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

Deel 18

Foto links hier boven: jawel, er zijn nog OM's die aan zelfbouw doen. Onderaan deze voorpagina
van het Electron-tijdschrift stond vermeld:" Jaargang nr. 59. In dit nummer alle informatie over de
Dag voor de RadioAmateur 2004". Op zaterdag 4 november 2017 van 9u30 tot 17 uur vindt in
de Americahal te Apeldoorn de 57-ste Dag voor de RadioAmateur plaats, met Onderdelen
Markt (radiovlooienmarkt), jeugd-activiteiten, verkiezing van de Radio-amateur van het Jaar,
lezingen door werkgroepen van verenigingen, zelfbouw- tentoonstelling.

World Amateur Radio Day 2017 door ON7YD,
17/04/2017:

Elke 18-e april vieren radioamateurs wereldwijd 'World Amateur Radio Day'. Op die datum
werd in 1925 de 'International Amateur Radio Union' (IARU) opgericht in Parijs.

Activiteiten: Links: VERON, midden: VRZA, rechts: UBA.
Voor elke OM ter gelegenheid van de Dag van de Radio-Amateur:
1) het gratis te downloaden boek "Hints and Kinks for the radio-amateur' met onder meer
een Mosfet converter blz. 1-32, een VFO blz. 1-33, een filter tussen antenne en ontvanger-

ingang blz. 1-34, een eenvoudige 15 m ontvanger blz.1-35, een mobiele 2 m antenne blz. 3-5,
ook blz. 4-2 en 4-3, het testen van coaxiale kabels blz.7,7, en op de bladzijden tot 7-32, zeer
interessante literatuur over antennes, moeilijk elders te vinden, Filters blz. 10-2 tot 10-9:
https://ia600609.us.archive.org/18/items/fea_Hints_and_Kinks_for_the_Radio_Amateur1992/Hints%20and%20Kinks%20for%20the%20Radio%20Amateur-1992.pdf
2) ATV-Handboek:=>
https://ia600503.us.archive.org/34/items/fea_ATV_Handbook/ATV%20Handbook.pdf
3) W1FB QRP Handbook:=>
https://ia801604.us.archive.org/27/items/fea_W1FB_QRP_Notebook/W1FB%20QRP%20Noteb
ook.pdf
= ontvangers en zenders, volledig met transistoren en Mosfet's,geen enkele radiobuis+
voor- en achterkant van de bijbehorende print, met plaatsing van de componenten, en als
laatste hoofdstuk: Filters.
4) QRP-Classics: zonder twijfel het beste wat we al ooit gezien hebben als ARRL-uitgave, met
ontvangers en zenders met transistoren, Mosfet's, JFet's, geen enkele buis, en vanaf blz. 172
tot 190 interessante antennes, gevolgd door filters vanaf blz. 191 tot blz.211.=>
https://ia600405.us.archive.org/2/items/fea_QRP_Classics_The_Best_QRP_Projects_from_QST
20The%20Best%20QRP%20Projects%20from%20QST%20and%20the%20ARRL%20Handbook
.pdf
5) W1FB Design Notebook: =>
https://ia600202.us.archive.org/6/items/fea_W1FB_Design_Notebook/W1FB%20Design%20N
otebook.pdf
=> Principe-schakelingen duidelijk en zonder wiskunde verklaard. Voorbeeld, hier onder: een
20 m en 80 m enkele zijband (EZB/SSB) +CW -ontvanger met aan de ingang kiesbaar, zowel
een laag doorlaat als een hoog doorlaat filter, te bekijken als fig. 5-22, blz. 139.

Nog meer over Filters.
Hier volgt een grote keuze uit youtube video's over filters:
https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVrj3xMlZE88AbggPxQt.;_ylu=X3oDMTByMjB0aG
5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw?p=band+stop+filters+and+notch+filters&fr=yh
s-visicom-weathernow&hspart= visicom&hsimp=yhs-weathernow

Filters (vervolg).
Sperkring tegen ongewenste harmonische frequenties aan de ingang van een ontvanger.
Figuur (A) toont een herhaling van de sperkring, die we eerder bekeken hebben.

s
Wanneer L en C resonerend gemaakt worden op een ongewenste harmonische frequentie,
vertegenwoordigen zij een maksimum impedantie voor het vloeien van de stroom van X naar Y.
De grootte van de impedantie zal afhangen van de Q van de kring, d.w.z. van de verhouding van de
reactantie tot de weerstand. De goede werking van de sperkring hangt voor een groot deel af van de
kwaliteit van de spoel. Met een Q-meter kan men een goede spoel uitzoeken. Om een goede Q-factor te
bekomen kan men spoelen maken uit dikke draad of uit koperen buisjes met een gekozen lengte tot
diameter verhouding. Om na te gaan of de sperkring goed werkt kan men hem opstellen tussen de
antenne en de ingang van een ontvanger. Het sein dat er op de frequentie van de trillingskring door
loopt, ondergaat een verzwakking op de S-meter van de ontvanger afgelezen, bv. van S9 dalend tot S6,
d.w.z. 25 dB verzwakking. Een dB, gemeten aan de zend- of ont-vangstzijde, blijft een dB, zodat de
onderdrukking van de ongewenste harmonische even sterk is wanneer de sperkring opgenomen wordt
aan de uitgang van een zender. De sperkring wordt echter belast door zowel de zender als door de
antenne. Om de demping te verkleinen, takt men daarom af op een gedeelte van de spoel (figuur B).
Hierdoor zal de Q-factor vergroten. Een goed afgeregelde zender mag slechts 5 % harmonischen
uitstralen. Het sperfilter moet een verzwakking tussen de 13 en 27 dB invoeren. De sperkring kan voor
de beste resultaten opgesteld worden in een doosje uit een niet-magnetisch metaal, met nochtans een
grote afstand tussen de spoel en de afscherming (meerdere centimeters) om de Q zo groot mogelijk te
houden. De afschermdoos wordt met een korte dikke draad geaard.
Men kan ook een eenvoudige sperkring maken met de vroeger gekende populaire “402”spoel van Amroh, door OM Koorda, Voorburg, NL:

Een draaicondensator van 500 pF max. capaciteit, en een 402 spoel vormen de hoofdbestanddelen.
Men schakelt de sperkring tussen de antenne en de antenneklem van het ontvangst toestel.
De kring gedraagt zich als een grote weerstand voor de golflengte of frequentie, waarop hij wordt
afgestemd, maar voor alle andere frequenties is de impedantie klein, en te verwaarlozen. Het resultaat
is dat de weg van de antenne naar de ingang van de ontvanger voor 1 bepaalde frequentie versperd is,
maar dat alle andere signalen ongehinderd doorgelaten worden. De afregeling verloopt het gemakkelijkst
als volgt: Eerst stemt men de ontvanger af op de storende zender, en verdraait daarna de as van de
regelbare condensator van de sperkring, tot het signaal zo zwak mogelijk is. Deze instelling is vrij scherp
en kan dus best zorgvuldig geschieden. Nu laat men de sperkring verder met rust en stelt de ontvanger
in op het gewenste station, waarbij zal blijken dat de storing merkelijk zwakker is geworden of zelfs
geheel is verdwenen.
Nog meer over sperkringen of bandstop filters, deze keer met een parallelkring,
bijvoorbeeld afgestemd op de ATV-70 cm band.
In gebruik, wordt het inkepingsfilter in serie met de inkomende toevoerleiding geplaatst, en is
het gemakkelijk af te stemmen op het bereik dat zich bv. tot in de bovenste UHF band
uitstrekt. Als de trimmer condensator slechts een paar pF van zijn waarde wordt geopend, kan
bv. TV-kanaal 44 gesperd worden. Door de capaciteit van de trimmercondensator te vergroten,
verlaagt de resonantiefrequentie van de parallelkring en kan bv. kanaal 14 of 15 gesperd
worden of een frequentie in de buurt van 480 MHz, indien daarop storende strepen over het
beeld liepen. De sperkring verzwakt beter indien de wikkeling met nr. 14 draad vervangen
wordt door windingen met een plat lint, minstens 3 mm breed. De platte spoel die daardoor
ontstaat, zorgt voor een grotere Q-factor van het filter, en des te meer als men de spoel
combineert met een keramische trimmer ermee in parallel. Een sperfilter met hoge Q ontstaat,
wanneer men de platte spoel combineert met een trimmer van 3 tot 10 pF die in serie staat
met een 7 pF condensator:

De afstemming van dit geheel kan wel kritisch uitvallen, maar het levert wel een scherpe
inkerving op, zoals zichtbaar op het scherm rechts hier boven.

Dergelijke filters kunnen voor elk kanaal gebouwd worden door de capaciteitswaarde van de
condensatoren te veranderen. Voor TV-kanaal 14 kan men een spoel wikkelen van 44 nH, en
de capaciteit van de condensator die daarmee samengaat, kan bepaald worden met de formule:
f= 1/(2π√LC) waarin f de frequentie is in Hz, L de zelfinductie in Henries, en C de capaciteit in
Farad.
Een dergelijke berekening kan uitgevoerd worden voor de kanalen 39 en 40 waarop vaak
sterke storende signalen zitten, ontvangen met een yagi-antenne. Bij het afstemmen op
kanaal 39 elimineert het filter de omringende kanalen die zich van kanaal 32 tot en met 47
uitstrekken. Een andere keuze bestaat er in een eenvoudig banddoorlaat filter te bouwen,
specifiek voor de frequentieband van het kanaal dat men wil doorlaten zonder al de rest. Dit
werkt, maar ook het gewenste signaal wordt wat verzwakt, alhoewel een minimaal
invoegverlies van het filter wordt nagestreefd.
Gecombineerd 144 MHz doorlaat- en 432 MHz sper-filter. (Combined filter, door
VE2AZ, maart 2009).

De hoofdontwerp doelstellingen waren: minstens 30 dB verzwakking van het 432 MHz-signaal.
Minimaal invoegingsverlies op 144 MHz, namelijk kleiner dan 0,15 dB, geringe SGV,kleiner
dan 1,5:1, en klein terugkeerverlies op 144 MHz. Het filter moet tenminste 100 W op 144 MHz
zonder opwarming verwerken.
De resulterende filterschakeling bestaat uit een laagdoorlaatsectie (L1, C1, L2) gevolgd door
een serie-LC sperfilter (L3, C2).

Links: 144 MHz laag doorlaat-, 432 MHz sper-filter.
doorlaat-filter.

Rechts: 144 MHz sper-, 432 MHz hoog

Opmerkingen over de componenten met dezelfde benamingen, geldig voor beide schema's,
maar met soms verschillende waarden:
1) C1, C2 en C3: kies een condensator met een capaciteitswaarde, die ook als deze tussen de
ronde haakjes kan gelden.

2) L1, L2, L3: wikkel met geëmailleerde koperdraad nr.#18 AWG,1 mm diameter, op een 6 mm
diameter spoelvorm, met een tussenafstand tussen elke twee naburige windingen van 1 mm.
Het aantal windingen staat telkens onder of rechts van de getekende spoel aangegeven.
Bouw.
Voor de behuizing gebruikte ik compartimenten die de 432 MHz stopband prestatie kunnen
verbeteren. Ik verbond het ene uiteinde van de filterschakeling aan een N-type connector, met
een semi-rigide UT-141 coaxiale kabel in de rechterbovenhoek van de behuizing. Men kan een
doos bouwen met behulp van printmateriaal. Dit is niet echt kritisch. Ik zou een voldoende
grote doos kiezen, zodat de spoelen niet te dicht bij de wanden liggen. De gebruikte variabele
condensatoren zijn van het 350 V keramische type. Deze zullen goed werken met een 144 MHz
HF-vermogen van ten minste 100W. Voor de spoelen gebruikte ik geëmailleerde koperdraad.
Gebruik nooit meer-aderige draad voor het wikkelen van spoelen.

Afstemming en resultaten.
Het afstemmen van dit filter bestaat uit het ten eerste hetnullen van het inkepingsfilter met
behulp van een 432 MHz signaalbron (HF generator met een uitgangsniveau lager dan 1mW of
0 dBm) en een HF vermogen meter of een 432 MHz ontvanger. Het aanpassen van C2 (links
filter) voor een minimaal uitgangssignaal is de doelstelling. De L3 windingafstand kan ook
worden veranderd, en C2 wordt opnieuw aangepast om ervoor te zorgen dat de beste nul kan
bereikt worden. Indien de afstemming met een schroevendraaier wordt uitgevoerd, is ze vrij
scherp. De vermogensmeter zal ook de harmonische sporen van de generator op 864 MHz en
1296 MHz opnemen, hetgeen de meting bemoeilijkt. Een dubbele controle met een 432 MHz
ontvanger of een spectrum analysator is waarschijnlijk het beste idee. De tweede stap in het
afstemproces bestaat uit het minimaliseren van de SGV op 144 MHz. Dit gebeurt door C1 voor
de beste SGV af te stemmen wanneer een 144 MHz zender via een filter op een dummybelasting of antenne is aangesloten. Gebruik een gering genoeg vermogen om het risico op
beschadiging van de zendereindtrap te minimaliseren. Als een goede SGV niet kan bereikt
worden, verander de L1-wikkeling door de windingen uit te rekken of samen te duwen, en trim
C1 weer bij voor de beste VSWR. Het aanpassing van L2 kan ook helpen om de SGV te
verbeteren. Als een laatste pas moeten de twee bovenstaande stappen herhaald worden, zodat
elke interactie, zelfs klein, tussen de twee filtersecties verhinderd wordt. Dan zal het
invoegingsverlies van het filter op 144 MHz klein zijn, en kleiner dan 0,1 dB gemeten.
De resulterende inkeping op 432 MHz zal een diepte vertonen van meer dan 60 dB. Het
weerkaatsingsverlies op 144 MHz ligt dichtbij - 50 dB. Dit is een 1: 1 SGV. Met zo'n filter voel
ik me niet nerveus voor mijn TS-2000 als ik 300 W op 70 cm naar mijn EME-maanweerkaatsings antenne stuur. Vervolgens moet ik er wel voor zorgen dat ik mijn 70 cm
voorversterker niet opblaas, als ik 100 W naar mijn 2 m yagi voed. De zojuist doorlopen
procedure goldt voor het links voorgestelde filter. Voor het rechts afgebeelde,gelden
gelijkaardige overwegingen.

Band stop filter 88 tot 108 MHz door 9A4QV.
Nadat we het bereik hebben vastgesteld dat we willen blokkeren (88-108 MHz), moeten we beslissen
hoe scherp het sperfilter moet afsnijden, met welke verzwakking in de stopband. Als de hoekfrequenties
(-3 dB) in het ontwerp gebruikt worden, zal de verzwakking van het signaal aan het begin en het einde
van het doel bereik laag zijn, gewoon 3 dB, maar in het echte leven wenst men meestal een grotere
verzwakking. Daartoe koos de auteur van dit artikel voor een 3-polig Chebyshev type filter, met een
middenfrequentie van 100 MHz, een bandbreedte van 55 Mhz,en een rimpel van 0,1dB. Natuurlijk moet
de impedantie 50 ohm of 75 ohm zijn als het filter bedoeld is voor een standaard systeem van 50 of 75
ohm. De berekende capaciteitswaarden voor de condensatoren zijn 2 x 56 pF en 1x 20 pF. 56 pFis een
standaardwaarde, terwijl 20 pF dat niet altijd is. In plaats van 20 pF mag men 18 pF of 22 pF kiezen of
twee parallelle 10 pF toepassen.

Aangezien we de spoelen met magneetdraad wikkelen, zijn de waarden helemaal niet kritisch. Ik wikkel
mijn spoelen door gebruik te maken van de 0,35 mm diameter magneet draad op een 5 mm diameter
boortje. Natuurlijk zijn alle drie de spoelen op lucht gewikkeld. Daarvoor kan ook het volgend
spoelwikkel-programmatje gebruikt worden: http://hamwaves.com/antennas/inductance.html.
Men kan de zelfinductie-waarden van de spoeltjes wat aanpassen, om de gewenste weergavekromme
van het filter wat bij te regelen, maar de berekende waarden gaven ons de beste resultaten.
Bouw.
Ik gebruikte dubbelzijdig FR-4 laminaat, 1,6 mm dik, maar andere keuzen zullen ook wel goed
presteren. De printplaat is 2,5 x 7,5 cm groot, en de koperen sporen werden er iin gesneden met behulp
van een exacto mes. In plaats van SMD-type condensatoren toe te passen, kunnen standaard
condensatoren worden gebruikt, waardoor de print en het complete filter wat groter uitvallen.
De OM's die beschikken over een netwerk-analysator, kunnen het filter aan de vereiste weergave
aanpassen. Voorbeeld: Ik rek de middenste spoel (5 windingen) een beetje uit, teneinde een eenvormige
verzwakking (minstens 30 dB) over het ganse bereik te verkrijgen (in plaats van op een frequentie 50
dB te verzwakken, en op een andere, een beetje minder dan 25 dB). Het verkregen resultaat is:

Het bereik van de 3 dB stopband loopt van 79,5 MHz tot 123,3 MHz. De stopband verzwakking bedraagt
-10 dB ivan 85 MHz tot 119 MHz.

De verzwakking op het vereiste bereik 88 MHz tot 108 MHz is 30 dB of groter, met een maximale
demping van - 44.6 dB op 103.4 MHz. Het besluit en het resultaat is, dat we dit driepolig filter ontworpen
hebben met een verzwakking van minstens 30 dB in het bereik van 88 tot 108 MHz, met lage
invoegingsverliezen, namelijk minder dan 1 dB tot aan 1,7 GHz.
Als men een nette afwerking wenst inzake 2 coaxiale type connectoren, kan men kiezen voor vrouwelijke
SMA-types, of de combinatie van vrouwelijke en mannelijke connectoren.
Een afschermende metalen doos is belangrijk om het filter goed te beschermen, zodat het FM-signaal
niet door de op lucht gewikkelde spoelen, rondstralend tot in andere systemen in de omgeving kan
doordringen.
Band doorlaatfilter voor de 2 m band, maar ook een sperfilter voor de FM-band van 88 MHz
tot 108 MHz.
Het filter, ingebouwd in een kleine blikken doos met twee BNC-connectoren, meet 30 x 45 mm.
Dergelijke filters hebben al jarenlang hun degelijkheid bewezen.

Afstemming.
Ten eerste regelen we de insteling van de capacitieve trimmer op de te verzwakken frequentie, en
vervolgens stellen we de potentiometer R2 in, voor een evenwicht tussen de onderdrukking van het
ongewenst signaal, en de signaalonderdrukking van de tweede harmonische van de FM, in de 144 tot
146 MHz doorlaat band.
We kunnen ons na deze optimale combinatie van potentiometer R2 en de parallelle vaste weerstand R1,
verwachten aan een invoegverlies van 0,2 tot 0,5 dB op 2 m, en de onderdrukking van ongewenste
signalen rond de 22 tot 30 dB.
Als we een groter invoegingsverlies aanvaarden (ongeveer 2 dB), kunnen we de waarde van de
potentiometer instellen op 10 tot 20 ohm, om de onderdrukking van de stations met ongewenste
frequenties tot 40 dB te verbeteren.
De grootste bereikbare onderdrukking van ongewensten, ligt boven de 50 dB, maar het
tussenschakelverlies zal dan oplopen tot 4 dB, en het afstemmen van het filter kan thermisch onstabiel
worden.
In onze hamshack hebben we zo'n filter ingesteld op 97,2 MHz met een invoegingsverlies van 0,3 dB op
2 m.
De onderdrukking van de ongewenste frequentie bedroeg 26 dB. Als men het filter aan het begin of het
einde van de FM-radio band wil afstemmen, is het nodig de capaciteitswaarde te veranderen van de C2
condensator die parallel staat met de keramische condensator- trimmer C3.

Toepasselijk op de FM band: een HF versterker (1,3W VHF 88-108 MHz RF Amplifier
with 2SC1970).

Deze HF-versterker is gebaseerd op de transistoren BRF540 en 2SC1970 of 2N4427.
Het uitgangsvermogen bedraagt 1,3W en het ingangsvermogen 30 tot 50 mW.
Voor het uittesten van de afgewerkte schakeling, is een 50 ohm weerstand (die voldoende kan
dissiperen) aan te raden als kunstbelasting (dummy).
Om deze versterker af te stemmen, kan een vermogenmeter/wattmeter, een
HFveldsterktemeter, en een SGV-detector goede diensten bewijzen.
De praktische afwerking van deze HF versterker.
Een goede aarding is belangrijk voor een HF-versterker. Van de hier onder volgende printplaat
wordt de koperlaag met grote oppervlakte aan de randen rondom, gebruikt als aarding/massa,
die zelf met een breed koperen lint verbonden wordt met een verzorgd aardingspunt in de
shack of er buiten.
Een kleine 12 volt ventilator misstaat niet, om koellucht te blazen op de twee transistoren, en
het is bovendien best de 2SC1970 dicht bij de printplaat te monteren om de er door
ontwikkelde hitte af te voeren.
Bij de juiste afstemming in het midden van de doorlaatband, zal de transistor niet warm
worden.

De printplaat staat hier gespiegeld weergegeven, omdat de af te drukken zijde blootgesteld
wordt aan de UV-straling van de blauw oplichtende buislampen, met het gezicht naar beneden
gericht.
Alle onderdelen zijn ook al aangegeven op de plaatsen waarop ze moeten komen met hun
aansluitingen in nog te boren gaatjes.
Het grijs gekleurd gebied is koper, en sommige componenten zijn in verschillende kleuren
voorgesteld om ze gemakkelijk te kunnen identificeren. De schaal van de tekening is 4 keer
vergroot.
500 mW PLL FM zender voor 88 tot 108 MHz zender, maar gemakkelijk ombouwbaar
tot 2 m PLL-zender (500mW PLL FM Transmitter 88-108MHz, mei 2012).
Sommige OM's hebben lang gezocht naar een eenvoudig te bouwen PLL, en de volgende schakeling die
weinig te maken heeft met filters, behalve het aanpassingsfilter aan de uitgang naar de antenne, dat het
uitzicht heeft van een laag doorlaat filter, tussen de uitgang,en de antenne.
De schakeling staat door de te versterken frequentieband wel in verband met de FM van hier boven, en
we kunnen in de volgende FM -zender schakeling, wel PLL-inspiratie vinden.

Deze PLL-zender krijgt zijn sturing van een 12 MHz kristalmodule en van het rechts onderaan
staand 4 MHz kristal. De afgeleverde uitgangsspanning (en vermogen) heeft een zeer stabiele
frequentie die digitaal geprogrammeerd kan worden met een Pic-programmer, een techniek die
sommige OM's onder ons wel kennen van andere toepassingen die ze verwezenlijkten.
Het 88 tot 108 MHz uitgangsvermogen is niet groot, 500 mW,maar genoeg om de ingang van
een eindversterker te sturen indien gewenst. Met een kleine verandering (in de Picprogrammerende software) kan een bestreken frequentieband van 50 MHz tot 150 MHz
ingesteld worden, dus de 6 m band en de 2 m band inbegrepen.
Tijdens een dergelijke wijziging van de frequentie zullen de windingen van de op lucht
gewikkelde spoel L2 wat moeten uitgerekt of samengeduwd worden.
De oscillator is een VCO (spannings gestuurde oscillator), met als grondschakeling een
Colpitts, waarvan de frequentie bijgestuurd wordt door de PLL schakeling en de PIC- micro
controller.
De Colpitts-oscillator met de BC817-25 transistor wordt bovendien gewobbeld om hem in
frequentie te moduleren. Daarvoor zorgt de laagfrequente sturing aan de ingang, en de
capaciteitsdiode BB139, waarvan de capaciteit veranderd wordt door de uitgangsspanning op
de klem 2 (en het daarop aangesloten netwerkje) van de PLL.

Nog een buitenbeentje: 'actieve' antenne, voor de ontvangst van 3 MHz tot 3000
MHz, door Tony Van Roon.

Een goede ontvangst met een korte golf communicatie-ontvanger of met een scanner, voor een
appartement bewoner zonder veel mogelijkheden om een min of meer grote antenne te
plaatsen, wordt mogelijk met een zogenaamde 'actieve antenne', in feite een HF versterker die
met slechts een korte spriet als antenne, toch nog behoorlijke ontvangstprestaties mogelijk
maakt. De korte zweepantenne vervangt wel geen 60 meter lange Beverage antenne, maar
niettemin kan men er een breedband ontvangst mee verwezwenlijken op het HF / VHF / UHFbereik van 3 tot 3000 MHz, indien gewenst indeelbaar in 3-30 Mhz (HF), 3-300 Mhz
(ZHF),300-3000 MHz (UHF). Benevens het luisteren naar radio-amateur stations, kan men ook
andere korte golf stations beluisteren buiten de amateurbanden, d.w.z. vliegtuigen, brandweer,
overheid zoals de politie, en commerciële radiosignalen.
Het oplossen van problemen met electromagnetische compatibiliteit (Curing EMC
problems).
EMC problemen zijn een ingewikkeld klinkende omschrijving om te zeggen dat men in het
frequentiespectrum van de radio-amateur banden van 1,81 MHz tot 30 MHz wenst te
voorkomen dat harmonischen van deze frequenties storingen zouden veroorzaken in VHF-FM
radio, televisie en andere ZHF/UHF ontvangers.

We weten reeds uit de vooraf bekeken voorbeelden dat daartegen een laagdoorlaatfilter met
een afsnijfrequentie van 30 MHz kan geplaatst worden tussen de uitgang van de zender en de
zendantenne. Om interferenties, algemeen gesproken te voorkomen, te onderdrukken en te
verzwakken, beschikken we bovendien over een op de juiste wijze te gebruiken hoog doorlaat,
band doorlaat en bandstop filters.

(a) band doorlaatfilter; (b) band stopfilter
Het doel van deze filters is om gewenste frequenties door te geven, en de ongewenste tegen
te houden. Het type dat het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing is bepaald door de
frequentie. Bijvoorbeeld voor de 2 m band is onder meer een hoog doorlaat filter geschikt dat
de frequenties vanaf 144 MHz en hoger doorlaat en alle lagere dan 144 MHz blokkeert.
Wat een enkele-zijband (EZB) zender betreft, kan een band doorlaat filter dienen dat de
gewenste frequentieband doorlaat naar de antenne, maar alle spanningen of vermogens met
andere frequentis, zowel daarboven of daar onder, verwijdert. Een bandstop filter doet het
tegenovergestelde en beschermt de ontvanger tegen het sterke signaal dat door een zender
op een naburige ongewenste frequentie wordt uitgezonden, door de ontvangst tot een relatief
smal frequentiebereik te beperken. Niets is ideaal en een min-punt van elk filter is, dat het een
invoeg- of tussenschakelverlies invoert op de frequentie van het gewenste signaal.
Het komt er bijgevolg voor de ontwerper van filters op aan, dit verlies aanvaardbaar laag te
houden, dat betekent kleiner dan1 dB. De scherpte van de overgang tussen de doorlaatband
en de stopband, en hoe goed een filter een ongewenst signaal verwerpt, hangt af van de
ingewikkeldheid van de filterschakeling. Bijvoorbeeld zal een enkelvoudige filtercel of filterkring
er niet in slagen een ATV uitzending op een band die aanvangt op 470 MHz ongestoord te laten,
indien een nabije ongewenste sterke zender uitstraalt op 472 MHz.
De UHF televisiesignalen zullen in dit geval te weinig bescherming krijgen tegen een uitzending
op 472 MHz. Een andere belangrijke filterparameter is de karakteristieke impedantie.
Een filter dat met een ingangs-en uitgangsconnector ingevoegd wordt tussen twee stukken 50
Ω voedingskabel, zal slecht presteren indien de ontwerper er niet voor gezorgd heeft dat de
kabel nog altijd 50 Ω ziet binnen de doorlaatband. Een goed filter wordt ook gekenmerkt door
een lage SGV van 1,2:1 of kleiner. Een niet aangepast filter vertoont een hoge SGV, een groot
tussenschakelverlies, en vaak een gedegradeerde stopband.
Elliptische Cauer filters gelijken in enige mate op de twee hierboven voorgestelde
band doorlaat en band stop filters. (Cauer elliptic filters door Ian Poole).
Een elliptisch filter wordt gekenmerkt door de rimpel in zowel de doorlaatband als de stopband,
evenals door de snelle overgang tussen de doorlaatband en de omgeving er naast, door de
steile begrenzende flank(en). Indien de rimpel in de stopband nul zou bereiken, zou het filter
een Chebyshev type filter worden. Als de rimpel in zowel de stopband als de doorlaatband nul
wordt, is het filter een Butterworth type. (meer daarover in hetgeen volgt).
De twee volgende praktische uitvoeringen van Cauer filters spreken voor zichzelf. In de links
voorgestelde opeenvolging van filtercellen houdt de parallelresonantiekring L/C het signaal
tegen, dat trilt op de resonantiefrequentie van die kring. De parallel condensatoren sluiten
vooral de hoge frequenties kort. In de opstelling daarnaast houdt de spoel in de serietak vooral
de hoge frequeties tegen, en de L-C seriekring sluit de signalen kort en leidt ze af naar massa,
die trillen op de resonantiefrequentie van die seriekring. De twee voorgestelde uitvoeringen
zijn dus stopband filters.

Ferrietring (toroidale) smoorspoelen tegen EMC-problemen.
Smoorspoelen kunnen dienen om in door storingen getroffen apparatuur, HF-stromen te
blokkeren, die anders langs de (voedings-) leidingen de apparatuur zouden binnendringen.
Een belangrijke vereiste die aan een smoorspoel gesteld wordt, om degelijk te kunnen
presteren in een dergelijke toepassing, is dat ze een voldoende grote zelfinductie heeft op de
storing verwekkende frequentie. Bovendien is het best,om een ongewenste trilling van de
aangestoten spoel op een zelfresonante frequentie van haar L met haar eigen capacitiet tussen
de windingen te minimaliseren, een te groot aantal windingen te vermijden. Daartoe dient nu
juist de ferrietring als wikkellichaam, want zonder deze kern zou men veel meer windingen
nodig hebben om een redelijk grote zelfinductie te bekomen,en dat wordt nu juist vermeden.
In het zelfde verband is het ook raadzaam de afstand tussen twee naburige windingen groot te
houden. Mogelijk voorbeeld:

(a) Voorstelling van de manier, waarop een ferrietring-smoorspoel gewikkeld kan worden voor
gebruik als een netfilter, of een sperkring in een TV- of FM -radio omgeving; (b) hoe dit dan op
elektrisch gebied kan werken. Een goed werkende smoorspoel is effectief over een breed
frequentiebereik.
Ongewenste signalen die door leidingen worden opgepikt, vloeien gewoonlijk samen (d.w.z. in
faze of longitudinaal) langs alle draden tot in de daardoor gestoorde belasting, en veroorzaken
ook nog schadelijke straling. Het gewenste signaal stroomt daarentegen in tegenfaze, en wordt
niet beïnvloed door de smoorspoel waarvoor andere vormen bestaan, zoals een tweedelige
kern, samengehouden door een klem, een lange ferrietstaaf, over de ganse lengte bewikkeld,
of een niet-inductieve te bewikkelen drager (bijvoorbeeld een plastieken buis), mits hiermee
een voldoende grote zelfinductie wordt verkregen.
Het toepassen van filters in een yagi-antenne-systeem. (200MHz low-pass filter
designed to eliminate UHF signals from a YAGI feed.)
Het volgend filter laat signalen tot 200 MHz door, maar spert de daarboven liggende ultra hoge
frekwenties.
Een drie-element yagi werd gebouwd voor 145 MHz volgens een ontwerp met een balun om de
straler te voeden via een coaxiale kabel RG-59, maar zonder antenneversterker, omdat het
ontvangen signaal vrij sterk was.

De versterking van de antenne (6,5 dBd) was meer dan genoeg voor de bedoelde toepassing.
Filteren werd wel noodzakelijk geacht, en daarom werd er een ZHF-laagdoorlaatfilter
ingebouwd.

Het laag doorlaat filter is uitgevoerd op een eenzijdig met koper beklede printplaat.
Dit zeven-element laag doorlaat L-C filter elimineert (vanaf 200 MHz) alle ontvangen UHFkanalen volledig (met een verzwakking van - 40 dB vanaf 470 MHz waar de amateur-UHF band
begint en hoger. Het filter werd gebouwd op de ledige (geïsoleerde) zijde van een enkelzijdige
printplaat. Het koper diende als aarding, en meerdere stukken zelfklevende koperen folieband
werden gebruikt als aansluitingen vanaf de onderkant der drie condensatoren naar massa.
De spoelen werden voor dit filter gewikkeld op een 6 mm diameter metaalboor met nr.# 16
geëmaillerde koperdraad. Technisch is het een zevende-orde Butterworth filter met een
afsnijfrequentie (van - 40 dB) die gelijk is aan tweemaal de ontwerpfrequentie.
Indien het filter teveel verzwakt als het ingevoerd wordt tussen de voedingskabel en de
antenne, stelt de auteur voor het te laten volgen door een goedkope distributieversterker om
de signaalsterkte wat op te peppen tot de ingang van de telecommunicatie ontvanger.
Op een dag in het voorjaar van 2015, deed een storende zender zijn intrede, waardoor de
ontvangst onstabiel werd. De enige oplossing bleek het toevoegen te zijn van een sperfilter op
de gestoorde frequentie. Een inkepingsfilter werd gebouwd, maar het signaal van het
ongewenste kanaal lag te dicht bij het gewenste kanaal om het volledig te kunnen wegfilteren.
Een LC filter met hoge Q werd als sperfilter gebouwd, nog aangevuld met het hieronder
volgend band doorlaatfilter voor de 2 meter band.

We hadden dus nu al te doen met drie filters die alle drie in serie werden geplaatst tussen het
gevoede element van de yagi (via de balun) en de voedingskabel naar de ingang van de
ontvanger.
Door de drie filters in serie trad er wel een invoegverzwakking op van rond de 5 dB op de
gewenste frequentieband, terwijl de UHF band uiteraard veel sterker verzwakt bleef met - 40
dB. Het band doorlaat filter bestaat uit een vijf element laag doorlaat filter met twee serie
spoelen en twee dwars condensatoren, gevolgd door een eerste-orde hoog doorlaat filter met
een spoel in serie met een condensator.
Uit hetgeen voorafgaat weten we, dat men met een dergelijke combinatie een band doorlaat
filter kan maken.

Andere soort band doorlaat filter (Bandpass filter, door Rufus P. Turner in een oud nummer
van Radio-Electronics).

Onderdelen lijstje:
R1 = 270 kΩ 1/2 W koolstof weerstand.
R2, R3, R4, R5 = 47 kΩ 1/2 W koolstof weerstand.
C1, C2, C3, C4 = 0,005 μF mica condensator.
L1, L2, L3, L4 = 5,4 H spoel met wijzigbare zelfinductie (met ijzer-poeder verdraaibare kern).
Band doorlaat filters treft men aan in veel toepassingen in de telecommunicaties, in controle-processen,
LF, HF, ZHF, UHF...., meetbruggen, enz. waarbij een enkele frequentie of een smalle band van
frequenties moet worden overgedragen, met uitsluiting van aangrenzende frequenties. Van filters met
spoelen en condensatoren kan men de beste weergave verwachten met de steilste flanken, die de door
te laten band begrenzen. De meeste van die filters zijn niet afstembaar, maar voor een gekozen
frequentiebereik ontworpen. Het hierboven voorgesteld filter is in een zekere mate wel bijregelbaar door
de magnetische kernen binnen de spoelen te verdraaien.Voor 1 keer hebben we gekozen voor een
laagfrequent banddoorlaat filter dat de frequenties tussen 500 en 1000 Hz doorlaat, en bestaat uit vier
parallelle LC-kringen in cascade, waarbij elke kring bestaat uit een spoel van 5,4 Henry met inwendig
verdraaibare magnetische kern, parallel met een 0,005 μF condensator. Om de grootst bereikbare
selectiviteit te bekomen, worden de afgestemde kringen verbonden door weerstanden, teneinde ze van
elkaar resistief te scheiden. Een ander frequentkiebereik is mogelijk door de capaciteitswaarde van de
parallel condensator te kiezen, en het te bestrijken bereik te wijzigen door de waarden van C1 tot C4 te
veranderen. Het filter heeft hoge in- en uitgangs-impedanties, en kan geïsoleerd worden tegen het
doorvloeien door een gelijkstroom ( indien nodig), door 1 tot 2 μF condensatoren in serie te schakelen
met de ingang en uitgang. Het invoegverlies van het filter bedraagt -16 dB op de piek van de
doorlaatband, zoals blijkt uit de volgende weergavekromme, wanneer elk van de vier parallelkringen
door bijregeling van de kern, gepiekt wordt op 1000 Hz.

Op een octaaf aan weerszijden van deze frequentie met de beste doorlaat-eigenschappen, verloopt de
weergave reeds meer dan 40 dB lager. Indien men de scherp gepiekte weergave niet wenst, maar een
vlakkere doorlaat karakteristiek, kan men de vier verschillende cellen op een andere resonantiefrekentie
afregelen binnen de door te laten band, volgens het principe van de 'vescherfde' kringen.
De stelschroeven van de magneetkernen kunnen door de in het kastje geboorde gaten, bv. aan de
voorkant van de behuizing (15 cm x 6 cm x 5 cm) worden bereikt. De filter printplaat met al de er op
gemonteerde onderdelen is klein en compact genoeg, om eventueel in andere instrumenten ingebouwd
te worden. De techniek van bijregelen en aanpassen is vergelijkbaar met het afregelen van een MF
versterker in een radio- of TV-superheterodyne.
Band doorlaat filter aan de ingang van een rechtuit ontvanger voor de 20 m band, zonder
woorden, door F9GY in een oud nummer van Radio-REF.

Een 27 kΩ potentiometer (in het midden van het schema) zorgt voor de versterkingsregeling
door de versterking van een dual gate Mosfet aan te passen.
Een ZHF band doorlaatfilter voor een spectrum analysator (A VHF Bandpass Filter for the QST
Spectrum Analyzer ) door W7ZOI, aug.2012, en jan. 2016.
Het betreft een drie-cellig band doorlaat filter voor ZHF of UHF. Deze filtervorm is bijzonder geschikt
voor afbeeldingsfilter-toepassingen in voorversterkers van ontvangers met hoge prestaties, of voor
gebruik iin een eerste MF versterker. Een specifieke toepassing is deze van een 110 MHz band doorlaat
filter in de eerste MF versterker van de DC naar 70 MHz spectrumanalysator, zoals door K7TAU
beschreven werd in het augustus en september nummer 1998 van QST.
Dit filter is zonder twijfel, met een kleine aanpassing van de waarden der componenten,ook bruikbaar als
band doorlaatfilter voor de FM-band van 88 tot 106 MHz.

Een band doorlaat filter op 110 MHz met 2 MHz bandbreedte.
L= 100 nH, 11 windingen nr.#18, gewikkeld in de groeven van een draadgetrokken 6 mm diameter
machineschroef. [op het schema staat 300 nH, best ook eens te proberen).
CM = een condensator die ontstaat door een koperdraad vanuit het vorige knooppunt naar het midden
van de spoel L te buigen, evenwijdig met de as van de spoel. De afstand tot de spoel stelt de
bandbreedte in,dus met de instelling van die afstand zal wat moeten geëxperimenteerd worden.

Men mag niet overdreven bezorgd zijn over de juiste waarde van de koppelcondensatoren CM,
weergegeven als 0,092 pF. Die waarde werd gegenereerd door een computerprogramma dat een
netwerk van ideale elementen toepast. Het filter dat we gebouwd hebben is minder ideaal, maar
interessanter. Van dit filter werden drie uitvoeringen gebouwd met als enig verschil, het gebruikte type
regelbare condensator.

Zicht op "Filter 1", dat luchtdielektrische 2-10 pF trimmer condensatoren toepast met keramische
isolatie, als keramische shunt condensatoren,zowel voor de twee eindresonatoren als voor de middenste.
De spoelen zijn met nr.#18 AWG draad, 26 cm lang, gewikkeld met 11 windingen op een bout met 6
mm diameter. De SMB-koaxiale connectoren zijn door een voorgeboorde opening op de printplaat vast
gesoldeerd. Tussen de evenwijdige wanden van het printplaten kastje zijn twee messing tussenschotten
gesoldeerd, die de behuizing onderverdelen in drie compartimenten. Filter # 2 was vergelijkbaar.
De spoelen zijn dezelfde als deze in het eerste filter,maar trimmercondensatoren met plastieken isolatie
werden in deze uitvoering toegepast:

Kleine Teflon isolatoren werden gebruikt op de kritieke knooppunten, vooral als mechanische
ondersteuning. Zonder deze was het filter gevoelig aan mechanische trillingsproblemen, bijvoorbeeld
door in de straat voorbijrijdende auto’s met gedaver. De schakelig is dezelfde geblecen als in het eerste
filter. Filter 1 bleek beter met een iets geringer invoegingsverlies door de hogere kwaliteit van de
condensatoren,en was gemakkelijker af te stemmen. Beide filters verzwakken 5 dB bij een 2 MHz
bandbreedte.
Een derde filter werd gebouwd met glazen zuiger trimmers zoals hier boven rechts voorgesteld.
Dit filter presteert beter dan de twee voorgaande. Het werd aanbevolen voor de QST spectrumanalysator
van 1998. Het invoegverlies van dit filter was het laagste van de drie, en het filter was gemakkelijk af te
regelen. De behuizing die bestaat uit aan elkaar gesoldeerde dubbelzijdige printplaten, meet 5 cm x 10
cm x 2,5 cm alhoewel iets kleinere afmetingen ook zullen voldoen. Na uitlijning, inclusief de aanpassing
van de koppelcondensatore, kan een deksel aan de bovenkant van de doos worden geplaatst, gevolgd
door een laatste afregeling van de condensatoren van buiten uit met een schroevendraaier.
De koppelcondensatoren in dit ZHF-filter zijn kleiner dan 0,1 pF. Men kan condensatoren met een
dergelijke kleine waarde niet kopen, maar we kunnen ze maken met kleine stukjes draad, zoals getoond
in de afbeeldingen hierboven. De koppeldraden worden doorheen een klein gat in elk messing
tussenschot geleid, zodat de stroom die door elke draad vloeit een hoogfrequent magnetisch veld
opwekt, dat tegelijkertijd een elektrische veldcomponent voortbrengt die zorgt voor de capacitieve
koppeling op de ingestelde resonantiefrequentie.

Een 1,5 W ZHF versterker met een laag doorlaat filter aan de uitgang.

Links: voorbeeld van een FM ontvanger die de volgende versterker als eindversterker toepast.
Rechts: principe-schema van de volgende versterker.
Dit ontwerp was oorspronkelijk bedoeld als een klasse C-versterker voor een QRP zender.
De schakeling hieronder is een 1,5 W eindversterker, die eventueel kan voorafgegaan worden
door een HF voorversterker of een FM afstemmer zoals de links hierboven voorgestelde.
De auteur van dit artikel geeft niet aan voor welke frequentie de eindversterker gebouwd is,
maar als men de Motorola gegevensblaadjes raadpleegt van de MRF313, staat daar, dat dit
een UHF transistor is. Bijgevolg kunnen we deze schakeling toepassen zowel voor de 2 m band
als voor de 70 cm.
In het oorspronkelijk artikel (http://www.rfcandy.biz/communication/pa313.html) staat er ook
een verwijzing die toelaat de versterker te gebruiken in samenwerking met een FM afstemmer
(88 tot 108 MHz), waarvan het schema zichtbaar wordt door een muisklik in de daar gegeven
informatie. Dus ook deze ZHF toepassing is mogelijk.

De in-en uitgangsimpedantie bedraagt 50 Ω,

Spoelen, onder meer voor het laag doorlaat filter aan de uitgang:
L1, L2 = 10 μH.
L3
= 45 nH 2 windingen op 5 mm diam met koperdraad = 0.8 mm diameter.
L4
= 27 μH (mag ook zijn: 10 tot 100 μH)
L5 = groter dan 500 nH = 10 tot 15 windingen op een spoellichaam met 6,5 mm diameter,
met koperdraad van 0,8 mm diameter.
L6, L7 = 100 nH = 3 windingen op een spoeldiameter van 6,5mm (draad diameter = 0.8 mm).
Transistoren:
Q1 = BFG193
Q2 = MRF313, of 2N3866, of 2N4427.
Print:

We maken een laag doorlaat HF filter (Making a Low Pass RF Filter) door G3RJV.
Dit ontwerp heeft een 3 dB kantelfrequentie van 7,36 MHz en 30 dB verzwakking op de 4,9
MHz afsnijfrequentie.
Het is een 7-polig filter (één pool per onderdeel of component), samengesteld uit vier 4
condensatoren en 3 spoelen. Hoe meer polen, hoe dieper de afsnijding zal zijn, hetgeen
betekent dat het filter doelmatiger zal werken.
De vorm van dit filter gelijkt het meest op een Butterworth uitvoering.

Dit is een laagdoorlaat filter voor de 40 meter band vanaf 7 MHz.
Er bestaat een goede kans dat de bouwer van dit filter geen spoelen ter beschikking heeft of
kan vinden, zodat het aangewezen is deze spoelen zelf te wikkelen.
Bij de condensatoren is men beter af, omdat zowel 270 pF als 680 pF standaardwaarden zijn.
Aanbevolen wordt, om mylar of keramische condensatoren voor dit filter te gebruiken.
Voor het wikkelen van de spoelen zijn er drie T37-6 ferrietringen nodig, en type # 26
magneetdraad.
Twee van de spoelen worden gewikkeld met 21 windingen van die geëmailleerde koperdraad,
en de derde spoel met 24 windingen, telkens op de vermelde ringkernen.
Om de uiteinden van de magneetdraad te ontdoen van zijn email, gebruik de vlam van een
aansteker, om vervolgens de uiteinden met een x-acto mes schoon te schrapen, en daarna wat
bij te schuren met schuurpapier of te polijsten met staalwol.
Monteer de schakeling op een goede kwaliteit epoxy of teflon (indien er een groter vermogen
door moet) printplaat, en sluit de uiteinden aan op SO-239 of PL-256 coaxiale connectoren,
geschikt voor RG-174/U 50 Ω kabel voor de verbinding met en naar de antenne.
Het eindresultaat is hierboven rechts voorgesteld.
De beste manier om de goede werking van dit filter te testen, is het uit te meten met een
spectrum analyzer, indien men over een dergelijk duur toestel beschikt. (goedkooptst bij de
Chinezen van ALI, indien men toch een aankoop overweegt).

Ontvanger met een laag doorlaat filter aan de ingang, uit QST, augustus 1995, blz. 23.

Eenvoudig CW- band doorlaat filter. (door PA0….auteur uit oud Electron-nummer v.d. Veron
niet meer terug te vinden).
De eenvoud van het hier beschreven bandfilter moge velen er toe brengen meteen tot de bouw ervan
over te gaan, zodat men weer met plezier een lang CW-QSO kan maken, vooral op de QRM-banden 40
en 80.
De opbouw.
Uitgegaan is van dit symmetrisch band doorlaat filter:

Dit filter heeft de eigenschap, dat de koppelfactor k zeer eenvoudig gevarieerd kan worden door de
grootte van de capaciteit der condensatoren te kiezen, iets dat bij een inductief gekoppeld filter moeilijker
te realiseren is. Met behulp van ferroxcube-kernen is het mogelijk spoelen met een behoorlijk grote
zelfinductie te wikkelen, zonder dat deze in de verzadiging komen bij de gebruikelijke daarop toegepaste
spanningen. De kringkwaliteit Q wordt hoofdzakelijk bepaald door de Q van de spoel, en we
dimensioneren dus deze L1= L2 zodanig, dat de Q maksimaal wordt. De verkrijgbare kernen kunnen
bewikkeld worden met hoogstens 2500 windingen van 0,1 mm diameter geëmailleerde koperdraad die
de maksimale waarden van Q en L oplevert. Bovendien zijn de afmetingen gunstig voor de inbouw in een
Rx. Zo'n kern is niet duur en heeft een zodanige luchtspleet, dat de permeabiliteit μr = 150.

Om een maximale Q te bereiken, moeten de koper- en hysteresisverliezen aan elkaar gelijk zijn. Dit kan
door geschikte materialen van deze componenten te kiezen. Zonder luchtspleet zou de permeabiliteit ca.
900 bedragen, maar de hysteresisverliezen zijn dan overeenkomstig hoog, en de Q zal siecht worden.
Voor de genoemde kern kan men berekenen, dat Q= 31 en L= 2,8 mH. Metingen hadden als resultaten
Q= 30 en L= 2,5 mH. Als uitgangsfrequentie werd 800 Hz gekozen, alhoewel dit eigenlijk een
persoonlijke smaak is; de ene hoort graag laag en de andere liever wat een wat hogere toon voor de
telegrafie punten en strepen. Met een polyester condensator (Ck) van 15000 pF werd de kring L1 tot de
tweede Cp afgestemd op 800 Hz.
De afregeling.
Natuurlijk zijn de resonantiefrequenties van de 2 kringen, ten gevolge van toleranties, niet gelijk. Door
kleinere condensatoren toe te voegen aan de op de hoogste frequentie afgestemde kring, worden gelijke
resonantiefrequenties bereikt. Door middel van de L-variatie, kunnen de kringen natuurlijk ook gelijk
gemaakt worden; dit werd niet geprobeerd. Het meten van de resonantiefrequentie werd uitgevoerd met
behulp van de opstelling rechts hier boven. Op de resonantiefrequentie geeft de buis- of transistorvoltmeter of een digitale V-m een scherpe dip weer. Gemeten werd met een spanning van 9 V over de
kring. Zijn de 2 kringen gelijk, dan kunnen we ze koppelen. De koppelcondensator Ck doet de
resonantiefrequentie iets stijgen, maar dit is voor de beide kringen gelijk. De bandbreedte van het filter is
afhankelijk van de koppelfactor k, dus van de grootte van Ck, waarvoor geldt: k= Cp/Ck.
De volgende tabel schtst een beeld van de afhankelijkheid van de bandbreedte,beinvloed door de
koppelcondensator.
Ck (μF)
0,1
0,15
0,18
0,22
0,33

k*Q
4,5
3
2,5
2,05
1,35

fo (Hz)
860
850
845
840
830

Bandbreedte in Hz bij een verzwakking van
3 dB
20 dB
130
250
90
205
80
195
70
160
50
12

Deze metingen zijn niet helemaal juist (≈ 10 %) omdat men bij een doorwobbeling van het filter op het
scherm van de KSO ziet dat de "schouders" van de karakteristiek niet even hoog zijn; dit zal voor ieder
filter van dit type min of meer het geval zijn.

Bij een toenemende Ck daalt fo iets, omdat de resulterende parallel capaciteit stijgt. Omdat nagenoeg
alle ontvangers uitgerust zijn met "vergeten hoekjes", kan het filter gemakkelijk ingebouwd worden
volgens schakeling links hierboven. Om de koppeling met de LF-voorversterker niet te vast te maken,
werd een aftakking op 1/4 van het aantal spoelwindingenj genomen. De wipschakelaar stelt ons in staat
"normaal" te luisteren. De twee kernen mogen niet zodanig gemonteerd worden dat er tussen beiden
een inductieve koppeling ontstaat. De keuze van Ck en daarmee dus de bandbreedte, is mede
afhankelijk van de stabiliteit van de ontvanger-oscillator en van de te verwachten stabiliteit van de
draaggolf van het tegenstation. De k*Q waarde mag niet te groot worden, omdat in dit geval de "deuk"
in de filterkarakteristiek te diep wordt. Het is een zeer plezierig luisteren met dit filter. Aanvankelijk is
men beduusd over de "eenzaamheid" waarin men verkeert in vergelijking met een ontvanger zonder dit
filter, waarin men verdrinkt in de QRM. Men raakt dus snel vertrouwd met dit rust-brengend filter.
70 MHz laag doorlaat filter, door Bo, OZ2M.
Het laag doorlaat filter is een vijfpolig Chebyshev filter:

Schema van het laagdoorlaatfilter.
Het filter is zodanig uitgevoerd, dat de 70 MHz band zich bevindt binnen de laatste rimpel van
de doorlaatband-karakteristiek, teneinde de richtingscoëfficient van de verzwakkingshelling zo
te kiezen,dat deze flank zo dicht mogelijk aansluit bij 70,5 MHz.
Daardoor worden de harmonischen en andere ongewenste signalen maximaal gedempt.
Bouw
Aanvankelijk probeerde ik C1 en C2 van FR4-PCB materiaal te maken, maar het verlies was te
hoog op 70 MHz. In plaats daarvan koos ik voor twee deurknop condensatoren.
De theoretische waarde is 56 pF, niet kritisch ± 2 pF, en mag geen problemen veroorzaken.
De deurknop-condensatoren en messingplaten van het bakje dat als behuizing gekozen
werd,dienen ook als mechanische montage- en soldeerpunten.
Het is belangrijk dat de spoelen elkaar niet kunnen "zien". Daarom kan het nodig blijken
tussen de spoelen scheidingswanden te plaatsen, alhoewel deze laatsten en een te kleine doos
het filter kunnen verstemmen, en resulteren in een slechtere prestatie. Daarom wordt een
grote doos aanbevolen, vooral om de verandering in de capaciteitwaarden en andere capacitief
verschijnende invloeden tegen te gaan.
Aanpassingen en metingen
De makkelijkste manier om het filter af re regelen, is het aan te sluiten op een netwerkanalysator of spectrumanalysator met een tracking generator en een goede kleurenmonitor om
de transfer karakteristiek van het filter te bekijken en te onderzoeken tijdens de afstemming.
Wat dit laatste betreft, kan men de spoelwindingen van het filter wat uitrekken of
samendrukken. Wie niet beschikt over de juiste instrumenten, kan het filter afregelen voor de
kleinste doorlaatband verzwakking.

Links: doorlaatband karakteristiek door OZ2M; rechts: dezelfde karakteristiek van het door
GW4WND nagebouwd filter (zie opm. lager).

Deze opgenomen karakteristieke kromme toont een doorlaatband demping van 0,2 dB, en de
tweede harmonische wordt 42 dB verzwakt, terwijl de derde harmonische 57 dB verzwakt
wordt. De FM-band wordt meer dan 13 dB verzwakt. Het doorlaatbandverlies van 0,2 dB kan
met enige aanvullende inspanning verminderd worden tot 0,1 dB door gebruik te maken van
een doos die niet gemaakt is van vertind ijzer, en door de spoelen met dikke draad te
wikkelen, bv. met de centergeleider uit een dikke coaxiale kabel.
Onderdelen lijst.
Component
C1, C2
L1, L3
L2
Blikken, of niet metalen doos
Connectoren
Bouten en moeren
Messing platen

Waarde
57 pF deurknop condensator, de waarde is
niet kritisch en ± 2 pF kan ook worden
gebruikt
3 windingen, Ø 16 mm, 12 mm lang, 2
mm Ø geëmailleerde draad
4 windingen, Ø 16 mm, 15 mm lang, 2
mm Ø geëmailleerde draad
74 x 148 x 50 mm3.
N, BNC of andere types
Acht M3, 8 mm lang
Twee stuk's 10 x 30 x 1 mm3

Opmerking door Roger, GW4WND:
Ik heb 2 x 27 pF 3 kV-schijf keramiek condensatoren in parallel gebruikt voor elk van C1 en
C2, en een 10 mm diameter koperen buis voor de draden. De resultaten die ik met mijn filter
behaalde, zijn:
• Doorlaatband verlies van 70 tot 200 MHz= 0,17 dB.
• Doorlaatband verlies op 50 MHz= 0,8 dB. Op:
• 100 MHz 27,5 dB
• 140 MHz 43,5 dB
• 144 MHz 44 dB
• 150 MHz 45 dB
• 210 MHz 56 dB
Ter vergelijking: het filter, ook nagebouwd door OE5MPL. Hij noemt het ook een vijf polig filter.

144 MHz vijfpolig laag doorlaatfilter voor meerdere honderden watt. (144 MHz 5 Pole
Low Pass Filter (LPF) for several hundred Watts), door DJ9KW.
Dit filter heb ik gebouwd om het uitgangsvermogen van een 350 W LDMOS eindversterker te
zuiveren van ongewenste uitzendingen en harmonische golven.

Plot met TR1300/1 Analyser
Het verlies tussen de twee aansluitingen van de coaxiale kabels bedraagt 0,84 dB, en met het
invoerverlies van het filter inbegrepen: 1,05 dB.
Dit betekent 0,21 dB invoegverlies van het filter. De 3e harmonische= 432,3 MHz wordt met 43 dB verzwakt.
Enkele details:
• Ik gebruikte twee Russische deurknop C's van 33 pF elk,
• De spoelen hebben een inwendige diameter= 10 mm, en zijn gewikkeld met 1 mm diameter
verzilverde koperdraad.
• De doos is een 114 x 63 x 54 mm gegoten aluminium behuizing; voorzien van
ventilatiegaten met 6 mm diameter.
• Het verlies van 0,21 dB op 350 watt, staat gelijk aan een dissipatieverlies van 16,5 watt, dat
de doos zal opwarmen.
• Boor genoeg gaten in de behuizing om een voldoende luchtventilatie mogelijk te maken.
• Vermits er een constante verwarming met 16,5 tot 20 W van binnenuit plaatsvindt, is het
aan te raden deze warmte naar de buitenwereld af te voeren met een kleine 12 V ventilator.
144 MHz 5-polig Tschebyshev laag doorlaat filter voor de doorstroom van meer dan 1
KW, door DL2VL (uit 'Dubus archief'). (144 MHz 5 Pole Tschebyscheff Low Pass Filter
for > 1 kW).
Dit laag doorlaat filter is ontworpen om te passen aan de uitgang van een 2 m 600W LDMOS
vermogen versterker.

Korte beschrijving:
• De korte coaxiale stukken zijn UT-250, 50 ohm PTFE (Teflon) semi rigid, hoog vermogen,
lage verliezen coaxD: Ø 6,35 mm, verlies <0,21 dB per meter op 1 GHz, verwerkt tot 900 W
op 1 GHz.
• Condensatoren: 0,5 mm dikke isolatie tussen de platen.
• Spoelen: gemaakt van de kerndraad van coaxiale kabel, draad-Ø= 2,62 mm.
• Door het filter in 2 kamers onder te brengen,kan men de scheidingswand in het midden laten
dienst doen als doorvoercondensator,
waardoor de twee buitenste flanken van het filter steiler blijken uit te vallen.
• Filtertype: 5 polig Tschebyshev filter met een rimpel van 0,3 dB.
• -0.12 dB invoegverlies waarin ook het verlies opgenomen is, veroorzaakt door de twee
coaxiale connectoren.
• Verzwakking op 432 MHz: 55,5 dB.
• Verzwakking op 864 MHz: 87 dB
• Pmax. > 1 KW

De band doorlaat karakteristiek hieronder is opgenomen met een Anritsu instrument (bereik:
100-200 MHz). De rimpel die men daaruit afleest is 0,35 dB hoog. De witte stip komt voort uit
een’ merkteken generator. Rechts hierboven: signaal doorstroming over een uitgerokken
bereik van 100 tot 1000 MHz.

144 MHz 5-polig Laag doorlaat Filter voor > 0.75 KW, door DL2FCN (Dubus Magazine
4/2007 "QRO Lowpass Filter for 2m PA’s").

Bodo, DL2FCM beschrijft een laag doorlaat filter dat hij aansluit achter zijn 144 MHz 750 W
eindversterker met twee Russische buizen GS35B.
Het charmante aan dit filter, is dat men de twee condensatoren die er in toegepast worden,
zelf met gemak kan maken.

Het zelf maken van de twee condensatoren, volgens Gerhart, DJ5AP, staat in UKWBerichte 1+2/2000, in 'Tiefpassfilter für 2m und 70cm im Selbstbau':
De condensatoren bestaan uit aluminium platen, 58 x 67 mm, met nylon M3 schroefjes en
isolerende ringetjes met een hoogte van 2,5 mm tussen de twee platen, die dus zorgen voor
een tussenafstand van die grootte, en boven een isolerend Teflon blad gemonteerd.
Op een afstand van 2,5 mm zou de capaciteit van elke condensator 18 pF moeten zijn, te
testen met een digitale capaciteitsmeter. (goedkope RLC-meter, nog geen 20 cm x 8 cm x 2
cm groot).

Foto’s - Dubus Magazine 4/2007 "QRO Lowpass Filter for 2 m PA's" door DL2FCN.
Het maken van de spoelen:
Met verzilverde koperdraad Ø 2,5 mm diameter.
L1, L3: 3 windingen op Ø 11 mm, lengte= 17 mm
L2: 4 windingen op Ø 13 mm, lengte= 19 mm

144 MHz, 432 en 1296 MHz overspanningsbeveiliging of sperfilter stub, door Jörg,
DL2VL. (144 MHz, 432 and 1296 MHz Surge Protection or vice versa Notch Filter
Stub).

Twee gebruiksmogelijkheden:
I)
Als bliksemafleider, werkend als kortsluiting (coaxiale kabel-stub met kortgesloten
einde) van de ontvanger-ingang en zender-uitgang, bij een op de antenne invallende bliksem.
Het op de foto links afgebeelde handvatje dat tevens een T-vormige connector is voor de
aansluiting op twee stukken onderbroken transmissielijn, dient ook om de inwendige
kortsluiting van plaats te veranderen, dus de stub op een resoantiefrequentie af te stemmen.
Onafhankelijk van hoe ver de kortsluiting inwendig wordt ingeduwd in de richting tot het einde,
blijft een goede impedantie-aanpassing op de dan ingestelde resonantiefrequentie mogelijk
omdat deze stub breedbandig genoeg is. De buitenmantel van de coaxiaal wordt met de massa
verbonden om bij een blikseminslag, deze naar een goede aarding af te leiden. Een gasgevulde
capsule kan in deze uitvoering ingebouwd worden, zoals we die ook aantreffen in andere
soorten bliksemafleiders.
II) Als λ/4 stub met open uiteinde,werkend als inkepings–sperfilter parallel over de ingang van
de communicatie-ontvanger.
DL2VL heeft een inkepingsdiepte gemeten van -40 dB bij deze stub met open uiteinde:

Voor het onderdrukken van een FM zender signaal op 98 MHz (3.059 m),gebruikte hij een
lengte van 1/4 λ x vf (= 765 mm x vf ), nog steeds met open uiteinde. (vf= de
verkortingsfactor van de kabel).

K1WHS hoog vermogen laag doorlaat filter (K1WHS QRO 50 MHZ LOW PASS FILTER).

Ontwerp en uitvoering van een QRO laag doorlaat filter voor 50 MHz.
Een vergelijkbaar ontwerp werd in een grotere versie gebouwd door W7GJ Dit robuust 50 MHz
laagdoorlaatfilter werd uitgevoerd met een paar 50 pF, 15 kV werkspanning deurknop
keramische condensatoren, en drie op lucht gewikkelde zelfdragende spoelen. Afhankelijk van
de auteur, bestaan er enkele verschillen in de wikkelgegevens van de spoelen.
Volgens K1WHS, noteren we als gegevens: L1 en L3= 5 windingen #12 AWG koperdraad op
een 1 cm diameter, 2 cm lange. spoelvorm. L2= 6 windingen #12 AWG koperdraad, gewikkeld
op 1,5 cm diameter, 2,4 cm lange spoelvorm. Prestaties van het filter met deze spoelen: op
50,1 MHz 0,04 dB verzwakking, op 100 MHz 24 dB, op 150 MHz 45 dB. Op 200 MHz 60 dB.
Volgens W7GJ is de middelste spoel L2 gewikkeld met 6 windingen op een 2 cm diameter, 10
cm lange spoelvorm met nr.# 6 AWG koperdraad. De in- en uitgangs spoelen L1 en L3 tellen
elk vier windingen, gewikkeld op een 2 cm diameter spoelvorm,5 cm lang, met # 6 AWG
koperdraad De behuizing is zodanig bemeten, dat de spoelen juist in deze ruimte passen.
Het bakje op de foto links hierboven kan opgesteld om UHF harmonischen van deze C's,
parasitair trillend met hun eigen zelfdinductie, te voorkomen. 1 cm diameter DIN-connectoren
werden aan beide uiteinden toegepast.
Het afgewerkt filter vertoont een gemeten tussenschakelverlies van minder dan 0,06 dB, en
verzwakt meer dan 24 dB vanaf 100 MHz en hoger.
YU7EF laag doorlaat filter.
ZL1RS en YU7EF bouwden een versie van het hier bovenstaande K1WHS 50 MHz laag doorlaat
filter, maar gebruikten kleinere condensatoren en koperdraad met metrische afmetingen, dus
geen AWG of SWG voor het wikkelen van de spoelen.

Het resultaat is een 7-polig laagdoorlaat filter voor de 6 m band, uitgevoerd met twee 100 pF,
15 kV deurknop HF condensatoren, en N-type connectoren. In die versie, werden 1 cm
diameter DIN connectoren vastgezet met schroeven in voorgeboorde gaten waarin
schroefdraad getapt werd in een gegoten aluminium behuizing met afmetingen van 20 cm
lang, 12 cm breed en 8 cm hoog. Russische militaire 150 pF 6 kV-condensatoren, daarvan kan
men er telkens twee in serie solderen zodat men 75 pF bekomt met 12 kV werkspanning, en
met die gecombineerde hoogspanningscondensatoren kan men ook een mooi filter maken.
Stevig tegen elkaar bevestigd, hebben ze fysisch dezelfde hoogte als de andere vernoemde
condensatoren. De spoel L2 werd gewikkeld met 5 windingen 2,5 mm diameter koperdraad
en gesoldeerd aan 1,2 cm breed koperen lint, vervolgens vastgeschroefd aan de
condensatoren. De 4 cm lange in- en uitgangsspoelen L1 en L3 werden gewikkeld met 5
windingen op een1,5 cm diameter,5 cm lange spoelvorm. De spoelen kunnen enigszins
samengedrukt of uitgerokken worden, afhankelijk van het geval of met 100 pF of 75 pF
condensatoren toepast voor C1 en C2,of zelfs 50 pF zoals in het schema hier boven. L2 kan ook

gewikkeld worden met 6 windingen op een spoelvorm met 2 cm diameter. In alle gevallen is er naar
gestreefd, dat het filter bij invoer in een systeem, toch zorgt voor een SGV die zo dicht mogelijk ligt bij
1:1.

Links: YU7EF 50 MHz uitvoering.

Rechts: W7GJ uitvoering.

Stub aanpassing.
In een striplijn kring kan een stub geplaatst worden,net voor een uitgangsconnector, om kleine
foute aanpassingen te compenseren die veroorzaakt worden door de uitgangsbelasting van het
toestel of van een kring, of door de connector zelf.
Stubs kunnen dienen om een belastingsimpedantie aan te passen aan de karakteristieke
impedantie van een transmissielijn. De stub wordt daarbij op een zekere afstand van de
belasting geplaatst. Deze afstand wordt zodanig gekozen dat op dat ogenblik het resistieve
deel van de belastigsimpedantie gelijk gemaakt wordt aan (het resistieve deel van) de
karakteristieke impedantie, door de transformatorwerking van de lengte van de stub. De lengte
van de stub is zo gekozen, dat hij het reactieve deel van de belastings-impedantie precies
opheft. Dat betekent dat men door de lengte van de stub te kiezen, hem capacitief of inductief
maakt, afhankelijk van het feit of men respectievelijk met een inductieve of capacitieve
impedantie te maken heeft die moet opgeheven worden. Met een enkele stub bereikt men
alleen maar op een enkele frequentie een perfecte aanpassing. Voor breedband toepassingen
kunnen meerdere stubs nodig zijn, die op de hoofdtransmissielijn worden aangesloten worden.
De resulterende structuur krijgt een filterachtig karakter, en er worden filteronderdrukking- en
filter doorlaat-technieken in en op toegepast.
Voorbeelden: Een resonante stub van bv. een 1/8 golflengte lang op 200 MHz is 18,7 cm, en
op 300 MHz 12,5 cm lang.
Het elimineren van harmonischen. (Kill Those Harmonics), door Kent A. Mitchell,
W3WTO.
In de microgolf- en hoogfrequent
techniek is een stub of resonantiestub een stuk
transmissielijn of golfgeleider, die alleen aan één uiteinde verbonden is met een hoofd
transmissielijn. Het vrije uiteinde van de stub is ofwel open, of (altijd in het geval van
golfpijpen) kortgesloten. Indien men de transmissielijnverliezen van zo’n kort stuk
verwaarloost, is de ingangsimpedantie van een stub is puur reactief; capacitief of inductief,
afhankelijk van de elektrische lengte van de stub, en of hij aan het uiteinde open of
kortgesloten is. Stubs kunnen dienst doen
als condensatoren, spoelen en kringen in
resonantie op de verschillende hoge frequenties. Deze eigenschappen van stubs vloeien voort
uit het bestaan van staande golven langs hun lengte. Hun reactieve eigenschappen worden
bepaald door hun fysieke lengte in verhouding tot de gekozen golflengte in een
frequentieband. Meestal worden stubs gebruikt in UHF- of microgolf toepassingen omdat de
golflengten dan zo kort zijn dat de stub-afmetingen klein en gemakkelijk hanteerbaar zijn.
Bij hun toepassing heeft men niet af te rekenen met parasitaire reactiviteit hetgeen bij gewone
spoelen en condensatoren altijd wel het geval is zodra men er ketens, filters en trilkringen mee
vormt voor een werking op steeds hogere frequenties. Stubs, uitgevoerd als parallelle
geleiderlijnen, zijn Lecher-lijnen. Ze komen niet alleen als dusdanig, dus onder de vorm van
parallele lijnen voor, maar men kan ze even goed verwezenlijken met korte lengten coaxiale
kabel, striplijn, golfpijp en dielectrische golfpijp.

Stub toepassingen kunnen het best bestudeerd worden met behulp van het Smith-diagram,
een grafisch hulpmiddel dat we in volgende afleveringen zullen bekijken en onderzoeken met
praktische toepassingen.
De stub als filter.
Stubs komen meestal voor in lengten van λ/8,λ/4,λ/2. Een resonante stub die een achtste van
een golflengte lang is op 300 MHz, is 12,5 cm lang, op 200 MHz is hij (300/200)/8= 1,5/8
meter= 150/8 cm= 18,75 cm.

Kwart golf stubfilters kunnen een van de typen met kortgesloten uiteinde (A) of met open
uiteinde (B) zijn. Beide typen elimineren even-orde harmonischen.
Een veilige manier om een ontvangst ongestoord te houden, bestaat er in, een stubfilter aan te
sluiten op de voedingslijn naar de antenne. Alhoewel eenvoudig en goedkoop, zijn kwartgolf
stub filters zeer doeltreffend in het elimineren van even harmonischen (2e, 4e, 6e, enz.) aan
de uitgang van een zender,die een enkele band antenne voedt.
Als kwartgolf stubfilter kan een kwart golf stub met een kortgesloten uiteinde parallel met de
transmissielijn verbonden worden. Figuur (A) toont hoe dit kan tussen de zender en de
antenne. Aangezien de stub een kwart golflengte op de signaalfrequentie lang is, vertoont hij
een zeer hoge impedantie aan het doorgestuurde signaal dat naar de antenne getransporteerd
wordt met weinig of geen vermogenverlies.
Even harmonischen worden echter geconfronteerd met een virtuele kortsluiting aangezien de
stub op deze frequenties een zeer lage impedantie heeft. Deze kortsluiting geldt zowel voor
coaxiale kabels, als voor lintlijnen en open draadlijnen zoals zelf gemaakte kippenladders.
Transmissielijnfilters kunnen uitgerust zijn met meerdere stubs om spoelen en LC resonatoren te
vervangen op ZHF, UHF, SHF.... Condensatoren kunnen vervangen worden door stub's met open
uiteinde; spoelen vervangen door stubs met kortgesloten uiteinde..
Hieronder volgen spoelen, condensatoren en serie-en parallel resonantiekringen, vervangen door stubuitvoeringen die λ/4 en λ/2 lang zijn.

Terugkerend naar de figuur boven deze laatste. Een tweede mogelijkheid bestaat er in,een
kwart golf stub met een open uiteinde in serie aan te sluiten met een been van een
transmissielijn. De stub biedt weinig of geen weerstand tegen een signaal op de fundamentele
frequentie, waardoor dit vlot doorstroomt naar de antenne. Even harmonischen, anderzijds,
"zien" een veelvoud van een halve golflengte - een bijna oneindige impedantie voor deze
frequenties zodat ze de antenne niet bereiken. Ook voor deze soort stubs met open uiteinde,
geldt dat ze werkzaam zijn voor de meeste soorten transmissielijnen, dus zowel voor lintlijnen
en open draadlijnen zoals zelf gemaakte kippenladders. Ze zijn niet geschikt voor coaxiale
transmissielijnen, omdat ze moeilijk te verbinden zijn met dit type lijn. De verbinding met een
lintlijn of gelijkaardige soort parallele draad open lijn is echter eenvoudig.
Onderdrukkingsfilter gemaakt van coaxiale kabel, tegen storingen, veroorzaakt door
een sterk FM signaal. (Rejection filter to suppress a strong FM transmitter signal).
Een eenvoudig en goedkoop FM-bandhakfilter kan gemaakt worden met een stuk kabel, een
kwart golflengte lang, met open uiteinde. Hiermee willen we een sterk signaal onderdrukken,
afkomstig van een nabijgelegen FM-omroepstation dat uitzendt op bv. 89,5 MHz.

- De lengte van kabels met open uiteinde van 1/4 golflengte is: (75/89,5 MHz x kabelverkortingsfactor vf )= 0,55 m elk.
- De golflengte in meters is λ= c/f = 300/fMHz zodat een1/2 golflengte is: (150/89,5 MHz x
vf)= 1,10 m.
Het is een bekende toestand,we komen thuis van een vakantiereisje, en vinden er een nieuwe
professionele mast met antennes - niet alleen voor GSM-, maar ook voor een plaatselijke FMradiozender. We zetten de 2 m Tx/Rx aan en stellen een een zeer sterke oversturing met
geluidsoverlast vast over de ganse 2 m band en zelfs nog breder, veroorzaakt door instraling
van een FM-harmonische.
Ons bevriend 2 m station waarmee we dagelijks een QSO maken, is plots nog enkel met veel
moeite en veel ‘splatter’s’ te ontvangen.
De bouw van een inkepings (notch)-filter is het eerste waar we aan denken, maar hoe groot
zal het tussenschakelverlies van zo’n filter zijn in de ontvanger-keten?
De volgende meting werd uitgevoerd op de kabel die naar de antenne loopt, en de kabel die
naar de radio (=Tx/Rx) gaat, aangesloten op de 'te testen kring', en de poorten van een
geschikt meettoestel, zoals bv. dat wat voorgesteld werd door DL2SBA. De volgende daarmee
opgenomen grafiek toont een meting, gemaakt met slechts éen enkele λ/4 open kabel stub.
Men meet een verzwakking van bijna 40 dB op 89,5 MHz.

Terug naar de enkelvoudige coaxiale stub-oplossing.

Verikale op het onderste uiteinde kortgesloten stub, via een T-verbinding ingevoegd in een
coaxiale transmissielijn/kabel.
Door de kortsluiting wordt alle energie teruggekaatst naar de bron. De bandbreedte van het
lage impedantiebereik is klein. Een kwart golf kabellengte kan als volgt worden berekend: L=
(75 x vf)/f res. L is gegeven in meter, vf= verkortingsfactor van het type kabel, fres staat in
MHz.
Als we bijvoorbeeld een stuk coaxiale kabel, een kwart golflengte lang op 50 MHz, en
kortgesloten op het onderste uiteinde tussen twee kabelstukken inlassen met dezelfde
karakteristieke impedantie, dan zal die hoofdkabel een onderbreking zien op 50 MHz, zodat we
zo’n stub kunnen plaatsen over de uitgang van onze 50 MHz zender, zonder dat het
uitgangsvermogen daar hinder van ondervindt. Dit kenmerk steunt op een eigenschap uit de
transmissielijn theorie, waarmee men de ingangsimpedantie van een stuk kwart golf kabel met
lengte s= λ/4 en met kortgesloten uiteinde berekent uit: Zk= +j*Zo*tg(β*s)=
j*Zo*tg([2*π/λ)*[λ/4])= oneindig, dus een open kring, want tussen de haakjes staat
er …..*tg(π/2) en de tangens van 90 graden is oneindig. Op 100 MHz, echter, zal de stub een
halve golf lang zijn,en kortsluiting aan het onderste einde verschijnt aan het andere uiteinde
als een product met een tangens van π of 180 graden, en die is nul,dus een kortsluiting.
Bij het uitzenden van een 50 MHz signaal, zal de tweede harmonische of 100 MHz kortgesloten
worden,zodat men met deze werkwijze het perfecte harmonische filter bekomt, ook voor alle
andere even harmonischen, waarvoor de tangens telkens nul is. Met die ene zelfde stub zullen
signalen op 50 MHz, 150, 250, 350 MHz enz. doorgelaten worden, en signalen op 200, 300,
400 MHz enz. geblokkeerd worden. Hoewel dit betekent dat sommige harmonischen nog
onveranderd worden doorgegeven, blijkt uit metingen en uit de ontwikkeling van die
harmonische golfvormen in een reeks van Fourier, dat hun amplitude sterk daalt naarmate ze
harmonischen van een steeds hogere orde zijn, zodat men er niet veel last zal van
ondervinden op gebied van schadelijke straling, en daardoor storing van FM-en TV-ontvangers.
Als alternatief zou het ontwerp van een laagdoorlaatfilter tot 50 MHz in dit gekozen voorbeeld
nog mogelijk zijn met klassieke L en C spoelen en condensatoren, maar op nog veel hogere
frequenties is deze oplossing niet meer toepasbaar. De frequentie- weergave van de stub in dit
50 MHz voorbeeld aangesloten over de uitgang van een zender,ziet er als volgt uit:

Bij het maken van een stub moet men er rekening mee houden dat de voortplantingssnelheid
van een stroom-en spanningsgolf op een kabel trager verloopt dan in de vrije, droge lucht.
Stel dat we de standaard RG-58 (URM-76) coaxiale kabel gebruiken. Deze heeft typisch een
snelheidsfactor van vf = 0,66 (waarvan de betekenis is, dat hoogfrequente signalen zich slechts
0,66 maal de lichtsnelheid in de kabel verplaatsen ten opzichte van de snelheid in de vrije
ruimte). Snelheidsverkortingsfactoren vf variëren tussen 0,66 en 1 (een met schuim gevulde
coaxiale kabel heeft een vf = 0,8). Een kwart golflengte op 50 MHz is 1,5 meter lang ((300
gedeeld door 50 MHz), nog eens gedeeld door 4). Dit vermenigvuldigen met de
verkortingsfactor geeft een resulterende stublengte van 0,66 x 1,5= 1 meter. Dus, als we een
stuk 50 Ω coaxiale kabel van 1 meter met kortgesloten uiteinde,met zijn ander open uiteinde
aansluiten over de uitgang van onze zender, heeft dit geen enkele invloed de aflevering van
het uitgangsvermogen op 50 MHz, gestuurd naar de antenne. Maar wel zal de harmonische
met de grootste amplitude, deze op 100 MHz, kortgesloten worden, zodat ze niet schadelijk
kan stralen. In de praktijk blijkt de verzwakking van de tweede harmonische typisch 30 dB of
meer te bedragen, tot 50 dB. Meerdere coaxiale stubs, gescheiden door kwart golflengten (of
door tussenafstanden= λ/8 in golfpijpen voor de microgolven) kunnen dienen om de inkeping
dieper te maken. Indien men dezelfde principes zou toepassen bij een 80 meter zender, zal de
stub 14 meter lang moeten zijn. Daarentegen worden de stubs op bv. 145 MHz en 470 MHz
uiteraard veel korter.
Een kwart golf stuk oaxiale kabel als stopband filter voor de 2 m band. (Notch filter
for the two meter band, simply made from coax.) uit QST mei 2005.
Moderne kleine amateur VHF transceivers lijden meestal aan te weinig selectiviteit tussen de
antenne-ingang en de mengtrap. Rond de 2 meter amateurband kunnen zeer sterke signalen
ontvangen worden van professionele netwerken. In Nederland bijvoorbeeld op 154,9875 MHz,
159,9875 MHz en 164,350 MHz, zijn netwerken actief met zenders tot 100 W.
Dergelijke signalen kunnen onze ontvanger overbelasten, waardoor I.M.= Inter-Modulatie
ontstaat. Als bijvoorbeeld zenders op 154,9875 cen 164,350 MHz actief zijn, zal een IMproduct ontstaan, gelijk aan 2 x 154,9875 - 164,35= 145,625 MHz. Deze storing wordt
veroorzaakt door het mengproduct van twee FM-gemoduleerde signalen. Een ander IM-product
dat binnen de twee meter band valt, is 3 x 154,9875 - 2 x 159,990= 144,9825 MHz.
De bandbreedte van dit product kan 80 kHz zijn. Vanwege hun sterk gemoduleerde, scherp
vervormde aard, kunnen deze storingen erg vervelend zijn. Ook plaatselijke FM-zenders
kunnen de ontvanger overbelasten, waardoor tweede harmonische componenten worden
geproduceerd, bijvoorbeeld: 2 x 89,5 MHz= 179 MHz. Als de MF-frequentie van de ontvanger
16,9 MHz bedraagt, is de spiegelfrequentie 145,2 MHz. De FM-zender kan dan zeer breed
stralen en wordt vervormd gehoord over het hele frequentiebereik van 145,05 tot 145,35 MHz.

Het enige middel om de HF-selectiviteit te verbeteren,bestaat er in, een extra filter tussen de
ontvanger en de antennekabel te plaatsen.
Een oplossing.
De volgende kabelfilters zijn gemakkelijk te maken, vereisen geen afstemming, hebben een
laag inbrengverlies, een goede SGV binnen de amateurband, en ze kunnen een voldoende HFvermogen verdragen. Men heeft er geen kast voor nodig, en ze kunnen met standaard pluggen
buiten de ontvanger worden aangesloten. Alle beschreven kabellengten veroorzaken een
bandstop, symmetrisch boven en onder 145 MHz. Dus niet alleen de signalen er boven, maar
ook onder de 145 MHz worden verzwakt. Dit komt neer op wat men een band doorlaat filtering
zou kunnen noemen.
Een 1/4 golflengte stuk transmissielijn, open aan het ene uiteinde, vertegenwoordigt een
kortsluiting aan de andere kant, en werkt als rejectie-of inkepingsfilter. Dit geldt voor elk
oneven aantal keer van de frequentie waarmee de kwart golf berekend werd. Wat hiermee
bedoeld wordt komt tot uiting in de volgende figuur rechts:

Een λ/4 inkepingsfilter in actie.
Rechts: spectrum fotografie met inkepingen, waarvan elke twee naburige een kwart golf met
hun punt van elkaar verwijderd liggen. De horizontale lengte van elk hokje was op deze KSO
gelijk aan 5 MHz en de vertikale hoogte van elk hokje was 10 dB.
Inkeping diepte.
De rechtse figuur laat zien dat de inkepingen minder diep worden op hogere frequenties.
Dit komt door de kabelverliezen. Gebruik daarom de best mogelijke kabel, en vermijdt het
gebruik van RG-58, vooral voor lange stukken coax.
Door twee kabelstukken als stubs met een verschillende lengte L2 en L3 te combineren, kan
men een filter met twee inkepingen maken. Een betere verzwakking tussen de twee inkepingsfrequenties kan bereikt worden door ze te scheiden met een 1/4 golf= het L1 kabelstuk.L1
wordt gemeten tussen de middens van de twee T-koppelstukken.

Als er twee stukken met dezelfde lengte worden gebruikt, zal de inkerving op die frequentie
dieper worden.
Een andere manier om diepere inkepingen te bekomen, bestaat er in 2 of 3 stukken kabel met
dezelfde berekende lengte voor een gekozen frequentie in parallel te schakelen. Een nog
andere werkwijze doet beroep op kabelstukken die geen kwart golf meer lang zijn, maar een
halve golf, omdat een dergelijke uitvoering blijkt te werken als twee λ/4 stukken kabel in
parallel een oplossing die men onder meer toegepast ziet in repeater duplex filters. [duplexers
worden onderaan deze tekst bekeken]. Wat de connectoren betreft om de diverse
kabelstukken met elkaar te verbinden zijn zowel BNC als N-connectoren geschikt, en dan wel
met een goede kwaliteit met PFTE isolatie. Indien een kabel of connector slecht gekozen wordt
voor deze soort toepassingen met stubs, zullen de inkepingen ondieper worden, m.a.w.
verzwakt het filter dan het te onderdrukken signaal met minder dB’s.
Filter met een stuk coaxiale kabel (Le filtre de gaine, uit een oud nummer van Toute la Radio
et la Tëlëvision).

Het is handig om bij een tv-ontvangststoring, een filter te maken dat bestaat uit 2 lussen van 75 ohm
coaxiale kabel, dezelfde soort als de voedingskabel naar de TV-antenne. Een stripmes, een soldeerbout,
een kleefband, 2 coaxiale stekkers, en ongeveer 20 minuten tijd zijn nodig voor de uitvoering ervan.
Men behoudt de kabel die de antenne voedt in zijn geheel en ter plaatse van de TV-ontvanger voorziet
men een T-stuk, waarop men de kabels als volgt aansluit:
1 - Gebruik een mes om de rubbermantel van de coaxiale kabel over een dozijn centimeter vanaf het
uiteinde af te snijden. Het metalen vlechtwerk van de afscherming is nu vrijgekomen.
2 – Verwijder de isolatie rond de binnengeleider van de kabel over ongeveer 3 centimeter.
3 - Vorm een kabellus van 6 tot 8 cm diameter, zodat het uiteinde van de binnengeleider in kontact
komt met het gedeelte waar de vlecht zichtbaar is.
4 – Soldeer beiden aan elkaar zoals op de linkse figuur hierboven, zonder deze verbinding overmatig op
te warmen.
5 - Bereidt op dezelfde manier een ander stuk coaxiaal dat aangesloten wordt op de antenne-ingang van
de TV.
6 - Monteer de twee lussen bovenop elkaar, maar zorg ervoor dat er geen elektrisch kontakt ontstaat
tussen de blootgemaakte delen.
7 – Kleef de twee lussen tegen elkaar met plakband.
Men kan met dit systeem bv. ook een filter maken om de 28 MHz of 27 MHz te verzwakken. Men zal
dan een kwart golf kabel nodig hebben van ongeveer 2,6 m,
zo juist mogelijk uitgerekend op de storende frequentie. Dit stuk kabel wordt door middel van een
coaxiale T-connector in de antenne voedingskabel van de gestoorde TV opgenomen en zal zich gedragen
als een kortsluiting op de storende frequentie. Soldeer een coaxiale stekker aan het ene uiteinde. Zet de
TV aan op een stabiel station/kanaal. Snij de kabel, centimeter centimeter, aan het vrije uiteinde af, om
het ontvangen signaal zoveel mogelijk te verzwakt.
Analyse van een enkelvoudige coaxiale stub, door David Robbins, K1TTT.
Op ZHF, UHF, SHF…. wordt het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk als men steeds hoger in
frequentie gaat, nog filters te bouwen met spoelen en condensatoren.

Men is dan praktisch verplicht over te schakelen naar uitvoeringen met stukken coaxiale kabel
of Lecherlijnen met koperen buisjes. Sinds ik meedeed met DX-contesten en allerlei amateurwedstrijden, heb ik coaxiale stub’s toegepast in filters, om stations nog afzonderlijk van elkaar
te kunnen scheiden. De filters leverden 30 tot 40 dB verzwakking van harmonischen op.
Vooraleer het zover was, heb ik mij afgevraagd
1. Hoeveel verzwakking moet een stub leveren?
2. Welke bandbreedte zou een stub moeten hebben?
3. Hoe beïnvloedt het kabelverlies de verzwakking?
4. Hoeveel vermogen wordt gedissipeerd in de lengte (d of s ) van het stuk kabel waaruit de
stub gemaakt is ?
Wat ik onder meer betreffende dit laatste punt geleerd heb, is, dat men bijvoorbeeld al geen
RG-59 kabel moet gebruiken in toepassingen waar enig ZHF/UHF vermogen aan te pas komt,
want die is gesmolten, toen ik deelnam aan een DX-contest.
Laten we eenvoudig beginnen met een stuk kabel RG-8,een soort die wel elke OM in de
junkbox van de shack liggen heeft.
Om te proberen de eerste twee vragen te beantwoorden,knippen we een 1/4 golflengte stub
uit de RG-8, met de bedoeling om de tweede harmonische van een frequentie in de 20 meter
band te onderdrukken, die een ontvanger in de buurt, afgestemd op de dubbele frequentie in
de 10 meter band zou storen. Teneinde enkele berekeningen te kunnen maken, verzamelen
we de volgende gegevens over de kabel:
a) impedantie Zo= 50 Ω;
b) verkortingsfactor vf = 0,66 ;
c) verlies = 1 dB per 30 m.=>
Deze gegevens leveren een lengte op van 3,79 m als λ/4, op de frequentie die ik koos in de 20
m band, rekening houdend met 0,66= vf met een afsluitimpedantie ZL= 0 wegens de
kortsluiting op het einde van de stub. Het betreft het onderste einde van de 10 m band,
waarschijnlijk het meest gebruikt voor fonie, en zeker voor CW. Ik heb voor de oplossing
gebruik gemaakt van "Math CAD", door elke OM gratis kopieerbaar op het internet. Math CAD
levert voor de berekening uit de klassieke transmissielijn-theorie, waarin de imaginaire
operator ‘j’ weggelaten is in teller en noemer van de breuk (Z o+jZL *…. ), en (ZL +jZo*…..) de
volgende uitdrukking op:

Het verlies dat het stuk kabelstub veroorzaakt, wordt in dB berekend met: Verlies (op de
frequentie f)= 20* log10[1 + ((Z(f,d) - Zo)/(Z(f,d) + Zo))].
Dit computer-programma levert dan het resultaat van de berekening af onder de vorm van de
volgende grafiek, die toont dat de stub 32 dB verzwakking veroorzaakt op 28,35 Mhz.
De bandbreedte lijkt smaller dan verwacht. Door een betere soort kabel te gebruiken, zou de
verzwakking groter worden, maar zou de bandbreedte nog smaller zijn. Deze berekening geldt
ook voor microgolf transmissie zoals rechts voorgesteld:

Als stub kan ook een stuk kabel met open uiteinde gekozen worden,maar meestal verkiest
men de (λ/4)*vf uitvoering met kortgesloten uiteinde. Wanneer men een enkelvoudige stub
aansluit op een transmissielijn, blijkt het equivalent van deze combinatie een L-netwerk te zijn:

Met een enkele stub aanpassing is het meestal mogelijk om elke willekeurige belastingsimpedantie naar de karakteristieke impedantie van de transmissielijn om te zetten, op
voorwaarde dat de belasting niet open of kortgesloten is, en mits ze niet bestaat uit een
zuivere reactantie. Om deze eigenschap te kunnen verwezenlijken met een brede waaier van
impedanties, moet men in staat zijn de stub langs de transmissielijn te verplaatsen, en de
stublengte moet aanpasbaar zijn. Bij veel toepassingen is het vervelend om een stub langs
een transmissielijn te bewegen, zoals vereist bij een impedantie-aanpassing met een
enkelvoudige stub, en is het vaak niet alleen vervelend, maar ronduit te moeilijk of onmogelijk.
De dubbele stub aanpasser (of zelfs drievoudige stub) probeert daaraan te verhelpen.

Twee stubs, die meestal niet meer verplaatsbaar zijn langs een transmissielijn,worden daaraan
bevestigd,dikwijls op een onderlinge afstand van λ/8 van elkaar. Het vergroten van de afstand
tussen de stubs naar een halve golflengte λ/2, vergroot het impedantiebereik van de
aanpasser, maar verhoogt ook de kans dat de aanpassing of de regeling daarvan kritischer
wordt. Als compromis wordt als afstand tussen twee stub’s typisch een veelvoud gekozen van
een oneven aantal kwart golflengten. Met deze tussenafstand zal een dubbele stub aanpasser
in staat zijn om een belasting resistief te laten overeenstemmen met de karakteristieke
impedantie van de lijn of kabel.

De golfgeleider-uitvoering van een dubbele stub afstemmer,is rechts voorgesteld. Ook daar is
de afstand tussen de stubs typisch een veelvoud van een oneven aantal kwart golflengten.

Met deze afstand is de dubbele stub afstemmer in staat om een impedantie om te zetten tot
een resistieve belasting.
De drievoudige stub aanpasser/afstemmer bestaat ook, waarbij drie stub’s op een kwart
golflengte van elkaar geplaatst worden op een transmissielijn. In tegenstelling tot de dubbele
stub uitvoering, kan de aanpasser met drie stubs op elke willekeurige afstand van de belasting
geplaatst worden, waarbij in dat geval nog steeds een bevredigende aanpassing zal bereikt
worden.

Links en midden: stub afstemmer met stub’s met regelbare lengte. Men kan met drie op het
einde kortgesloten λ/4 stubs, drie inkepingen van verzwakkking als filter bekomen zoals in het
gefotografeerd oscillogram, links hier onder.

Rechts: Transmissielijn weergave van een 7e orde band doorlaat filter voor een bereik van 6
tot 9 GHz.
Op het ogenblik dat men parasieten ziet verschijnen op een transmissielijn, op een coaxiale kabel of
golfpijp, kan men proberen deze te doen verdwijnen door een of meerdere stubs toe te voegen aan het
overdracht-systeem, terwijl de werkfrequentie ervan blijft gehandhaafd.
Dit kan men eerst software-matig doen met een simulatieprograma op de PC, en pas wanneer alle
maten gekend zijn, en correcties doorgevoerd zijn, de vaststellingen en verbeteringen met praktische
componenten uitvoeren.
Een dergelijke methode is vandaag schering en inslag bij het ontwerpen van bv. Chebyshev - en
Butterworth-filters voor 2 GHz tot 10 GHz.
Andere toepassingsvoorbeelden:

Rechts: band doorlaat elliptisch filter
Voorbeeld van een filtercel die capacitief gekoppeld is aan een volgende resonator op 5 GHz:

Links: resonator band doorlaat filter,maar dat is op die frequenties met L en C niet mogelijk.
Daarom: Rechts: praktische uitvoering met aan elkaar gekoppelde delen met stubs als resonator
bandfilter op 5 GHz.
De twee eerste stubs rechts van de generator vervangen de LC- resonator. De derde stub vervangt de
koppelcondensator.
HF stub filters voor de decametrische banden, bestaan ook: K2TR coaxiale stub
filters.
Er zijn opstellingen tussen de HF eindversterker en de antenne, met 1, 2 of 3 stub’s zoals
hieronder beschreven. Ik hou ervan om ze zo dicht mogelijk bij de versterker te houden,
aangesloten op een gewone 'T'- connector op de versterker-uitgang of op de SGV meter.
De aangegeven lengten zijn geschikt voor kabels met een vaste isolatie met een
snelheidsfactor vf= 0,66. Ik gebruik RG-8, maar ook RG-213 of RG-11 kunnen dienen.
Als men een schuim-diëlektricum-coax wil gebruiken, hebben de meeste van deze soort kabels
een snelheidsfactor van.0,80. Op de hogere HF banden (10, 15, 20) is CATV (kabel-TV)
hardline best geschikt met een snelheidsfactor tussen 0,81 en 0,83.

10 m versterker uitgang. 2 stubs met open uiteinde; de linkse stub= 3,5 m lang en sluit de 20
m band kort (3,5= (20/4) x 0,7); de rechtse stub= 7 m lang, en sluit de 40 m en 15 m band
kort. (de kabellengten oprollen en met plakband bijeen houden).
40 m: 3 stubs, de linkse 7 m lang met kortgelsoten uiteinde, sluit de 20 m en 10 m band kort;
de middenste 4,65 m lang met kortgesloten uiteinde sluit de 15 m band kort; de rechtse 2,33
m lang met open uiteinde compenseert de reactantie van de 4,65 m lange stub.

Links: 15 m: 1 stub met kortgesloten uiteinde; 7 m lang, sluit 10 m en 20 m kort.
Rechts: 20 m: 1 stub 7 m lang open uiteinde, sluit 40 m en 15 m kort; of 1 sub 3,5 m met
kortgesloten uiteinde, sluit de 10 m band kort.
80 m (niet voorgesteld met fig): 1 stub 14 m lang kortgesloten op het uiteinde, sluit 40 m, 20
m, 15 m en 10 m kort.

Links: 20 m. 2 stubs:

7 m lang met open uiteinde,sluit 40 m en 15 m kort.
3,5 m lang met kortgesloten uiteinde, sluit de 10 m band kort.

160 Meters. 1 stub 37,24 m op het uiteinde kortgesloten, sluit de banden 80m, 40m, 20m,
15m, 10m kort.

PI4RAZ stelt op zijn website de volgende oplossingen voor:

10 m: A filtert de 20 m band, lengte 3,486 m, uiteinde open. B filtert de 40 m en de 15 m
band, lengte 6,969 m, uiteinde open.
15 m: A filtert de 20 m en 10 m band, lengte 6,969 m, uiteinde kortgesloten
20 m: A filtert de 40 m en de 15 m band, lengte 6,969 m, uiteinde open. B filtert de 10 m
band, lengte 3,486 m, uiteinde kortgesloten.

40 m:A filtert de 20 m en de 10 m band,lengte 6,969 m,uiteinde kortgesloten. B filtert de 15
m band, lengte 4,648 m, uiteinde kortgesloten. C compenseert de reactantie van het B-filter,
lengte 2,337 m, met open uiteinde.
80 m: A filtert de 40 m, 20 m, 15 m en 10 m band, lengte 13,938 m voor CW (of 13,45 m
voor fonie), uiteinde kortgesloten.
160 m: A filtert de 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m band, lengte 27,876 m voor CW (of 26,47
m voor fonie), uiteinde kortgesloten.
[de grotere lengten coaxiale kabel oprollen, bv. tot een rol met een diameter van 20 tot 30
cm]
Duplexer voor 2 meter en 70 centimeter,door Klaas Robers PA0KLS, in een oud
nummer van Electron v.d. Veron, waarschijnlijk tussen 1997 en 2004.
Een duplexer is bedoeld om twee zendont-vangers aan te sluiten op één combi-antenne. In dit
geval is het een 2 m- en een 70 cm-stel. Een kwartgolf vertikale voor 2 m, zoals die op het
dak van mijn caravan staat, is tevens een driekwart golf voor 70 cm. Dat is dan misschien niet
helemaal optimaal, maar er ook niet zo ver vandaan. Het twee-bander stel heeft afzonderlijke
antenneaansluitingen voor 2 m en voor 70 cm. Dus is er een duplexer nodig. De duplexer kan
echter ook in de omgekeerde richting gebruikt worden. Zo kan een dubbel-bander met één
antenneplug aangesloten worden op twee afzonderlijke antennes. Dat zal dan wel anders
heten, naar het doet het zelfde. Daarnaast is de duplexer ook min of meer een aanpasser..
Wanneer de antenne niet helemaal in resonantie is, en de SGV onderaan de kabel dus niet
precies gelijk is aan 1, 1:1, dan kan door de atregeling van filters in de duplexer, de SGV op de
uitgang van de zender precies= 1 gemaakt worden, zodat de eindtrap niet terugregelt.

Schema.

Links: Het schema toont een hoog-doorlaat naar de 70 cm kant, en een laag-doorlaat naar de 2 meter
kant.
L1: 1,5 windingen met 1 mm dikke koperdraad, gewikkeld op een spoellichaam van 4 mm
diameter.
L2: 4,5 windingen met 1 mm dikke koperdraad, gewikkeld op een spoellichaam van 6,5 mm
diameter.
Foto midden: hier zijn de spoelen voor de 2 m te zien.
Foto rechts: De duplexer schuin bekeken. Nu is er ook iets van de spoelen van het filter voor 70 cm te
zien. Let ook op de gaatjes voor de afregeling van het 2 meter filter, (foto: PA0KLS).
Hieronder volgt een bouwtekening van de duplexer, die ingebouwd is in een bakje van printplaat:

De doorsnede A-B laat de opbouw van het 70 cm filter zien, en doorsnede C-D (links van A-B) van het
filter voor 2 meter.
De afmetingen zijn zo gekozen dat de BNC-connector zowel in het verlengde van de filters gemonteerd
kan worden als dwars erop. Voor de gecombineerde aansluiting zijn beiden getekend.
Het gefotografeerde prototype had deze connector in de zijwand zitten, kort daarna is deze verplaatst,
omdat die positie beter uitkwam in zijn nieuwe omgeving. Let op dat alle spoelen in hoeken van 90° ten
opzichte van elkaar staan. Achteraf was dat wellicht niet nodig geweest, maar het is wel zuiverder, en
het kon tenslotte. Niet getekend is het afschermschot tussen de twee filters, maar dat hebben we wel
aangebracht.

Bouwwijze.
De duplexer is gebouwd in een bakje van printplaat, waarop tenminste aan één kant de doorlopende
koperlaag nog aanwezig is. Dubbelzijdig koper is ook goed, het prototype is daarvan gemaakt. De twee
filters zijn aan weerszijden van een middenschot aangebracht.
Grappig is dat alle spoelen een extra halve winding nodig hebben en dat dit bijna overal goed uitkomt..
De trimmers van Philips hebben twee pennetjes voor printplaat montage.
De twee trimmers in het filter voor de 2 meter, zitten op de bodem en kijken met hun schroefje door een
gaatje in de zijwand. Zorg dat JE hiervan de draaibare platen aan de aarding/massa verbindt, zodat de
schroefjes geen HF voeren.
A fr e ge l en .
Het beste kan men het filter afregelen in twee stappen voor een maximaal uitgangsvermogen. Zet de
trimmers in de middenstand. Sluit de af te regelen set aan o;p het desbetreffende filter en sluit op de
gecombineerde uitgang een kunstantenne of dummy belasting aan.
Zet de zender aan op 2 m en regel de trimmers van het 2 meter filter af op maximale output. Doe
hetzelfde voor het filter voor 70 cm. Schäkel nu de SGV-meter tussen de uitgang van de set en het filter,
en regel het desbetreffende filter af op een minimale SGV.
De correcties zijn heel miniem. Eventueel kun je stap 1 en stap 2 nog een keer herhalen met het filter
omgekeerd tussengeschakeld. In elk geval is het de moeite waard om stap 2 nog eens te herhalen nadat
de antennes zijn aangesloten.
Met die stap regel je de filters zo af dat een kleine misaanpassing van de antenne in het filter
gecompenseerd wordt. De zender ziet dan keurig 50 ohm, zodat hij niet terugregelt. De SGV op de
kabel(s) naar de antenne(s) wordt daar niet beter van, maar ook niet slechter Dit heeft dus pas zin met
de antenne op de uiteindelijke plaats en de. kabel met de uiteindelijke lengte.
Literatuur:
EEN DUPLEXER VOOR 2 M EN 70 CM, FRITS SMALLENBROEK, PAOSAB, ELECTRON 1996, APRIL, BLZ. 158.
Een goedkope duplexer. (A low cost PC board duplexer), door Robert D. Shriner, WA0UZO, in
april 1979 73 Magazine.
Wie geïnteresseerd is in een goedkope duplexer voor de club-repeater, kan het volgende ontwerp
uitvoeren,dat 81 dB Rx /Tx isolatie biedt.
De hier beschreven 2-meter duplexer is eigenlijk een combinatie van zes afgestemde caviteiten, tot één
geheel samengebouwd, en in staat om storende zenders te elimineren.
Nemen we als voorbeeld, een ‘splatter’ op de rand van de 2 m band, veroorzaakt door een zender van
een openbare dienst op 155 MHz. Die zou men kunnen wegwerken door het bouwen van een
laagdoorlaatfilter.
Deze overweging geldt ook, als de interferentie afkomstig is van een zender die werkt rond de 140 MHz.
De volgende figuur toont een voltooide 2 meter duplexer met zes trilholten, drie van het capacitieve, en
drie van het inductieve type.

Rechts: banddoorlaat filter, eveneens met 6 caviteiten.
De volgende figuur toont de elektrische en mechanische details.
De condensatoren over de koppellussen (bovenkant van het onderste deel van fig. A) dienen om het
filter te kunnen afstemmen op een te onderdrukken storend station, dus op de frequentie daarvan.
De spoelen L1, L2 en L3 zijn rechte stukken draad nr.# 14, 2,5 cm lang. Figuur B toont de samenstelling
van de kabels voor het testen van de afzonderlijke trilholten.
Ze vervangen verbindingskabels, en worden tijdelijk gesoldeerd aan de in- en uitgangen van de holte.
Figuur C is een schets van de koppellus op twee plaatsen in elke holte. De tekening toont de in die vorm
te buigen geleiders,zodat deze lussen passen binnen de afgestemde lijnen. In de laagdoorlaat-holten zijn
de koppellus-uiteinden, die steken door de printplaat, naar binnen gebogen over een straal van 3 mm,
en vast gesoldeerd. Ze vormen een 2,5 cm lange spoel. De voedingskabel is RG-174 / U (goede kwaliteit
coax.).

C1, C2, C3: regelbare condensatoren (trimmers 2 tot 18 pF) met zoveel mogelijk lucht-isolatie tussen de
rotor- en stator platen.
J1, J2, J3 : BNC - connectoren.
L1, L2, L3: beschreven in de tekst.
Enkele elektrische en mechanische details van de duplexer. In (A) worden drie trilholte secties
gecombineerd zodat ze 81 dB verzwakking invoeren tussen de zender en de ontvanger invoeren om
deze Tx en Rx van elkaar te isoleren. De zender kan bv. zenden op 146,94 MHz en de ontvanger werkt
dan op 146,34 MHz. Het hoog doorlaat gedeelte is verbonden met de zender, en het laag doorlaat
gedeelte met de ontvanger. (B) toont een kabel waarmee de afzonderlijke trilholten getest worden.
Hieronder is in (C) voorgesteld hoe een koppellus er kan uitzien.

Bouw
De figuren hier boven en de foto’s hier onder tonen de benodigde gereedschappen, en de onderdelen
voor de bouw van een enkele holte. De bouwtechnieken zijn dezelfde voor een willekeurig aantal holten.
Wanneer het solderen van de moeren in de buizen voltooid is, druppel een kleine hoeveelheid epoxylijm
op de schroefdraad van de moer A, en aan het ene uiteinde van de draadstang. Draai de stang ongeveer
6 mm in de moer A zodat bijna de volledige lengte van de stang uitsteekt uit het linker uiteinde van het
buisje. Schuif hem dan naar beneden in de grotere buis, en schroef de staaf een paar slagen in moer B.
Dit zal de stang en de moer in de juiste uitlijning brengen, terwijl de lijm nog aan het drogen is. Als de
twee koperen buizen niet goed in elkaar passen, knip of slijp met de slijpschijf meerdere sleuven in het
einde van de grotere (1,2 cm ) diameter buis.

Vijl de bramen weg,en verbuig de "vingers" zodat een goed kontakt wordt bereikt. De koperen buizen
moeten glad gepolijst worden met staalwol. De binnenkant van de buizen kan worden gepolijst met een
elektrische boormachine en een klein stukje staalwol, gewikkeld rond een houten staaf in de boorkop.
De twee buizen moeten binnen elkaar heen en weer kunnen glijden. Een printplaat met een koperlaag
bedekking op bakeliet werd als goedkoop materiaal gekozen voor het samen solderen van enkele platen
als behuizing, en deze constructie blijkt voldoende stabiel te blijven bij veranderingen van de
omgevingstemperatuur. Verzilveren van de inwendige met een koperlaag beklede oppervlakken, inclusief
de buizen, is aan te raden. Alle onderdelen moeten zorgvuldig op maat gesneden worden,in een mooie
pasvorm voor de eindmontage. Het is belangrijk dat alle gewrichten schoon en zo glad mogelijk zijn.
Gebruik alleen hoogwaardige 60/40 hars-kern soldeersel. Poets alle onderdelen met schuurpapier en
staalwol onmiddellijk voor het solderen, en probeer er geen vingerafdrukken op na te laten.

Links: Binnen-aanzicht van een trilholte, en rechts daarnaast zien we hoe de trilholten worden
gecombineerd om de duplexmodule te vormen.
Afregeling.
De duplexer moet met één trilholte tegelijk aangepast en afgeregeld worden. Als testapparatuur kan
daarvoor een goede HF generator met variabele frequentie dienen. Dan is er nog een 2 m ontvanger
nodig voor het ontvangen en weergeven van de grootte van de uitgangsspanning van de duplexmodule
per enkelvoudig trilholte filter, en vervolgens van alle caviteiten tegelijk. Een hoogfrequente oscilloscoop
of gevoelige dB meter zijn gewenst als bijkomende controles. Een frequentieteller is bijna een noodzaak
om de uitgangsfrequentie van de HF generator te controleren.
Maak twee startkabels voor de aanpassing van een holte in het hoog doorlaat gedeelte van de duplexer.
Soldeer de twee startkabels aan de twee koppellussen van een holte. In-en uitgang worden nagekeken,
en stel de condensator in op driekwart van de volledige capaciteit. Sluit de HF-generator aan op de
ingangsconnector, en zet de generator aan op de lage frequentie van 146,34 MHz van de repeater.
Sluit de 2 m ontvanger of ZHF-oscilloscoop aan op de andere kant van de holte. Pas de draadstang aan,
tot een scherpe dip of terugslag (daling in de signaalsterkte) wordt waargenomen. Stem vervolgens de
generator af op een hogere frequentie. Noteer de waarde van de frequentie die de grootste ontvangen
sterkte of amplitude oplevert. Bekijk of deze frequentie ligt binnen de gewenste breedte van de
doorlaatband. Herhaal de procedure met de teruglag van de signaalsterkte zo vaak als nodig is om de
‘dip’ te verkrijgen op verschillende van elkaar door een juiste afstand (vb. 1,6 MHz) gescheiden
frequenties. Stel alle condensator holten en zelfinductie holten in, om de beste resultaten te verkrijgen.
Gebruik RG-174/U coaxkabel tussen de holten. Sluit de uitgang van de HF signaalgenerator aan op J3 en
de ingang van de signaaldetector op J2. Sluit J1 af met een 50 Ω resistieve belasting.
Besluit.
Met een goede zender en ontvanger, moet men in staat zijn om een hoge-kwaliteit repeater- systeem
met behulp van deze duplexer en een zend /ontvangst antenne. te bouwen. In het ARRL-lab werd een
146-MHz lage frequentie-in, hoge frequentie uit repeater getest met deze duplexer, een goed werkend
geheel.

Links: "Hier woont den Bob, hij is audio-Hi-Fi liefhebber".
Rechts: "Wacht tot ik hem laat spelen met zijn grootst mogelijk volume..."

Links: “Mama, omdat je schrik had om de lamp te vervangen, heb ik er de buren bijgehaald,
dat zijn mechaniekers.”
Rechts: Eenzaamheid is:
1) geen enkele email ontvangen in de ‘inbox’ van de PC;
2) geen enkele vriend hebben op Faceboek;
3) geen enkele ‘tweet’ ontvangen van niemand;
4) geen enkele commentaar of opmerking krijgen over hetgeen men schreef op zijn BLog.
5) Dan maar weg met de PC, en gewoon boeken lezen.
6) Misschien is er iemand die antwoordt op een CQ-QSO oproep via de Tx/Rx, en
7) we schrijven tenslotte maar zoals vroeger een brief aan onszelf zodat de postbode ziet dat
er toch iemand in ons geïnteresseerd is.

