andere uitvoering met selectieve tussenkring.
De selectieve tussenkring volbrengt nog een andere taak: hij zeeft ongewenste harmonischen
van de oscillator uit, zodat deze niet in de mengtrap terecht kunnen komen => meervoudige
menging wordt tegengegaan. Deze veroorzaakt weliswaar geen meervoudige ontvangst, echter
wordt het ruisen in de mengtrap met een meetbaar bedrag verhoogd. De selectieve
tussenkring vervult de functie van een versterker in klasse A.

Links: “Ik bezoek dit land voor de eerste keer, en ontdek deze antenne. U zegt mij dat U ook
zendamateur bent.
Ik wil graag met uw hulp deze antenne opladen, om te werken op de 160 m band.”
Rechts: “Moeder, ik ben zeker dat hij een zijsprong maakt met een andere vrouw, want ik hoor
hem zeggen: ‘QTH Alida Now Two Wisky Easy Rhum Pretty ‘ “.

