Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 16.

Links: de eerste autoradio met bijbehorende antenne en luidspreker.
Midden: “Vossenjacht“ in 1923 met de auto.
Rechts:”Mobiel” in de auto, maar enkel stilstaand mogelijk, geen afstandsbediening achter het
stuur.
Dit zijn foto’s die we kregen van Harvey (Electronics repair shop) te Tulsa, USA. Als er soms
eens een vogel op onze antennes komt zitten, kunnen we daarbij misschien ook eens naar de
volgende foto’s kijken die de elektronicus Harvey met enige humor gemaakt en verzameld
heeft over dieren, vogels, vissen, mooie natuur en enkele foto’s uit het (ook wetenschappelijk)
verleden: https://myalbum.com/album/gUmVY9BF3f6H
UHF transmissielijnen. (uit: Ham Radio m e i 1971).
Voor de beste prestaties op 432 MHz en hoger, is het nodig de transmissielijnen met de
geringste verliezen te kiezen. Hieronder volgen enkele van de geschiktste soorten.
Men is in feite beperkt tot vrij weinig mogelijkheden. De verliezen die eigen zijn aan een
voedingslijn, door de materialen waaruit ze samengesteld is, (en daarbij in veel toepassingen
een impedantie mis-aanpassing kent als gevolg van de dB-optelsom van alle verliezen),
bereiken een punt dat dikwijls onaanvaardbaar is, bijvoorbeeld voor de RG-8/U kabel waarvan
elke OM wel een lengte liggen heeft als een nog betaalbare 50 ohm uitvoering. Twintig meter
RG-8/U veroorzaken 8 dB lijnverlies op 1296 MHz. Veronderstellen we dat 9,6 watt bij de
antenne aankomt, waarvan 3,6 W uitgestraald, dus 6 W weerkaatst, dat in shack door de grote
verzwakking van de kabel echter slechts gemeten wordt als 1 W weerkaatst.
Dit zijn onaanvaardbare toestanden met in dit geval slechts 3,6 W effectief uitgestraald
vermogen. Zonder twijfel hebben OM’s zoals PA6NL= PE0MAR, een bekend VHF/UHF/SHF
contest-station (op 145,472 en 1296 MHz) of bv. Henk PA0C (op 10 GHz) af te rekenen met
het een mouw passen aan dergelijke verliezen. De oplossing voor de problemen ligt in een
goede impedantie-aanpassing van de transmissielijn aan de antenne, en het gebruik van een
voedingskabel met lage verliezen. Indien men in het voorbeeld, UHF-kabel zou toegepast
hebben, goed impedantie-aangepast aan de antenne, met een nominaal verlies van 3 dB, en
een gemeten halve watt gereflecteerd vermogen, dan zou met 60 watt uitgangsvermogen van
de zender, en 3 dB lijnverlies (30 watt) en 1 watt effectief weerkaatst, toch nog 29 watt
effectief uitgestraald zijn. Dat betekent natuurlijk toch nog altijd de helft van het vermogen dat
verloren gegaan is, maar al een beter resultaat, in acht genomen dat we zitten niet op HF,
maar op 1296 MHz of 23 cm. Dit kan bereikt worden met een voedingskabel met goede
kwaliteit zoals de RG -17/U, dan wel voorzien van de juiste bijpassende connectoren.
Tabel met enige vergelijkingen:
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De drie eerst vermelde, zijn niet geschikt voor ZHF, UHF, SHF en hogere frequenties, en zijn
slechts vermeld ter vergelijking.
PVC-2 is een niet-besmettelijke, niet vervuilende polyvinylchloride, terwijl PVC-1 een wel
polluerende, contaminerende plastiek is, die men aantreft in de RG-8/U kabels van sommige
fabrikanten, iets wat veel OM’s niet weten, zodat ze met een schadelijke kabel bezig zijn, die
zelfs de lucht in hun shack kan vergiftigen.
Pt= polypropyleen - terephthalaat, dat kan afhankelijk van het vervaardigingsproces zelfs een
geleidende plastiek zijn.

De kabels met aluminium buitengeleider zijn niet buigzaam of plooibaar en in dat verband kan
de mechanische vervorming van de transmissielijn ernstige storingen veroorzaken op bv. 1296
MHz. Bij het onder de grond ingraven van kabels, is het wel nodig, vooraleer men daar aan
begint, de kenmerken die vermeld worden door de fabrikant van de kabel, goed na te lezen om
er zich van te overtuigen of dat wel toegelaten is. Onder meer betreft het de waterdichtheid,
dus of de buitenmantel doorlatend is voor water of waterdamp. Bijna onzichtbare fijne gaatjes
in de (soms poreuse) plastieken bedekking van het omhulsel rond de twee metalen
concentrische geleiders en/of hun bijkomende afscherming, zijn bijna onafwendbaar tijdens de
vervaardiging. Sommige dure kabels met aluminium buitengeleider zijn met inert gas gevuld,
bijvoorbeeld aan boord van schepen met stikstof of waterstof of helium onder druk.
Verschillende gasvullingen hebben dan wel uitstekende verlieskenmerken, maar als de druk in
de loop van de tijd om de een of andere reden, zoals een lek of veroudering wegvalt, zal het
vocht zoals zout zeewater, onvermijdelijk binnendringen, en de goede eigenschappen
aantasten of vernietigen, grote energieverliezen veroorzakend.

Tenzij er druk met compressoren beschikbaar is, kiest men daarom soms voor dergelijke
toepassingen in barre omstandigheden, voor met schuim gevulde lijnen of kabels.
Transmissielijnen als coaxiale kabels met een andere Zo dan 50 of 75 ohm (uittreksel
uit ARRL mededelingen in 2012).

Korte beschouwing over symmetrische transmissielijnen,’twin’ of lintlijn,
Vroeger werd veel meer dan vandaag symmetrische twin of lintlijn van 300,450,600 ohm
aanbevolen, bv. voor het voeden van ruit-of rhombische antennen, die trouwens zeer goed
toepasbaar zijn op ZHF en UHF, onder meer voor de DX-ontvangst van ATV-kleuren televisiebeelden. Op UHF blijkt echter vooral bij deze soort voedingslijnen de kwaliteit na enkele jaren
achteruit te gaan omdat de isolatie tussen de twee stroomgeleidende draden van chemische
structuur verandert, verhardt en afbrokkelt, poreus wordt, waardoor de karakteristieke
impedantie van deze soort voedingslijnen verandert met de daaruit voortvloeiende
misaanpassing in het systeem waarin ze toegepast worden. En bij het leggen in scherpe
bochten, barst de isolatie en dringt het water door die spleet naar binnen .

Het toverwoord is dus: ”flexibele” lijn of kabel, bijvoorbeeld nodig rond de antenne motor van
een draaibare beam, en het is in dat kort stuk kabel dat vaak een groot deel van het totale
lijnverlies in een goed antennesysteem optreedt. Gebruik daarvoor minstens RG-14/U, er
rekening mee houdend dat bv. in de (bv.) 3 meter RG-8/U (50 Ω) of RG-9/U (75 Ω) rond de
antennemotor, 0,7 dB, of bijna 10% energieverlies optreedt in een ZHF of UHF installatie.

Keren we terug naar het voorbeeld van scheepsinstallaties met o.a. radarsystemen. Natuurlijk
hebben golfpijpen op SHF en EHF vandaag uitstekende eigenschappen op deze frequenties,
met geringe verliezen. Echter, dezelfde drukproblemen treden op en doen zich voor als bij
gasgevulde coax. Ook duiken er problemen op bij het maken van hoeken en bochten, en
impedantietransformaties van bv. golfpijp naar koaxiale kabel, om nog niet te spreken over de
hoge kosten die dergelijke overgangen met zich meebrengen. Daarbij komt het probleem van
de koppelstukken bij golfgeleiders, en de verbindingen of types koaxiale fittingen, waarbij
geëist wordt dat bij allerlei overgangen de impedantie niet verandert. Veel gebruikte serie-uhffittingen zijn van het type PL-259 of N-types, die moeten zorgen voor het behoud van een
konstante impedantie, en ze hebben het voordeel dat ze redelijk weerbestendig zijn.
Bovendien maakt de N-type connector de goedkope beschikbaarheid op de markt
aantrekkelijk. De grote verscheidenheid aan connectoren komt tegemoet aan, en past op bijna
elke soort transmissielijn/kabel die men kiest, waaronder de soorten uit de hier bovenstaande
tabellen. Het blijft wel duidelijk dat de transmissielijn onder alle omstandigheden voor gelijk
welke ZHF, UHF, SHF. toepassing zo kort mogelijk moet zijn.
Filters.
Het onderwerp ‘filters’ is zo uitgebreid, dat daarover dikke boeken geschreven zijn: laagdoorlaat, hoog-doorlaat, band-doorlaat, bandstop, enz.

Sallen Key met operationele versterkers, Butterworth, Tchebyshev, elliptische, Besselse, mafgeleide filters, kristal-filters, LC-filters, RC-filters, enz.
We zullen ons (met enkele uitzonderingen voor de decametrische banden) beperken tot vooral
het ZHF en UHF gebied, ook enkele voor SHF, op die manier een frequentiegebied afbakenend
dat minder goed gekend is, maar daarom niet minder interessant. Personen die op dit gebied
een belangrijke rol gespeeld hebben:

Bode analyse en Bode dîagrammen.
Hendrik Bode werkte (als Nederlander) bij de Amerikaanse Bell Telephone, zoals zo vele
andere grote namen uit de wereld van de elektronica. De bijdrage die hij leverde, bestaat er
in, dat men snel, vrij nauwkeurig, en met éen oogopslag overzienbaar, het gedrag (de grootte
en de faze-hoek) van eenoverdracht-uitdrukking Vuit/Vin van een vierpool kan voorstellen,
getekend in functie van de frequentie. De frequentie f of de pulsatie ω= 2*π*f wordt hierbij
meestal in een x/y- assen-kruis, op logarithmische schaal voorgesteld op de x-as. Men kan een
Bode voorstelling ook maken in het zogenaamd s- of p-vlak, wat te maken heeft met een
voorstelling met complexe getallen: s= p= j*ω, hetgeen onder meer Nyquist deed m.b.t. het
onderzoek van de stabiliteit van systemen in het algemeen, en van elektronische versterkers in
het bijzonder. Beide voorstellingen zijn in feite equivalente, ze zijn ≈ gelijkwaardig. Ook uit de
Bode- grafische voorstelling, kan men de (betrekkelijke) stabiliteit van een systeem aflezen.
Nyquist interesseerde zich ook voor filters. In het bijzonder filters in combinatie met
versterkers, De Nyquist theorie komt vrij uitgebreid aan bod in elke studie over servosystemen, enover terugkoppeling in versterkers, en robotica-systemen.
Logarithmische schalen.
Logarithmische schalen vereenvoudigen de voorstelling, het manipuleren, en het inschatten
van de kenmerken en resultaten die blijken uit een Bode-diagramma.
Men gebruikt een logarithmische schaal op de frequentie f- of op de pulsatie ω-as, de abscis of
x-as omdat men dan een veel groter frequentiebereik op een beperkte lengte van een gerichte
as kan voorstellen, en derhalve een beter overzicht heeft op de voorgestelde toestand.
Door een logarithmische of een dubbel-logarithmische (ook de y-as is dan logarithmisch geijkt)
voorstelling te gebruiken, gaan krommen in grafieken vaak over tot rechten.
De grootte G(jω) of H(jω) die men als versterking of als amplitudeaantreft in de studie van de
overdrachtfunctie van versterkers, verzwakkers, filters, servo-systemen, e.d., wordt dan op de
ordinaat of y-as van het Bode diagramma (bij Nyquist kan het ook gaan over G(s) of H(s) met
s= de Laplace operator) eveneens op een logarithmische schaal voorgesteld, en uitgedrukt in
decibels (G(jω))dB= 20*log10|G( jω)|.
Grafisch voorbeeld: voorstelling van een overdracht-functie G(s)= 10/[s*(0,1*s+1)]

Door de logarithmische verwerking van dergelijke funkties, zullen bv. produkten van
versterkingen of verzwakkingen in cascade-schakelingen van versterkers en netwerken,
overgaan tot sommen van termen, waardoor zowel de berekeningen als de grafische
voorstellingen vereenvoudigen. Zo zal bv. de grafische voorstelling van

op logarithmische schaal overgaan tot het algebraisch samenstellen of samenvoegen van drie
eenvoudige amplitude- voorstellingen, namelijk deze van 100, van [1 + j(ω/10)], en van 1/(2
+ jω).
Octaven en decaden.

lndien men de pulsatie ω of de frequentie f= ω/2π op een logarithmische schaal voorstelt, dan
noemt men een decade= het interval tussen twee frequentie- of pulsatie-waarden, waarvan de
verhouding gelijk is aan 10. Een octaaf duidt een verdubbeling aan.
Voorbeeld: in de grafiek hieronder komt een afstand op de x-as of abscis van f1/10 naar f1
overeen met een decade.

De steilheid van de groene rechte lijn bedraagt dan -20*log10(10)= -20*1= -20 dB.
Daarentegen betekent f1/4 tot f1/2 een verdubbeling, dus een octaaf, en dan meten we op de
ordinaat of de amplitude-as een sprong van -12 dB naar -6 dB, dus een verschil van (-) 6 dB
per octaaf.

C en R combinaties als filtertypes.

Laag doorlaat filter

Hoog doorlaat filter

Beide types vindt men typisch terug in toon-aanpassingsschakelingen van laagfrequent
versterkers (voorbeeld: ”Baxendal-toonregeling).
In een RC-filter met twee componenten R en C gedragen de weerstand R en de reactantie van
de condensator (XC) zich als een spanningsdeler die over de ingang wordt geplaatst.
Hoog doorlaat:
Op lage frequenties waarop XC veel groter is dan R, zal het aandeel van de signaalspanning
over R kleiner zijn dan die over C, en dus wordt bij een hoog doorlaat cel de uitgangsspanning
verzwakt waargenomen t.o.v. de ingangsspanning. Op hogere frequenties werkt XC= 1/(j)ωC
praktisch als een kortsluiting en wordt de gehele inhoud van de ingangsspanning overgedragen
naar de uitgang over de weerstand R zodat er in dat geval weinig of geen verzwakking zal
optreden.
Samengevat kan men stellen dat de bedoeling van een hoog doorlaat filter is, de amplitude
van de lagere frequentiespanningen te verkleinen. Een andere vaststelling is, dat de weerstand
R konstant is op elke frequentie, maar in tegenstelling daarmee, dat de stroom die
(schijnbaar) door de condensator (C) vloeit, beperkt wordt door de capacitieve reactantie XC,
die groter is op lage frequenties dan op hoge frequenties. Deze vaststellingen laten zien hoe de
winst, of juister omschreven als de overdrachtsfunctie (V uit/Vin), op hoge en lage frequenties
verschilt vanwege de relatieve waarden van (vooral) XC en R.

Deze eenvoudige uitleg houdt echter geen rekening met de fazeverhoudingen tussen
condensatoren (of spoelen) en weerstanden. Om de spanningswaarden over de componenten
van een filter nauwkeuriger te berekenen, is het noodzakelijk om rekening te houden met de
fazehoeken, waarin de weerstand en de reactantie samen een rol spelen.
Voorbeeld -probleem van een hoog doorlaat, waarin ook de faze aan bod komt:

Men vraagt de (Vpp=) piek-tot- piek -spanningen (Vr) die over R, en (Vc) over C verschijnen te
berekenen, indien een wisselspanning Vs= 2 Vpp met f= 1 kHz op de ingang van de kring wordt
toegepast.
Mogelijke te volgen stappen bij het oplossen van de vraagstelling:
Zoek de waarde van de capacitieve reactantie XC met behulp van:

Gebruik de impedantiehoek om Z (de impedantie van de volledige kring) te vinden.
Omdat de ingangsspanning Vs over de volledige Z staat, kan men de spanning per ohm
impedantie berekenen:

Omdat het aantal volt per ohm in een seriekring hetzelfde is voor elk onderdeel, kan het
resultaat van stap 3 dienen om de spanningen over C en over R te zoeken.

Met deze berekende spanningen over beide onderdelen, kan men een vectordiagram tekenen,
waarvan we uit de eigenschappen van elektrische componenten weten dat de spanning over
een condensator 90 graden naijlt t.o.v. de stroom, maar die stroom wordt in een fazediagram
altijd gekozen als een reële stroom, dus een stroom door de weerstand of het spanningsverval
over de weerstand, voorgesteld op de x-as van een vectordiagram.
Dit levert de volgende grafische voorstelling op:

De fazehoek θ kan zowel uit de cosinus- als uit de tangens-definitie uit de driehoeksmeetkunde
uit deze figuur afgeleid worden. Laten we kiezen voor de tangens: tg(θ)= VC/VR= 1,45/1,37=
1,058394, met daaruit θ als boog tangens of arctan (0,58394)= 46,628º.
Laag doorlaat: de plaats van de componenten R en C is omgewisseld t.o.v. het vorig voorbeeld met een
hoog doorlaat:

Op lage frequenties zal bijna de volledige grootte van de ingangsspanning terug te vinden zijn
over de uitgang omdat XC= 1/jωC, maar op hoge frequenties zal de condensator een
kortsluiting betekenen, zodat de doorlaatkromme er eerder als rechts staand zal uitzien.
Voor dit type laag doorlaat filter, worden alle frequenties onder het fc- cut-off punt onveranderd
doorgegeven, met weinig of geen verzwakking, en men zegt dat ze in het doorlaatband
gedeelte van het filter liggen. Deze zone vertegenwoordigt de bandbreedte van het filter.
Frequenties boven fc zullen sterk verzwakt worden. Men zegt dat ze in de stop-band van het
filter liggen.
Voorbeeld-probleem van een laag doorlaat filter.
Een laag doorlaat filter bestaat uit een weerstand van 4,7 kΩ in serie met een condensator van
47 nF, en is met de ingang aangesloten over de uitgang van een 10V sinusspanning- generator.
Men vraagt de uitgangsspanning (Vuit) te berekenen op een frequentie van 100 Hz, en
vervolgens op een frequentie van 10000 Hz of 10 kHz.
Oplossing.
De uitgangsspanning op een frequentie van 100 Hz wordt als volgt gevonden, de
spanningsdeling in acht nemend:

Uitgangsspanning op een frequentie van 10 kHz:

Frequentieweergave.
Uit de gevonden resultaten kunnen we zien dat, aangezien de frequentie van de spanning die
op het RC-netwerk wordt toegepast, stijgt van 100 Hz tot 10 kHz, de spanning over de
condensator daalt, waardoor de uitgangsspanning (Vuit) van de kring daalt van 9,9 V naar
0,718 V.
Door de netwerk- uitgangsspanning te tekenen voor verschillende waarden van de frequentie
van de ingangsspanning, kan de amplitude in functie van de frequentie-weergavekromme in
een Bode-diagram als volgt voorgesteld worden, en ook het overeenkomend fazeverloop
berekend worden:

Bode diagramma van een eerste-orde laag doorlaat filter.
Het amplitudeverloop van de kromme laat zien dat voor lage frequenties het ingangssignaal
rechtstreeks wordt doorgegeven naar de uitgang, hetgeen resulteert in een transfer- of
overdracht-karakteristiek van bijna 1, dus vlak wat de amplitude betreft, tot het afsnij
frequentiepunt bereikt (ƒC) wordt. Na deze afsnijfrequentie neemt de weergave van de kring af
met een helling of steilheid van -20 dB/decade of -6 dB/octaaf, soms "afrollen" genoemd.
Eventuele hoogfrequente signalen die worden toegepast op het laag doorlaat filter, zullen
boven dit afsnijpunt sterk verzwakt worden, men zou samengevat kunnen zeggen, dat de
uitgangscondensator ze kortsluit.
De "cut-off", "hoek-frequentie " of "breekpunt" frequentie wordt gedefinieerd als de frequentie
waarvoor de capacitieve reactantie en de weerstand gelijk zijn: R= Xc= 4,7 kΩ met de cijfers
van dit voorbeeld. Wanneer dit optreedt, wordt de uitgangsspanning verzwakt tot 70,7% van
de ingangsspanning of -3 dB= 20 log (Vuit/Vin)). Hoewel R= Xc, is de uitgangsspanning toch
niet de helft van de ingangsspanning (maar 0,707 van de ingangsspanning). Dit komt omdat
ze gelijk is aan de vectorsom van de twee spanningen (deze over R en deze over C), en hier
niet gewerkt wordt met rekenkundige sommen.
Faze.
Aangezien het filter een condensator bevat, ijlt de fazehoek (Φ) of (θ) van de
uitgangsspanning over de condensator na op die van de ingangsspanning, en op de -3 dB
afsnijfrequentie (ƒc) is de uitgangsspanning - 45º uit faze. Dit is te wijten aan de tijd die nodig
is om de platen van de condensator op te laden als de ingangsspanning verandert, waardoor
de uitgangsspanning (de spanning over de condensator) achterloopt t.o.v. die van het leidende
ingangssignaal. Hoe hoger de frequentie van de ingangsspanning die op het filter wordt
toegepast, des te meer de condensator-faze zal naijlen op deze van de ingangsspanning, en de
kring geraakt steeds meer uit faze. Het afsnij frequentiepunt en de fazeverschuivingshoek
kunnen (met de gegevens uit de opgave) gevonden worden uit de de volgende vergelijkingen:

Daaruit volgt dat voor het voorbeeld met een enkelvoudige laag doorlaat filtercel, de
afsnijfrequentie met de gegevens uit de probleemopgave ingevuld, gelijk is aan 720 Hz, bij een
uitgangsspanning van 70,7% van de ingangspanningswaarde, en een faze achteruit
verschuivingshoek van - 45º.
Terugkomend op de afsnijfrequentie. (fc= fc.o.= fcut off= f-3 dB).
fc is de frequentie waarop het filterverlies gelijk is aan -3 dB. Dit is een handige manier om de
doorlaatband- en de stopband- grenspunten aan te duiden. Daarnaast bestaat er een manier
om de frequentieweergave (karakteristieke kromme) van een filter te normeren, hetgeen er op
neer komt dat men de amplitude en de frequentie kan uitdrukken in procenten tussen 0 en 1.
Daarvoor volstaat het bv. in de frequentieschaal (de x-as of abscis in een xycoördinatensysteem), de frequenties te delen door fc.
Een voorbeeld van een andere genormaliseerde karakteristiek, waarop men de frequenties op
de f-schaal moet vermenigvuldigen met fc= fco is:

Met een genormaliseerde of genormeerde weergave, kan een ontwerper snel een filter
omschrijven met hetgeen nodig is, om aan bepaalde systeemvereisten te voldoen.
Bijvoorbeeld, bij een laag doorlaat filter, is het bovenste gewenste frequentiebereik van de
doorlaatband gelijk aan 0,9 maal de afsnijfrequentie. Als de vereiste bandbreedte gelijk is aan
0 Hz (=gelijkspanning) tot 225 MHz dan is fco gelijk aan 250 MHz. Inderdaad 0,9 x 250= 225.
Tweede-orde doorlaat filter.
Tot nu toe hebben we gezien dat eenvoudige eerste-orde RC laag doorlaat filters kunnen
gemaakt worden door een enkele weerstand in serie te verbinden met een enkele condensator.
Deze opstelling die 1 pool heeft [de verklaring van het begrip ‘pool’ volgt hier onder], vertoont
een verzwakking met een afrollings- helling van -20 dB /decade voor frequenties boven het
cut-off punt fC= ƒ-3dB. Echter, blijkt in sommige filtertoestanden, de -20 dB/decade (-6
dB/octaaf) niet genoeg te zijn om een ongewenst signaal te verwijderen. In dat geval zal men
twee filtercellen achter elkaar, of ‘in cascade’ toepassen, in het volgend voorbeeld getoond
voor RC-filters, maar een opvatting die tevens geldt voor LC -filters.

Tweede-orde laag doorlaat filter.
De bovenstaande kring maakt gebruik van twee passieve eerste-orde laagdoorlaat filters die
achter elkaar worden geplaatst tot een geheel, om een tweede- orde, of tweepolig
filternetwerk te vormen.

Hoe meer (RC of LC-) cellen we toevoegen, des te hoger de orde van het filter wordt. Als een
aantal (= n) van dergelijke cellen samen worden gecascadeerd, staat een dergelijk filter
bekend als een "n-de-order" filter met een afrolhelling van n x -20 dB/decade. Zo zal
bijvoorbeeld een tweede-orde filter een richtingscoëfficient of schuinte vertonen van -40
dB/decade (-12 dB/octaaf), Een vierde-orde filter heeft een helling van -80 dB/decade (-24
dB/octaaf) enz. Dit betekent dat, als de orde van een filter wordt vergroot, de afrolhelling
steiler wordt, en de flanken van een doorlaatband of stopband maken dat het filter nadert tot
zijn ideale karakteristieke kromme en dat is in feite een rechthoek. Voorbeeld van de
amplitude= functie van de frequentie of van de Vuit/Vin overdracht-karakteristiek van een
tweede orde filter:

Een laagdoorlaatfilter van de derde orde wordt gevormd door een eerste-orde en een tweedeorde laagdoorlaatfilter te koppelen, door ze gewoon in serie te plaatsen of in cascade. Hoewel
er geen limiet bestaat aan het cascaderen van filtercellen, neemt de Vuit/Vin= hier ‘winst’ of
‘gain’ genoemd, (alhoewel het een overdrachtfunctie is) af, en de nauwkeurigheid van het
uiteindelijke filter ook. Bij het in serie plaatsen van identieke filtercellen, wordt de winst op de
afsnijfrequentie (fc) verminderd (=verzwakt) met een hoeveelheid die in verhouding staat tot
het aantal filtertrappen, terwijl de afrolhelling toeneemt. We kunnen de grootte van deze
verzwakking bepalen met behulp van de volgende uitdrukking, die geldt voor de laag doorlaat
gain of winst= (Vuit/Vin) op de cut-off frequentie fc:

Hoe groter het aantal trappen n, des te groter de noemer wordt, dus des te meer de winst
afneemt. Men kan in feite moeilijk over een winst of gain spreken bij een passief filter dat zelf
geen inwendige bronnen bevat, m maar de terminologie is wat ze is. Zo zal voor een tweeledig
passief laagdoorlaatfilter de winst op ƒc bepaald zijn door Vuit = (0,707 x 0,707)*Vin= 0,5*Vin
(= -6 dB). Bij een passief laag doorlaat filter van de derde orde wordt dit 0,353*Vin (-9 dB),
de vierde orde geeft 0,25*Vin (-12 dB), enz.
De waarde van fc is voor een tweede orde passief laag doorlaat filter bepaald door de grootte
van de componenten R en C, en te berekenen met de volgende uitdrukking:

Wat de -3 dB frequentie betreft voor een tweede orde laag doorlaat filter, geldt:

met n= 2 in de uitdrukking onder de vierkantswortel.
ƒ-3dB is de nieuwe -3 dB-doorlaatband frequentie als gevolg van de toename van de filterorde. In de praktijk werkt elke volgende cel in een filter als een belasting voor de vorige cel,
hetgeen niet zo gunstig is. Daarom raden sommige ontwerpers van meerdere-orde filters aan
om de ingangsimpedantie van elke volgende cel te vergroten. Bijvoorbeeld R2= 10 x R1 en
C2= 1/10 C1.
Band doorlaat filter dat bestaat uit een hoog doorlaat filter, gevolgd door een laag
doorlaat filter.

We hebben afzonderlijk naar laag doorlaat filters, en hoog doorlaat filters gekeken. Maar wat
gebeurt er als we ze combineren tot een enkel filter. In dit geval vormen R1 en C1 een hoog
doorlaat filter, terwijl R2 en C2 een laag doorlaat filter vormen. Met het oog op het
onderzoeken van deze combinatie, kiezen we willekeurig een afsnijfrequentie, of in dit geval
een pulsatie om gemakkelijker te rekenen: ωco1= 10 radialen/sec. voor R1 en C1, en een
hogere cutoff pulsatie ωco2= 10000 radialen/sec. voor R2 en C2. De feitelijke hoekfrequenties
zijn onbelangrijk, zolang ωco1 maar kleiner is dan ωco2. In dat geval laten R1 en C1 signalen
door, die ook door R2 en C2 worden doorgegeven.
Het is ook mogelijk om de twee filtercellen om te wisselen, en het laagdoorlaatfilter als
eerste te plaatsen. Dan grenzen de twee weerstanden R1 en R2 niet meer aan elkaar zoals
in de vorige opstelling, en dan zal R1 de enige weerstand zijn die Vuit ziet t.o.v. de massa of
aarding. Daarnaast zal de tweede filter- sectie een andere soort belasting aanbieden aan de
eerste sectie. Omdat de laag doorlaat-sectie een hogere afsnijfrequentie (fco2 of ωco2) heeft,
zullen R2 en C2 grotere impedanties vertonen, en vertegenwoordigen ze een kleinere
belasting voor R1 en C1, dan het geval zou zijn in het geval, voordat de cellen werden
omgewisseld. Er zal daarbij blijken dat de twee filtercellen vrijwel onafhankelijk van elkaar
werken, ook al zijn ze elektrisch verbonden.
Frequentie-weergave met meer informatie.
Als we de hierboven genoemde afsnijfrequenties toepassen, verschijnt de volgende
weergavekromme voor de combinatie van de twee filtercellen hoog doorlaat, gevolgd door
laag doorlaat in cascade:

R1 en C1 zorgen voor de onderdrukken de spanningen met lagere frequenties, terwijl ze
hogere frequentie-signalen doorlaten.
Deze laatste worden ook door R2 en C2 doorgegeven, zolang hun frequentie niet te hoog
wordt. Frequenties boven ωco2 worden door C2 afgeleid naar de massa, en komen daardoor
niet voor in de uitgangsspanning Vuit. De breedte van de door dit filter doorgelaten band van
frequenties, hoeft geen drie decaden te bestrijken, zoals in de hierbovenstaande grafiek
voorgesteld. De twee delen van ditt banddoorlaatfilter, want dat is het geworden, kunnen
onafhankelijk van elkaar worden aangepast om de doorgelaten band zoveel mogelijk te
verbreden of te beperken. De kleinste doorlaatband treedt op, wanneer ω co1 gelijk is aan
ωco2. Dan piekt de weergavekromme op de wederzijdse, gelijke afsnijfrequentie en rolt ze
aan weerszijden af. Indien men zou proberen om ωco1 groter te maken dan ωco2, dan zal dit
band doorlaatfilter alle frequenties blokkeren, en aan de uitgang van dit gecombineerd filter
zal geen enkele uitgangsspanning gemeten worden.
Faze-weergave met meer informatie:
Omdat het banddoorlaatfilter eigenlijk bestaat uit twee onafhankelijke eerste-orde filters, is
de faze-weergave van het geheel gelijk aan de combinatie van de fazereacties van de twee
afzonderlijke secties. Deze gecombineerde fazeweergave wordt door de volgende grafiek
weergegeven.

In dit geval is de doorlaatband drie decades breed. De fazeverschuiving is slechts nul voor
een zeer smal frequentiebereik. Een bredere doorlaatband zou een bijbehorend breder
frequentiebereik vertonen zonder fazeverschuiving. Een smallere doorlaatband zou over een
kleiner frequentiebereik beschikken zonder fazeverschuiving. In het geval dat de twee
filterafdelingen dezelfde afsnijfrequentie hebben, wordt de fazeverschuiving die veroorzaakt
wordt door de laag doorlaat sectie, op de afsnijfrequentie geannuleerd door de
fazeverschuiving, veroorzaakt door de hoog doorlaat cel. Het gevolg hiervan is, dat enkel de
afsnijfrequentie, de enige frequentie is zonder fazeverschuiving in dat bijzonder geval.
Korte samenvatting in Bode-diagramma termen:
Bode diagramma’s beschrijven hetzelfde gedrag als Nyquist diagramma’s van vierpolen zoals
filters.
Bij een RC- laag doorlaat filter treedt er een fazeverschuiving op tussen 0° and 90°, wat Vin en
Vuit betreft, en de grootte van die fazeverschuiving hangt af van de frequentie van de
ingangsspanning. Tevens is Vuit= VC omdat de uitgangsspanning afgenomen wordt over de
condensator, zodat de faze van de uitgangsspanning over -90° achteruit ijlt t.o.v. de
ingangsspanning.

Wanneer men met behulp van deze diagrammen de werking van een hoog doorlaat filter
probeert te verklaren, blijkt dat:
• De uitgangsspanning van het filter op lage frequenties veel kleiner is dan de ingangsspanning,
* De fazeverschuiving bedraagt maximaal 90° met de uitgangsfaze die vooruitverschoven is
t.o.v. de ingangsfaze.
• Op hoge frequenties bestaat er weinig of geen verschil tussen de relatieve amplitude van de
uitgangsspanning, en de ingangsspanning, en er treedt weinig of geen fazeverschuiving op.
* Op de hoekfrequentie ωco bedraagt de fazeverschuiving 45°, en daaronder toont de Bodegrafiek dat de frequentieverhoging met een stabiele snelheid van -20 dB per decade afneemt.
* Omdat filters met L en C de fazeverhoudingen van sineusgolven beïnvloeden kunnen
diezelfde kringen dienen om de faze van signalen te veranderen, in plaats van de amplitude.
Omdat we hieronder weldra overschakelen op LC-filters die belangrijker zijn voor OM’s op HF,
ZHF, UHF… gebied, dan RC’s die geschikter zijn voor de lagere frequenties, plakken we
hieronder ter vergelijking reeds een Bode-karakteristiek van een hoog doorlaat LC-filter.

Het controleren van de bandbreedte.
Elke versterker moet in het ideaal geval een bandbreedte bezitten die geschikt is voor het
frequentiebereik dat men voor ogen heeft. Een te beperkte bandbreedte zal resulteren in het
verlies van sommige belangrijke informatie of spanningen, een te grote bandbreedte zal de
poort openstellen voor ongewenste signalen, dus overlast en ruis. Laten we als voorbeeld een
klasse A versterker bekijken.

Klasse A gemeenschappelijke emitter versterker.
De klasse A versterker in geaarde emitter-schakeling is op de basis uitgerust met een
spanningsdeler die zorgt voor een gelijkspanningspolarisatie, en er zitten ook typische
wisselstroom componenten in zoals de condensatoren C1 tot C4, die dienen om een op de
ingang toegepaste wisselspanning te verwerken. Ze hebben een waarde die de grootte van de
versterking en van de bandbreedte bepaalt. De te versterken spanning moet door de ingangsen uitgangs-koppelcondensatoren C1 en C2 passeren, als ze van de ingang naar de uitgang
gaat. De hoofdfunctie van deze condensatoren is het verschaffen van een blokkering van
gelijkspanningen om deze versterker te isoleren of tegen beïnvloeding te beschermen t.o.v. de
vorige en de volgende trappen. Maar omdat de werking van condensatoren frequentieafhankelijk is, kunnen ze een invloed uitoefenen op de bandbreedte van de versterker.
C1, samen met R1, R2 en de ingangsweerstand van de transistor, vormt een hoog doorlaat
filter, en C1 heeft normaal gesproken een vrij grote capaciteit, waardoor de hoekfrequentie of
pulsatie ω van het filter laag is.

Op frequenties onder de afsnijfrequentie van de vermelde combinatie van weerstanden en C1,
zal de winst van de versterker dalen. C2 zal op een soortgelijke manier invloed uitoefenen op
de ingangsimpedantie van elke volgende kring of schakeling, hetgeen zal bijdragen tot een
afname in winst op de lage frequenties.
De emitter-ontkoppelcondensator C3, die over de emitterstabiliserende weerstand R4 is
aangesloten, is bedoeld om elke wisselspanning tussen de emitter en de massa kort te sluiten,
om te voorkomen, dat deze spanning zou optreden als negatieve terugkoppeling, waardoor de
versterking van de versterker zou dalen. De relatief grote waarde van C3 verwijdert vrijwel alle
wisselstroom-componenten uit de emitterkring, maar zal wel wat reactantie vertonen op de
laagste frequenties die dus wel zullen tegengekoppeld worden en minder versterkt.
C3 draagt dus bij tot een grotere versterking over een groot stuk van de bandbreedte, maar
niet op de laagste frequenties. Samengevat kan men dus stellen dat de waarden van C1, C2 en
C3 gekozen moeten worden, om in een filtertoepassing, de vereiste afname in de versterking
op het lage frequentie einde van de bandbreedte te bewerkstelligen.
Op de hoge frequenties neemt de versterking af door de aanwezigheid van kleine
hoeveelheden inductieve reactantie (die toeneemt met frequentie) binnen de bedrading en
binnen de componenten van de schakelingen. Deze invloeden zijn niet direkt herkenbaar
omdat ze bv. binnen in een actieve versterker zoals een tranistor, een buis, of een I.C. zitten.
Zowel CMOS als bipolaire transistoren vertonen reeds een eigen capaciteit over hun
aansluitingen.

De basis-collektor- en basis-emitterverbindingen van een bipolaire transistor vormen
condensatoren met een zeer kleine capaciteit door de (isolerende) verarmingslagen aan
weerszijden van de basis. Op de zeer hoge frequenties (normaal gesproken, meerdere
honderden MHz), vormen deze kleine condensatoren negatieve terugkoppelpaden met
tegenfaze-signalen tussen de collektor en de basis, en in-faze signalen over de basis-emitterverbinding. Elke transistor kent daarom een grens aan de versterking op de hoogste
frequenties die hij nog aankan, en daarover spreekt men als over de afsnijfrequentie fT, of met
de veel gebruikte term fc (c= co= ‘cut-off) die we reeds ontmoet hebben bij filters.
Dat is de frequentie waarbij de signaalstroomversterking hfe van een transistor tot 1 daalt.
Als de versterking begint af te nemen met 6 dB per octaaf (een verdubbeling in frequentie
zoals in Bode-diagrammen) voordat fco = fT is bereikt, dan moet de transistor worden toegepast
op frequenties die aanzienlijk lager zijn dan fT. Door de betrekking die bestaat tussen de
frequentie en de versterking in transistoren, wordt f T soms het “versterking x bandbreedte
produkt” genoemd. Strooicapaciteit kan tussen een dicht verpakte bedrading en componenten
ook de versterking op de hoge frequenties verkleinen, maar ook andere problemen
veroorzaken, zoals onstabiliteit en oscillaties, zodat vooral de bovenste grens van de werking
van een versterker door een aantal oorzaken negatief wordt beïnvloed.
Gelijkaardige overwegingen kunnen gemaakt worden over transistor versterkers die
samenwerken met L/C afgestemde kringen, waarvan hieronder een doorlaatkromme-voorbeeld
van een smalband hoogfrequent versterker.

Constante k-filters werden uitgevonden door George Campbell. Hij publiceerde zijn werk in
1922, maar had de filters toen al een tijdje ontworpen, terwijl zijn collega bij de AT&T Co, Otto
Zobel, inmiddels al verbeteringen aan het ontwerp aangebracht had. Campbell's filters waren
veel beter dan de eenvoudiger kringen met 1 element (een condensator of een spoel) die
eerder werden gebruikt. Campbell noemde zijn filters “elektrische golffilters”, met de bedoeling
er op te wijzen dat zijn filters golven met sommige frequenties doorlieten, maar andere dan
weer niet. Vele nieuwe vormen van golffilters werden vervolgens uitgevonden, nog tijdens het
leven van Campbell en daarna. Een vroege (en belangrijke) variatie was het m-afgeleide filter
van Zobel, die de term constant k voor het Campbell filter min of meer behield als respect
daarvoor,maar er zich toch van onderscheidde door zijn vinding de “m-afgeleide” (van k) te
noemen.Het grote voordeel dat Campbell's (en daarna Zobel’s) filters hadden over andere
eenvoudiger filters was, dat ze ontworpen konden worden voor elke gewenste mate van
stopband onderdrukking of verzwakking met een grote flanksteilheid op de overgang tussen de
doorgelaten band en de onderdrukte band. Het was alleen nodig meerdere filtersecties toe te
voegen aan een basissectie, tot het gewenste weergave werd verkregen.
Dit systeem geldt nog steeds voor de moderne filters Butterworth, Chebyshev, Bessel,
elliptisch genoemd, die meestal samenwerken met operationele versterkers, op lagere
frequenties in zogenaamde ‘actieve’ filter-opstellingen.=> Minder interessant voor ons als
OM’s,omdat we op de hoge frequenties uiteraard beter af zijn met passieve filters zonder er
tussen te schakelen HF, ZHF, UHF…. versterkers, die met al de beperkingen die ze meebrengen
het ontwerp alleen maar ingewikkelder maken.
De door Campbell ontworpen filters waren oorspronkelijk bestemd voor het scheiden van
multiplex telefonie- kanalen, op transmissielijnen gestuurd, maar hun daaropvolgende gebruik
werd veel groter dan dat. De ontwerptechniek met de laddervormige topologie (=configuratie,
vorm, samenstelling) die Campbell bij de konstante k filters gebruikte, is echter nog steeds
van toepassing. Campbell maakte vooral konstante k-ontwerpen voor laag-doorlaat, hoogdoorlaat en band-doorlaat filters. Band-stop filters werden pas later ontwikkeld zoals ook het
inkepingsfilter, ‘notch’ genoemd, dat zeer scherp 1 enkele gekozen frequentie kan
onderdrukken (zoals o.a. een kristalfilter dat kan). Die ene frequentie kan op UHF ingesteld
worden met een stuk coaxiale lijn als stub die op het einde open of kortgesloten kan zijn. Wat
lagerstaand volgen daarvan enkele voorbeelden.
Wat de terminologie betreft, ontmoeten we begrippen zoals ‘beeld-impedantie’, ‘halve sectie’
filters, Z of Z/2 of 2Z of 2Y (= admittantie I.p.v. impedantie), L of L/2, C of 2C, enz.
Voorbeeld: Halve doorsnede van een laag-doorlaat filter, en de karakteristieke kromme met
vier secties achter elkaar van hetzelfde k-type laag doorlaat filter, in vergelijking met de
doorlaatkarakteristiek van 1 enkele sectie met minder steile flanken:

Doorlaat karakteristiek van een halve sectie. Betere doorlaatkarakteristiek door 4 dergelijke
halve secties achter elkaar te plaatsen.
Wat is k (in dit geval, en bij andere uitvoeringen)?
Dit voorbeeld toont er de betekenis van: de konstante k van een laag -doorlaat LC -filter, halve
sectie, wordt gevonden uit het produkt van de impedanties der twee samenstellende
componenten: ZL*ZC= (j*ω*L)*(1/j*ω*C)= L/C= k= R2. k blijkt de dimensie te hebben van
een weerstand in het kwadraat. Die weerstand ziet eruit zoals de karakteristieke impedantie
van een transmissielijn, die trouwens bestaat uit een opeenvolging van filtercellen met
hetzelfde voorgestelde uitzicht.

De beeldimpedantie van een filter is de impedantie die men aan de ingang van een filter
meet en ziet, indien de uitgang van het filter afgesloten wordt op zijn karakteristieke
impedantie of golfweerstand, want elke filter is ook gekenmerkt door een eigen Zo.
De beeldimpedantie van de invoer- en uitvoerpoort van een (quadripool-) sectie zal soms niet
dezelfde zijn. Echter, voor een midden-sectie (dat wil zeggen een gedeelte halverwege een
serie-element tot halverwege het volgende serie-element) zal men dezelfde beeldimpedantie
zien op de beide poorten van dat deel, veroorzaakt door de symmetrie. Deze beeldimpedantie
wordt aangeduid als Z in een "T" -topologie of T-vorm van een middenreeks sectie.
Evenzo wordt de beeldimpedantie van een parallel gemonteerde sectie aangeduid als een "π"
topologie. De helft van een "T" of "π" sectie heet een halve sectie, die een L-vormige sectie kan
zijn of met een gamma (Γ)-uitzicht, maar met slechts de helft van de elementen-waarden van
een volledige sectie. De beeldimpedantie van een halve sectie is verschillend op de ingangs- en
uitgangspoorten.
Band-doorlaat filters kunnen gemaakt worden door een laag doorlaatfilter op het
einde van een hoog doorlaat filter aan te sluiten, of omgekeerd.
Een hoog doorlaat, gevolgd in cascade door een laag doorlaat om een banddoorlaat te
maken, is mogelijk zoals we dat reeds opgemerkt hebben bij RC- filters. Daarbij is een
zuiver Inductief band- doorlaat filter mogelijk met enkel spoelen en weerstanden, zodat er
zelfs geen condensatoren aan te pas komen. Dat is wel een zuinig, eenvoudig en goedkoop
ontwerp. Voorbeeld, om mee te experimenteren op de lage frequenties:

Wegens de eenvoud werkt een dergelijk filter niet zonder beperkingen, en is het niet zo
gemakkelijk om ongehinderde doorgang te garanderen binnen het gewenste
frequentiebereik, dat afgebakend is door niet te steile flanken. De gecombineerde inspanning
van de twee secties zorgt in ieder geval voor een verzwakt signaal buiten de grenzen van de
doorlaatband. De werking is gebaseerd op het feit dat elke spoel de hogere frequenties
bevoordeelt door haar reactantie: |XL|= ω*L. In een parallel -tak geplaatst betekent dat, de
doorgang van een (HF) ingangssein naar de uitgang te bevoordelen, en in een serie-tak
geplaatst betekent het, een (HF) ingangssein te verhinderen om de uitgang te bereiken
2 tot 33 MHz band doorlaat filter door John Keyword (2 to 33 MHz band-pass filter circuit
formed by low-pass and high pass filter in series), 2011.
Het algemeen principe dat hier toegepast werd is:

2 MHz tot 33 MHz worden doorgelaten. Hogere frequenties dan 33 MHz (en lagere dan 2 MHz)
worden gesperd.
Uitbreiding. Laagdoorlaat konstante k filters. Van halve cellen, naar dubbele cellen,
symmetrisch opgesteld.

Laag doorlaat filters met LC componenten komen vaakst voor, uitgevoerd als Pi of T netwerk.
Het pi-sectie filter bestaat uit een seriecomponent met gelijke grootte aan elke zijde, en tussen
de twee afgetakt, een parallel component naar de massa.
In het geval van een laag doorlaatfilter zijn de serie componenten spoelen, terwijl de onderaan
geaarde component een condensator is.
Het hier gebruikte konstante-k type levert een aantal beheersbare vergelijkingen op:
L = Zo/(pi x fc) Henries
C = 1/(Zo x pi x fc) Farad
fc = 1/ (pi x vierkantswortel (L x C)) Hz waar
Zo = de karakteristieke impedantie in ohm
fc = de afsnijfrequentie in Hertz
Voorbeeld: in de volgende 145 MHz voorversterker zit er een kristalfilter aan de ingang, en
een laag doorlaatfilter dat ongewenste harmonischen onderdrukt aan de uitgang. Dit laatste
bestaat uit de twee 4,7 μH spoelen, de 470 pF condensator, en de 0,001 μF doorvoer
condensator, beiden met de onderkant geaard naar de massa.
145 MHz voorversterker voor een ontvanger (145 MHz Receiver Preamp), uit QST,
juli 1975, door J. M. Hood (komt uit: Monolithic Crystal Filter Application in Amateur
VHF Repeaters).

Deze schakeling past een 145 MHz band-doorlaat kristalfilter toe om vervormingsprodukten
(IMD) in ZHF- repeaterstation-toepassingen te onderdrukken, terwijl het tegelijk een
versterking van 6 tot 8 dB biedt om het filter- tussenschakel-verlies te compenseren.
Het beheerst ook overbelastingproblemen aan de ingang van de ontvanger, die veroorzaakt
worden door sterke signalen van nabij gelegen stations. De weergavekarakteristiek van het
filter vertoont een verzwakking van 40 dB op 38 kHz en lager t.o.v. de centrale
doorlaatfrequentie van het filter, en 50 dB verzwakking voor frequenties op 60 kHz en hoger,
boven de centerfilterfrequentie. Het toegepaste filter is een Piëzo Technology TM-4133VBP,
waarvan de In- en uitgangsimpedantie berekend en ontworpen zijn voor 50 Ω.
Nadat de zender afgeschermd is, en alle vermogensleidingen zodanig gefilterd zijn, dat de
zenderafscherming niet onwerkzaam is gemaakt, ligt als enige overblijvende beschikbare
uitgang voor harmonische energie, in de transmissielijn naar de antenne. Vandaar dat de
belangrijkste taak van het laagdoorlaat filter dat opgenomen is tussen de uitgang van de
zender en het antennesysteem, bestaat in de verzwakking en onderdrukking van
harmonischen. Ervaring heeft aangetoond dat dit laagdoorlaatfilter het best buiten de
zenderbehuizing kan geïnstalleerd worden.
Laag doorlaat halve golf filter voor de 6 m tot de 160 m band(en).

L1 en L2:
160 meter: 4,2 μH, 22 windingen geëmailleerde koperdraad nr.16, gewikkeld op een
spoelvorm met 2,5 cm diameter,5 cm lang.
80 meter: 2,1 μH, 13 windingen geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met 2,5 cm
diameter.
40 meter: 1,1 μH, 8 windingen geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met 2,5 cm
diameter.
20 meter: 0,55 μH,7 windingen geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met 2 cm
diameter.
10 meter: 0,3 μH, 6 windingen geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met 1,25 cm
diameter.
6 meter: 0,17 μH, 4 windingen geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met 1,,25 cm
diameter.

C1 tot C4 zijn 500 pF schijfcondensatoren.
De gegeven konstanten leveren een karakteristieke impedantie van 52 ohm op, bestemd voor
gebruik met RG-8/U -kabel. De spoel L1 trilt op de werkfrequentie in resonantie samen met
C1, en hetzelfde gebeurt met L2 en C4. Deze controle kan uitgevoerd worden door een laaginductieve aardingsband als leiding tussen L1 en L2 te solderen op de plaats waar deze leiding
door het tussenschot van de afschermende behuizing gaat. De windingen van de spoelen
worden dan dichter bij elkaar geduwd of verder van elkaar verwijderd tot een grid dip meter
resonantie aanduidt. Dit filtertype veroorzaakt een verzwakking van 30 dB voor de tweede
harmonische van de frequentie waarvoor het ontworpen is met de componenten uit de
onderdelenlijst, en 48 dB verzwakking voor de derde harmonische,en 60 dB voor de
vierde.Algemeen geldt dat een filter moet afgelsoten worden op een weerstand of
belastingimpedantie die even groot is, dus gelijk aan de karakteristieke impedantie waarvoor
het filter zelf ontworpen is,dan zijn de verliezen kleiner dan 0,5 dB, anders zullen er
buitensporige verliezen optreden tijdens de werking. Dit heeft ook plaats, indien er een te
groot uitgangsvermogen van de zender (het filter staat tussen zender en antenne) wordt op
toegepast, dan kan het beschadigd geraken door oververhitting van de spoelen en het
doorbanden van de condensatoren, doordat er te grote HF stromen door afgeleid worden.
Voorbeeld van meerdere laag-doorlaat filter-secties achter elkaar, door Heyongli
BH1RBG: Een 5e orde 105 MHz Chebyshev laag- doorlaat filter.

145 MHz Laag doorlaat filter voor groot vermogen. (High Power Lowpass Filter for
145 MHz).
De volgende beschrijving toont hoe men een laag doorlaat filter voor 145 MHz moet
opbouwen, zoals vereist voor een vermogenversterker, om te voorkomen dat harmonischen
door de antenne worden uitgezonden.

De afsnijfrequentie van dit laag doorlaat filter ligt rond de 150 MHz.

Omdat het de bedoeling is dat dit filter 500 watt continu vermogen moet kunnen verwerken,
werd besloten de condensatoren op de koperfolie van een PTFE printplaat te etsen, zodat ze
bruikbaar zijn op de ZHF. Door bepaalde gebieden van de koperbedekking weg te slijpen, te
schuren, of te etsen, kan men de kapaciteitswaarde van de ontstane condensator (op de
dubbelzijdige printplaat) aanpassen.

De spoelen zijn gemaakt van 2 mm diameter verzilverde koperdraad, gewikkeld op lucht.
Men kan de plaatsing van de invoer- en uitgangsconnectoren aanpassen, door ze aan de
zijkant i.p.v. aan de bovenkant te monteren.
Enkele resultaten van metingen aan dit filter:

Links: Tussenschakelverlies (geoptimaliseerd).
Rechts: Verzwakking op de 1e harmonische (288 MHz).
Beiden gemeten op de 144,3 MHz SSB-oproepfrequentie.
Het links voorgestelde resultaat van de meting geeft aan dat het filter bij tussnschakeling in
een voedingslijn slechts 0,1 dB verlies veroorzaakt op de ontwerpfrequentie. Dus slechts
ongeveer 10 Watt van bv. 500 Watt zal verloren gaan. Dit is echt geweldig. Bij 400 Watt wordt
filter het maar matig warm na het zenden gedurende meerdere minuten. In een eerder
ontwerp werd geprobeerd het filter op een epoxy printplaat te bouwen, maar dit materiaal
werd reeds na een minuut warm bij 100 Watt ZHF. PTFE (Poly-tetra-fluor-ethyleen= Teflon) is
een betere keuze.

50 MHz tot 415 MHz laag doorlaat filter, en 400 tot 470 MHz filter, door Steve K6OIK
(2012).

2 m laag -doorlaat filter. (links)

Links:
Onderdelen-lijstje:
C1 = 11 pF keramisch.
C2 = 38 pF keramisch.
L1 = 3 windingen op 6 mm diameter gewikkeld over 6 mm lengte, met geëmailleerde
koperdraad # nr.18.
L2 = 2 windingen op 6 mm diameter gewikkeld over 2 cm lengte, met geëmailleerde
koperdraad # nr.18.
L3 = 5 windingen op 6 mm diameter gewikkeld over 1,5 cm lengte, met geëmailleerde
koperdraad # nr.18.
Kastje = 5 x 6 x 17 cm, met twee ingebouwde tussenschotten.
Dit 2 m laag doorlaat filter onderdrukt alle signalen boven de 170 MHz. Het filter is ontworpen
om geschakeld te worden tussen 50 Ω coaxiale kabels, maar het zal even goed werken in een
omgeving van, en in samenspel met 73 Ω coaxiale kabels. Het filter is ondergebracht in een
aluminium kastje met twee tussenschotten als scheiding tussen de drie filtercellen.
Rechts: Hoog doorlaat filter:
Dat is in feite wat men een “m-afgeleid” filter noemt (besproken in hetgeen volgt), terwijl het
zonder de condensatoren onderaan, een gewoon klassiek ‘k’-hoog-doorlaat filter zou zijn.
Hoogdoorlaat konstante k filters.
In het geval van een hoogdoorlaatfilter zijn de serie-componenten condensatoren, terwijl de
omderaan geaarde parallelcomponent een spoel is. Op deze wijze laat een dergelijk filter de
hoogfrequente signalen door en stopt de signalen met lage frequenties.

L = Zo/(4 x pi x fc) Henries
C = 1/(4 x Zo x pi x fc) Farad
fc = 1/[4 x pi x (vierkantswortel {L x C})] Hz
fc = afsnijfrequentie in Hertz
Laten we eveneens terugkijken naar een aantal HF bandfilters met gekoppelde kringen
met spoelen en condensatoren, die we kennen uit de hoogfrequent techniek:

(A)= HF Transformator met twee door wederzijdse inductie gekoppelde spoelen, (B)= Topcapaciteit koppeling tussen twee afgestemde parallel trilkringen, (C)= capacitieve
voetkoppeling tussen twee afgestemde parallelkringen. In de gevallen (B) en (C) ziet men
soms de condensator C vervangen door een spoel als inductieve top- respectievelijk voetkoppeling, maar die uitvoering komt niet zoveel voor. Indien men de voetcondensator in (C)
vervangt door een spoel, krijgt men meer te maken met een hoogdoorlaatfilter. Doet men
hetzelfde in (B), dan begint dit meer te gelijken op een bandfilter voor de lage HF.

Bij de uitvoering (A) kan de koppeling tussen de twee spoelen, door hun onderlingen afstand
te regelen een grote rol spelen in de transformatieverhouding, en in de doorlaatkarakteristiek
van dit filter, bv. in de 10,7 MHz middenfrequent transformatoren van een FM-ontvanger.
Bij dergelijke magnetische gekoppelde uitvoeringen moet men ook opletten, ten eerste door
een afscherming de werking niet te laten verstoren, en hetzelfde geldt voor magnetische
spoelkernen met ofwel ijzerpoederkernen of ferrietkernen. Afschermingen en kernen kunnen
de koppelgraad negatief beïnvloeden.
Als een sterkere koppeling gewenst is, kan die verkregen worden door de gebruikelijke
methoden van een topkapaciteit of een voetkoppeling met een condensator. Die kan dienen als
een extra koppeling, die de koppeling door de wederzijdse inductie M komt versterken of als
hoofdkoppeling indien de twee afgestemde kringen van elkaar gescheiden worden opgesteld
door ze af te schermen.
Indien men in de uitvoering (A) de primaire en secundaire afstemt op een verschillende
frequentie, dan kan men van die uitvoering een band doorlaat filter maken volgens het
principe van de ‘verscherfde kringen’, in de vroege kleuren TV ontvangers vaak toegepast (als
“staggered tuning”) in het 36 MHz beeld MF-gedeelte, om een grote bandbreedte te bekomen
met een vrij vlak verlopende top van de karakteristieke doorlaatkromme. Voorbeelden:

We maken zelf dubbel afgestemde HF en ZHF afgestemde transformatoren en
bandfilters.
Links hier onder staat een voorbeeld van een klassiek MF banddoorlaat filter op 455 kHz zoals
we dat kennen uit de middengolf superheterodyne ontvangers of uit dubbel-superheterodynes
met twee verschillende middenfrequenties, een hoge en en een lage, die we zelf gebouwd
hebben.

De twee foto’s daarnaast, midden en rechts, zijn voorbeelden van hoe zelf gebouwde
bandfilters met wel of niet inductief gekoppelde afgestemde kringen er kunnen uitzien in een
aluminium behuizing. De spoeltjes in het middenste voorbeeld hadden een zelfinductie van 1,2
mH, en deze in het rechtse voorbeeld van 1 mH.

De spoeltjes met een ferriet kern hadden een grotere Q-factor.
MF band doorlaat filter met te kiezen omschakelbare bandbreedte (of selectiviteit).
Hieronder staat een voorbeeld-schema dat toont op welke manier de bandbreedte van een
middenfrequent band doorlaat filter kan gewijzigd worden d.m.v. een schakelaar met drie
standen, die toelaat te kiezen tussen AM, EZB en telegrafie.

Er zijn geen waarden aangeduid op de componenten van de schakeling omdat die afhangen
van de gekozen middenfrequentie.
De auteur (niet terug vindbaar zoals vele andere auteurs) van deze schakeling, heeft op de
abscis van de doorlaat kromme, frequentiewaarden gekozen die blijkbaar dichter aanleunen bij
EZB-normen. Er staan ook geen drie krommen op voor de standen AM, EZB en CW, hetgeen
spijtig is. De piek van de band- doorlaat kromme ligt op -3,5 dB hetgeen de kringverliezen van
deze schakeling vertegenwoordigen op de center resoantie frequentie. De op de voorgestelde
karakteristiek gemeten bandbreedte bedraagt 900 Hz. Het wijzigen van de grootte van de
bandbreedte komt tot stand door de capaciteitswaarde van de voetkoppeling-condensator te
veranderen.
Eenvoudig 2 meter bandfilter door I4SN, M. Micelini in Radio Rivista, naverteld door
PA0JNH.
In het verenigingsorgaan van onze Italiaanse zustervereniging, Radio Rivista van januari 1979,
beschrijft I4SN een simpel bandfilter voor de 2 meter band gebouwd op een klein printplaatje
met spoelen van een gedrukte bedrading. Het betrof een bandfilter met capacitieve koppeling,
ontworpen door DJ4KH, op een printplaatje van 50 x 35 mm. Door z'n eenvoud en de niet te
hoge Q (kwaliteitsfactor) heeft het filter tamelijk 'slappe' flanken. Dat wil zeggen dat de
demping buiten het doorlaatgebied niet bijzonder groot is, en dat het filter vrij breed is.

Links: Printplaatje en schema van het filter
Midden: Plaatsing van de condensatoren, en aansluiting van de coaxiale kabels.
Rechts: Doorlaatkromme van het bandfilter

Het filter is zeer geschikt voor het onderdrukken van signalen die op een redelijke afstand van
de draaggolf liggen (bijv. de 2e harmonische deeltallen van de zendfrequentie, zoals 72 MHz,
48 MHz, 36 MHz enz, en ongewenste mengprodukten). Het onderdrukken van bijvoorbeeld 135
MHz (145 MHz-9 MHz) lukt niet in voldoende mate (bekijk de doorlaatkromme).
Het opheffen en voorkomen van TVI (storing van TV-ontvangst) en BCI (storing in de
omroepontvangst van b.v. de FM-band) zal met een dergelijk filter redelijk gaan.
Het sporenpatroon is op schaal 1:1 op de printplaat weergegeven. De condensator van 7 pF
kan worden vervangen door een exemplaar van 6,8 pF (keramisch, buis- of plaat).
De trimmers zijn regelbaar tussen 3 en 15 pF. Het is ook wel mogelijk andere kleine
draaicondensatoren toe te passen, welke een maximum capaciteit van 15 tot 20 pF hebben.
De plaatsing van de onderdelen is in het midden getekend. De coaxiale kabel wordt
rechtstreeks op de printplaat gesoldeerd. De drie condensatoren worden op de achterzijde
(d.w.z. de zijde waarop geen koper zit) gemonteerd. Het is verder mogelijk het printplaatje in
een doosje te monteren. Houdt dan echter wel de nodige ruimte (zo'n 10 mm) tussen de
printplaat en de bodem van het bakje. Het filter wordt met de twee trimmers afgeregeld op de
maximale uitgangsspanning (of maximale ontvangst). Let er op dat de beide trimmers
ongeveer in dezelfde stand staan nadat de afregeling is voltooid. Het maximale vermogen dat
men door dit filter kan sturen is circa 15 watt.
Extra bandfilter aan de ingang van een converter of van een 2 m ontvanger. (door
PA0… in oud Electron nr. van de Veron, beiden niet meer op te sporen).
Dikwijls is het wenselijk tussen de antenne en een frequentieband-omzetter een ekstra
bandfilter op te nemen om ongewenste signalen te onderdrukken van FM en TV stations, welke
door kruismodulatie ontstaan. Men kan bv. ook hinder ondervinden van een semafoonsignaal.
Dit signaal verdwijnt volledig, wanneer het ekstra bandfilter tussen de antenne en de converter
wordt opgenomen.
Praktische uitvoering.

De linkse figuur geeft het bandfilter weer, en rechts staat de printplaat-uitvoering.
De dempingskarakteristiek van het filter als funktie van de frequentie zal gelijken op deze van
het vorige filter. We zullen vaststellen, dat niet alleen de TV en FM stations maar ook
ongewenste MF signalen effektief onderdrukt worden. Het is dus zeker wenselijk het bandfilter
toe te passen, wanneer men een middenfrequentie kiest, die lager is dan 28 MHz in een 2 m
ontvanger. De beide kringen in het filter worden eerst met een griddipmeter afgestemd op 145
MHz. Wanneer de converter ingeschakeld is, worden de kringen afwisselend met de trimmers
zodanig bijgeregeld, dat over de gehele 2 meterband een vrijwel gelijke gevoeligheid wordt
verkregen.
Experimenten (op lage frequentie) als studiemateriaal.
De volgende cel bevat een 3,3 mH spoel en een 0,01 μF condensator. De 3,3 mH spoel kan
typisch een HF smoorspoel zijn. Nemen we aan dat we aan de ingang van deze opstelling de
uitgangsspanning toepassen van een functie -generator die een uitgangsimpedantie heeft van
600 ohm, dan is het logisch als afsluitweerstand van de cel een Zo= R= 620 Ω
(standaardwaarde-) weerstand te kiezen.

Rechts van die filtercel staan nog enkele andere filters afgebeeld waarmee ook kan
geëxperimenteerd worden. (A)= laag doorlaat; (B)= band doorlaat, vrij smal op de
resonantiefrequentie van de parallelkring; (C) is een sperfilter dat elk signaal kortsluit met een
spanning die trilt op de resonantiefrequentie van de serie L-c kring; (D) is een inkepingsfilter,
dat eveneens spert op de frequentie van de afgestemde serie-resonantie kring en dat alle
andere frequenties daarnaast doorlaat, vooral als hoog doorlaat filter.
Onder (A), (B) en (C) staat telkens de overdracht-of transfer(t) functie van het filter vermeld
met de Laplace operator s= jω.

Bekijken we nu het links staande laag doorlaat filter.
Wanneer we de frequentie van de generator die we een sinusspanning V in laten afleveren,
wijzigen, moeten we op het beeldscherm van een oscilloscoop die met zijn verikale ingang Y
over de uitgangsklemmen van dit halve sectie laagdoorlaatfilter verbonden is, een resonantie
meten op:

of afgerond 28 kHz, meetbaar met een frequentie-meter.
Dit filter heeft een afsnijfrequentie van ongeveer 56 kHz.

Er gebeurt niets speciaal op die frequentie, behalve dat de winst 40 dB (I.p.v. 20 dB) per
decade zal dalen. Als men de winst in dB op een y-as tekent in fuctie van log(frequentie), let
dan op waar -11 dB valt, en controleer of deze waarde zich voordoet op ongeveer de
afsnijfrequentie, berekend uit de componentwaarden. Herhaal deze metingen voor een hoog
doorlaat filter, door L en C van plaats om te wisselen.
Resonator Q-meting op de ZHF (Measuring resonator Q at VHF, door Bob's homebrew).
Ik realiseerde me dat ik nooit de Q van een resonator op ZHF had gemeten. Als u een Q meter
bezit, zoals de HP4342a, stop dan met lezen. Echter, als radio-amateur-experimenteerder,
zonder Q-meter, kunnen we onze aandacht vestigen op ofwel een parallel L C tankkring of op
een afgestemde seriekring waarvan we in de beide gevallen de L en de C kunnen meten.
We zullen nu een methode bekijken waarbij de parallelle L en C los kan gekoppeld worden aan
een 50 Ω bron, en een belasting.

Benodigdheden:
·Signaal generator met regelbare uitgangsspanning, 50 Ω uitgangsimpedantie, en voldoende
uitgangsvermogen om metingen met een detector mogelijk te maken.
·50 Ω detector; spectrumanalysator; KSO met 50 Ω Y-ingang, of meetontvanger, enz.
· 50 Ω kabels.
· Een zelf gemaakte-uitvoering met HF-connectoren, koppelingscondensatoren en een
grondvlak.
· Frequentie teller.
Opstelling. We voeren als voorbeeld een meting uit op het inkepings-sperfilter (D),
dat rechts hierboven weergegeven staat.

De basisopstelling van de parallel afgestemde resonator-meting, inclusief de probes als de
ingang- en uitgangskoppeling.
De regelbare condensator werd zodanig ingesteld dat de kring in resonantie kwam op 100
MHz. De gemeten kapaciteit was toen 7,27 pF. Alle componenten worden vastgesoldeerd op
een printplaat zoals hieronder met twee verschillende uitvoeringen voorgesteld. De twee
gebogen lamellen op de figuur dienen als koppelcondensatoren.

De zelfinductie van de spoel= 300 nH, gewikkeld met 10 windingen op lucht op een diameter
van minstens 6 mm.
Hernemen we de experimenten op lage frequenties als studiemateriaal, met de
volgende voortzetting:

Links: De spoel en de condensator kunnen als een parallel resonante kring verbonden worden,
en werken dan als een sperkring, vermits een paralleltrilkring op de resonantiefrequentie een
zeer hoge impedantie vertoont t.o.v. de aan de ingang van deze halve filtercel toegepaste
(sinus-) spanning. Dit is geen konstant-k filter, maar het is een tweede-orde filter. Op de
resonantiefrequentie zal men een verzwakking meten van -21 dB over de 620 Ω belasting,
hetgeen niet slecht is. Dit is een voorbeeld van een notch filter, gebruikt voor het tegen
houden van een ongewenst signaal.
Zoals men weet, is bij parallel- resonantie deze kring resistief en gelijk aan L/(C*R) waarin R
de eigen weerstand van de spoel is. Deze grootte van de weerstand op resonantie kan ook
berekend worden uit (Q2)*R en deze meting bleek een weerstand van 6400 Ω op te leveren
(op 28 kHz).
Rechts: Als de componenten verbonden worden tot een serie resonante kring, hebben we te
doen met een smal banddoorlaat filter. We weten inderdaad dat een serie LC-resonantiekring
op de resonantiefrequentie een vrij smalle doorlaatkromme vertoont en dan ook een zeer
kleine weerstand heeft, namelijk de eigen weerstand van de spoelwindingen.
Voor dit filter daalt de amplitude -weergavekromme 20 dB per decade aan weerszijden van het
middelpunt (28 kHz) van de doorgelaten band. Voor praktische toepassingen zullen echter
meestal scherpere randen of steilere flanken gewenst zijn. Indien men wat dat betreft betere
inkepings- en banddoorlaat-filters wenst, moet men zijn toevlucht nemen tot hogere orde
filters.
Veronderstel dat Z1= jωL + 1/jωC, voor de serieschakeling van de spoel en de condensator, en
Z2= 1/ (jωC + 1/jωL) [Z2 wordt hier als impedantie berekend als het omgekeerde van de som
van twee admittanties], die de L en C is met dezelfde waarden, maar nu parallel.

Dit levert twee konstante-k vierde-orde filters op:1) een ‘notch’- of inkepingsfilter, en 2) de
andere combinatie, een banddoorlaat-filter, beiden hieronder weergegeven.

Het inkepingsfilter zorgt voor een verzwakking van -27 dB, terwijl het band doorlaat filter -40
dB/decade daalt aan weerszijden van de doorlaat band, wat een gewenster gedrag is. Indien
men een vierde-order laag doorlaat filter wenst, plaatst men eenvoudigweg twee LC secties in
cascade. Het in het midden voorgestelde filter presteerde in de praktijk blijkbaar beter, en gaf
-108 dB/decade, waar het slechts -80 dB had moeten zijn. Rechts staat nog eens de principeschakeling van het konstante k band- doorlaat filter, halve sectie. De seriekring laat in
resonantie de ingangsspanning door omdat de impedatie van de kring dan zeer klein is en
gelijk is aan de eigen weerstand van de spoel. De parallelkring heeft op dezelfde
resonantiefrequentie een zeer hoge weerstand gelijk aan L 2/(C2*R)= L/(C*R) (R is de eigen
weerstand van zijn spoel L2). Het resultaat van deze samenwerking is, dat op de door te laten
frequentie dit smalbandig doorlaatfilter zich gedraagt als een zuivere weerstand, maar enkel op
die frequentie dus resistief is.
LC, Pi en T-sectie band doorlaat filters.

De volgende vergelijkingen geven de waarden van de condensatoren en weerstanden voor een
dergelijk konstant-k filter. Aangezien het filter een banddoorlaatfilter is, zijn er twee
afsnijfrequenties. Een eerste op de lage rand van de doorlaatband en de tweede aan de hoge
frequentierand van de doorlaatband.
L1 = Zo/(pi*(f2 - f1)) Henries
L2 = Zo*(f2 - f1)/(4pi*f2*f1) Henries
Zo = de karakteristieke impedantie in ohms
C1 =(f2 - f1)/(4pi*f2*f1*Zo) Farad.
C2 = 1/(pi*Zo*(f2*f1)) Farad.

Wobbulator voor het zichtbaar maken van de doorlaatkromme van filters.
(Wobbulator for filter characterization, door Iulian Rosu YO3DAC/VA3IUL, 2009).

De vier klemmen van het te testen filter worden aangesloten rechts boven, waar staat “filter
onder test”, met de twee ingangsklemmen aan de linkse connector en de twee uitgangsklemmen aan de rechtse. Het instellen van de filtervorm kan geoptimaliseerd worden zodat de
kromme van de doorlaatkarakteristiek op de beste manier op een oscilloscoopscherm kan
weergegeven worden. Een wobbulator is niet meer dan een signaalgenerator, waarvan de
frequentie herhaaldelijk over de doorlaatband van het onderzochte filter wordt gevarieerd, en
dikwijls gebeurt dit op een manier die te maken heeft met een zaagtandspanning die de
‘tijdbasis’ -lijn trekt waarop de golfvorm zal afgebeeld worden.

Er zijn drie mogelijkheden om de frequentie te wijzigen:
1. De frequentievariatie wordt geregeld door de tijdbasis of de horizontale uitgangsspanning
van de oscilloscoop, waarmee de wobbulator samen wordt gebruikt. Op deze manier wordt de
sweep (=zwier, zwaai, doorzoeken van een afbeelding om ze grafisch zichtbaar te maken)
inwendig gesynchroniseerd, en de oscilloscoop toont de weergavekromme van het filter.

2. De frequentievariatie wordt gecontroleerd door een uitwendige zaagtandgenerator, die ook
het synchronisatiesignaal voor de oscilloscoop levert.
3. De frequentieverandering wordt handmatig ingesteld met behulp van een potentiometer. Op
deze manier kan men op het scherm van een KSO-frequenties aflezen op gekozen punten van
de golfvorm- weergavekarakteristiek van het filter.
De schakeling is uitgerust met twee VCO's, éen voor 455 kHz filters (van superhet ontvangers)
en een andere voor 10,7MHz (FM middenfrequentie)-filters. De 10,7MHz VCO kan gemakkelijk
worden gewijzigd voor het meten van o.a. 10 MHz of 9 MHz (voor SSB= EZB) filters.
Aan de op het schema staande twee VCO's kan nog een 145 MHz VCO worden toegevoegd, die
nuttig is voor het visualiseren van de weergavekromme van 2 m bandfilters, inkepingsfilters of
duplexers die onder meer in repeaters worden gebruikt. De eerste VCO voor een 455 kHz
filter- karakterisering, maakt gebruik van een JFET BF245A en twee BB152 varactoren (D1 en
D2) met een grote capaciteitsvariatie. De gelijkspanning die nodig is voor het wijzigen van de
frequentie met een capaciteitsdiode, wordt geleverd door een zaagtandgenerator, die
opgebouwd is met 3 BJT’s, Q5, Q6 en Q7.
De spanning die zorgt voor de gesleutelde frequentie, is er ene van 20 kHz, maar dit
wijzigingsbereik of ritme kan aangepast worden voor filters met een kleinere of grotere
bandbreedte. Als men de schakelaar S1 plaatst in de stand van de handmatige sweep- modus,
kan de VCO-frequentie gemeten worden voor verschillende ingestelde standen van de
potentiometer P3.
Door de meting uit te voeren voor de twee uiterste standen van de potentiometer, krijgt men
een inzicht in het totale frequentie-wijzigingsbereik (handbediend). Rechts van het schema
staan drie uitgangen, waarvan de middenste de synchronisatiespanning levert voor de X=
horizontale ingangvan de oscilloscoop. De golfvormen waaraan men zich kan verwachten,
zowel van de opgewekte zaagtandspanning, als van de weergave van bv. een banddoorlaatfilter, zijn hierboven weergegeven. Het tweede VCO onderaan links van het schema, dient
voor de 10,7 MHz filter- karakterisering.
De spanning van de gesleutelde frequentie is ook hier 20 kHz, maar ze kan worden aangepast
voor andere filter-bandbreedten. Elke VCO wordt gevolgd door een bufferversterker die de
gegenereerde oscillatorspanning versterkt tot een niveau dat gemakkelijk wordt gedetecteerd
door twee germaniumdioden D6 en D7. De transformatoren Tr1 en Tr2 zijn middenfrequente
uitvoeringen met spoelen met een ferrietkern, en respectievelijk afgestemd zijn, zoals er
bijgeschreven staat op de MF’s 455 kHz en 10,7 MHz. Het door de dioden gedetecteerde
signaal wordt versterkt door de Op-Amp U1= LM358, en de uitgang daarvan is verbonden met
de Y-vertikale ingang van de oscilloscoop.
Wobbel-generator (SWEEP GENERATOR) door JF10LZ.

Rechts: R1,2,3= 300 Ω

FL= filter onder test

Deze zelf gebouwde generator dient om de doorlaatband van kristalfilters aan te passen en bij
te regelen. Men kan het band doorlaat-karakter van het kristalfilter gemakkelijk aanpassen.
Een zaagtandspanning wordt opgewekt door het IC555, met een frequentie van 0,1 Hz.
Met de schakelaar S1 in de stand naar boven geplaatst, kan met de potentiometer, de over de
klemmen van de varicap (= 1S553) toegepaste sperspanning in grootte gewijzigd worden.

Daardoor verandert de oscillatiefrequentie van Mosfet transistor Q1 (2SK439) met 0,1 Hz over
een bereik van 10 kHz.
Q2 is in feite een impedantie aanpasser omdat zijn drain geaard is, en hij dus werkt als
source-volger, in samenwerking met de daaronderstaande Q2.
Samen vormen ze een cascode- schakeling-versterker.
De frequentie van de trilling kan met de 60 pF kapaciteitsdiode gewijzigd worden van 7 MHz
tot 11 MHz.
De bovenste uitgangsklemmen worden aangesloten op de vertikale ingang Y van een
oscilloscoop en de onderste klemmen op de ingang van een frequentiemeter.
De middenste uitgang, want er zijn drie uitgangen, wordt gelegd naar de horizontale ingang X
van de KSO, zodat de tijdbasis van de KSO gesynchroniseerd wordt door deze uitgangsspanning. Deze aansluiting gebeurt niet rechtstreeks, maar via het te testen filter dat op de
rechtse figuur aangeduid is door FL, daar achter nog gevolgd door een detectie diode 1N60.
Hoe met deze schakeling meten.
Begin met de grootste varicap kapaciteit van 60 pF. De dan opgewekte frequentie moet reeds
de op het beeldscherm van de KSO voorgestelde golfvorm opleveren.
Plaats de schakelaar S1 in de handbediende positie, dus naar boven. Verdraai de knop van de
5 kΩ potentiometer tot de golfvorm verbetert.
Lees de frequentie af op de teller. Indien de doorlaatband breder is dan verhoopt, vergroot dan
de shunt capaciteit van het filter, of afhankelijk van de soort opstelling, (bv. bij een kristalfilter:
1 kristal, 2 kristallen, ladder-kristal filter, enz.), grijp in op de waarde van de componenten die
een bandbreedte-wijziging kunnen teweegbrengen.
Idem indien de bandbreedte te klein uitvalt, dan zal waarschijnlijk de kapaciteit van een
condensator in het filter moeten verkleind worden.
De reactie van OM YBØAH die deze schakeling nabouwde:
“Ik heb deze JF10LZ sweep generator gebouwd en ontdekt dat hij heel handig is voor het
testen enontwerpen van vooral kristal-filters.
Om de juiste frequentie langs de weergavekromme te weten te komen, kan de HF-uitgang van
de wobbelgenerator gemengd worden met de uitgangsspanning van een andere
frequentiegenerator (=> waarschijnlijkik als merktekengenerator om scherpe ‘marker’impulsen met een precies gekende frequentie zichtbaar te maken op de doorlaatkromme).
Bevestiging door YB0AH: ‘Hierbij zie ik markeringen langs de kromme, wanneer de ingestelde f
van de frequentie precisie generator binnen het gewobbelde frequentiebereik ligt’.
Eenvoudige wobbulator met een 555. (JF1OZL (nagebouwd door VK2ZAY): The
simple 555 and Hartley sweeper).

Dit is een wobbulator waarop varianten mogelijk zijn, afhankelijk van de bouwer. We laten
twee van de maker-OM’s aan het woord:

Wat de Hartley oscillator betreft met de afgetakte spoel L1, is er geëxperimenteerd met
verschillende schakelingen zoals de Hartley met een 2N4416, verder met de 2N5485 en de
MPF102. De controle met de uitgangsspanning van de schakeling zichtbaar gemaakt op een
KSO, bewijst dat deze halfgeleiders wel goed gekozen werden en werken in deze opstelling.
Bij de MPF102 trad er een geringe vervorming op omdat de grootte van de voorspanning niet
goed gekozen was. In de volgende schakeling waarop de waarde van sommige componenten
niet aangegeven is, heeft de regelbare condensator C-Tank die parallel staat met de spoel van
de Hartley, een kapaciteit van 365 pF omdat het de regelbare condensator is die gedemonteerd
werd uit een oude AM-radio ontvanger voor de middengolf.
De spoel is gewikkeld met 25 windingen, afgetakt op 8 windingen boven de verbinding met de
massa, op een ringkern type T50-6.

De capaciteitsdiode 1N4004 in de bovenste schakeling is vervangen door een BB910 in de
onderste, de transistor Q1 is een 2N5484 en Q2 is een MPF102. Deze laatste JFET werkt als
een bufferversterker voor de door Q1 opgwekte oscillatorspanning.
De kleine capaciteit van C2, gelijk aan 5 pF zorgt voor een slechts zwakke koppeling tussen de
oscillatoruitgang en de bufferversterker, opdat deze laatste de oscillator niet te sterk zou
belasten en daardoor verstemmen.
Er werd gekozen voor een Hartley oscillator omdat deze breedbandiger werkt met een
frequentie die afstembaar is in een 1:4 verhouding, namelijk 4 MHz tot 16 MHz, terwijl de
Colpittts oscillator die op deze plaats geprobeerd werd, dat niet aankon. 4 tot 16 MHz
afstembereik maakt dat deze wobbulator onder meer geschikt is om 10,7 MHz keramische
middenfrequente filters voor frequentiemodulatie ontvangers mee te onderzoeken op hun
goede weergave.
De uitgangstransformator in het bovenste schema, niet meer aanwezig in het onderste, moet
voldoende breedband gewikkeld zijn om deze HF-band van 3,5 tot 16 MHz met een vlak
verloop door te laten. Op de laagste frequentie van 4 MHz, forceerbaar tot 3,5 MHz om er
afgestemde kringen voor de 80 m band mee te onderzoeken, mag de koppeling tussen
oscillator en bufferversterker wat uitgesprokener zijn.

Het 555 IC werkt als zaagtandspanning generator. Er is gebleken dat voor het testen van
hoogdoorlaat en laag- doorlaat filters, de capaciteitsdiode beter kan vervangen worden door
een 1SV149. Men kan op die plaats in de schakeling misschien een schakelaartje voorzien om
te kiezen tussen verschillende soorten varicap’s. Er wordt gesuggereerd de 4,7 kΩ in de 555
schakeling te vervangen door een potentiometer van 5 kΩ, waarmee het dan mogelijk zou
moeten zijn om de frequentiezwaai, dus de sweep-breedte in te stellen. Wat men als een
nadeel kan beschouwen, is dat de uitgangsspanning van de schakeling op 4 MHz dubbel zo
groot is als op 16 MHz.

Links: Hoe de gewobbelde golfvormen te fotograferen.
Rechts: Russische reclame voor hun oscilloscopen
tentoonstelling van 1958 te Brussel: Expo58.
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Het MF-gedeelte van een ontvanger wobbelen met een zelf gemaakte wobbulator,
door Gerry O’ Hara VE7GUH.
De VCO= spanningsgecontroleerde oscillator van de wobbulator in het hieronder volgende
schema wordt gesynchroniseerd door de zaagtand-uitgangsspanning van de tijdbasis oscillator
in de meewerkende oscilloscoop.

Wobbulator-schema door VE7GUH:

Sweep generator, samen met merkteken-generator, door Cor Van Rij. (Sweep
generator with marker).
Deze schakeling is een eenvoudige wobbulator. De zaagtand wordt gegenereerd door een PNPtransistor en de 555. De transistor vormt samen met de 2 dioden een konstante stroombron
die de 330 nF condensator oplaadt. Als 2/3 Vcc (= 6V) is bereikt, wordt de flipflop in de 555
geactiveerd en wordt de condensator door de NPN-transitor in de 555 ontladen. Deze spanning
wordt dan aan de spanningsgestuurde oscillator aangeboden.

OpAmp U1 en de er mee samengaande componenten vormen een merkteken-generator.
Zolang de spanning over de 330 nF condensator lager is dan de spanning op het aftakkontakt
van de potentiometer, is de uitgangsspanning van de OpAmp hoog (9 V). Op het ogenblik dat
deze spanningen gelijk worden aan elkaar, daalt de uitgangsspanning, digitaal gesproken, tot
een ‘laag niveau’, en wordt een sterke negatieve puls via de differentiator naar de FET Q1
gestuurd die daardoor gesperd wordt. Het opladen van de 330 nF condensator wordt
gedurende een korte tijd onderbroken. Dit zorgt voor een helder afgetekende pips op de
marker-frequentie.

De OM’s die zich geroepen voelen om een verder gevorderde wobbulator te bouwen, kunnen
op het QSL-net kijken naar een bouwbeschrijving in die zin:
http://qsl.net/om3cph/dds/wobbler.html
Inkepingsfilters, en andere soorten filters met coaxiale stub’s. (= stukken coaxiale
lijn).
Stub inkepingsfilters voor ontvanger-bescherming. (Stub notch filter for receiver
protection).
Gewone kabel geeft een verzwakking van 25 tot 30 dB. Betere kwaliteit kabels veroorzaken
geringere verliezen (10 dB) en wanneer men ze als resonator toepast met een λ/4 lijnlengte,
vertonen ze ook nog een gunstige hoge Q. Men kan een aantal (meestal 2 of 3) kwartgolflengten in cascade plaatsen als filter aan de in- en uitgang van zender-eindtrappen of
lineaire ZHF en UHF versterkers, zoals zal blijken uit de twee voorbeelden die daarover hier
onder volgen. Om een bepaalde frequentieband te sperren of door te laten, kunnen
verschillende stubs - elk met verschillende lengte - samen worden toegepast, zodat hun
individuele reacties elkaar overlappen. Een 100 MHz stub kan een goed idee zijn aan de
uitgang van een 50 MHz-zender, naast een bestaand laag doorlaat filter.
Deze filters zijn voor ZHF, UHF en nog hogere frequenties, gemaakt van stukken coaxiale kabel
en kunnen soms met een T-aanpassingsstuk op de ingang van een ontvanger aangesloten
worden.

Links staat een kwart golflengte stuk coaxiale kabel met open uiteinde, aangesloten tussen een
antenne en de ingang van een ontvanger. Als men λ/4 zegt, betekent dat steeds dat deze
lengte altijd vermenigvuldigd is met de verkortingsfactor (0,66 tot 0,88) van de isolatie van de
kabel.
Het is daarom beter een stuk kabel een beetje te lang te kiezen om te beginnen, en geleidelijk
de lengte bij te trimmen terwijl men aan het experimenteren of aan het meten is.
Indien men de stub-lengten op UHF of SHF te kort vindt om er gemakkelijk mee te werken,
kan men steeds een oneven veelvoud van een kwart-golflengte kiezen.
Dit geldt in het bijzonder ook voor stublengten van slechts λ/8 (middenste figuur hier boven)
die als een soort Lecherlijn aan 1 zijde afgestemd zijn door een regelbare condensator, die
dikwijls bestaat uit slechts twee ronde schijfjes met de grootte van een muntstuk op een korte
afstand van enkele mm van elkaar.
Coaxiaal stub-filter voor 620 MHz.
De constructie bestaat uit een coaxiaal stub-filter voor 620 MHz (kleuren TV kanaal 39)
gebouwd met een stuk RG-59 kabel. Van de inkomende en uitgaande kabels (bv. eveneens
RG-59, maar niet noodzakelijk dezelfde soort kabel) is de isolatie over een tweetal cm
verwijderd, vervolgens worden ze aan elkaar gesoldeerd zoals links op de foto, en op die
plaats wordt de centergeleider van de horizontaal voorgestelde stub met open uiteinde rechts
vastgesoldeerd, net zoals zijn gevlochten koperen afscherming. De lengte van de stub is
kritisch.

De afstemming op de juist gekozen frequentie wordt voltooid door simpelweg de stub bij te
knippen terwijl dit bewerkte uiteinde open blijft. De stub was aanvankelijk 15 cm lang met de
TV ingeschakeld op kanaal 14. De stub werd vervolgens korter gesneden in stappen van 3
mm. Op een lengte van ongeveer 12 cm verdween het beeld en het geluidssignaal op kanaal
14. De TV werd vervolgens ingesteld op een hoger kanaal en de stub werd opnieuw 3 mm per
keer verkort, totdat ook dit kanaal verdween, dus zonder beeld en klank viel. Het kanaal 14
verscheen toen weer. Dit proces kan zo verder gezet worden op de TV, progressief naar
hogere kanalen, telkens opnieuw afstemmend door een paar millimeter kabel per keer weg te
snijden, totdat kanaal 39 verdween. De overblijvende stub was dan nog ongeveer 9 cm lang.
In theorie zou dit 8 cm moeten zijn, maar het experimenteel afstemmen heeft blijkbaar
rekening gehouden met de constanten van de gebruikte materialen, in het bijzonder met de
ware grootte van de verkortingsfactor van de kabel, die zelden of nooit juist gekend is als men
met coaxiale kabels begint te werken, met het gevolg dat men een verkeerde schatting maakt
tussen de vf = 0,66 tot 0,88. Voor een 620 MHz sperfilter is de golflengte λ= c/f= 300/620=
0.484 m, zodat een kwart golflengte 0,121 m is of 12,1 cm. Vermenigvuldig dit met een
snelheidsfactor van 0.66 (specifiek voor RG-59) en men bekomt een voorspelde st ublengte
van 8 cm.
De hier toegepaste schuimkernkabel heeft een snelheidsfactor van 0,8 zodat de te voorspellen
lengte 9,7 cm is. De beste manier om het filter af te stemmen is dus nog steeds
experimenteel.
Heliax-kabel inkepingsfilter voor 146 MHz (Heliax notcher for 146 MHz).
Dit filter maakt gebruik van een op het einde kortgesloten stub, die zich inductief gedraagt.
De stub wordt aan het niet kortgesloten uiteinde afgestemd door regelbare condensatoren om
hem te laten trillen op de te sperren frequentie.
Verkortingsfactor van deze kabel Vf= 0,87; Zo= 50 Ω; verzwakking= 0,156 dB per 30 m op
150 MHz.
Bij een andere isolatie dan schuim is de verzwakking groter, namelijk 2,2 dB/30 meter.

Filters voor ZHF en UHF vereisen steeds een goede kwaliteit coaxiale kabels, indien daarvan
stukken toegepast worden in de uitvoering van een filter.
De kabel kan eventueel gecombineerd worden met condensatoren die bestaan uit koperen
lamellen, die geëtst zijn uit de koperlagen op een tweezijdige Teflon printplaat, niet op andere
soorten printplaten. Laag-doorlaat uitvoeringen van deze filters dienen dikwijls om
harmonischen te onderdrukken, bijvoorbeeld de tweede harmonische van de 6 m band omdat
de 2 x 50 MHz valt binnen de 88 MHz tot 106 MHz FM-band.
UHF TV filter, dat 432 MHz en 1296 MHz onderdrukt. (G4SWX 432 and 1296 MHz
reject filter, UHF TV pass, ref. RSGB RC340).

UHF TV band doorlaat filter (432 MHz gesperd). [ UHF TV bandpass filter 432 MHz reject) uit
Radio Communication (RSGB), november 1994].
Dit filter heeft een laag verlies (<1dB) voor frequenties groter dan 470 MHz, maar is een
inkepingsfilter met 30 dB verzwakking op 432 MHz en 1,3 GHz. De hoog doorlaat weergave
toont aan dat 144 MHz en alle frequenties daaronder, sterk (-55 dB) verzwakt worden.
Het filter is ontworpen voor een 75-ohm TV-antennesysteem. Merk op dat de coaxiale stub
onderaan kortgesloten en geaard is, maar de rest van de stub moet weggehouden worden uit
de buurt van de massa en het is best hem daarvoor vertikaal op te stellen onder de vorm van
een lange, smalle metalen doos met de ingangs- en uitgangen op hetzelfde uiteinde, en in de
lucht naar boven gericht gemonteerd of opgehangen. Geschikte 30 nH spoelen L1 en L2
kunnen gewikkeld worden met 2 windingen van 1,5 mm diameter geëmailleerde koperdraad
(#16 SWG, of #14 AWG) gewikkeld op een isolerende spoelvorm met 4 mm binnendiameter.
Laag doorlaatfilters voor de 50 MHz en de 144 MHz banden (G4SWX low pass filters
for 50 & 144 MHz bands), een RSGB-publicatie.

Verwezenlijking van, om te beginnen, het 50 MHz sperfilter, met afgestemde kringen
en stubs.
Een manier om harmonischen te verzwakken, bestaat in het ontwerpen van een filter dat elke
harmonische specifiek verzwakt door middel van een resonante kring. Een populair voorbeeld
van dit type filter is het coaxiale stubfilter, dat ontworpen is om als kortsluiting te werken op
harmonische frequenties, en verder een hoge impedantie impedantie vertoont op de door te
laten frequenties. Het voordeel van dit type filter is, dat het vaak mogelijk is om met stubs een
veel hogere harmonische verzwakking te bereiken, door gebruik te maken van een eenvoudig
ontwerp met een gering verlies op de gewenste door te laten frequenties, dan met een
conventioneel laag doorlaat filter.
Bouw.
Het beschreven filter is een harmonisch sperfilter, d.w.z. dat alleen de harmonischen van het
signaal verzwakt worden. Het ontwerp is ëen van de meerdere door John Regnault, G4SWX, en
maakt gebruik van kwart-golflengte lange coaxiale stubs, in plaats van de condensatoren die in
een conventioneel laagdoorlaatfilter aangetroffen worden.

Stub S1 is λ/4 lang op de dubbele frequentie van het signaal dat men wil doorlaten, S2 is λ/4
lang op vier maal de frequentie die men wenst door te laten, en S3 is drie maal zo lang op de
gewenste frequentie. De volgende overzicht-tabel geeft een nadere omschrijving:
Component
L1 = L3
L2
S1
S2
S3

50 MHz
175 nH
340 nH
48.9 cm
24,7 cm
32,7 cm

144 MHz
60 nH
115 nH
17,2 cm
8,6 cm
11,5 cm

soort
alle stubs
UR43
RG58

Een open kwart-golflengte coax gedraagt zich als een kortsluiting aan het ander open uiteinde
op de resonantiefrequentie en een kortgesloten kwart-golf coaxiaal gedraagt zich als een open
kring met zeer hoge impedantie aan het andere (open) uiteinde. Die stubs leveren trouwens
een goedkope oplossing om ZHF en UHF filters mee te maken.
Men heeft enkel wat dubbelzijdige koperbeklede epoxy of teflon platen nodig, 16 SWG
koperdraad, RG-58 coax,
N-type connectoren. Indien men nog PL259's ligge heeft, is aan te bevelen het kwalitatief
beter verzilverd type toe te passen. De schakeling bestaat zoals het schema aantoont uit
slechts drie spoelen, en drie coaxiale stubs, die uit RG-58 gesneden zijn. Controleer de
kwaliteit van de coax die een goed sluitende bedekking van de gevlochten koperen
afschermende buitengeleider moet vertonen. Knip de kabelstukken zo nauwkeurig mogelijk af,
en bedenk dat de lengte de 'actieve' lengte moet zijn, dus rekening houdend met de
verkortingsfactor of velociteitscoefficient van tussen de 0,66 en 0,88 afhankelijk van de soort
dielectrische isolatie van de kabel. De spoelen werden ontworpen met behulp van informatie
uit het VHF/UHF Manual, dat hopenlijk elke OM reeds opgeslagen heeft (o.a. aan de hand van
de aangeboden url(s)).

Het handboek vertelt dat voor het wikkelen van de spoel L2 met 16 SWG-draad 4 windingen
nodig zijn, en voor L1 en L3 6,5 windingen, alle drie de spoelen gewikkeld op een spoelvorm
met 1,25 cm diameter. Met behulp van een zelfgemaakte spoelenwikkelmachine kan L1 en L3
samen worden gewikkeld, zodat automatisch dezelfde diameter wordt aangehouden.
Opmerking over de te wikkelen spoelen in al deze filters.
Wanneer een spoel dicht bij een metalen plaat of afscherming of chassis wordt geplaatst, zal
haar verdeelde kapaciteit vergroten, terwijl de plaat ook een zekere mate van magnetische
afscherming zal bieden. Daardoor zal er van de spoel maar weinig of geen koppeling uitgaan
naar kringen in haar (niet afgeschermde) omgeving, en ze zal daarnaar ook geen HF
uitstralen. Een verwittiging is hier echter op haar plaats, en dat is het feit dat gelijk welke
soort afscherming rond gelijk welke spoel er de Q van verlaagt, en indien de spoel een
magnetische kern bevat is deze invloed nog erger omdat die kern samen met de metalen
afscherming een soort kortsluitende kring gaat vormen voor de spoelwerking, door een
magnetisch veld dat tussen kern en de metalen afscherming ontstaat, zodra er een stroom
vloeit door de spoel. We weten reeds dat de verdeelde kapaciteit tussen de windingen van elke
spoel, parallel met de zelfinductie van de spoel een trilkring vormt die, aangestoten door een
uitwendig impuls, gaat trillen op een eigen ongewenste resonantiefrequentie. Die verandert, en
verlaagt zodra de spoel wordt ingesloten door een afscherming. De volgende tabel geeft een
idee over de frequenties van de ongewenste resonantie, waarop spoelen met een zekere
waarde van de zelfinductie kunnen gaan trillen:
Zelfinductie
0,1 tot 1 μH
1 tot 10 μH
10 tot 100 μH
0,1 tot 1 mH
1 tot 10 mH
10 tot 100 mH

Test frequentie (MHz)
25
7,9
2,5
0,79
0,25
0,079

Ongewenste resonantie-frequentie (MHz)
500 tot 164
164 tot 52
52 tot 15
15 tot 5,6
5.6 tot 0,47
0,47 tot 0,115

Laag doorlaat filter voor FM (stopt 144 MHz) [FM broadcast lowpass filter: 144 MHz
reject], uit: Stub Filters Revisited'

Het filter is ontworpen voor een 75 Ω FM antennesysteem. Merk op dat de coaxiale stub open
is aan beide uiteinden, maar dat de metalen buitengeleider wel geaard is. Voor de OM’s die zelf
de spoelen L1 en L2 niet wensen te wikkelen, zij opgemerkt dat daarvoor de spoel TOKO
NE547SN-100126 (blauw) of BEC -427126 kan dienen.
Dit eenvoudig filter vertoont een laag verlies (<1dB) en een vlakke band-karakteristiek in de
FM- band van 88 tot 110 MHz. De kenmerkende doorlaatkromme kent een diepe inkeping op
144 MHz.

DL1GBH laag doorlaat filter voor de onderdrukking van harmonischen van de 2 m
band (uit RadCom november 1994).

Een harmonisch filter voor 50 MHz, door Tony G6TTL en Dough G0UYC in RadCom,
mei 2005 (A harmonic trap for 50 MHz).
De hulpdiensten, kustwacht, enz. gebruiken vaak het frequentiebereik van 200 tot 208 MHz,
ook dienstdoende voor mobiele diensten, maar dat gebied ligt niet ver van het populaire DABspectrum, en dat kan leiden tot het blokkeren van nabijgelegen digitale radio's.
Men zou de harmonischen er van kunnen verzwakken tot een niveau dat geen interferenties
zal veroorzaken in de radio's van de buren, d.m.v. een laag doorlaat filter tussen de zender en
de antenne, dat het 50 MHz signaal zal laten passeren, maar de hogere frequenties zal
verzwakken, inclusief de harmonischen van de zender.
De streeplijn van 50 tot 52 MHz in de volgende figuur, toont de prestatie van een ideaal
laagdoorlaatfilter.

De tweede harmonische van een 50 MHz signaal kan overal tussen 100 en 104 MHz liggen, in
de FM- band. De derde harmonische moet ook in overweging genomen worden, aangezien die
tussen 150 en 156 MHz ligt, in de buurt van het spectrum van de 2 m band.

De aanpassing tussen de ingang van het filter en de uitgang van de zender, en tussen de
uitgang van het filter en de antenne, moet goed zijn zodat het tussenschakelverlies van het
filter op de gewenste frequentie klein is, om te voorkomen dat uit te stralen vermogen
verloren gaat, vooral door omzetting van het HF of ZHF in warmte.
Coaxiale filters.

De blokschema’s illustreren drie typische toepassingen met coaxiale filters.
De fysische afmetingen beïnvloeden en bepalen de uitvoerbare bovengrens van coaxiale lijnen
als resonanerende kringelementen. Dat is te wijten aan de geschiktheid (wel of niet) van
trilholten met grote afmetingen, om niet alleen gewenste trillingen te bevoordelen en te
onderhouden, maar ook interfererende en totaal ongewenste coaxiale resonantie-modi te
ondersteunen en te bevoordelen. Een belangrijke interfererende coaxiale resonantiemodus van
de hogere orde is de TE-modus, die alleen kan bestaan op golflengten de kleiner zijn dan de
afsnij-waarde van de frequentie die gegeven is door: λcut-off= λc= π*(a+b)
Hierin is a straal van de centergeleider van de coaxiaal, b de straal van de buitengeleider, en in
elk geval mag deze TE-modus niet storen als de lijn-of kabellengte op resonantie kleiner is dan
90 graden of een kwart golf. We weten uit hetgeen voorafgaat, dat λ/4 kringen populair zijn op
de ZHF, UHF, enz.
Preselectoren (achter de antenne-ingang van kortegolf ontvangers), en bandfilters worden
vaak gemaakt met behulp van kwart-golf of driekwart-golf coaxiale resonatoren.
Een pre-selector is meestal een passieve afgestemde kring, waarmee een beperkte band van
frequenties binnen een beperkt bereik wordt doorgegeven ter verdere versterking, terwijl
signalen op frehwenties buiten die doorlaatband verzwakt en afgewezen worden. Het kan zeer
nuttig zijn om de harmonischen van een zendfrequentie te onderdrukken om de oversturing
tegen te gaan van de Rx die ze ontvangt. Dit betreft in het bijzonder storingen die buiten de
gewenste amateurband vallen waarop we afstemmen, op een hinderlijke wijze aanwezig zijn
en doorstralen. Bij het ontwerpen van een filter is het nodig om de gewenste doorlaatband demping of de gewenste verzwwakking en bandbreedte te kennen. Als het filter afstembaar is
met regelbare condensatoren, spoelen met regelbare zelfinductie, in positie regelbare
ferrietkernen binnen de isolerende spoelhouder, dan kan het filter op elk gewenst ogenblik
aangepast worden voor de geringste verliezen. Bijna alle kenmerken van een coaxiaal filter zijn
op de een of andere manier verwant met Q 0 en QL, waar Q0 de onbelaste Q is van het filter, en
QL de Q bij belasting van het filter. De onbelaste Q van een trilholte hangt af van de frequentie
en de impedantie, en de grootte van de holte. Op de ZHF en UHF wordt de Q 0 van een coaxiale
caviteit verkregen uit de gelijkheid:
Hierin staat b in centimeters, f in perioden/sekonde en H kan afgelezen worden uit de volgende
grafiek rechts boven in functie van de verhouding b/a van de stralen van buiten-en
binnengeleider.

uit: RF-c a f é n o v e m b e r 1 9 6 6 .
Zs is de grootte van een op 1 uiteinde stuk kortgesloten lijn of kabel, waarvan de lengte (n x
λ/4) is.
We weten reeds uit hetgeen voorafgaat dat de beste Q van een resonante coaxiale lijn
gevonden wordt bij de optimale verhouding van b/a= 3,6.
Verliezen in coaxiale filters vindt men onder de vorm van twee soorten: mis-aanpassing en
dissipatie. Als het filter in een 50- of 70 ohm-lijn of kabel wordt ingevoegd, kan een goede
impedantieaanpassing verkregen worden als de in- en uitgangskringen dezelfde grootte en
vorm hebben, en zich bevinden op plaatsen waar de hoogfrequente stroom ongeveer even
groot is zodat de zelfinductie van koppellussen geen frequentieverschuiving veroorzaakt.
Dissipatie (of resistief verlies) is een belangrijke factor in smalle bandfilters door de
betrekkelijk hoge waarde van QL die nodig is voor een smalle doorlaatband.
Het tussenschakelverlies van een doorlaatband filter, veroorzaakt door dissipatie, wordt voor
een enkelvoudige resonerende kring berekend uit:

Hierin is A het vermogenverlies door dissipatie in dB. Om een invoegingsverlies van minder
dan 1 dB te bekomen, moet Qo gelijk zijn aan 10 QL.
De Q van een resonante kring kan ook gedefinieerd worden als de verhouding van de
gemiddelde doorlaatband -frequentie tot de 3 dB bandbreedte, uitgedrukt door QL= F/ƒ.
Aanvullende overwegingen bij coaxiale filters.
Een belangrijke overweging bij het opstellen van gelijksoortige filters, is het bepalen van de
lengte van het kwart golf gedeelte van een stub. De gelijkheid die gebruikt wordt om dit op te
lossen is

waarin d = de kwart-golf resonantielengte is.
c= de voortplantingssnelheid in het luchtledige in meters/sec, indien men d ook in meters
wenst te vinden.
n= de brekingsindex van het diëlektrisch midden= 1 voor lucht.
f= werkfrequentie in perioden/sekonde.
CT= waarde van de kapaciteit in farad’s van de condensator waarop het einde van de kwart
golflijn afgesloten is.
Z0= karakteristieke impedantie in ohm, en de boog tangens (tan -1) staat in graden.
Als voorbeeld, kunnen we een coaxiaal filter ontwerpen om een 4 MHz brede frequentieband
rond 146 MHz door te laten. Dan is:
Δf= 4 MHz; f= 146 MHz, en QL= 146/4= 36,5.
Teneinde de verliezen A (= ‘attenuatie’) kleiner dan 1 dB te houden, zou de Q in feite 365
moeten zijn.
Een coaxiale trilholte of caviteit met een 1,1 cm diameter (cilindervormig) heeft typisch een
Q= 600, dus gunstig voor de ZHF en UHF. Een dergelijke trilholte kan men afstemmen met een
regelbare condensator bovenaan de concentrische binnengeleider binnen de buis, ofwel door
wijziging van de diameter van die binnengeleider, wat natuurlijk niet voor de hand lkiggend is.
Voorbeeld. Een coaxiaal filter voor gebruik op 6 en 2 m werd gebouwd met behulp van een
7,5 x 10 x 42 cm aluminium doosje, en een 34 cm lengte van een 1,5 cm diameter koperen
buis. Als men voor een buis met een grotere diameter kiest zoasls 2,5 cm zoals op de foto
hieronder, wordt haar lengte 35 cm. Een 7 cm x 5 cm plaat werd aan het ene uiteinde van de
buis gesoldeerd en in de doos gemonteerd. De ingangs- en uitgangsconnectoren werden op de
tegenover elkaar liggende zijden op ongeveer 4 centimeter van de bodem van de doos
gemonteerd.

De draadlussen, die in-en uitgang met de centerbuis koppelden waren op 3 mm van deze
middenste buis verwijderd. Een 3 tot 30 pF condensator was halverwege de lijn aangesloten.
Dit zorgde voor voldoende kapaciteit om de lijn op 6 mr te laten resoneren.
Het filter werd getest op deze band, met een vermogen van 40 watt, een wattmeter, en een 50
Ohm belasting. Het tussenschakelverlies veroorzaakt door het filter, bedroeg 1 dB.
Bij gebruik van een multiband antenne op 6 en 2 m, dient dit filter om te voorkomen dat de 6
m derde harmonische energie, door de 2 m sectie zou worden uitgestraald.
Dit filter is bijgevolg in het bijzonder bedoeld als onderdrukker van allerlei harmonischen, niet
alleen deze van de 50 MHz band.
Een eenvoudig coaxiaal band doorlaat filter voor 1296 MHz, door DC0DA, naverteld
door PA0… (niet meer opspoorbaar).
Bij verschillende experimenten is het handig over een klein bandfilter te beschikken dat
gewenste signalen doorlaat, of eventueel storende signalen onderdrukt, of een oscillatorsignaal
'schoon maakt'.
De volgende tekening stelt een coaxiaal filter voor, afgestemd op 1296 MHz, dat DC0DA bij
experimenten gebruikte. De gemeten doorlaat-karakteristiek (met in-en uitgang afgesloten op
50 Ohm weerstand) heeft een vrij scherp gepiekt uitzicht.
Wanneer men de maten precies aanhoudt, is het afstemmen niet kritisch.
Het doosje is uit standaard blik.
De invoegdemping kan 0,5 dB bedragen.
Bij zo'n lage waarde zal verzilveren van het geheel niet veel verbetering brengen, dus niet echt
nodig.

Links: Het 1,3 GHz bandfilter van DC0DA. Een buisje met 6 mm diameter gedraagt zich als een
kwart-golf resonator. De afstem-schroef hoeft niet ver te worden ingedraaid.
Daarnaast: de gemeten doorlaatkromme van het 23 cm filter. Al zijn de resultaten niet
verbluffend, er zijn toepassingen te over voor zo'n eenvoudige constructie.
Een 2 m filter door Hubbatech.
De Australische 2 m amateurband ligt tussen 144 en 148 MHz. Zeer sterke niet-amateur
naburige zenders zijn in staat onze amateurband te storen. De beste oplossing voor dit
probleem met "intermodulatie vervorming (IMD) ", is een filter aan de voorkant van de
ontvanger. We hebben eerst geprobeerd een helix filter te bouwen dat de eigenschap bezit
betrekkelijk klein te zijn, en goed werkend voor de geringe afmeting. De helixspiraal wordt
gesneden op een kwart golflengte van de te sperren frequentie. Dergelijke filters kunnen
ontworpen worden als hoog doorlaat, laag doorlaat, band doorlaat, band sper, zowel in zendals ontvangschakelingen. Band doorlaat filters van dit type hebben meestal een hoog
invoeggverlies, en bij laag doorlaatfilters van dit type is het erg moeilijk om steile flanken te
verkrijgen voor het afgebakend frequentiegebied.

Er wordt bij de opbouw een resonerende kring gevormd door de zelfinductie van een in
spiraalvorm gewikkelde draad, en de capaciteit gevormd door de metalen afscherming die deze
helix omringt.

Zo zijn er twee compartimenten, met elkaar elektromagnetisch gekoppeld door een opening in
het tussenschot, Hoewel dit filter werkte, was ik niet echt blij met de prestaties ervan.
Een fijne afstemming werd bereikt door de kapaciteit die werd toegevoegd door twee
messingschroeven, die aan de bovenkant van het kastje opgesteld werden. Oorspronkelijk
gebruikte ik een condensatortrimmer op die plaatsen, maar ik elimineerde deze ten gunste van
de messing schroeven die veel lagere verliezen invoeren, en daarom een hogere "Q" van het
filter creëren. Zonder de messingschroeven kan men de spiraalspoelen wat samenpersen ofwel
de windingen wat uitrekken om ongeveer de gewenste centerfrequentie te bereiken, en
vervolgens draait men door de bovenop het kastje gesoldeerde moeren (boven een geboord
gat) de schroeven voor een laatste fijne afregeling. Men kan ook aan het onderste uiteinde van
elke schroef een koperen 5 eurocent muntstuk solderen, waardoor de invloed van deze twee
regelingen vergroot. Dit filter leverde ongeveer 20 dB verzwakking, maar dat had beter
kunnen zijn. Elke helft van het filter gaf 10 dB verzwakking. De bandbreedte van de notch was
erg smal, en het invoegingsverlies op 2 m bedroeg 1 dB bij een 50 Ω impedantie,
aanvaardbaar voor doeleinden op de 145 tot 147 MHz band. Het kastje moet hoog genoeg zijn,
want indien een afsluitdeksel op de voorkant (van de foto) geschroefd wordt, trad er
verstemming op.
De oplossing bestaat er dan in de voorkant maar af te dekken met een stuk niet geleidend
materiaal.
Versie 2: (middenste foto). Binnen een koperen buis met 10 cm diameter werd een enkele
spoel opgesteld, daarbij gesteund door een plastieken staafje met 3 mm diameter.
Een aftakking op de spoel liep naar de rechts voorgestelde BNC-aansluiting. Dat was de enige
verbinding is met het filter en het idee was de antenne aan de ene kant van de connector te
verbinden, en de zendontvanger aan de andere kant, hopend met deze uitvoering storende
frequenties te kunnen onderdrukken door de windingen van de binnenste spiraal uit te trekken
of samen te duwen tot ik op de frequentie van de te elimineren zat. Veel leverde dit niet op,
ook niet versie 2a, rechts daarvan. Daarom werd versie 3 geprobeerd, hieronder voorgesteld,
en deze leverde de beste prestatie, rekening houdend met grootte, invoegingsverlies,
verzwakking en problemen op 70 cm.

De koperen pijp is 7,5 cm lang met een diameter van 5 cm. De spoel binnenin werd gesteund
door drie plastieken staafjes, en de windingen afgetakt dicht bij het geaarde onderste uiteinde.
Er is een aansluiting naar een ingangs-en een uitgang BNC connector. De binnengeleider van
éen daarvan is met een koperen lus (1,5 windingen) gekoppeld met de spoel zoals blijkt uit de
middenste foto hierboven. Dit filter had een zeer lage SGV op de 2 m band, en een zo klein
invoegverlies dat het nauwelijks meetbaar was. De laatste en rechtse foto toont de
uiteindelijke afwerking met nog een koperen regelschroef, bovenaan geïnstalleerd. Een 15 pF
condensatortrimmer op die plaats zou dezelfde afstemming kunnen verwezenlijken.
Een zelfbouw coaxiaal (helix) bandfilter voor 145 MHz, door PA0NHC (2011).
Als bij een helix kring de in- en uitkoppelingen bestaan uit een aftakking op de resonantiekring, plus een luskoppeling erbij, ontstaat een band doorlaatfilter.

Voor een goede selectiviteit en een geringe tussenvoegdemping dienen beide koppelingen
zorgvuldig ontworpen en ingesteld te zijn.

Met de gebruikte materialen bleek het helix filter de beste eigenschappen te verkrijgen, door
de kortst mogelijke verbinding tussen de connector en de helix-aftakking te verwezenlijken.
Daarom moet voor de beste resultaten de helix excentrisch in de afscherming geplaatst
worden, en de uitlopers van de koppellus gevlochten.
De maten g, h en I zijn kritisch.
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Alle maten staan in mm. De vermelde diameter van de spoel is een buitendiameter.
De aftakking is gemeten van de BNC-pen tot de buitenzijde van de aard-aansluiting.
De diameter van de koppellus is inwendig gemeten. ‘Lengte v.d. aarding’ heeft betrekking op
de aarding v.d. spoel.
Stap voor stap constructie.
Soldeer in een nieuw, schoon 3/4 liter verfblik aan de binnenzijde op verschillende plaatsen de
bodem van het blik door met de wand.
Boor de 9,5 mm gaten voor de beide BNC chassisdelen (maten "c" en "e").
Plaats tijdelijk een BNC plug op de te solderen BNC chassisdelen. De BNC-pen wordt daardoor
gekoeld en gecentreerd.
Vertin de te solderen plaatsen aan de BNC chassisdelen (1-gat montage, PFTE). Vertin ook op
een van de BNC's het platte vlak, waar later de koppellus aan vast gesoldeerd gaat worden.
Soldeer de BNC's in het blik. Let op de stand van de platte vlakken.
Wikkel van 3 mm ongeisoleerd, vertinde aarddraad, een spoel van 5 windingen. Opmerking:
Linkse of rechtse spoed naar keuze.
Buig de aardlip van de spoel scherp en haaks om, en knip de aardlip op lengte (maat "i" is
kritisch).
Merk op de spoel met een viltstift de plaats, waar de soldeer verbinding met het BNC
chassisdeel moet komen (maat “g").
Vertin de te solderen plaatsen op de spoel.
Soldeer de spoel eerst boven op de BNC-pen, en vloei daarna de massa aansluiting aan het
blik door.
Buig van dik geisoleerd installatiedraad de koppellus (maat "h"). Opm: De plaats en de vorm
van de koppellus zijn kritisch.
Twist de uitlopers van de koppellus stevig in elkaar. Hierdoor koppelen deze uitlopers niet meer
met de spoel. Dit kan van positieve invloed zijn op de resultaten.

Strip de isolatie van de uiteinden van de uitlopers van de koppellus. Buig deze soldeereinden,
en krip de overtollige draad af, zodat de koppellus correct in de spoel past. De koppellus wordt
midden tussen de eerste en de tweede spoelwinding gepositioneerd. Soldeer de uiteinden aan
de bus van het BNC- chassisdeel (let op maat "c") en direct aan de platte massazijde van dit
BNC chassisdeel.
De invloed en het corrigeren van de aftakking.
Als de lengte van de aftakking ("g") op de spoel te groot is, worden de flanken van het filter
minder stijl, en de selectiviteit slechter. Als de lengte van de aftakking op de spoel te klein is,
dan kan met behulp van de koppellus geen optimale reflectiedemping op beide poorten tegelijk
ingesteld worden. Hierdoor blijft de tussenvoegdemping te hoog. In beide gevallen moet de
spoel los gesoldeerd, en ten opzichte van het BNC chassisdeel iets verdraaid vast gesoldeerd
worden.
De invloed en het corrigeren van de koppellus.
Als de effectieve oppervlakte van de koppellus-koppeling; te klein of te groot is, kan geen
goede aanpassing (SGV of reflectie demping) worden bereikt. Ook dit is een kritische instelling.
In dit ontwerp is de koppellus iets te groot gemaakt, zodat de juiste koppeling goed instelbaar
is. Let er op, dat de vrije ruimte tussen de koppellus, en de eronder en erboven liggende
spoelwindingen, ongeveer gelijk is, waardoor de parasitaire koppel kapaciteit minimaal is.
De koppellus mag de spoel dus niet raken.
Dc juiste koppeling kan het beste ingesteld worden, door de vorm van de koppellus iets ovaal
te verbuigen, waardoor het effectieve oppervlak kleiner wordt.
Het grof afregelen op de resonantie-frequentie en het instellen van de aanpassing.
De kring resoneert aanvankelijk op een frequentie ver onder de twee meter amateu band.
De resonantie-frequentie van de kring kan het makkelijkst bepaald worden, door met behulp
van een richtkoppelaar (of een SWR meter) de frequentie te bepalen, waarbij de
reflectiedemping/SWR optimaal is.
Kort de top van de spoel met kleine stukjes tegelijk in, totdat de spoel iets onder de twee
meter band resoneert. Twee millimeter inkorten komt ongeveer overeen met 1 MHz hogere
resonantie-frequentie. Pas later, nadat de juiste koppelingen ingesteld zijn, wordt de spoel
precies op de juiste frequentie getrimd.
Sluit de aftakking-poort met een dummyload af. Meet op de resonantiefrequentie de reflectiedempirg/SWR van de koppellus-poort.
Sluit de koppellus-poort met de dummyload af. Meet op dezelfde frequentie de reflectiedemping/SWR van de aftakking-poort.
De reflectiedemping zou op beide poorten op dezelfde (resonantie-) frequentie ruim 20 dB
moeten bedragen, hetgeen overeenkomt met een VSWR van 1:1,1 of beter.
Is op beide poorten de aanpassing ongeveer gelijk. Maar niet goed genoeg, dan moet de
koppellus anders ingesteld worden. Voer daarna de bovenstaande twee metingen opnieuw uit.
Is op een der poorten op de resonantie-frequentie wel een goede aanpassing meetbaar, maar
op dezelfde frequentie op de andere poort geen goede aanpassing, dan moet de koppeling via
de aftakking iets vergroot worden. Verdraai de spoel iets ten opzichte van de BNC bus zodat de
afmeting "g" groter wordt.
Is op beide poorten op dezelfde frequentie een reflectiedemping van meer dan 20 dB bereikt,
dan moet: de tussenvoegdemping gemeten worden. Deze moet minder dan 0,5 dB zijn.
De selectiviteit meten. Op 120 MHz en 190 MHz zal de verzwakking ca. 20 dB bedragen.
Is de selectiviteit daar kleiner, dan is de koppeling door de aftakking te sterk geworden, en
moet de spoel zodanig verdraaid worden, dat maat "g" iets kleiner wordt.
Herhaal het meten van de SWR en instellen van de koppellus totdat de SWR, selectiviteit en
tussenvoegdemping in orde zijn.
Hierna kan de spoelsteun aangebracht worden, en de resonantiefrequentie getrimd.

Meet op ongeveer 1 winding onder de top de kleinste afstand tussen de spoel en de
afscherming.
Snij met een heet mes een stuk van een lijmpatroon af, 5 mm langer dan de gemeten afstand.
Hou met behulp van een tang de steun tussen de spoel en de afscherming. De spoel zal
tijdelijk iets opzij veren.
Verwarm met een kleine gasvlam voorzichtig de buitenzijde van de afscherming, totdat de
steun aan de afscherming vast gesmolten is.
Hou de steun op zijn plaats totdat de lijm volledig is afgekoeld.
Verwarm daarna vlak naast de steun met een zeer hete soldeerbout (425 °C), de spoel totdat
deze zichzelf in de steun gesmolten heeft. Laat het geheel afkoelen. De spoel is nu zonder
mechanische spanningen gefixeerd.
Fixeer de koppellus aan de onderste spoelwinding, door de lus en spoel met een goed
voorverwarmd lijmpistool aan elkaar vast te kitten. Zorg ervoor, dat de lijm goed aan beide
delen hecht. Zie punt "L" op de rechtse schets hierboven.
Zoek de resonantie-frequentie en controleer de aanpassing op beide poorten.
De spoelsteun aanbrengen.
De spoel kan mechanisch gefixeerd worden, door op ongeveer 1 winding onder de spoeltop
een isolerende steun aan te brengen.
Fijn afstemming.
De resonantiefrequentie kan het nauwkeurigste bepaald worden, door met behulp van een
richtkoppelaar de frequentie te zoeken, waarbij de reflectiedemping maximaal is. (SWR
minimaal)
Bepaal de resonantiefrequentie zonder deksel.
Bepaal de resonantiefrequentie met het deksel stevig op het blik.
Reken de frequentieverlaging uit, die het gevolg is van het plaatsen van het deksel.
Verwijder het deksel, en knip zeer kleine stukjes van de top van de spoel af. Meet telkens
opnieuw de resonantie-frequentie. Stop als de resonantie-frequentie evenveel te hoog is
geworden, als hierna door het plaatsen van het deksel verlaagd zal gaan worden.
Rondt daarna eerst de scherpe top van de spoel af, door er een ronde druppel tin op te
solderen. Meet vanaf nu de resonantiefrequentie met het deksel er stevig op.
Fijn afstemmen geschiedt ook door de laatste 2 cm van de spoel naar binnen te buigen
(hogere frequentie) of naar buiten (lagere frequentie). Streef naar een afwijking kleiner dan
100 kHz. Controleer tenslotte nogmaals de tussenvoegdemping, aanpassing, en selectiviteit.
Noteer die op een etiket op het blik.
Soldeer het deksel op enkele plaatsen vast met het blik.

HF coaxiaal filter (RF Coaxial Filters, door C. J. Kikkert, AWR Corp., 2009).
Coaxiale filters zijn in principe vergelijkbaar met helicoidale filters, behalve dat de resonator
een rechte staaf is, in plaats van een spoel als gewonden spiraal. De lengte van de middelste
staaf is een kwart golflengte. Voor de hoogste Q-waarden is de verhouding van de middelste
staafdiameter tot de binnendiameter van de holte zodanig dat de karakteristieke impedantie
van de coaxiale lijn die de resonator vormt 50 Ω bedraagt.

De vergelijking voor de karakteristieke impedantie van een dergelijke coaxiale uitvoering is:

We hebben in hetgeen voorafgaat, reeds bekeken dat een maximale Q voor zo’n caviteit
verkregen wordt als B/A= 3,6.
Typische Q-waarden liggen in het bereik van 2000 tot 10000. Omdat holtefilters zo'n hoge Q
hebben, worden ze gebruikt in veel toepassingen die een laag invoegingsverlies vereisen zoals
bv. in een repeater die werkt op 80 MHz.
De totale hoogte van het filter is dan 1,2 m en de holte heeft 20 cm diameter, geen kleine
afmetingen dus voor deze specifieke toepassing met een Q van 5000.
Praktisch alle coaxiale trilholten of caviteiten zijn veel kleiner.
De volgende foto toont een keramisch coaxiaal filter met drie resonatoren voor mobiele
applicaties op 880 MHz. De foto rechts is een diplexer.

Voor mobiele radio's, die door vrachtwagens of taxi's worden gebruikt om met hun basis te
praten, wordt een coaxiale diplexer vaak gebruikt om isolatie tussen de zender en de
ontvanger in hun mobiele radio te bieden. De ontvangstfrequentie van het afgebeelde toestel
is 450,625 MHz en de zendfrequentie is 460,125 MHz. Deze radio's hebben typisch een
transmissievermogen van 25 watt (44 dBm). De ontvanger is geschikt om typisch signalen van
-60 dBm te ontvangen, zodat het verschil tussen het verzonden en ontvangen signaal meer
dan 100 dB bedraagt.
Coaxiale Resonatoren, door Mike Pinfold, ZL1BTB.
Caviteit filters, of anders uitgedrukt, coaxiale resonatoren, zijn de hoekstenen van goede
repeater prestaties. Op de meeste coaxiale resonatoren wordt een antenne aangesloten d.m.v.
een magnetische koppelingslus wel of niet op de resonantiefrequentie en wordt energie
afgenomen door een andere lus die naast de centergeleider van de resonator wordt geplaatst.
Factoren die coaxiale resonatorprestaties beïnvloeden:
1. Diameter A van de middengeleider (buitenbuis diameter B). Reeds vermeld: beste
prestaties als B/A= 3,6 voor Zo= 50 Ω. Indien men een voorkeur heeft voor een Zo= 75 Ω,
dan wordt de beste verhouding B/A= 3,25, hetgeen tevens de hoogste verkrijgbare Q oplevert.
2. Resonatorlengte.Deze bepaalt de werkfrequentie van de afgestemde kring. Lengte is
omgekeerd evenredig met de frequentie.
3. Koppel lussen waarmee energie naar binnen en naar buiten wordt gekoppeld. De lus grootte
bepaalt de sterkte van de koppeling. Twee belangrijke factoren hebben een uitgesproken
invloed op de koppeling: (a) de lengte van het gedeelte van de koppelingslus dat evenwijdig
loopt met de centergeleider van de caviteit. Hoe langer dit stuk is, des te meer het
energieveld rond de resonator invloed heeft op de prestatie van de coaxiale trilholte.
En hoe langer deze draad als deel van een lus naast de middelresonator is, des te hoger de
impedantie wordt van de invoerlus; (b) En hoe sterker de koppeling door dat deze twee dichter
bij elkaar liggen, des te geringer de vermogenverliezen, maar dan liggen de - 3 dB punten van
de bandbreedte wel verder van elkaar.
Het omgekeerde is ook waar met betrekking tot de lus-naar-resonatormiddembuis-afstand,
namelijk hoe losser de koppeling, des te smaller de -3 dB bandbreedte. Het is de manipulatie
van deze twee factoren (a) en (b), die een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van de
gewenste prestatie van coaxiale resonatoren. Want aan deze factoren zijn filterverlies,
bandbreedte en betrouwbare prestaties verbonden.
Bouwmaterialen.
De meeste coaxiale resonatoren zijn gemaakt van koper, maar aluminium wordt steeds meer
toegepast als omhulselmateriaal. De binnenkant van de koperen resonatorbehuizing, zal
verzilverd worden om de elektrische geleidbaarheid te verhogen, het verminderen van
"huidverlies" tegen te gaan, en de Q-factor te vergroten. De koppelingslussen zijn best ook
van verzilverd koper en de middelresonator is meestal met zilver soldeerd aan het
onderuiteinde van de behuizing, terwijl de bovenkant wordt afgesloten met een koperen dop,
waar doorheen een regelschroef in een met metrische draad getapt gat is aangebracht.

De werkfrequentie wordt ingesteld door de elektrische lengte van de middelresonator, en ligt
meestal zeer dicht bij een kwart golflengte op de gekozen werkfrequentie. De meeste hoge
elektrisch geleidende metalen hebben grote thermische juitzettingscoëfficiënten. Het is
mogelijk dat de lengte van de middelresonator verandert bij extreem hoge temperaturen zodat
de resonantiefrequentie dan verandert. Om deze invloed te bestrijden, bevatten commerciële
ontwerpen een draadstang van Invar, dit is een legering met een een zeer lage
uitzettingscoëfficiënt, die een lengteverandering tot een minimum zal beperken.
In dien men als werkfrequentie 145 MHz kiest, is de lengte van de buitencilinder 610 mm, de
middelste buis heeft een resonatorlengte van 510 mm en als men deze lengte wat vergroot,
komt men terecht op 144,350 MHz, of mits aanpassend zoeken en proberen, op andere
frequenties in die buurt. De schroef in het bovendeksel laat bijregelkingen toe.
Verschillende band doorlaat opstellingen zijn mogelijk.
Als men dergelijke coaxiale filters in serie plaatst, worden de verliezen samengevoegd, ze
tellen op als de gecascadeerden op dezelfde frequentie werken. Een aldus samengesteld filter
levert “additieve” prestaties, wat de doorlaat- en de sperrende eigenschappen betreft. Rechts
hier onder, een voorbeeld van een coaxiaal bandfilter, samengesteld uit twee coaxiale
resonatoren in cascade.

Men kan een voldoende isolatie krijgen tussen een zender en een ontvanger die beiden van de
zelfde antenne gebruik maken. Dit heet diplexen of duplexen en de aangesloten coaxiale
resonatoren die daarvoor zorgen, heten samen een duplexer of diplexer. De zender isolatiecijfers t.o.v. de ontvanger worden gemeten in decibels, en meestal vereist men
minstens 80 dB om het duplexen te bereiken. Voorbeeld: de zender werkt op 144,350 MHz en
de ontvanger op 144,950 MHz. Als coaxiale resonatoren heeft men dan nodig voor de
ontvanger, afgestemden op 144,950 MHz.Om oversturing van de ontvanger te vermijden,
plaatst men meestal meerdere resonatoren in serie. Aan de zendzijde heeft men coaxiale
resonatoren nodig van 144,350 MHz, die 144,950 MHz onderdrukken. Men kan er op wijzen
dat de derde harmonische van 144,350 MHz gelijk is aan 433.050 MHz, en dus 70 cm
apparatuur kan storen indien dergelijke harmoischen op de een of andere wijze ongewild
gegenereerd worden. Op 288,7 MHz, of de 2e harmonische, kan men een coaxkiale resonator
maken die een diepe inkeping vertoont op die frequentie om ze te onderdrukken. Op deze en
nog hogere frequenties zal men af te rekenen krijgen met thermische ‘drift’ of
frequentieafwijkingen en veranderingen, die te wijten zijn aan temperatuurveranderingen. Om
de antenne duplexer gebaseerde zender/ontvanger-isolatie te verbeteren, zal men zelfs een
circulator gebruiken.

2m 300 W vermogenversterker met in-en uitgangs coaxiale filters.

Let op de coaxiale filters in cascade aan de in- en uitgang van de halfgeleider-versterker.
Componenten-lijstje.
R1 = 100 Ω,1/2 W.
R2 = 1 MΩ,1/2 W.
C1, C2: geen waarde opgegeven => afhankelijk van de gekozen werkfrequentie.
C4, C7, C8, C9 = 1000 pF chip-condensator.
C8, C10 = 0,1 μF chip condensator.
C6 = 220 pF chip.
C11 = 0,47 μF keramische chip, werkspanning minstens 100 V.
C12: geen waarde gegeven, wegens afhankelijk van de gekozen werkfrequentie.
L1 = 10 windingen geëmailleerde koperdraad # nr.18 AWG, dicht gewikkeld op een
spoeldrager met 6 mm inwendige diameter.
L2 = 1,5 tot 2 μH zelfinductie, gewikkeld op een ferriet-kraal.
Printplaat materiaal= glasvezel.
T1 = 9:1 coaxiale transformator, gemaakt van stukken coaxiale kabel met een Zo= 15 tot 18
Ω, met 62 tot 90 mils buitendiameter=> bekijk de lijst
bovenaan met de speciale kabels met een andere Zo dan 50 of 70 ohm).
T2 = 1:4 coaxiale transformatot, gemaakt met stukken coaxiale kabel met een Zo= 16 tot 18
Ω, met 70 tot 90 mils buitendiameter.
Indien men deze versterker bouwt voor frequenties die lager zijn dan 100 MHz, moeten over
de stukken coaxiale kabel, ferrietkralen geschoven worden teneinde de common mode stromen
te verkleinen of ze verhinderen te vloeien in de buitenmantel van de stukken coax. Deze
opmerking geldt zowel voor T1 als voor T2.
Een TVI-filter met coaxiale transmissielijnen.
Laag doorlaat-filters met coaxiale voedingslijnen als elementen (Low-Pass Filters Using
Coaxial Transmission Lines as Elements, door Douglas E. Mode, IN Proceedings of the
I.R.E. november 1978
Hiermee maakt men filtertoepassingen voor UHF frequenties tot op de microgolf banden tot
4000 MHz. Echter meer specifiek gericht kan men ook kiezen voor laag-doorlaat filtertoepassingen op frequenties tussen 500 en 1000 MHz.

Equivalente schakeling van een laagdorlaat transmissielijn filter van toepassing beneden de
1000 MHz.
De Q-factor is hoog van een dergelijke uitvoering. Op elektrisch gebied kan een dergelijk
onderdeel beschouwd worden als een T, met coaxiale stukken transmissielijnen, met zowel
serie- als shunt- elementen. Door het zich herhalende karakter van de reactantie in functie van
de frequentie-eigenschappen van transmissielijnen, kan van een dergelijk laagdoorlaatfilter
niet verwacht worden, dat het slechts een beperkte band zou doorlaten, maar zullen er ook
ongewenste of secundaire doorlaatbanden boven de primaire afsnijfrequentie van het filter
aangetroffen worden. Er zijn een aantal factoren die de keuze van zulk een filter bepalen bij
het ontwerp voor een bepaalde toepassing. Voorbeelden hiervan zijn de tussenschakeldemping
in de doorlaatband, de demping in de stopband, de steilheid of richtingscoëfficient van de
verzwakkingskromme, nabij de grens van de band, en de fazeverschuivingskenmerken van het
filter, allemaal typisch ‘Bode’ -kenmerken die we hier terugvinden tot op de microgolven.
De meeste laagdoorlaat transmissielijn filters vertonen een vrij konstante impedantie in het
laagfrequente deel van hun doorlaat- band. Afhankelijk van het ontwerp, strekt dit vlakke deel
van de impedantiekarakteristiek zich over een groot of klein gedeelte van de doorlaatband uit,
net zoals het doorlaatband- tussenschakelverlies van een filter.
Laagdoorlaat transmissielijn-filters met afsnijfrequenties lager dan 1000 MHz kunnen gebouwd
worden met aangepaste afmetingen van het vertikaal shuntstuk (meestal λ/4 lang) in het
midden van het horizontaal gedeelte, dat een vlakke impedantie- karakteristiek oplevert. Het
gelijkwaardig schema van een dergelijk filter is hierboven voorgesteld, waarin L de zelfinductie
is van de serie transmissielijn, Z2 is de karakteristieke impedantie van de shunt transmissielijn,
en f0 is de frequentie waarop de shunt transmissielijn als kwart-golf resoneert.
We kennen reeds het begrip ‘beeld-impedantkie’. Met ‘beeld-impedantie’ bedoelt men een
impedantie met een zodanige grootte, en van een zodanige soort, dat als men daarmee de
uitgang van een filter afsluit, men aan de ingang van het filter, juist dezelfde impedantie ziet.
De vergelijking van de beeldimpedantie van een symmetrische filtersectie, met in het midden
een shunt sectie is:

Waarin Z2= de totale shunt- impedantie, en Z1= de totale serie impedantie van een sectie.
Het begin van de eerste stopband vereist dat Z 1/4Z2= -1 als kenmerkende betrekking tussen
de parameters.

Laagdoorlaat transmissielijn filter voor toepassingen beneden de 1000 MHz.
Als een laagdoorlaat transmissielijn-filter een afsnijfrequentie in de 500 tot 2000 MHz-band
heeft, kan de aansluiting die het shunt-gedeelte verbindt met het serie-gedeelte elektrisch
langer zijn dan 5 elektrische graden, en in dat geval geldt het gelijkwaardig schema indien de
zelfinductie van het shunt-gedeelte een aantal maal de zelfdinductie van de serie-arm is.
Toepassing.
Men kan een eenvoudige transformator maken door een kwart golflijn met een karakteristieke
impedantie Zo, op het einde te shunteren met een in het midden of op het uiteinde, of
tussenin kortgesloten kwart golflijn, op dezelfde frequentie werkend, maar met een andere
golfweerstand Zo. Met een dergelijke structuur met bv. twee kwart golflijnen zoals hieronder,
ziet men een weerstand R1 aan de ingang van het eerste kwart golf stuk, transformeren naar
een andere waarde R2 aan zijn uitgang. Dit is een andere uitvoering van de bekende Qaanpassing, waarbij het tweede stuk lijn niet kortgesloten is, maar een karakteristieke
impedantie heeft die gelijk is aan de vierkantswortel uit het produkt van R1 met R2. Dergelijke
hoogfrequente transformatoren kunnen grote vermogens verwerken en vertonen weinig
verliezen in hun doorlaatband. Er bestaan verschillende vormen van dergelijke transmissielijnfilters.

De doorlaatkarakteristiek rechts toont aan dat dit filter vooral een ongewenste storende
component onderdrukt op de frequentie fc. Voor de praktische uitvoering van een dergelijk
filter werden stukken coaxiale transmissielijn gebruikt van het type RG223 met een Zo= 50 Ω
en een eigen kapaciteit van 100 pF/m.
Enkele filters, meer gericht naar toepassingen in het UHF en SHF gebied.
Hoe hoger de frequentie, des te meer de eigen capaciteit en zelfinductie van geleiders en
componenten een ongewenste rol beginnen te spelen. De Q factor van afgestemde L//C –
kringen is op hogere frequenties niet groter dan op lagere, dus ook de selectiviteit niet, en
daaraan probeert men te verhelpen door banddoorlaatfilters te bouwen in de aard van de
volgende in coaxiale uitvoering:

Een kort stuk transmissielijn, met het uitzicht van een stub, sluit in het midden (in parallel)
aan op een andere sectie van een lijn, waardoor een banddoorlaat filter ontstaat met de
karakteristiek hier onder links:
De doorlaatkenmerken van dergelijke (afgeschermde) filters veranderen door de afmetingen
ervan te wijzigen, zoals de diameters van de binnen-en buitengeleider van de coaxiale
uitvoering waardoor men om te beginnen de grootte van de karakteristieke impedantie Zo
wijzigt. Maar ook de lengten van de secties spelen een rol, en indien de lengte van het
horizontaal gedeelte gelijk is aan 2L in vergelijking met de lengte van het vertikaal gedeelte,
gelijk gekozen aan 1L, dan hebben we te doen met een banddoorlaatfilter. Indien bovendien
de karakteristieke impedantie van de zijtak, gelijk is aan de helft van deze van de (horizontale)
hoofdlijn, dan laat dit filter een band door die ligt tussen f 1 en f2, waarin f1 de frequentie is,
waarop de lengte van de horizontale sectie een kwart golf wordt, en f2 de frequentie waarop de
vertikale sectie een λ/4 wordt.
De impedantie-karakteristiek van zo’n filter is:

In de meeste toepassingen is het de bedoeling dat enkel de band tussen f 1 en f2 doorgelaten
wordt, en de andere frequenties voldoende verzwakt, bijvoorbeeld in een opstelling van een
dergelijk filter tussen twee versterkers.
De hogere banden met 2f1, 2f2 en 3f1, 3f2 worden reeds vanzelf minder goed weergegeven
door de geringere versterking van de transistoren en buizen op deze hoge frequenties, maar er
bestaat nog een middel om deze weg te werken, door op de volgende manier condensatoren
aan te brengen in de hoofdlijn, waardoor de vertikale dwarstak- lijn of -stub zelfs niet meer
nodig is. Deze condensatoren werken bovendien verkortend, zodat de hoofdlijn-sectie
merkelijk korter wordt, en op de lagere ZHF, UHF en SHF is dat wel een voordeel.

Typische uitvoering:

De condensatoren werken kortsluitend voor de harmonische frequenties, of verzwakken ze in
elk geval zeer sterk. De verzwakking in functie van de frequentie is rechts voorgesteld.
Een dergelijk filter kan een zeer smalle doorlaatband doorlaten, en is dus zeer geschikt om
aangrenzende zend-kanalen van elkaar goed gescheiden te houden, zelfs al liggen ze dichtbij
elkaar en verschillen ze weinig in frequentie. Indien men 2 of 3 dergelijke secties met
ingebouwde condensatoren achter elkaar plaatst, vergroot de selectiviteit nog.
Rechts staat een voorbeeld van het tussenschakelverlies van een dergelijk filter met
ingebouwde condensatoren:
Lineaire 800 Watt versterker voor f’s tussen 2 en 54 Mz (Solid-State Kilowatt Linear
Amplifier for 2 to 54 MHz) met coaxiaal filter aan de uitgang.
door Joel F. Paladino, N6AMG, September 1992 QST.
De bedoeling was: bouw de kleinst mogelijke MF / HF / ZHF versterker die in staat is om ten
minste 500 Watt HF te leveren aan een antenne. Met de naam Solid State Kilowatt (SSKW)
heeft het ontwerp zijn oorsprong in een artikel van Helge Granberg van Motorola in oktober
1986 van RF Design. Geoptimaliseerd voor 50 MHz, deze transistor versterker bijna het 1000watt niveau bereiken, luchtgekoeld.
Beschrijving. Schema van de versterker.

Kort samengevat bestaat de schakeling uit twee MRF154 HF vermogen MOSFET's in push-pull.
Elk van deze transistoren kan 600 watt uitvoeren op frequenties tot 100 MHz. De ingangs- en
uitgangstransformatoren, respectievelijk 9:1 en 1:9 maken gebruik van kernen uit # 67
ferrietmateriaal. De verhouding 1:9 van de uitgangstransformator is een compromis dat
optimaal is op ongeveer 800 watt.
TR schakelen.
De schakeling bevat een send-ontvang (TR)-relais dat in de ontvangst-stand het zendgedeelte
overslaat, zodanig ontworpen dat in de omgeving daarvan sterke HF-velden in het
versterkerscompartiment vermeden worden, omdat daardoor het relais verkeerdelijk zou
kunnen bekrachtigd worden. Het relais trekt aan door slechts een paar millisekonden op de
mirofoonknop te duwen. Het valt ook snel af als men de knop loslaat om te voorkomen dat de
versterkeruitgangstrap zou opwarmen. wordt verwarmd. Bij het overschakelen van ontvangst
naar zenden, werkt de exciter zonder belasting. Dit probleem kan worden opgelost door de
exciter-inschakeling te vertragen. Een ander probleem is dat de sluitingstijd van het relais
verandert, als het relais opwarmt. Dit kan op twee manieren opgelost worden: Gebruik externe
elektronica om een vertraging tot stand te brengen, of temperatuurcompenseer met een
thermistor voor de weerstandsverandering.
Bescherming van de dure transistoren.
Het uitgangsvermogen van de versterker kan op twee manieren worden gereduceerd: door de
versterker uit te schakelen via een versterker-gegenereerde ALC, of door de versterker
polarisatiespanning op de gates van de Mosfet’s te verkleinen. Het zijn Mosfet’s die in een
versterkingsmodus een positieve voorspanning nodig hebben om uitgestuurd te worden en te
geleiden en versterken. De ALC-optie is goed omdat ze de lineariteit van de versterker niet
beïnvloedt. Als de eindtrap van de versterker niet belast wordt, moet de versterker zo snel
mogelijk uitgeschakeld worden.
Bescherming tegen oversturing.
Oversturing kan de vermogen ‘MOSFETs onmiddellijk vernietigen, dus een begrenzing van het
sturend vermogen, en de controle daarop is essentieel. Een drempeldetector dient daarvoor.
De ingang van de versterker is uitgerust met een 5 dB verzwakker, zodat 100 Watt exciters de
versterker kunnen sturen zonder hem te beschadigen. Als de 5 dB verzwakker niet verzwakt of
als de exciter te veel stroom stuurt, moet de versterker snel worden uitgeschakeld. Dit gebeurt
als de koelvin temperatuur van de transistor groter wordt dan 40° C. De waarde van R8 moet
afgestemd worden op de specifieke MRF154's die worden gebruikt.
Als de voorspanning te snel afneemt met stijgende temperatuur, verhoog dan de waarde van
R8. De ingangsspanning van de LM723 mag nooit meer dan 40 V bedragen.
Filteren van het uitgangsvermogen.
Dit heeft plaats met het coaxiaal laag doorlaat filter dat men in het schema aantreft juist links
van de uitgangsklem van de versterker.
De versterker is 8 cm breed, 12 cm lang en 5 cm hoog. Koper en aluminium zijn uitvoerig
gebruikt in de opbouw van de behuizing om zoveel mogelijk warmte zo snel mogelijk af te
voeren. Een 24 V ventilator blaast continu koude lucht op de koelvinnen van de Motorola
transistoren.
R14 en R15 zijn terugkoppelweerstanden die ook op een flens gemonteerd zijn. Hun
berylliumkoper leidingen kunnen niet heel vaak worden gebogen voordat ze breken.
Zorg er voor dat de twee MRF154’s goed gescheiden zijn en ver van elkaar gemonteerd
worden.
De voeding.
Om de versterker klein en lichtgewicht te houden, wordt een switching power supply
toegepast, een Lambda LFS 50-48, 15 cm lang, 7,5 cm breed en 5 cm hoog, kan 50 ampère
bij 50 V leveren, voorafgegaan door een DEMI netfilter om stoorpieken door thyristorvoedingen
en dergelijke op het net geen kans te geven in de versterker binnen te dringen om de dure
transistoren te vernietigen. De voeding moet in staat zijn om de variabele stroomvoorzieningsvraag die tijdens SSB- en CW-overdracht plaatsvindt veilig te kunnen verwerken.

De versterker is uitgerust met een omgekeerde polariteitsbeschermingsdiode voor het geval
dat men de voeding met de verkeerde polariteit op de schakeling zou aansluiten.
Chip condensatoren zijn in de schakeling aan te bevelen in plaats van gewone C’s zonder
moeilijkheden kan men deze versterker rustig 800 Watt laten leveren op 2 MHz tot 54 MHz.
In feite is hij tot meer in staat, namelijk 1,5 kW op alle frequenties lager dan 30 MHz.
Op dit vermogensniveau loopt de stroom van de MOSFET op tot 40 ampère, afhankelijk van de
werkfrequentie. Het is aan te raden niet te overdrijven met de grootte van het vermogen want
dan stijgt ook de amplitjude van ongewilde harmonischen. We zijn trouwens beperkt door onze
radio-amateur licentie die slechts lagere HF vermogens vergunt.
Aangezien de transistoren werken in balans, is de tweede harmonische geen probleem.

Links: ”Dit werkbezoekje aan de dierentuin herinnert
werkbank de wobbulator heb laten aanstaan.”

mij er aan dat ik in de shack op de

Rechts: De buurjongens en de mobiele lus-antenne op de bumper van de auto van de
buurman-OM.

