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D
e zomer is begonnen, en

daarmee het vakantiesei-

zoen. Mijn eigen vakantie zit

er alweer op; een verbl i jf op het Por-

tugese eiland Madeira, vanwaar ge-

werkt mocht worden met de call

CT9/PA3CNO. We hadden een hotel

geboekt, en dat is alti jd een uitdaging

voor wat betreft de antennesituatie.

Ook dit keer. Er stond in de folder

"balkon of terras", waarbij ik hoopte

op een terras omdat er dan waar-

schijnl i jk meer ruimte zou zijn met

well icht mogeli jkheden voor een

draadantenne aan een parasol o. i .d.

Maar helaas. Het werd een balkon.

Ingebouwd in het beton. Tegen een

bergwand in Caniço de Baixo. Aan

de zuidkant van het ei land, dus afge-

schermd richting noord. Het enige

goede nieuws was dat ik dientenge-

volge over een lichtnetaansluiting

kon beschikken, en dus de volle 5W

uit de K1 kon halen. Omdat er maar

8 accu's in zitten (meer past niet),

kan hij op die 9,6V maar hooguit een

Watt of 2 maken. Probeer je er meer

uit te persen, dan stuurt de processor

de eindtor te ver open waardoor er

niet meer vermogen uit komt, maar

wel meer stroom gaat lopen. En dan

ben je na 1 QSO door de accu

heen. . .

Van de redactie

De antenne op de hotel-airco

Ik heb niet elke dag geluisterd; slechts

een paar avonden. Wat opviel, was dat

40m en 30m volledig dood waren. 20m

gaf af en toe geluid, maar 1 7m was

veruit de beste band. Waarschijnl i jk,

omdat ik zo zuidel i jk zat, zi jn de hoge

banden vanwege de veel hogere MUF

beter te gebruiken. Maar mijn K1 gaat

nu eenmaal niet verder dan 1 7m.

Ondanks de slechte antennesituatie

toch nog 2 verbindingen gemaakt: met

OH3D en OK3AA. Maar ja, ik was op

vakantie, niet op expeditie. Dan maar

geen pile-up nietwaar. . . Ik ben be-

nieuwd naar jul l ie vakantie ervaringen.

Laat het me eens weten.

Alternatieve PSK transceiver

D
e gebruikel i jke manier om

een PSK-31 signaal uit te

zenden is door een SSB

zender te gebruiken. In de meeste

gevallen is dat ook geen probleem,

maar SSB zenders plegen een hoop

stroom te trekken en zijn vri j groot.

Maar voor veldwerk (vakantie!) of in

noodgevallen, wil je well icht een PSK

zender die een hoop minder stroom

gebruikt, kleiner en l ichter is. De hier

gepresenteerde schakeling gebruikt

een methode om een standaard PSK

audio signaal van een PC geluidskaart

uit te zenden zonder dat daarvoor een

SSB zender nodig is. Aangezien de HF



eindtrap in klasse C staat, is

deze veel efficiënter dan een

lineaire versterker die door-

gaans gebruikt wordt voor PSK

uitzendingen. De toevoeging

van een eenvoudige Direct

Conversie ontvanger met een

VXO maakt dit een complete

PSK transceiver. Het geheel is

opgebouwd met gewone, goed

verkri jgbare en goedkope on-

derdelen. Het stroomverbruik

ti jdens ontvangst is een be-

scheiden 30 mA en ti jdens het

zenden wordt gemiddeld 450

mA gebruikt, met een piekver-

mogen van ongeveer 3,5 Watt.

Uiteraard zijn er wel wat beper-

kingen aan dit alternatieve PSK

transceiver ontwerp. De be-

langri jkste is dat je de zendfre-

quentie niet kunt instel len door

op een signaal van de PSK wa-

terval te kl ikken, zoals te doen

gebruikel i jk is. Je moet met de

hand het station wat je wilt wer-

ken op de 1 kHz marker van

het watervalscherm zetten. Dat

is noodzakeli jk omdat de zend-

frequentie vast op 1 kHz boven

de ontvanger zero beat fre-

quentie staat. Bi jvoorbeeld: de

ontvanger moet op 1 4.0700

MHz afgestemd worden om

een signaal te kunnen ontvan-

gen dat op 1 4.071 00 MHz uit-

gezonden wordt. Aangezien de

ontvanger en de zender dezelf-

de oscil lator delen, moet de os-

ci l lator frequentie met 1 000 Hz

(1 kHz) verschoven worden om

de zendfrequentie van het ge-

wenste station te kunnen ont-

vangen. Deze zend/ontvangst

offset is vast ingesteld op 1

kHz; de reden daarvoor zal

later duidel i jk gemaakt worden.

Hoe PSK werkt

Een PSK-31 signaal is een

seriële datastroom die gebruik

maakt van een baud rate van

31 en 1 80 graden faseverschui-

vingen om onderscheid te kun-

nen maken tussen enen en

nullen. Daarnaast wordt het

signaal tussen de faseverschui-

vingen in amplitude gemodu-

leerd om de bandbreedte te

beperken en om het decoder

programma te helpen met het

herkennen van de fasespron-

gen. Als je naar het PSK uit-

gangssignaal van de geluids-

kaart ki jkt, zie je een geluids-

signaal met een lage AM modu-

latie, zoals in Figuur 1 te zien

is. Bij gebruik van een SSB

zender wordt het geluidssignaal

gemeng met de diverse oscil la-

toren in de set om op de ge-

wenste zendfrequentie te ko-

men en de gesuperponeerde

AM modulatie controleert het

uitgangsniveau.

We kunnen een PSK signaal

uitzenden met een klasse C

versterker mits we een paar

maatregelen nemen. Deze

maatregelen bestaan uit het

moduleren van de PA met de

laagfrequent modulatie en het

op het juiste moment verande-

ren van de fase van het signaal

dat de PA aanstuurt. Het moei-

l i jkste stuk is de omhullende uit

het geluidssignaal halen om

vast te stel len wanneer de

fasesprongen ontstaan en het

moduleren van de PA.

Bovenstaand blokschema toont de werking van de geluids-PSK
demodulator, fase detector en -verschuiver en de amplitude modulator.



De eerste stap is het verwijde-

ren van de door de geluidskaart

gegenereerde geluidsdraaggolf

met PSK modulatie. Dit wordt

gerealiseerd door een sample

en hold circuit die de nuldoor-

gangen van het geluidssignaal

detecteert (U2d) en dat triggert

een fl ip-flop "one shot" die een

analoge schakelaar (U3) acti-

veert. De topwaarde van het

geluidssignaal op het moment

van inschakelen van de analo-

ge schakelaar laadt C6. Door

de vaste pulsbreedte van de

one shot fl ip-flop, werkt deze

schakeling al leen maar effectief

rond een behoorl i jk beperkt fre-

quentiegebied. De schakeling

is hier geoptimaliseerd voor

een 1 kHz signaal.

U2b buffert het herstelde mo-

dulatie signaal en dat wordt

verder versterkt door

U5b/Q1 /Q2 zodat er voldoende

stroom en amplitude is om de

eindtrap te moduleren. Niet

getekend is U5a, die gebruikt

wordt om te detecteren wan-

neer het geluidsniveau de

1 00% modulatie van de eind-

trap bereikt. 1 00% modulatie

treedt op als Q2 in verzadiging

gestuurd wordt door opamp

U5b.

Faseverschuivingen van het

uitgezonden signaal treden op

elke keer als de omhullende de

0V bereikt. Dat wordt gedetec-

teerd door U2a en wordt ge-

bruikt om een fl ip-flop te trig-

geren die bij elke doorgang de

fase van het uitgezonden sig-

naal omkeert. Er wordt een

XOR gate gebruikt om de zen-

der draaggolf in fase om te ke-

ren en de FETs in de eindtrap

aan te sturen, die hier bestaat

uit drie paral lel geschakelde

BS1 70 MOSFETS.

De opamps hebben een nega-

tieve voedingsspanning nodig.

Merk op dat Vss van U3, de

4066, ook aan de negatieve

voeding hangt. Dat is gedaan

om ervoor te zorgen dat de

uitgang van U2c niet naar aar-

de geclampt wordt via de be-

veil igingsdioden van de ana-

loge schakelaar ingangen. De

negatieve voeding wordt opge-

wekt door een 4049 hex inver-

ter, U4. Op die manier is geen

externe negatieve voeding no-

dig, wat de externe voeding

aanzienl i jk eenvoudiger maakt,

vooral als je een batteri j ge-

bruikt zoals bijvoorbeeld een

gel-accu. Twee van de inverter

poorten worden gebruikt als

een vri j lopende R/C oscil lator

die vervolgens gebufferd wordt

door de overgebleven vier in-

verters welke paral lel gescha-

keld staan om de uitgangs-

stroom te verhogen. Als de

uitgang van de paral lel gescha-

kelde poorten hoog wordt,

wordt C8 tot de voedingsspan-

ning geladen via D3. Wordt de

uitgang vervolgens laag, dan

wordt de lading van C8 via D4

overgebracht naar C1 0, waar-

door een negatieve spanning

over C1 0 komt te staan. Van-

wege de twee diode overgan-

gen wordt ongeveer -3.5 Volt

gehaald.

Ontvanger en VXO
schakeling

De ontvanger is een heel een-

voudig Direct Conversie type,

bestaande uit een SA61 2A

mixer en een LM386 LF ver-

sterker. De LM386 levert een

vaste hoeveelheid versterking

met een minimum aan onder-

delen. De versterking is vol-

doende voor een goede ge-

voeligheid, zoveel zelfs dat er

een beetje verzwakking nodig

is om te voorkomen dat de mi-

crofooningang van de geluids-

kaart van de PC overstuurd

wordt. De precieze gevoelig-

heid is lastig vast te stel len. Uit

metingen bli jkt dat dit ongeveer

0,5 uV is om een signaal goed

te kunnen nemen. C47 over de

pennen 1 en 8 van de LM386

verbetert wel de gevoeligheid,

maar vergroot ook de ruis op

de uitgang, dus het is discuta-

bel of dit zinnig is of niet. Q1 0

wordt gebruikt om het geluid te

onderdrukken ti jdens zenden.

Het vereiste 1 4.070 MHz local

oscil lator signaal wordt opge-

wekt door een 5.0688 MHz

kristal met een 9.00 MHz kristal

te mengen. De interne oscil la-

tor van de SA61 2A wordt ge-

bruikt voor het 5.0688 MHz

kristal. C52 wordt gebruikt om

de zend/ontvangst shift op 1

kHz in te stel len. C52 wordt ge-

schakeld door D1 3 en Q11 .

R33 zorgt voor de stroom

waarmee D1 3 gaat geleiden

zodra Q11 aan gaat. C52 is ac-

tief ti jdens ontvangst en ver-

schuift de frequentie omlaag.

Het 9.00 MHz kristal zit in een

apart oscil lator circuit. Twee

kristal len worden gebruikt om

een "super VXO" te maken



Schema van de alternatieve transceiver



zodat voldoende afstembereik

gehaald wordt. De frequentie

wordt verstemd met C31 . Je

kunt zo'n poly-variabele C ge-

bruiken zoals die in oude

AM/FM radio's zitten. Heb je

een variabele condensator met

vertraging dan is dat nog beter,

omdat fi jnafstemming dan een

stuk makkeli jker wordt. Nauw-

keurig af kunnen stemmen

helpt als je wilt antwoorden op

een station dat CQ roept, om-

dat je zi jn frequentie zo goed

mogeli jk moet kunnen

matchen.

Afregeling

In het ideale geval beschik je

over een oscil loscoop om de

schakeling te testen en af te re-

gelen. Je kunt het ook zonder

scoop doen, maar met scoop is

een hoop sneller en eenvoudi-

ger, en al helemaal als je moet

foutzoeken. Het testen start

met de local oscil lator.

· Controleer of de 9.00 en

5.0688 MHz kristal oscil latoren

werken

· Regel de bandpass fi lters T3

en T2 in die volgorde af

· Er moet minimaal 400 mVtt te

zien zijn op de collector van Q9

· Heb je geen scoop, gebruik

dan een communicatie ontvan-

ger om te zien of de oscil lato-

ren werken en of je het 1 4.0700

MHz signaal (+/- een paar kHz)

kunt vinden, en regel T3 en T2

af op de S-meter van de ont-

vanger.

Ontvanger:

· Verbindt de geluids uitgang

van het board met de micro-

foon ingang van de PC en start

een PSK programma.

· Leg de gate van Q11 aan

massa om C52 te disablen.

· Verbindt een 20 meter zender

met een dummy load en gene-

reer een signaal op 1 4.07200

MHz.

· Stem de PSK ontvanger af

op het zendersignaal, zodanig

dat een signaal van precies 2

kHz op de PSK waterval te zien

is.

· Heb je een indicatie van de

sterkte van het signaal in je

PSK programma, regel dan T1

af op maximale sterkte.

· Maak de gate van Q11 los

van massa.

· Regel C52 en C53 zo af dat

er een signaal van precies 1

kHz op de PSK waterval te zien

is.

· De afregeling van de shift

kan je ook doen door een

frequentietel ler met de collector

van Q9 te verbinden.

Zender:

· Verbindt de HF uitgang van

de PSK transceiver met een

Wattmeter en dummy load.

· Verbindt de uitgang van de

geluidskaart van de OC met de

ingang van de PSK transceiver.

· Zet het PSK programma op

Zenden.

· Verhoog het niveau van het

geluid zodanig dat LED D1 2

regelmatig begint te knipperen.

Nu zou alles goed moeten wer-

ken en kan je een antenne met

de set verbinden en proberen

een verbinding te maken. Let

wel op: de BS1 70's kunnen ka-

pot gaan als de SWR te hoog

is. De BS1 70's worden gebruikt

tegen hun maximale stroom- en

spanningsspecificaties als de

schakeling met 1 3.8V gevoed

wordt. Een hoge SWR zorgt

ervoor dat de BS1 70s veel te

veel stroom trekken. Zorg voor

een fatsoenli jke SWR (onder

2:1 ) voor je gaat zenden! Dat

kan je doen met een andere

zender en een antenne tuner.

Door gebruik te maken van de

Tune mode in het PSK pro-

gramma wordt doorgaans een

toon met lagere amplitude

uitgezonden en dan neemt dus

ook het vermogen af, dus

daarmee kan je ook tunen als

de SWR niet te idioot groot is.

Heb je een tweede PC die je

als tweede PSK station kunt

gebruiken, dan is het wel han-

dig om de werking van het ge-

heel te testen door tegen jezelf

te praten. Dat is dan ook met-

een de beste manier om de

zend/ontvangst offset te fine-

tunen om er zeker van te zijn

dat je op dezelfde frequentie

zendt en ontvangt.

Hoewel je al le signalen in de

doorlaat van de ontvanger kunt

zien, moet je niet vergeten dat

je met de hand af moet stem-

men op het station dat je wil

werken, en wel op precies

1 kHz op het waterval scherm.

Alleen dan komt je zendfre-

quentie overeen met dat van

het tegenstation. Omdat af-

stemmen nogal kritisch gaat, is

het veel makkeli jker om een

vri je frequentie te zoeken, CQ

te roepen en de stations op

jouw af te laten stemmen. Is je

offset niet precies 1 000 Hz, dan



zit een station dat antwoordt

iets naast je ontvangstfrequen-

tie. Je kunt preciezer op het

station af te stemmen door op

zijn watervalspoor te kl ikken,

maar daarmee moet je niet

meer dan +/- 50 tot 1 00 Hz van

1 kHz afwijken. Is de afwijking

groter, dan moet je de offset

nauwkeuriger afregelen wil je

kans maken op een QSO.

Het is mogeli jk om de set ook

op 40 meter te laten werken.

Dit is getest en werkt uitste-

kend. De 30 meter versie is niet

getest, maar zou het ook goed

moeten doen. Naast de onder-

staande gewijzigde onderdelen

is het een goed idee om een

tweede diode in serie te zetten

met de QSK diodes D11 en

D1 2 om te voorkomen dat ster-

ke kortegolf omroepstations de

dioden in geleiding brengen en

zo intermodulatie veroorzaken.

40 meter waarden:

X1 = 4.00 MHz, X2 en X3 =

11 .059 MHz

C29, C50 en C51 = 47pF en de

interne condensatoren in de

MF spoelen kunnen bli jven

zitten.

R27 = 1 k

C22 en C24 = 330pF, C23 =

680pF, C1 9 = 68pF

L2 heeft 1 6 windingen op een

T37-2 ringkern en L3 heeft 1 8

windingen op een T37-2 kern

L5 wordt niet gebruikt

L4 wordt 1 2 uH en C26 wordt

47pF

De zend-ontvangst offset

verandert van richting door het

omkeren van de Hoog-Laag

frequentiemixer. R36 komt op

de plaats van R37 om de rich-

ting van de offset om te keren.

De set is maar nauweli jks in het

PSK bandje van 40m te kri jgen.

Afstemcondensator C31 moet

een veel lagere waarde heb-

(1 ) LM324 quad op amp 51 2-LM324AN

(1 ) LM358 dual op amp 51 2-LM358AN

(1 ) LM386 audio amp 51 3-NJM#386BD

(1 ) 401 3 dual fl ip-flop, CMOS 511 -401 3

(1 ) 4066 quad analog switch, CMOS 511 -4066

(1 ) 4049 hex inverter, CMOS 511 -4049U

(1 ) 74HC86 quad NOR gate 51 2-MM74HC86N

(2) SA61 2A mixer/oscil lator

(1 ) 78L05 5V regelaar, TO-92 51 2-

LM78L05ACZX

(1 ) TIP-42G of MJE-2955E pnp power, TO-220

51 2-MJE2955TTU

(4) 2N3904 NPN klein signaal 51 2-2 n3904TA

(4) 2N7000 N-FET TO-92 51 2-2N7000

(3) BS1 70 N-FET TO-92 51 2-BS1 70

(1 ) 1 N4756A 1W, 47V zener 51 2-1 N4756A

(1 ) 1 N581 7 shottky diode 51 2-1 N581 7

(1 0) 1 N41 48 sil icium diode 51 2-1 N41 48

(1 ) rode LED - Junkbox?

Weerstanden Mouser 291 -(waarde)-RC

1 0/$1 .00 min order

(4) 1 00 ohm, 1 /4W, (7) 1 K ohm 1 /4W, (1 ) 1 .5 K

ohm 1 /4W, (1 ) 2.2 K ohm 1 /4W, (1 ) 4.7 K ohm

1 /4W

(5) 1 0 K ohm 1 /4W, (7) 22 K ohm 1 /4W, (1 ) 47 K

ohm 1 /4W, (2) 1 00 K ohm 1 /4W, (4) 1 50 K ohm

1 /4W

(1 ) 470 K ohm 1 /4W, (2) 1 MEG ohm 1 /4W

(3) 1 0 pF NPO 1 40-1 00N2-1 00J-RC

(6) 22 pF NPO 1 40-50N2-220J-RC

ben. 33pF in serie zetten met

de afstem-C helpt het afstem-

gebied te verkleinen en de af-

stemming min of meer binnen

de sub-band te houden.

30 meter waarden:

Het is ook mogeli jk de set op

30 meter te kri jgen. De PSK

frequentie voor 30 is 1 0.1 40

MHz. Als voor X1 4.00 MHz

genomen wordt en voor X2, X3

= 6.1 44 MHz, dan is het resul-

taat 1 0.1 44 MHz. Door de lage

zijband offset shift te gebruiken

komt de werkfrequentie precies

goed uit.

De MF spoelen worden niet

gemodificeerd en C29, C50 en

C51 zijn niet langer nodig.

C22/C24 zijn nu 220pF, C23 is

560pF en C1 9 is 47pF.

L2 heeft 1 3 windingen op een

T37-2 kern en L3 heeft 1 6

windingen.

L4 = 1 0 uH en C26 = 33pF

Partslist met Mouser partnummers:



Afdelingsnieuws

(1 ) 33 pF NPO 1 40-50N5-330J-RC

(4) 47 pF NPO 1 40-50N5-470J-RC

(2) 1 50 pF C0G 80-C31 5C1 51 J1 G

(1 ) 330 pF C0G 80-C31 5C331 J1 G

(1 ) 70 pF trimmer 659-GKG7001 5

(5) .001 uF 1 40-50Z-1 02M-RC

(6) .01 uF 80-C31 5C1 03M5U

(1 3) 0.1 uF 80-C31 5C1 04M5U

(4) 1 uF/25V 1 40-XRL25V1 .0-RC

(3) 1 0 uF/1 6V 1 40-XRL1 6V1 0-RC

(1 ) 330 uF/1 6V 1 40-XRL1 6V330-RC

(1 ) 5.6 uH RFC 43LS566

(1 ) 1 8 uH RFC 434-23-1 80J

(1 ) 5.0688 MHz kristal 520-HCA506-20X

(2) 9.000 MHz kristal 520-HCU900-SX

(1 ) FT42-37 $5.00/25 min order bij

kitsandparts.com

(2) T37-6 $5.00/25 min order

D
eze maand niet zo

heel veel nieuws. De

zomer is aangebroken

en dat betekent dat velen van

jul l ie op vakantie gaan.

Misschien horen we elkaar nog

op de vakantienetjes die zo hier

en daar te horen zijn (meestal

rond 7.087MHz). Maar het

belangri jkste is natuurl i jk weer

uitgerust terugkomen met een

opgeladen accu - en dan

bedoel ik niet die van de set.

Repeater

De Zoetermeerse repeater

PI3RAZ is fl ink onderhanden

genomen. De antenne is ver-

vangen omdat deze een breuk

vertoonde en naar beneden

dreigde te komen. De fi lters zi jn

anders geschakeld zodat be-

doelde verzwakkingen ook op

de goede plek in het spectrum

zitten. Er is ti jdel i jk een ver-

vangende CQF9000 geplaatst

zodat de oude eens fl ink gere-

viseerd kan worden. En daar-

door zit er ook een andere con-

trol ler in. Deze control ler geeft

een hoop meer informatie over

het ontvangen signaal dan de

oude deed. De belangri jkste

veranderingen ten opzichte van

de oude situatie zi jn:

· De repeater opent al leen op
88,5Hz CTCSS of 1 750Hz

toon.

· Na openen kan ook zonder
sub-audio gewerkt worden.

· Aan de toonhoogte van de
rogerpiep is te horen of 88,5Hz

sub-audio herkend wordt. Een

hoge rogerpiep betekent

88,5Hz QSL, een lage roger-

piep betekent geen 88,5Hz

herkend.

· De rogerpiep geeft een indi-
catie van de ontvangen sig-

naalsterkte. Kri jg je een "S" als

rogerpiep (. . . ), dan is je signaal

Sterk. Kri jg je een "I" (. . ) dan is

je signaal gemiddeld (Interme-

diate) en kri jg je een "W" als

rogerpiep (.--) dan is je signaal

zwak (Weak). Dan weet je dat

je er snel af gaat val len als je

van de repeater af ri jdt. . .

· Na het loslaten van de

microfoon en het uitzenden van

de rogerpiep timed de repeater

uit. Je hoort 5 piepjes en daar-

na geeft de repeater zi jn cal l .

Vervolgens - als nog steeds

geen signaal ontvangen is - valt

de repeater af en dan is hi j

al leen met de genoemde tonen

weer te openen.-

· Is geen modulatie

geconstateerd, dan geeft de

repeater of een kort piepje, of

valt meteen af (afhankeli jk van

de gebruikte toon). Dat is een

beveliging tegen het spelen

met de rogerpiep.

De resultaten zijn bemoedi-

gend. De kraakstoring die de

repeater op onregelmatige

ti jden teisterde, is verdwenen.

Doordat de repeater default op

(toon)slot staat, is het ook veel

rustiger om naar te luisteren

omdat Nijmegenaren de

repeater niet meer ongewenst

open drukken. Qua bereik l i jkt

er niet veel veranderd. Dat is

ongeveer geli jk aan de situatie

van vlak na de plaatsing van de

vorige antenne; kenneli jk waren



Nostalgiehoek

Afdelingsbijeenkomst

de meeste problemen toch te

wijten aan de beschadigde

antenne. Er wordt nog wel

onderzocht of er toch nog niet

verbeteringen mogeli jk zi jn,

bi jvoorbeeld doordat er well icht

ook nog een probleem met een

kabel is. Dus misschien wordt

het nóg beter dan nu. Dan

zullen we dat uiteraard melden.

Dit is al leen mogeli jk geweest

door de inzet van een groot

aantal amateurs uit de regio,

die we daarvoor dan ook zeer

erkentel i jk zi jn.

Daar kunnen we kort over zi jn:

die zi jn er niet in de maanden

jul i en augustus. De eerste bij-

eenkomst van het nieuwe sei-

zoen is op woensdag 1 2 sep-

tember, waar dan ook de QSL-

manager weer bij zal zi jn.

Traditioneel is er de RAZ bar-

becue aan het begin van het

nieuwe seizoen. Dit jaar iets

later dan gebruikel i jk, maar dat

D
eze keer kijken we

eens naar een set die

de laatste jaren onder

replica-bouwers razend popu-

lair is geworden: de Whaddon

Mk VI I - Paraset Clandestine

Radio. Het opmerkeli jke, rela-

tief kleine setje dat bekend

werd onder de naam "Paraset",

werd ontwikkeld rond 1 941 om

de geall ieerde klandestiene

agenten in het veld een middel

te geven om informatie aan

Engeland door te geven. De set

werd kenneli jk ontworpen op de

hoofd ontvangstpost in

Whaddon, en was officieel

bekend als de Whaddon Mark

VI I . Tenminste één goed geïn-

formeerde bron die betrokken

was bij de productie van deze

sets beweert dat "Paraset"

nooit een officiële naam was,

maar een soort bi jnaam die

ontstond omdat de set meege-

geven werd aan agenten die

veelal per parachute in vi jan-

del i jk gebied gedropt werden.

Originele technische informatie

over de Paraset is schaars,

omdat Winston Churchil l on-

middell i jk na de tweede wereld-

oorlog opdracht gaf om alle be-

wijsmateriaal van klandestiene

operaties uit die ti jd te vernie-

tigen. Hij wilde daarmee voor-

komen dat die informatie in

handen van de Russen viel.

Desalniettemin overleefde wat

informatie deze vernietigings-

acties, met name door toedoen

van een Belgische amateur met

de naam Ioe le Suisse, ON5LJ

(SK). ON5LJ's informatie is

weer bewaard gebleven door

toedoen van Jo Scholtes,

ON9CFI , die de informatie later

weer doorgaf aan Mario

Galasso, IK0MOZ. Mario heeft

trouwens een uitstekende

website[1 ] voor degenen die

geïnteresseerd zijn in de

nabouw van de Paraset.

Historische informatie over de

ontwikkeling van de Paraset

komt in de eerste plaats van de

weinige mensen die aan de

ontwikkeling meegewerkt heb-

ben en nog steeds beschikbaar

zijn om hun kennis te delen.

Geoffrey Pidgeon, auteur van

The Secret Wireless War[2]

heeft veel informatie geleverd

vanuit zi jn eigen ervaring als l id

van het ontwikkelteam en zijn

contacten met anderen in het

team. De heer Pidgeon zelf

was betrokken bij de eerste

productie van de set en zijn

vader leidde de Stores

(leveringen) in Whaddon.

De heer Pidgeon schri jft dat het

komt door de late vakantie van

een aantal amateurs al leen

maar beter uit. Noteer in je a-

genda: op zaterdag 1 5 septem-

ber vindt de barbecue plaats bij

de Chute, het clubhuis van de

JohnMcCormick Scouting

groep, gelegen bij Dutch Water

Dreams in Zoetermeer. Aan-

melden kan via de website[1 ]

van PI4RAZ. Kosten zul len ca.

€1 0pp bedragen.

[1 ] http: //www.pi4raz.nl/bbq

http://www.pi4raz.nl/bbq


Schema van de paraset

ontwikkelteam dat de Paraset

bedacht geleid werd door Den-

nis Smith, "een bri l jant radio

technicus." Dennis Smith werk-

te later voor een Mobiele Con-

structie afdel ing die het Ascen-

sion air-to-ground agent con-

tact system ontwikkelde naast

een aantal andere zenders en

ontvangers die bedoeld waren

voor geheim agenten en ande-

re verzetsstri jders. In het totaal

waren ongeveer negen perso-

nen betrokken bij de ontwikke-

l ing, die ergens in 1 941 begon.

In 1 942 werd Geoffrey Pidgeon

overgeplaatst naar de metaal-

bewerkingsafdeling van

Whaddon Hall , en volgens hem

maakten ze tegen het eind van

dat jaar kleine batches van

ongeveer twintig Mark VI I sets.

Zoals in het schema te zien is,

bestond de Paraset uit een

eenvoudige ontvanger met

twee buizen en een zender met

slechts één buis. De voeding

zat in een aparte behuizing en

gebruikte batteri jen als primaire

spanningsbron, waaruit via een

mechanische vibrator de hoog-

spanning opgewerkt werd. De

ontvanger bestond uit een

regeneratieve detector en één

trap laagfrequent versterking.

Dit type zendontvanger werd

het meest gebruikt door zend-

amateurs in die ti jd die over

beperkte middelen beschikten

omdat hiervoor het minste

aantal dure buizen nodig was.

De zender was een kristalge-

stuurde hoog-vermogen oscil-

lator (5-7 Watt), die direct aan

een draadantenne geknoopt

werd welke nooit meer dan

20m lang was en in de meeste

gevallen veel minder. Ook dat

was toen heel gebruikel i jk.

Vanwege het zendvermogen

mag de Paraset beschouwd

worden als de eerste QRP set

die voor officiële doelen

gebruikt werd.

Het geringe aantal buizen en

het lage uitgangsvermogen van

de zender droegen bij aan het

geringe energieverbruik, een

belangri jke factor bij klande-

stiene zendontvangers. Vaak

werden batteri jen gebruikt in dit

soort sets om niet afhankeli jk te

hoeven zijn van de beschik-

baarheid van het l ichtnet. Dat

was niet overal beschikbaar en

kon op elk moment uitval len. In

veel gevallen werkten de agen-

ten in landeli jke gebieden waar

elektriciteit niet beschikbaar

was. En ondanks dat de Para-

set relatief zuinig met energie

omging, was het nog steeds

noodzakeli jk om tenminste één



en liefst twee auto-accu's mee

te zeulen. En die moesten met

enige regelmaat geladen wor-

den, wat een aanzienl i jk risico

betekende voor de agent in

kwestie. Maar de accu's gaven

daarentegen wel weer bescher-

ming tegen een door de Duitse

peildiensten veel gebruikte op-

sporingstechniek: die sloten

met enige regelmaat de stroom

af van een stadsdeel terwij l ze

luisterden naar wat zi j dachten

dat het een klandestiene zen-

der was. Stopte de uitzending

op het moment dat zi j de

stroom afsloten, dan wisten ze

in welk deel van de stad ze

moesten zoeken. . .

Het beperkte uitgangsvermo-

gen voldeed echter prima, me-

de vanwege de grote antennes

en gevoelige ontvangers van

de luisterposten in Engeland.

Een onlangs uitgevoerd propa-

gatie onderzoek heeft aange-

toond dat een antenne efficien-

cy van slechts een paar pro-

cent waarschijnl i jk geresulteerd

zou hebben in een signaal-

ruisverhouding (SNR) van

ruwweg 20 dB over een pad

van Calais in Frankri jk naar de

ontvangstlocatie in Whaddon.

Een pad van Marseil le naar

Whaddon zou ongeveer een

vergeli jkbare SNR opgeleverd

hebben. De ontwerpers van de

Paraset hebben zich vermoe-

deli jk niet bezig gehouden met

dit soort studies ti jdens de

overwegingen van de eisen bij

het ontwerp van de Paraset.

Het l igt meer voor de hand dat

ze afgingen op hun persoon-

l i jke kennis en ervaring bij

comminicatie met laagvermo-

gen zenders over de afstanden

waar het om ging. Een tweede

factor die in het voordeel van

de agenten werkte was dat er

in 1 945 een zonnevlek maxi-

mum was, waardoor er in de

oorlog uitstekende propagatie

condities waren.

De Paraset was duidel i jk een

onmiddell i jk succes en de pro-

ductie werd verplaatst naar een

fabriek in Little Horwood die be-

gin 1 943 haar deuren opende.

Geoffrey Pidgeon werd over-

geplaatst naar de metaalwerk-

plaats in Little Horwood bleef

daar voor het grootste gedeel-

te van de rest van de oorlog.

Hij maakte er delen van de

speciale seinsleutel en andere

onderdelen die deel uitmaakten

van de Parasets. De Parasets

werden vanaf het begin geli jk

gemaakt in batches van vijftig

en honderd. In tegenstel l ing tot

de onder nabouwers populaire

metalen behuizingen, werden

deze eerste sets geleverd in

De paraset in attaché koffer

iets grotere houten behuizin-

gen. Deze sets werden nor-

maal gesproken in een kleine

attache koffer geplaatst waar

ook nog ruimte was voor de

voeding, de buizen en de

kristal len. Sommige Parasets

werden kenneli jk ook gemaakt

in werkplaatsen in Watford die

gerund werden door de Special

Operations Executive (een

groep vergeli jkbaar met het

Amerikaanse OSS).

In bovenstaande foto is een

voorbeeld te zien van de uit-

voering van de Paraset in

attache koffer. De voeding aan

de linkerkant van de koffer is

een netvoeding en niet een op

een vibrator gebaseerde voe-

ding die toen meer gebruikel i jk

was. Let op de knop net naast

de aan/uit schakelaar. Dat is de

ingebouwde seinsleutel, waar-

van de rest onder het frontpa-

neel zat. Dat was een kenmerk

van alle Parasets. Reed Olsen,

een Noorse piloot en l id van de



"Opa", begon Pim,

nadat de rookwolken

van één van Opa's

mislukte experimen-

ten een beetje waren

opgetrokken, "U zou

me nog wat vertel len

over die staande gol-

ven en zo, weet U

nog?"

"Oh ja", mompelde Opa, een kool-weerstand die

zi jn naam alle eer aan deed, uit zi jn eindtrap vis-

send. "Daar is een hoop misverstand over. Dit

probleem zoek ik later wel uit: eerst maar eens

wat over die staande golven. Een hoop misver-

standen, zoals ik net zei. Een van de grootste

misverstanden is wel dat de SWR (Standing

Wave Ratio, het Engels voor staande golf ver-

houding, maar iedereen kent de term SWR) zo

dicht mogeli jk bi j 1 :1 moet l iggen als maar mo-

geli jk is, want anders 'kom je er niet goed uit'.

Maar een SWR van 1 :1 betekent al leen maar

dat al le onderdelen van het antenne systeem

perfect op elkaar afgestemd zijn. Het enige pro-

bleem is, dat je een lage SWR kan hebben en

dat er alsnog dingen serieus mis kunnen zijn

met je antenne systeem. Andere misvattingen

zijn dat een hoge SWR voor storing op de tele-

Britse Secret Intel l igence Service (SIS) had zo'n

set. Hij overleefde de oorlog en schreef een

boek over zijn avonturen. Olsen was óf ervaren-

er óf gelukkiger (of beide) dan vele van zijn col-

lega's ti jdens het gevaarl i jke doorspelen van

informatie aan de geall ieerden ti jdens de oorlog.

Veel van zijn col lega's vielen in handen van de

Duitse peildiensten, die behoorl i jk ervaren wer-

den in het vinden van agenten ti jdens het door-

zenden van informatie. Interessant daarbij is, dat

regeneratieve ontvangers van het type zoals ge-

bruikt in de Paraset heel vaak zelf ook een sig-

naal uitzenden, wat de peildiensten in de kaart

kon spelen. Echter, metingen die gedaan zijn

aan de replica van SM7EQL[3] laten zien dat de

uitstral ing van de ontvanger bij maximale tegen-

koppeling -38 dBm bedroeg, overeenkomend

met 1 58 nW. Een ander voorbeeld van het

doordachte ontwerp, en wel eentje die door de

gebruikers hoogeli jk op pri js werd gesteld.

De onder nabouwers populaire sets met metalen

behuizing kwamen pas later. Deze worden ook

wel "cash box" sets genoemd vanwege de geli j-

kenis met een oude geldkist. De buizen zaten in

deze sets met klemmen tegen het deksel en

moesten voor gebruik in de voeten geprikt wor-

den. Anders had de behuizing veel groter moe-

ten zijn. Het schema van de Paraset is in de

loop van de ti jd ook ietwat geëvolueerd; de ver-

schil len zijn echter klein en beperken zich tot de

voeding en kleine aanpassingen in de zender.

[1 ] http: //www.qsl.net/ik0moz/paraset_eng.htm
[2] http: //www.amazon.com/The-Secret-Wireless-
Geoffrey-Pidgeon/dp/0956051 529
[3]
http: //www.sm7ucz.se/Paraset_2357/Paraset_2357.htm

visie kan zorgen, maar er zi jn wel meer dingen

die aan een hoge SWR toegeschreven worden

waar mensen zich onterecht zorgen over ma-

ken. Wat SWR precies is, is gelukkig makkeli jk

te begri jpen en om het belang van SWR in een

antennesysteem in te zien, heb je geen univer-

sitaire opleiding nodig", zei Opa.

"Dat is dan maar goed ook, want ik vind de

middelbare school al moeil i jk genoeg", merkte

Pim op.

"Dat is geheel en al te wijten aan je HHR",

repl iceerde Opa. "HHR?", vroeg Pim verbaasd.

"Ja, je Hobby-Huiswerk Ratio. Die staat in het

rood", zei Opa met een twinkeling in zi jn ogen.

"Jaja, ik weet hoe U daar over denkt. Maar hoe

zit het nou met die SWR?", probeerde Pim het

onderwerp School zo snel mogeli jk te vermijden.

"Ik heb je al eerder verteld dat om het maximale

vermogen in een belasting te kri jgen, of dat nou

een weerstand of een antenne is, het zo moet

zi jn dat de belastingsweerstand geli jk is aan de

impedantie van de generator. Elk verschil of

mismatch zorgt ervoor dat niet de maximale

vermogensoverdracht plaatsvindt. Behalve bij

portofoons zijn antennes meestal niet direct

verbonden met de zender. De antenne bevindt

zich meestal op enige afstand van de zender en

om het vermogen over te dragen is dan een



voedingsl i jn nodig. Heeft de voedingsl i jn (zeg

maar de coaxkabel) geen verl iezen, en is deze

aangepast aan zowel de zender als de antenne

impedantie, dan - en alleen dan - wordt de maxi-

male energie aan de antenne overgedragen. In

dat geval zal de SWR 1 :1 zi jn en de spanning en

de stroom zijn constant over de hele lengte van

de kabel. Elke afwijking van deze situatie zal

zorgen voor een "staande golf" van spanning en

stroom op de kabel. Er zi jn een aantal manieren

waarop SWR en de bijbehorende effecten ge-

meten en beschreven kunnen worden. Verschil-

lende termen zoals reflectie coëfficient, return

loss, gereflecteerd vermogen, en vermogens-

verl ies kom je hierbi j tegen. Dit is al lemaal niet

moeil i jk te begri jpen, omdat in de meeste geval-

len het verschil lende manieren zijn om hetzelfde

te zeggen. Het deel van het vermogen richting

de antenne dat teruggekaatst wordt door een

slecht aangepaste antenne noemen we het ge-

reflecteerde vermogen en wordt bepaald door

de reflectie coëfficient van de antenne. De

reflectie coëfficient "p" is de misaanpassing van

de kabel aan de antenne en is geli jk aan:

Hierin is Zl de antenne impedantie en Zo is de

impedantie van de voedingskabel. Zowel Zl and

Zo zijn complexe getal len en daarom is "p" ook

een complex getal.

Je herinnert je misschien nog wel van de basis

wisselstroom theorie dat "complex getal" bete-

kent dat er fasedraaiing bij betrokken is. De fase

van het gereflecteerde signaal i j l t voor of na, af-

hankeli jk van of de antenne zich inductief of ca-

pacitief gedraagt aan de kabel. Gedraagt de an-

tenne zich inductief dan loopt de spanning voor,

en als de antenne zich capacitief gedraagt, dan

loopt de spanning achter. Het gereflecteerde

signaal kaatst terug naar de zender en de waar-

de ervan wordt opgeteld bij de momentele waar-

de van het signaal op de zenderplug. Laten we

dat maar eens inzichtel i jk maken", zei Opa, en

viste onder zijn werkbank een rol touw vandaan.

Hij l iep daarmee de tuin in, en maakte het ene

uiteinde van het touw vast aan een oogje dat in

de muur zat. Vervolgens l iep Opa zover weg als

het touw toeliet. "Let op", zei Opa. "Ik ga een

golf opwekken", en hij voegde de daad bij het

woord door een sl inger aan het strak gespannen

touw te geven. De golfbeweging plantte zich

voort over het touw, en bij de muur aangekomen

kwam de golfbeweging weer over het touw

terug. "Hoe kan dat nou?", riep Pim verbaasd.

"Nou, het punt waar het touw vastgemaakt is

aan het oogje in de muur is te beschouwen als

een kortsluiting. De kabel is niet karakteristiek

afgesloten en daardoor reflecteert de golf. Dat is

wat er gebeurt met een misaanpassing. Wek ik

een wisselspanning op door aan het touw te bli j-

ven zwengelen, dan ontstaat een mengsel van

heen- en teruggaande golven. Op sommige

plekken versterken ze elkaar en dat noem je een

buik, en op sommige plekken doven ze hele-

maal uit en dan kri jg je een knoop. Op een

tekeningetje ziet dat er zo uit:

Probeer het zelf maar eens", zei Opa. Dat l iet

Pim zich geen twee keer zeggen en hij begon

als een razende aan het touw te zwengelen.

"Kijk Opa", riep hij . "Ik kan zelfs víér buiken op

het touw maken!". "Jaja", gl imlachte Opa. "De

energie van de jeugd. Zie je dat de afstand tus-

sen de knopen en de buiken 1 /4 golflengte is? In

de ti jd van de open voedingsl i jnen waren die

punten makkeli jk te vinden met eenvoudige

hulpmiddelen, zoals een TL-buisje. Maar bij

coax kabel gaat dat niet omdat de binnenader

van de kabel niet bereikbaar is om aan te me-

ten. Als gevolg daarvan vindt SWR meting aan

coax gewoonli jk plaats aan de zenderkant van

de voedingskabel. En dan zie je op de meter de

SWR van het totale systeem inclusief de verl ie-

zen die daarmee gepaard gaan. Veel SWR me-

ters kunnen zowel het FORWARD vermogen als

het REFLECTED vermogen weergeven. Feitel i jk

meten die meters slechts spanning, en is de

meterschaal geijkt in vermogen. Het belangri jk-



ste is dat je begri jpt wat de meter je vertelt. La-

ten we veronderstel len dat de SWR meter ver-

der niet bi jdraagt aan de meetfouten, dan is de

aanwijzing van de FORWARD schaal de som

van het heengaande EN het gereflecteerde ver-

mogen. Als gevolg daarvan, is dat méér dan het

feitel i jke vermogen van de zender. Wat de

REFLECTED schaal aangeeft, is het vermogen

dat niet uitgestraald is door de antenne en

teruggekaatst is, weer de voedingsl i jn in. Bi j de

zender komt de golf weer bij de eindtrap aan en

kaatst weer terug richting antenne. Dat gebeurt

als je een SWR groter dan 1 :1 hebt aan de kant

van de zender. Komt de voor de tweede keer

gereflecteerde golf weer bij de antenne aan, dan

wordt een deel weer uitgestraald en begint het

hele proces overnieuw.

Uiteindel i jk verdwijnt al le energie wel via de an-

tenne. Je zou nu kunnen denken dat al dat heen

en weer kaatsen van het signaal voor een uit-

gesmeerd geluid aan de ontvangstkant zou kun-

nen zorgen, maar dat is niet zo. Het gemiddelde

signaal ziet er in de kabel en aan de antenne als

een stabiel signaal uit. Vergeet niet dat je sig-

naal zowat met de lichtsnelheid reist. De voort-

plantingssnelheid van het signaal in een RG-8/A

kabel is 0.66 ofwel 2/3 van de lichtsnelheid. De

lichtsnelheid l igt rond de 300.000km/s waar een

De stral ingsweerstand is Ra, en Rloss bestaat uit

de som van alle verl iezen van de antenne, zoals

de verlengspoelen en het aardsysteem. Hoe

goed je 'er uit komt' is dus meer afhankeli jk van

hoe laag je verl iezen en hoe efficient je antenne

is dan van wat je SWR zegt. Of, zoals ik al eer-

der zei: je SWR kan heel laag zijn terwij l er toch

iets serieus mis is met je antenne. In onder-

staande tekening zie je hoe dat kan.

spraakpiekje al mil l iseconden duurt. Lag de

lichtsnelheid op 30km per uur, dan was het een

heel andere zaak en hadden we waarschijnl i jk

helemaal niet eens radio."

"Maar Opa", zei Pim. "Als al le energie uiteinde-

l i jk toch de antenne uit gaat, waarom is die SWR

dan zo belangri jk?"

"Het belang zit 'm erin dat voedingsl i jnen verl ie-

zen hebben, en antennes zoiets als stral ings

efficiency hebben", zei Opa. "Dat is wat een

goede interpretatie van SWR belangri jk maakt.

Door de verl iezen in de voedingsl i jn gaat vermo-

gen verloren, en dat wordt erger naarmate de

SWR oploopt. Hoe efficient een antenne is,

wordt bepaald door de verhouding van zijn stra-

l ingsweerstand en zijn verl iesweerstand. Die

efficiency is als volgt te beschri jven:



geeft de SWR-meter nu 1 .67:1 aan. Van zo'n

waarde wordt iedereen bli j , maar je antenne is

niet erg best. De 3dB verzwakking van de voe-

dingsl i jn betekent dat maar de helft van je ver-

mogen bij de antenne komt, en als je antenne

ook nog eens een hoop verl ies heeft, wordt

daarvan nog maar weer de helft uitgestraald,

afhankeli jk van hoe groot je verl iezen zijn. Is

bi jvoorbeeld je verl iesweerstand geli jk aan je

stral ingsweerstand, dan is de efficiency van je

De li jnen in de figuur geven de forward en

reflected spanning op een antenne weer die ge-

voed wordt met een kabel die 3 dB verl ies heeft,

en waarvan de antenne een reflectie coëfficient

p van 0.5 heeft. De absolute waarde van de

spanning is niet belangri jk, en die noemen we

nu even 'E'. We zijn natuurl i jk al leen geïnteres-

seerd in de relatieve waarden van 'E' op enig

moment. De lengte van de voedingsl i jn is ook

niet van belang omdat al leen het totale verl ies

tussen zender en antenne van belang is. De

spanning 'E' van het signaal begint op zijn maxi-

male waarde -1 .0 E - aan het begin van de voe-

dingsl i jn en worden 3dB verzwakt. Dat betekent

dat er van de spanning nog maar 71% - ofwel

0.707E - over is, als deze bij de antenne aan-

komt. Denk er aan, dat hoewel 3dB een factor

twee betekent in vermogen, het vermogen even-

redig is met het kwadraat van de spanning. Dus

is er van de spanning nog maar 0.71 E over bij

de antenne. De bovenste l i jn in de grafiek toont

het verloop van de FORWARD spanning op weg

naar de antenne.

Aangezien de antenne in dit voorbeeld een re-

flectie coëfficient van 0.5 heeft, betekent dit dat

van die spanning de helft gereflecteerd wordt

richting de voedingskabel. Dat wordt dan (0.5 x

0.71 E) ofwel 0.35E Volt. De voedingsl i jn weet

niet welke kant de signalen op gaan, dus ook

deze spanning wordt nog eens 3dB verzwakt op

de terugweg. Na deze verzwakking is er aan de

antenne maar 50% en dat betekent weer dat

maar een kwart van je vermogen uiteindel i jk

uitgestraald wordt. En toch ziet die 1 .67:1 er

prima uit. Een reflectie coëfficient van p=0.5

betekent dat je antenne niet best aangepast is

aan de voedingskabel. De SWR kan als volgt uit

de reflection coëfficient berekend worden:

Uit deze formule bl i jkt dat de SWR bij de

antenne 3:1 is, en dat is heel wat anders dan

wat de meter zegt. Dat verschil komt door de

verl iezen in de voedingsl i jn. Figuur 2 toont hoe

dit verl ies de verschil len in SWR aanwijzing bij

de zender en bij de antenne veroorzaakt. Je

kunt natuurl i jk de SWR bij de antenne meten,

maar praktisch is dat niet. "

zenderkant nog maar (0.71 x 0.35E) ofwel 0.25

Volt over. De SWR meter ziet deze waarde en

omdat



"Het duizelt me wel een beetje", zei Pim. "Ik

hoor ook wel eens amateurs zeggen dat je

coaxkabel een bepaald aantal golflengtes lang

moet zi jn. Hoe zit dat dan?"

"Als de zender of de antenne niet aangepast zi jn

op de kabel, maakt dat inderdaad uit", zei Opa.

"Door veelvouden van 1 /2 golflengte coax te

gebruiken tussen je SWR meter en de antenne,

breng je de impedantie van de antenne naar de

meter. Elke 1 /2 golflengte herhaalt de impedan-

tie van de antenne zich nameli jk; denk maar aan

je staande golven op het touw. En daartussenin

verloopt de impedantie. Je kunt de SWR dus

'beter' maken door de lengte van de coax te

veranderen. Maar dat verandert niets aan de

prestaties van de antenne. Je houdt al leen jezelf

maar voor de gek. Maar laten we eens aanne-

men dat de aanwijzing van de SWR meter rede-

l i jk overeenkomt met wat er op de kabel gebeurt,

en dat je verl iezen in de kabel niet al te groot

zi jn. Dan is de brandende vraag nog steeds:

Hoe goed of slecht is de SWR aanwijzing?

Als de SWR meter bij de zender een echte

waarde van 1 .65:1 aangeeft, dan is dat geen

reden om te proberen dat beter te kri jgen. Zelfs

bij 2:1 zou ik dat nog niet doen. In figuur 3 zie je

een tabel waarin je kunt zien hoe SWR,

RETURN LOSS(dB), REFLECTED POWER(%)

en TRANSMISSION LOSS(dB) zich verhouden.

De return loss is afhankeli jk van de reflectie

coëfficient volgens de vergeli jking:

Return Loss = -20log1 0(p)

Het is gewoon een andere manier om de SWR

te meten. Bij een perfecte SWR van 1 :1 bi jvoor-

beeld, is er geen gereflecteerd vermogen en li jkt

de return loss van de voedingsl i jn oneindig. Een

kortgesloten of open uiteinde van de kabel is zo

ongeveer het ergste wat er kan gebeuren omdat

de reflectie coëfficient dan p=1 .0 wordt. Al le ver-

mogen wordt dan gereflec-

teerd, en met een verl iesvri je

voedingskabel is de return loss

dan 0dB. Dat is wat de

RETURN LOSS (dB) kolom je

vertelt.

De kolommen die je de meeste

informatie geven zijn de

REFLECTED POWER(%) en

de TRANSMISSION LOSS(dB)

kolommen, omdat die ant-

woord geven op de vraag of

het nuttig is om de SWR lager

te proberen te kri jgen. In de

tabel zie je dat bi j een SWR

van 1 .65:1 het gereflecteerde

vermogen slechts 6.2% van

het totaal is, en dat de trans-

mission loss slechts 0.27 dB

is. Om dat in perspectief te

plaatsen: als je weet dat één

S-punt 6 dB is, dan is die 0.27

dB verl ies slechts 1 /22 S-punt.

De SWR omlaag kri jgen naar

1 .5:1 levert je dan 0.09 dB

winst in transmission loss op.



Dat is niet de moeite waard om te proberen.

Kijk je nog wat verder in de tabel dan zie je dat

een SWR van 2.6:1 resulteert in slechts 1 dB

transmission loss. Zelfs een hoge SWR van 6:1

geeft nog maar 3 dB transmission loss, en dat is

1 /2 S-punt. Je wordt heus nog wel gehoord,

maar dit verl ies begint toch wel significant te

worden. Je kabel begint meer vermogen te dis-

siperen dan zou moeten, en er zi jn dan waar-

schijnl i jk een paar dingen serieus mis met je

antennesysteem.

Over 'antenne systeem' gesproken. Het woord

'systeem' geeft al aan dat je naar meer dingen

moet kijken dan alleen je SWR en je uitgangs-

vermogen. Elk deel van je antennesysteem

moet geoptimaliseerd zijn om de beste resul-

taten te kri jgen. Daarvoor moet je een hoop fac-

toren meenemen, zoals werkfrequentie, band-

breedte van de antenne, hoogte, richtingsge-

voeligheid: dat al les heeft effect op de efficiency.

Omdat de hoogte van de antenne en de werk-

frequentie de verl iezen in je kabel bepalen, wor-

den de koppelvlakken erg belangri jk. Er moeten

dus compromissen gesloten worden bij het ont-

werpen van een goed antennesysteem, maar

daar hebben we het later nog wel eens over.

Een SWR meter kan je goed zelf maken, maar

het is belangri jk dat je begri jpt wat hi j meet en

wat hij je vertelt. Als je dan een echt efficiënte

antenne hebt geplaatst, gevoed met een kabel

met weinig verl ies, dan kan je rustig slapen in de

wetenschap dat proberen een SWR van 1 :1 te

halen, slechts een ego trip is. In de regel is een

(echte) SWR aanwijzing onder 2:1 niet de moei-

te om er iets aan te doen, als de antenne zo

goed is als je 'm kunt maken. Voor SWR geldt

dus: Meten is weten, maar weet wel wat je

meet."

"Nou, U heeft me lekker geholpen", zei Pim.

"Maar ik mag toch nog niet zenden als U er niet

bi j bent, dus ik bl i jf voorlopig gewoon maar luis-

teren op mijn draadje. Heb ik met die SWR ook

niet zoveel te maken".

"Daar zou ik maar niet te zeker van zijn", zei

Opa. "Ook ontvangstantennes dragen de

maximale energie over als de impedantie van de

antenne overeenkomt met die van de kabel en

de ontvanger. Ga dat maar eens proberen met

een antenne tuner. Dan komen we daar later

nog wel eens op terug".

PAUL STOEL

MEIDOORNSTRAAT 25

1 741 WJ SCHAGEN

06-22239205

pjh.stoel@quicknet.nl



Opa Vonk

Weet Raad

Heb je ook een vraag voor Opa Vonk?

Mail je vragen naar opavonk@pi4raz.nl

De vraag van deze maand is:

Kan ik roestvrij staal gebrui-

ken als aardelektrode in

plaats van koper? Ik heb na-

melijk roestvrij stalen pijpen

van 2,5cm doorsnede die ik

wil gebruiken als aardelek-

trode. En kan ik geïsoleerd

koperdraad gebruiken als ra-

dialen in plaats van gewoon

koperdraad?

In de prakti jk denk ik niet dat er

veel verschil zit tussen RVS en

koper, zeker niet als HF aarde

onder bijvoorbeeld een vertika-

le antenne. Maar in het geval

van een bliksemafleider is het

een heel ander verhaal. Laten

we eerst even naar de aard-

elektroden kijken. Tenzij de

grond uitzonderl i jk geleidend is,

doen aardelektroden niet zo-

veel als HF aarde in vergeli j-

king met radialen. Ze helpen

echter wel bi j de laagfrequent

componenten van bliksem.

Aardelektroden werken het

best als ze een minimale weer-

stand naar de aarde hebben.

RVS heeft meer weerstand dan

koper, of dan staal met een ko-

perlaag; daarom is koper 'be-

ter'. Maar koper oxydeert met

de ti jd, dus op den duur kan

RVS wel eens effectiever zi jn

dan koper. Het andere pro-

bleem is om duurzame verbin-

dingen te maken tussen het

RVS en koperdraad; op de

contactvlakken kan elektroly-

tische corrosie optreden (een

wisselwerking tussen de meta-

len als gevolg van de verschil-

lende valentiewaarden - dat is

nogal een scheikundig ver-

haal). Radialen als aardnet zi jn

bedoeld om contact te maken

met de bodem. Als de radialen

geïsoleerd zijn, dan gaat dat

niet en zijn als bl iksembevei-

l iging in elk geval nauweli jks

bruikbaar. Maar als HF aarde

voor een antenne maakt isola-

tie niet veel verschil . In de teke-

ning zie je het vervangings-

schema voor een vertikale

monopole antenne die gevoed

wordt tegen een enkele radiaal.

Als er meerdere radialen zijn,

wordt de retourstroom verdeeld

over de capaciteiten tussen de

verschil lende radialen. Isolatie

maakt hier bi jzonder weinig uit;

hooguit een kleine toename in

de capaciteit van het retourpad.

De retourstroom loopt voor het

grootste deel door de radiaal

omdat de aarde een veel hoge-

re weerstand zal hebben.

Samengevat: het antwoord op

je vraag hangt er vanaf of je

een goede HF aarde voor je

antenne zoekt, of voor een

bliksemafleider. Aan de andere

kant: Blote draden voldoen in

beide gevallen. . .



Gestabiliseerde buizen voeding
Mans Veldman, PA2HGJ

A
ls je zoals ik alti jd zit te knutselen met

buizen radio’s, en met name natuurl i jk

dat mooie oude legerspul uit de WWII

dump, dan is een regelbare hoogspannings-

voeding op de werkbank erg praktisch. Je bent

dan niet afhankeli jk van een al dan niet inge-

bouwde voeding.

Veel dumpspul, vooral airborne, heeft vaak

primair exotische eisen en/of maakt gebruik van

lawaaierige dynamotors. Echter, de secundaire

spanning l igt meestal gewoon weer ergens tus-

sen 200 en 300 volt (of 90 Volt voor de batteri j-

buisjes). Een externe voeding die je snel met

een paar testsnoertjes kunt aansluiten op een

onder handen zijnde “project” is dan een uit-

komst. Ik gebruik de voeding ook voor lektesten

van condensatoren.

Ik had al een ti jd een voeding naar recept van

PA0DKO[1 ] in gebruik. Met een PL36 uit een TV

en een Amroh trafo van 60mA een leuk ding.

Maar vanwege het grote regelbereik van deze

voeding stort aan de boven- en onderkant van

het bereik de spanning toch behoorl i jk in elkaar

bij een beetje belasting.

Ik wilde ook een voeding hebben die ik voor m’n

zendertjes kan gebruiken en daarom maar eens

nagedacht over een wat steviger variant. Van

een kennis had ik ondertussen een mooie

nieuwe 6080WB gekregen en daarmee moest

het dan maar gebeuren.

Mijn eisen zijn:

- lage inwendige weerstand (spanningsval 0,2V

bij vol le belasting)

- uitgangsspanning regelbaar tussen 200 en

300 Volt

- uitgangsstroom 200mA

- 6,3V gloeispanning bij behoorl i jke stroom

- aflezing spanning en stroom

- een compacte behuizing

De junkbox hier is goed gevuld en leverde al

snel een 250V/200mA hoogspanningstrafo, een

6,3V/1 0A gloeispanning trafo en een 6,3V/3A

trafo op. De meest “gewichtige” zaken waren

dus al voorhanden. Een smoorspoel uit een

oude TV en een 6,3V/3A trafo en een mooie

Phil ips meter lagen er ook nog in. Een paar

ECC83 buisjes als verschilversterker gescha-

keld moeten de 6080 gaan aansturen.

Wat zoeken op internet leverde al gauw ver-

schil lende leuke websites op. Een aanrader is

“The National Valve Museum” website[2] waar

zeer veel informatie is te vinden over Engelse

buizen. Op deze site staat ook een uitgebreid

artikel[3] uit Wireless World, van oktober 1 948,

over het ontwerpen van gestabil iseerde voedin-

gen met buizen.

In een artikel uit AudioExpress genaamd “Valve

(Tube) regulated Power Supplies”[4] worden de

verschil lende voeding varianten besproken. Als

laatste leverde de handleiding van een Van Der

Heem type 8630 Stabil ized Power Supply[5] zelfs

een kant-en-klaar ontwerp op. Het betreft hier

een voeding voor een vaste uitgangsspanning

van 250Volt met twee als triode geschakelde

EL86 penthodes paral lel als kathodevolger

Bijna al le ontwerpen zijn gebaseerd op een

penthode als regelversterker met de referentie-

spanning aan de kathode gelegd maar ik wilde

graag een verschilversterker op basis van een

long-tai led-pair omdat ik daar mooi een ECC83

voor kon gebruiken.

Ik ben uitgegaan van het Van Der Heem schema

en heb dit aangepast aan mijn wensen en

voorhanden zijnde componenten.





Het schema

De 6080WB is dubbele power triode welke per

sectie een anodestroom van 1 25mA aankan. De

twee triodes paral lel geschakeld zi jn goed voor

250mA en daarmee prima geschikt voor mijn

voeding. De 2K2 stopweerstanden op de

roosters voorkomen evt. oscil latie neigingen.

De verschilversterker V1 a wordt aan de ene

kant voorzien van een referentiespanning uit

een vacuumzener (85A2) en aan de andere kant

staat eenzelfde spanning die via een spannings-

deler is afgeleidt van de uitgangsspanning. De

hoge kathodeweerstand gedraagt zich als een

constante stroombron en dan heb je een

stroomspiegel. Als in de ene tak de stroom daalt

moet die in de andere tak evenveel sti jgen. De

spanningen tussen anodes zijn dus tegenge-

steld, je versterkt dus het verschil . Staat op bij

roosters geli jke spanning dan is het verschil tus-

sen de anode 0 Volt. In andere gevallen gaat het

positief of negatief. De 0,47uF tussen rooster en

uitgang koppelt evt. ruis en rommel naar de ver-

schilversterker zodat ook dit wordt weggeregeld.

Via een gaintrap wordt de katahodevolger (6080

dubbeltriode met beide triodes paral lel)

gestuurd.

Met de netschakelaar is een twee sectie gekop-

peld die via 20k de elco ontlaadt zodat er ook

geen spanning meer op de klemmen staat als je

hem uitzet.

De meter is omschakelbaar voor stroom (250mA

FSD) en spanning. Met een 200V zener is het

spanningsbereik opgeti ld zodat 0 op de meter o-

vereenkomt met 200V en volle schaal met 300V.

Ik heb gedemonstreerd op de clubavond van

PI4RAZ met een 40 Watt gloeilamp als belas-

ting. Bij 240 Volt loopt er dan 1 75 mA en de

spanning zakt dan 0,1 Volt

Aan de achterkant breng ik de ongestabil iseerde

spanning (ruim 380V) naar buiten zodat ik deze

nog kan gebruiken voor andere experimenten, of

om hoogspannings C’s te testen. De te testen C

sluit ik via een serieschakeling van 220K en een

neonlamp aan op de voeding. De lamp licht dan

even op en moet dan uit gaan. Als de lamp bli jft

branden is er enige lek. Hoe fel ler de lamp

brandt, hoe groter de lekstroom. Soms bli jft de

lamp knipperen, de C en de lamp vormen dan

een relaxatie oscil lator. Hierbi j wordt de C

steeds geladen door de voeding, en ontladen

a.g.v. de lekstroom.

De massa is zwevend gehouden zodat ik ook

nog andere voedingen in serie kan zetten. Als je

de massa aan de behuizing zou leggen en een

tweede voeding (ook met massa aan behuizing)

in serie zet dan kri jg je een probleem indien

beide behuizingen met elkaar contact maken

(b.v. als je ze op elkaar zou zetten).
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