
GS35b eindtrap
voor 144 MHz          (deel 1)

door Frank Veldhuijsen PA4EME

In CQ-PA nummer 3 van dit jaar hebben 
jullie foto’s kunnen zien van een eindtrap 
met een Russische GS35b buis. Deze buis 
wordt, zij het in steeds mindere mate, op 
internet en hambeurzen wereldwijd aan-
geboden. De gemiddelde prijs voor deze 
buis ligt momenteel rond de € 100 en is 
daarmee aanzienlijk vriendelijker geprijsd 
dan vergelijkbare Amerikaanse buizen.
Bovendien is het een buis met een fors 
bemeten anodelichaam en dit maakt het 
mogelijk om een eindtrap te maken die, 
binnen de voor ons in Nederland toege-
stane vermogens-grenzen, nagenoeg on-
verwoestbaar is. De eindtrap is bij uitstek 
geschikt voor de moderne digitale modes 
FSK441 en JT65, welke bekend staan als 
echte “eindtrap killers”.

De bedoeling van dit artikel is om in-
zage te geven in de manier waarop een 
dergelijke eindtrap gebouwd kan worden 
met relatief bescheiden middelen. Aan 
de hand hiervan wordt inzage gegeven in 
de werking van grounded-grid eindtrap-
pen in het algemeen en wellicht dat “mo-
derne” amateurs die zijn opgegroeid met 
transistoreindtrappen kunnen worden 
overgehaald om ook eens iets dergelijks te 
bouwen. “Transistor-Wattjes” zijn prijzig 
en veelal te krap bemeten. De betere tran-
sistoreindtrappen zijn héél prijzig en dat 
maakt het maken van een buizeneindtrap 
toch wel interessant. Bovendien geeft het 
gebruik van een eigen gebouwde eindtrap, 
die omdat men hem zelf gemaakt heeft en 
in gedachten “leeft”, in de regel meer vol-
doening dan een gekocht exemplaar.

Triode in geaarde rooster-
schakeling
De in het schema beschreven eindtrap is 
een zogenaamde grounded-grid-ampli-
fier. Het rooster dat in een triode aanwezig 
is wordt aan massa gelegd en het ingangs-
signaal wordt aan de kathode aangeboden.
Kenmerkend voor dit type eindtrap is een 
relatief lage ingangsimpedantie (in de orde 

van een paar honderd ohm) en een lage 
outputimpedantie. Goede experimentele 
waardes voor een GS35b zijn 50 - 100 Ω 
voor de input en voor de output een waar-
de die berekend wordt door de te gebrui-
ken anodespanning te delen door 1,8 x de 
verwachte anodestroom.
Voor een dergelijke eindtrap zijn eigenlijk 
maar drie voedingen nodig: een hoog-
spanningsvoeding, een voeding voor de 
heater en een voeding voor de zend- en 
ontvangstomschakeling.
Deze eigenschappen hebben ervoor ge-
zorgd dat nagenoeg alle eindtrappen die 
er in de laatste dertig jaar door amateurs 
gebouwd zijn, grounded-grid uitvoerin-
gen zijn.

De hoogspanningsvoeding
Het bouwen van een hoogspanningsvoe-
ding is eigenlijk relatief eenvoudig. Het 
vinden van een geschikte transformator 
zal nog wel het grootste probleem opleve-
ren. In het moderne transistortijdperk valt 
het niet mee een geschikte transformator 
te vinden. Je kunt hier en daar ringkern-
transformatoren vinden waarvan je de uit-
gangen in serie kunt zetten en daarmee de 
gewenste spanning kunt opwekken. Ande-
ren grijpen terug op transformatoren die 
uit oude magnetrons worden gesloopt. Op 
vlooienmarkten hebt je een goede kans er 
een op de kop te tikken maar bereid je er 
op voor dat hij zwaar zal zijn… erg zwaar 
zelfs.
Ga maar gerust uit van 10 kilo per kiloVolt 
spanning, want koper is zwaar. En koper is 
duur en dat betekent ook dat deze trans-
formator ongetwijfeld een van de duurste 
onderdelen van de eindtrap zal zijn en dat 
je er dus alles aan moet doen om hem heel 
te houden.

De getekende hoogspanningsvoeding is 
maar een voorbeeld hoe je er een kunt 
bouwen. In de toevoer van de primaire 
zijde zien we dat een tweetal weerstan-
den van 50 Ω zijn opgenomen die er voor 

zorgen dat de diodes en condensatorblok 
ontzien worden tijdens het inschakelen 
van de voeding. Na ongeveer 30 seconden 
kunnen deze weerstanden worden over-
brugd met geschikte relais. De tijd is niet 
echt kritisch en de schakeling die ervoor 
benodigd wordt kan worden meegeno-
men in de logica die gebouwd kan worden 
om de eindtrap te schakelen.
Zelf heb ik een 20A Variac ter beschikking 
welke ik kan gebruiken om de spanning 
op de primaire wikkeling te variëren en 
ben daarmee in staat de hoogspanning te 
regelen.

Het gelijkrichtergedeelte is opgebouwd 
uit series van 5 diodes aan welke elk een 
weerstand van 390 kiloΩ (1Watt) en con-
densator van 10 nF (1kV) parallel staan.
Gebruik bij voorkeur het genoemde type.
Met 5 diodes is deze voeding geschikt tot 
3000 V omdat het een goed gebruik is om 
een veiligheidsmarge in te bouwen. Voor 
hogere spanningen zet je gewoon één of 
meerdere diodes extra in de serie. Je kunt 
natuurlijk ook een gelijkrichter bouwen 
met 4 diodes (bijvoorbeeld 14 kV, 1A) 
maar die zul je dan eerst ergens moeten 
bestellen. De hier gebruikte 1N5408 is 
gangbaar en zal niet moeilijk te vinden 
zijn.

Het condensatorblok is opgebouwd uit 
een serie condensatoren van 330 μF en een 
werkspanning van 400 V, hetgeen overeen 
komt met 33 μF bij 4000 V. De weerstan-
den parallel aan elke condensator zijn na-
tuurlijk bedoeld om de spanning netjes te 
verdelen. Bovendien zullen deze het blok 
ontladen wanneer de voeding wordt uit-
gezet; de capaciteit bloedt dan als het ware 
leeg. 33 μF is voldoende om de uitgangs-
spanning vlak te houden bij een stroom 
van 1,5 Ampère.
Bij de genoemde waardes mag de maxi-
male secundaire spanning van de trans-
formator niet hoger zijn dan 2200 Volt. Na 
gelijkrichting krijgen we dan ongeveer 1,4 
x 2200 Volt = 3000 V. Met deze waardes 
blijven alle componenten binnen de 25% 
veiligheidsmarge die gewenst is.
Om er zeker van te zijn dat de condensa-
toren ontladen worden is een extra serie 
weerstanden opgenomen die dienen als 
reserve. Er bestaat de mogelijkheid om de 
spanningsval over een van deze weerstan-
den te gebruiken om de uitgangsspanning 
te meten. Ik heb er voor gekozen om deze 
meting uit te voeren op een andere plaats 
en wel in de spanningsdeler welke gebruikt 
wordt om te controleren of er hoogspan-
ning aanwezig is bij de buis.
En daarmee hebben we de belangrijkste 
onderdelen van een hoogspanningsvoe-
ding beschreven of…toch niet?

Wanneer men het schema goed bekijkt, 
dan ziet men dat in de B – een weerstand 
is opgenomen van 50 Ω. Deze 50 Watt 
weerstand heeft als doel de stroom te be-
grenzen in het geval dat er vonkoverslag 

WAARSCHUWING
In deze eindtrap worden spanningen gebruikt, welke levensgevaarlijk zijn. Ge-
paste voorzichtigheid is dan ook gewenst. Let bij het gebruiken van bedrading er 
op dat deze over voldoende isolerende eigenschappen beschikt.
Houdt er rekening mee dat bij deze spanningen vonkoverslag kan plaatsvinden 
en zorg voor voldoende afstand tussen de verschillende potentialen. Werk netjes 
en secuur en zorg voor een opgeruimde werkplek. Werk nooit in vermoeide toe-
stand aan dit soort projecten, zeker niet wanneer er spanningen aanwezig zijn.
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(arcing) plaatsvindt. Fabrikanten zoals 
Eimac adviseren een voorziening om 
de stroom in zo’n geval te begrenzen tot 
maximaal 40A bij buizen met een anode-
dissipatie van 1500 Watt. In de praktijk 
gebruiken veel mensen een waarde van 10 
of 20 Ω maar dat is aan de krappe kant.
Gebruik een flink exemplaar van mini-
maal 50 Watt.
Een weerstand van 200 Ω (50 Watt) tus-
sen B – en massa is er voor de extra veilig-
heid.

Zorg absoluut voor bedrading met vol-
doende isolerende eigenschappen! Teflon 
coax waarvan de buitenmantel is afge-
stript kan dienen als een goede vervanger.
Een netfilter aan de ingang is niet verkeerd 
en een overspanningbeveiliging evenmin.
De secundaire kant van de trafo is tweezij-
dig afgezekerd met 2A HRC-zekeringen; 
dit zijn zekeringen met een keramisch 

lichaam welke met zand of iets verge-
lijkbaars zijn gevuld. Gebruik hier géén 
glazen zekeringen, deze zijn te traag en 
kunnen exploderen. Let op de juiste span-
ningsvariant.
Verbind de massa op meerdere plaatsen 
met de behuizing en zorg ervoor dat deze 
op absoluut betrouwbare wijze is verbon-
den met aarde. Als het enigszins kan, doe 
dit dan in meervoud.
Gebruik bij voorkeur 16 mm2. Zorg even-
eens voor een zeer deugdelijke aardverbin-
ding tussen de hoogspanningsvoeding en 
alle andere onderdelen van de eindtrap…
vertrouw niet op eventuele afscherming 
van verbindingskabels. Zie die maar als 
extraatje. Zelf heb ik in de dump 16 mm2 
kabel gevonden welke gebruikt wordt bij 
het lassen en deze middels schroefverbin-
dingen aangebracht.

Wordt vervolgd….
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Data Tijd in UTC Omschrijving

04/24 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/01 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/03 18.00-21.00 Italy activity contest
05/05-06 14.00-14.00 Internationale contest
05/08 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/08 18.00-21.00 VRZA Nederlandse Locator contest
05/15 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/20 08.00-12.00 OK activity contest
05/20 09.00-15.00 OE activity contest
05/22 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
05/26 04.00-20.00 YO contest
05/27 04.00-20.00 YO contest
05/27 07.00-15.00 Italiaanse contest Gargano
06/05 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/09-10 16.00-16.00 DDFM contest
06/09-10 18.00-12.00 VERON ATV contest
06/12 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/12 18.00-21.00 VRZA Nederlandse Locator contest
06/16 14.00-17.30 VRZA WAP contest
06/16 18.00-23.00 VRZA WAP contest
06/16-17 14.00-14.00 Hongaarse contest
06/16-17 14.00-14.00 IARU Regio 1 contest
06/16-17 14.00-14.00 VERON contest
06/19 17.00-21.00 NORDIC / RSGB activity contest
06/26 17.00-21.00 NORDIC / R

04/21 00.00-24.00 Holyland DX contest
04/21 00.00-24.00 TARA digital prefix contest PSK
04/21 05.00-09.00 Estland open contest
04/21 16.00-20.00 Europa sprint contest SSB
04/21-22 12.00-12.00 YU DX contest
04/28-29 12.00-12.00 SP DX contest RTTY
04/28-29 13.00-13.00 Helvetia contest
05/01 13.00-19.00 AGCW QRP/QRP party
05/05-06 00.00-24.00 10-10 international lente contest CW
05/05-06 20.00-20.00 ARI internationale DX contest
05/12 17.00-21.00 FISTS lente CW sprint
05/12-13 12.00-12.00 A Volta RTTY DX contest
05/12-13 21.00-21.00 CQ MIR contest
05/19-20 12.00-12.00 Europese DX contest PSK
05/19-20 12.00-12.00 King of Spain El Rey contest CW
05/19-20 12.00-12.00 EU PSK contest
05/19-20 15.00-15.00 Portugal navy-day contest
05/19-20 21.00-02.00 Baltic countries contest
05/26-27 00.00-24.00 CQ WW WPX contest CW
06/02-03 15.00-15.00 IARU Regio 1 velddag CW
06/09 00.00-24.00 Portugal Day DX contest SSB
06/09 11.00-13.00 Asia Pacific sprint SSB
06/09-10 00.00-24.00 ANARTS WW RTTY contest
06/16-17 00.00-24.00 All Asia DX contest CW
06/16-17 00.00-24.00 SMIRK contest
06/23-24 12.00-12.00 King of Spain El Rey contest SSB
06/23-24 12.00-12.00 Oekraine DX contest digi
06/23-24 14.00-14.00 Marconi memorial contest CW

Contestkalender
Info voor deze kalender graag naar Ad de Bok PE4AD Boterbloemstraat 32, 
5321 RR Hedel, tel. 073-5991756 of E-mail pe4ad@vrza.nl
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