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Hier een beschrijving van een door mij 
bedachte, nieuwe variant op de Fet source 
volger (grounded drain FET). Toegepast in 
de pa0nhc Miniwhip. Geen formules, wel 
nadenken.
REM : G = gate, S = source, D = drain.

Afbeelding1 toont een algemeen gebruikt 
“Source follower” schema met een Jfet, bij 
voorbeeld met een J310. “In” is zeer hoog ohmig, “Uit” is zeer 
laagohmig. Aan “Uit” verschijnt ongeveer dezelfde 
wisselspanning dan die aan “In” is toegevoerd. 
“Ongeveer”, want het geldt alleen voor niet te sterke 
signalen. En er treedt altijd enige verzwakking op.
Een source volger is dus een impedantie omvormer met 
een versterking van iets minder dan 0dB.  
Afbeelding 3. Omdat de drain stroom varieert, varieert ook 
de steilheid van de Jfet, en volgt de source spanning de 
gate spanning niet meer exact. Dit is te herkennen aan de 
kromme Id – Vgs karakteristieken van de J310.
Worden sterkere signalen toegevoerd, dan treedt aan “Uit” 
enige vervorming op.

Afbeelding2 . Als een dual gate MOSfet (Bf998) als source 
volger wordt gebruikt, treedt eveneens bij sterkere ingang 
signalen vervorming op. Het spanning verschil tussen G2 
en S bepaalt de steilheid van de MOSfet. 
S tracht de wisselspanning op G1 te volgen. 
G2 is hier op een vaste spanning ten opzichte van “massa” 
ingesteld. Het spanning v  erschil   tussen G2 en S wisselt dus 
met de aan G1 toegevoerde wisselspanning. En daarmee 
ook de steilheid van de MOSfet. 
Resultaat : Geringere effectieve steilheid, en toenemende 
vervorming bij toenemende toegevoerde signaal sterkte. 
Als de steilheid van die dualgate MOSfet constant zou 
kunnen worden gehouden, dan zou nagenoeg geen 
vervorming meer optreden. 

Afbeelding 5. Bij een Jfet source follower heeft de toevoer 
van sterke signalen variërende spanning verschillen tussen 
D en S tot gevolg, waardoor enige invloed op de drain 
stroom (vervorming).

Afbeelding 4. Bij de Dual Gate MOSfet BF998 hebben 
variërende spanning verschillen tussen D en S nagenoeg 
geen invloed op de drain stroom. Uit deze grafieken blijkt, 
dat dit geldt voor Vg2-s = contant, en Vd-g2 <= 0V.

Als Vg2-s = constant, en Vg2 niet “boven” Vd komt, dan  
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verandert de de steilheid van de BF998 niet, en is de output vervorming daardoor zeer 
gering.

Dat is nu precies wat in de laatste versie pa0nhc Miniwhip bereikt is. 

          De DC instelling van de BF998 in de pa0nhc Minwhip.
Afbeelding 6 : Vg1 = +3,8V. Vs = 3,2V. Vg1-s = +0,6V. Vg2 = +5,9V. Vg2-s = 2,7V. Vd-g2 = 
6V.

          En nu de “truck van Yen” :
Afbeelding 6. Het antenne vlak is via C14 en C16 met G1 en G2 beide 
verbonden. G1 en G2 krijgen dus exact dezelfde wisselspanningen toegevoerd.
Met andere woorden : 
Het wisselspanning verschil tussen G1 en G2 is NUL. 
Omdat S de gate G1 trouw volgt, is het wisselspanning verschil tussen G1 en S 
(bijna) nul. Waardoor ook het wisselspanning verschil tussen G2 en S (bijna) 
nul is. Anders genoteerd :  Vg2-s = 0 V~  .

          Conclusie :
Vg2-s is (nagenoeg) constant, ook bij ZEER sterke uitsturing van T1. 
De steilheid van T1 blijft dan constant totdat Vg2 
boven de voeding spanning uitgaat. 
Omdat Vs = 3,2Vdc, is de maximale onvervormde 
output op C2 : 2 x 3,2V = 6,4 Vpp. 
Vg2 wordt dan maximaal 5,9 + 3,2 = +9,1V.
Vd-g2 is dan nog 11,8 – 9,1 = 2,8V. 
Vg2 blijft dus nog vielig onder de voeding spanning, 
De steilheid blijft gehandhaafd. Met als resultaat : 
Zeer geringe vervorming bij tot 6,4 Vpp of 2,25 Vrms 
of +20 dBm (!) output.
En dat bij slechts 12,6 Vdc voeding spanning.

          Nog enkele details :
D1 en D2 begrenzen tegen voor de gates gevaarlijk hoge de ingang spanningen. R3 en 
R14 begrenzen de gate stromen nogmaals, voor het geval van toch nog dreigende 
overbelasting van de in de BF998 inwendige gate beveiliging diodes (door bliksem of HF 
uit de eigen zend antenne). Bovendien vormen deze weerstanden (met opzet), samen met 
de inwendige gate capaciteiten van de BF998, twee RC Low Pass Filters. Die beperken de 
bandbreedte van deze trap tot ca. 150 MHz, om UHF oscilleer neigingen, en oversturing 
door UHF signalen te voorkomen. Het plaatsen van L1 biedt verder de mogelijkheid, om 
de bandbreedte tot bij voorbeeld 30 MHz verder te beperken, en zo overbelasting van 
aangesloten filterloze breedband SDR ontvanger ingangen te voorkomen. Deze versie 
Miniwhip is zeer IMD-arm, stabiel en betrouwbaar gebleken. 

============= Einde tekst =============

Afbeelding 6. pa0nhc Miniwhip 
ingang.


