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

Deel 19

De OM’s die schilderen (olieverf,acryl en aquarel) als hobby, zullen de juiste kleurencombinaties kunnen
bewonderen op deze foto: de gele schoentjes dichtbij de blauwe beeldschermen als complementaire
kleuren, en het groene truitje t.o.v. de oranje-rode arm, hals en gezicht, en het bruin-roodachtige van de
zetel, met groen en rood eveneens complementair. Rechts achter de roodachtige zetel, ook nog een
groenachtige achtergrond met bovenaan de rode letters van een QSL-kaart om in harmonie te blijven.
Het is duidelijk dat filters ook een grote rol spelen in de fotografie en bij het fotograferen van schilderijen,
landschappen, personen, dieren, in de biologie en geneeskunde, sterren en sterrenstelsels in de
astronomie......Behalve de optische filters die we gebruiken om de genomen foto’s een uitstraling mee te
geven die eigen is aan de fotograaf van analoog genomen opnamen, kunnen met een digitale camera
genomen foto’s bewerkt worden met digitale filters om ze geschikter te maken voor publicatie in
tijdschriften. Het is in daarmee dat we een aantal van de volgende filters kunnen mee in verband
brengen.
Eventueel mogelijke muziek bij het bekijken (of tijdens het schilderen) van een gekozen tafereel op deze
foto van de Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto (,begeleid door de Braziliaanse orkesten van Tom en
Antonio Carlos Jobim, en Joao Gilberto): https://www.youtube.com/watch?v=5LfaYKdqfnY => kopiëren
en via het url-vak bovenaan, opstarten op een andere webbrowser, de muziek daar laten aanstaan,
ogenblikken van stilte optreden tussen de optredens, maar kalm wachten op het vervolg van de (vooral
bossa nova en samba-) muziek, waaronder: https://www.youtube.com/watch?v=crruMnUlGcY [ook hier
achter: wachten.....het vervolg komt vanzelf...). Wie lang genoeg luistert, kan Astrud Gilberto horen
zingen => ”Love is the saddest thing, when it goes away....”, maar ook “ All the beautiful things that I
see, when you are with me...”. Een ander deel van dit muziekconcert dat men niet afzonderlijk (zoals het
zojuist vermelde tweede deel) hoeft te openen, maar vanzelf in de aflopende opvolging voorkomt, is :
https://www.youtube.com/watch?v=v1d8oaumRkk

Voor de muziek-weergave van deze dynamische exotische muziek is het best een “DFX audio enhancer”,
gratis te kopiëren voor een 64 bit PC, of voor een 32 bit. Andere laagfrequente ‘boosters’ dan DFX zullen
ook wel geschikt zijn om de ongeëvenaarde klankrijkdom van guitaren en begeleidende dwarsfluiten,
piano en slagwerk tot hun volle recht te laten komen. In het geval dat storende advertenties de muziek
zouden onderbreken, keer direct teug naar de muziek-browser, en klik met de muis op ‘skip Ad’.
Daarna terug naar deel 19.
Eerst, als vervolg van de vorige duplexers: Eenvoudige duplexer: door Felix Meyer, HB9ABX.
Deze duplexer of diplexer maakt de bediening van twee afzonderlijke antennes of toestellen - UHF en
VHF - via een enkele koaxiale kabel mogelijk. Gelijktijdig zenden op één band, en ontvangen op een
andere band wordt mogelijk.
In het geval van de module die hier wordt beschreven, werd tussen de 50 Ω ingang en de 50 Ω uitgang
een hoge verzwakking gemeten van meer dan 100 dB en een geringe invoerverzwakking van het filter,
namelijk kleiner dan 0,2 dB. Het doosje waarin de schakeling ondergebracht is,meet 8 cm × 4 cm × 2
cm (breedte × hoogte × diepte). De spoelen L3, L4 en L5 moeten in elk geval onder hoeken van 90°
t.o.v. elkaar opgesteld worden, om hun wederzijdse koppeling te voorkomen Een nauwkeurige afregeling
van het samenstel is belangrijk, volgens de volgende raadgevingen:
Controleer voor het afregelen of de SGV-meter nauwkeurig geijkt is voor UHF en ZHF. Indiien zowel de
ingang als de uitgang afgesloten zijn op een 50 Ω belastingsweerstand moet de SGV gelijk zijn aan 1:1
op de beide banden waarin een hoog doorlaat filter gecombineerd werd met een laag doorlaat filter.

In deze eenvoudige duplexer of diplexer zijn een hoog doorlaat en een laag doorlaat filter met elkaar
gecombineerd.
De 50 Ω afsluitweerstand moet geschikt zijn voor ZHF,dus bv. een koolstaaf zonder ingefreesde groeven,
en zit ingesloten in de gemeenschappelijke kontaktdoos 2 m/70 cm. De SGV-meter wordt opgesteld
tussen de rechtse 70 cm connector, en de uitgang van de 70 cm zender. Stel vervolgens C1, C2 en C3 zo
in dat een SGV van 1,0:1 wordt bereikt. Verplaats dan de SGV-meter naar tussen de 2 m-aansluiting en
de uitgang van de 2 m-zender. Stel nu C4 en C5 zo in, dat opnieuw een SGV van 1,0:1 wordt bereikt.
De afstemmingsstappen van de condensatoren moeten worden herhaald, en ze kunnen elkaar
beïnvloeden. Daarna is de duplexer klaar voor gebruik.
De in deze schakeling toegepaste trimmers waren geschikt voor maksimum 50 W ZHF vermogen.
Luchtcondensatoren vervangen ze, indien grotere uitgangsvermogens gewenst zijn.
Componentenlijstje:
L1 = 1 winding met 6 mm binnendiameter verzilverde koperdraad met 1 mm diameter.
L2 = zoals L1, maar onder een hoek van 90 graden t.o.v. L1 opgesteld.
L3 = 3 windingen met 6 mm binnendiameter, ook 1 mm dikke verzilverde koperdraad.
L4 = zoals L3, maar gewikkeld met 4 windingen.

L5 = zoals L4.
C1 = trimmer condensator 3 tot 15 pF.
C2, C3 = zoals C1.
C4 = trimmercondensator met max. capaciteit = 40 pF.
C5 = zoals C4.
3 connectoren, type BNC voor montage in openingen, in het chassis of kastje geboord.
Opmerking:
De hoger bekeken twee soorten ingewikkelder duplexers waren voorafgegaan door voorbeelden met
stubs, waaruit gebleken is,hoe belangrijk het is de juiste lengte van de kabels te kunnen bepalen om ze
goed als stub te laten werken. De soort isolatie tussen de binnen-en buitengeleider van de kabel speelt
daarbij een belangrijke rol, voor het bepalen van de verkortingsfactor vf (sommigen schrijven fv of kv: de
‘v’ komt van ‘velociteit’ of snelheid v.d. golf,die zich voortplant op de kabel). Daarom herhalen we over
deze laatste enkele belangrijke gegevens en eigenschappen, en hoe men vf op verschillende manieren
kan bepalen of meten. voor een stuk kabel dat men in de shack liggen heeft en waarvan men de
oorsprong, herkomst, de fabrikant of de kenmerkende waarden niet kent. In hetgeen volgt, kunnen we
zelfs Zo meten.
De velociteits-factor, snelheids-factor, of verkortingsfactor van een kabel of lijn.
Uit hetgeen voorafgaat, is gebleken dat golven zich trager voortplanten op een transmissielijn. dan in de
vnje ruimte. Zo is uit metingen vastgesteld. dat een signaal zich op een koaksiale kabel met
polyethyleen- isolatie voortplant met een snelheid van 0,659 x 300000 km/sec = 197700 km/sek.
Voor lijnen en kabels. met een diëlektrische constante, die groter is dan 1, geldt: λo= c/f=
300/[f(MHz)]= c/(vf x εr) waarin vf de verkortingsfactor is, en εr de relatieve diëlectriciteitsconstante van het isolerend materiaal van de kabel. Hieruit blijkt, dat de golflengte op een
geiïsoleerde lijn of kabel steeds kleiner is dan de golflengte λ in de vrije lucht. De verhouding van de
snelheid van de op de lijn voortgeplante golf t.o.v. de snelheid van de golf in de vrije ruimte,wordt de
snelheids- of verkortingsfactor genoemd.(kleiner dan 1). Vermits de snelheden uitgedrukt worden in
meters/sec., kan men de seconden in de breuk van de verhouding wegdelen en men verkrijgt dan een
verhouding met in de teller en noemer een aantal meter,dus het resultaat van de breuk is onbenoemd,
en kan uitgedrukt worden in procenten of 0,....(kleiner dan 1). Dit geeft aanleiding tot de definitie van de
velociteits-factor kv of fv of vf. Hiermee moet de golflengte in de vrije lucht vermenigvuldigd worden, om
de golflengte op een kabel of algemeen gesproken, op een transmissielijn te bekomen. vf of kv hangt af
van de soort isolatie tussen de twee geleiders, bijgevolg van de diëlektrische konstante, zoals hierboven
reeds vermeld werd.
Voorbeelden betreffende de kv of vf van enkele soorten lijn.
tweedraads lijn (twin) of lintlijn :
coaxiale kabel met luchtisolatie
coaxiale kabel met polystyrene isolatie
twin met luchtisolatie
twin van 300 ohm
twin van 75 ohm
getwiste (getorsadeerde) telefoonlijn
RG-213 coaxiale kabel

0,85
0,975
0,66
0,985
0,82
0,71
0,60
0,6

Zo zal op een frequentie van 300 MHz, de golflengte op een coaxiale kabel met polystyreen isolatie niet
λ= c/f= 300/300= 1 meter bedragen, maar 66 centimeters. Deze toestand heeft verstrekkende
gevolgen, wanneer men een dergelijke kabel gebruikt bij een stub-aanpassing, of om er een λ/2 balun
mee te maken voor een antenne.De vermelde kv waarden zijn slechts bij benadering juist, en de
methode om hun waarde te bepalen, bestaat er in, ze te meten, waarvoor verschillende meetmethoden
mogelijk zijn, hetgeen we nu eens gaan bekijken.
A)
neem een stuk kabel of lijn, precies gelijk aan 75 centimeter (= een kwart golf op 3 m in de lucht).
Verwijder de isolatie aan het linker uiteinde over geen grotere lengte dan 1 tot 2 centimeter.
Vorm aan dit linker uiteinde een lusje, door dit stuk binnengeleider van de coaxiale kabel omgebogen te
solderen aan de metalen afschermende buitenmantel (tot een inductieve koppellus).

Uit de eigenschappen van aan het uiteinde open en kortgesloten lijnstukken, is uit de tabel die
voorafgegaan is (in verband met stubs) met kwart golf, en halve golf lijnstukken, en verkorte delen
daarvan (en hun equivalenten) gebleken dat ze zich kunnen gedragen als spoel, condensator, serieresonantiekring of parallel-resonantiekring. In de proef of meting die we hier aan het beschrijven zijn, zal
een dergelijke lijn zich tegenover een daaraan gekoppelde generator, gedragen als een (75 cm =) kwartgolf lijn met open uiteinde. Wanneer voor deze lijn of kabel geen verkortingsfactor zou gelden. dan zou
een volledige golflengte overeenstemmen met viermaal de gekozen lengte van 75 centimeter, dus 3
meter. Deze lengte stemt overeen met een frequentie van 100 MHz (in de vrije ruirmte).
koppel de spoel van een grid-dip meter of van een transistor-dip meter met de schuifschakelaar van zo’n
toestel op de stand ‘generator’, met het aan het linker uiteinde gevormde koppellusje van de kabel of lijn.
Verdraai de frequentie-afstemming van de dip-meter tot de meter een scherpe terugslag vertoont en
lees de frequentie af. Deze is bv. 65 MHz. De velociteitsfactor kv of fv of vf is dan 65/100= 0,65
Wanneer het stuk lijn of kabel geen 75 centimeter lang is, maar een willekeurige lengte L in meter is,
werkt deze beredenering en methode ook. Men ‘dipt’, leest de frequentie f af, en bepaalt daaruit de
golflengte in de vrije lucht in meter: lambda λ 300/f. De velociteitsfactor is dan kv= 4L/λ of L/(λ/4),
d.w.z. kv = L/(kwart golflengte op de frequentie van de HF generator of dipmeter).
Voorbeeld: Bij L=10 meter kabel met links een koppellus en rechts een open uiteinde, meet men als
frequentie van de terugslag of dip: 5 MHz.
Dit betekent dan dat de golflengte λ= 300/5= 60 meter, of een kwart golflengte λ/4= 60/4= 15 meter
kv = L/(kwart golflengte) = 10 (meter) /15 (meter) = 0,66.

B)
1) neem een stuk kabel, langer-dan 1,5 meter
2) verwijder aan beide uiteinden de isolatie, en sluit het rechtse uiteinde kort. Vorm aan het linker
uiteinde een inductieve koppellus, met een der hieronder in 3) beschreven spoeltjes.
3) wikkel drie spoeltjes met 1,2 en 3 windingen geëmailleerde draad nummer # 20 op een potlood met 6
mm diameter, en schuif ze van het potlood af.
Rek de spoeltjes zq ver uit, dat elke winding 1,6 mm van de andere verwijderd is. Laat 12 mm uiteinden
aan elke kant van de spoel blank, doordat de email met schuurpapier, of door afkrabben met een mes,
of door verbranding in een alkoholvlam verwijderd wordt.
4) soldeer éen van de spoeltjes tussen de buitenmantel en de binnen-geleider van de coaxiale kabel, en
koppel opnieuw een grid-dip of transistor-dip meter met dat spoeltje. Koppel links de meterspoel van de
dipper zo los mogelijk met het spoeltje aan het linkse kabeleinde, teneinde een scherpe terugslag van de
meter mogelijk te maken. Lees de frequentie af, en voedt dat signaal van de meter via de oppik-antenne
van een frequentiemeter naar binnen. Deze laatste dient om een nauwkeuriger frequentie-bepaling
mogelijk te maken.
Herhaal de werkwijze voor elk van de drie spoeltjes.
teken op een stuk grafisch (gelijnd) papier de snijpunten tussen de op de horizontale as uitgezette
frequentie, en de op de vertikale as het aantal windingen 1,2,3 van de spoeltjes. Verbindt de drie
gevonden punten door er een rechte lijn of gebogen kromme door te trekken, en zoek het snijpunt van
deze laatste met de frequentie-as.

Hieronder rechts staat een grafiek met een ander stel spoelen. Een communicatie-ontvanger 3 MHz tot
100 MHz kan diensten bewijzen bij dergelijke metingen.
De op de frequentie-as gevonden frequentie. stemt overeen met een spoeltje met nul windingen,
hetgeen de echte toestand is, want normaal bevindt er zich aan de ingang van de coaxiale kabel geen
spoeltje. De op de horizontale as afgesneden frequentie, duiden we aan met f.
Meet de juiste lengte L in meter van de geteste kabel De verkortingsfactor vf of kv, uitgedrukt in
procenten, is= 2*f*L/3. Dus in dit tweede voorbeeld met een 1,5 m lang stuk kabel,
is deze vf in procenten= (2 x 75,4 x 1,5)/3= 226,2/3= 75,4 %.

C) Voorbeelden.
a) Voor het eerste voorbeeld met een afsnijding op de x-as= 51,7 MHz en eveneens een kabellengte=
1,5 meter, vinden we vf = kv = (2*f*1,5) /3 = 3*f/3 ≈ 52 %. volgens de vorige grafiek hierboven.
b) Kabel: 1,937 meter lang, dus een andere lengte. Uit de grafiek met de kromme die voortvloeide uit
metingen, lezen we af :
frequentie bij een spoeltje 3 windingen = 45 MHz.
frequentie bij een spoeltje 2 windingen = 48 MHz
frequentie bij een spoeltje met 1 winding = 50 MHz.
Het snijpunt op de frequentie-as geeft f= 51,7 MHz, waaruit vf = kv = (2*51,7*1,937)/3= 66,76 %
Grafische voorstelling van het verloop van de dempingsconstante α in functie van de
frequentie, uit de voortplantingsconstante van de transmissielijn- theorie γ= α + jβ.

De demping of verzwakking α is het reëel gedeelte van de voortplantingsconstante, uitgedrukt in Nepers
per kilometer. We weten dat op een afstand x van de generator die een spanning Vs de lijn opstuurt, de
spanning gelijk wordt aan Vs* ε - α*x.
D) Een meting van de verkortingsfactor, die gebruik maakt van stroomknopen.
Wanneer een voedingslijn of een stuk coaxiale kabel op het einde wordt kortgesloten, ontstaat er een
stroomknoop (dus een stroom minimum) op een halve golflengte, en zelfs op meerdere halve
golflengten van het kortgesloten uiteinde. Deze eigenschap kan dienen om de verkortingsfactor van de
kabel te meten. Een signaalgenerator die voor deze meting geschikt is, levert een ZHF of UHF
uitgangsspanning over een frequentiebereik van bv. 30 tot 1000 MHz, Hij wordt met zijn
uitgangsconnector over een weerstand R verbonden met de centergeleider van de te testen kabel.
Tegelijkertijd wordt, zoals hieronder voorgesteld, een hoge impedantie meetsonde over de ingang van de
kabel aangebracht.

De uitgang van de sonde is verbonden met de y-ingang van een kathodestraal oscilloscoop die in staat is spanningen
met voldoende hoge frequenties te meten, of met een digitale meter of buisvoltmeter. Nu wordt de frequentie van de
generator geregeld tot wanneer het meettoestel een dip, dus de kleinst mogelijke gemeten spanning aangeeft.
Indien de kabel of het stuk transmissielijn in het algemeen een halve golflengte lang is, of een geheel aantal n x λ/2,
dan kan de verkortingsfactor bepaald worden uit de uitdrukking. Verkortingsfactor vf= L*f/150*n waarin L= de
lengte van de kabel in meters, f de frequentie in MHz, en n het aantal halve golflengten. Indien n een
geheel getal of cijfer is, zal men voor de verkortingsfactor met deze berekening een waarde vinden
tussen 0 en 1.

Voorbeeld : de kabel is 10 m lang, de er op toegepaste frequentie van de generator = 144 MHz, en men
meet 11 knopen. Dan is vf = (10*144)/(150*11) = 0,87. Waarom meet men 11 maal een halve golf en
geen 9 maal, want de golflengte op 144 MHz is 2,08 m, dus groter dan 2 m? Dat is juist omdat de kabel
een verkorter is.
E) Meting van de karakteristieke impedantie van het stuk kabel met de substitutiemethode.
Een eenvoudige werkwijze voor het meten van de impedantie van een stuk kabel met open of
kortgesloten uiteinde, is hieronder afgebeeld:

Een signaalgenerator wordt via de weerstand Rs aangesloten op de ingang van het stuk te testen kabel,
of met de schakelaar S toegepast over de klemmen van de substitutieweerstand Rx die best een
potentiometer met geijkte instelbare waarde is. De weerstandswaarde van Rs is vrij groot gekozen om
een constante stroombron te simuleren. Uitgaande van een constante stroom, is de spanning over de lijn
of kabel of over de weerstandsbelasting Rx, recht-evenredig met de impedantie van de belasting.
S wordt eerst in de stand geplaatst die de uitgang van de generator verbindt met de ingang van het stuk
kabel met open uiteinde. De toegepaste spanning wordt gemeten met behulp van een
kathodestraaloscilloscoop (KSO) of een tranistorvoltmeter, buisvoltmeter (VTVM) of voor ZHF geschikte
digitale voltmeter, voorzien van een hoge impedantiesonde. De schakelaar S wordt vervolgens omgelegd
naar de potentiometer Rx, waarvan de weerstandswaarde zodanig geregeld wordt, dat men dezelfde
spanning meet als daarjuist. De weerstandswaarde van Rx is nu gelijk aan de ingangsimpedantie (Zok)
van het stuk coaxiale kabel met open uiteinde. Deze werkwijze wordt vervolgens herhaald met het
uiteinde van de kabel kortgesloten, teneinde de kortsluitimpedantie (Zkk) van het stuk kabel te meten.
Om een goede meetnauwkeurigheid te bereiken, moet de bronweerstand Rs zo groot mogelijk worden
gemaakt, ten minste enkele kilo-ohms. Als deze echter te hoog is, kan het moeilijk worden om nog een
voldoende hoge spanning te verkrijgen voor een werkbare meting op de KSO of de gepaste voltmeter.
Een waarde van 2,2 kΩ bleek geschikt voor een bruikbare KSO-aflezing. Bij het meten van de
hoogfrequente karakteristieke impedantie door deze substitutiemethode, is een nauwkeurige kennis van
de meetfrequentie niet belangrijk. Een lage HF frequentie van 1 of 2 MHz voldoet zelfs, zodat de eigen
capaciteit en zelfinductie van de sonde met hoge impedantie en van de verbindingsdraden geen nadelige
invloed uitoefenen op de nauwkeurigheid van de metingen. Uit de transmissielijntheorie weten we dat de
karakteristieke impedantie Zo van de coaxiale kabel gevonden wordt door de vierkantswortel te trekken
uit het product (Zok x Zkk).
F) Nog een manier om de verkortingsfactor van een coaxiale kabel te meten.
De snelheid van een signaal in de vrije ruimte is de snelheid van het licht,of c = 3 x 108 m/s).
Een theoretische verliesloze coaxiale kabel die werkt op hoge frequenties heeft een
voortplantingssnelheid die berekend kan worden met de formule

Hierin is vp de voortplantingssnelheid iin m/s op een verliesvrije lijn, C is de verdeelde
capaciteit per lengte-eenheid in pF. L is de verdeelde zelfinductie per lengte-eenheid in μH.
De snelheid van een signaal in een medium is kleiner dan in de vrije ruimte, en is afhankelijk
van de permeabiliteit en de diëlektrische konstante van de gebruikte materialen zoals in
formule

waarin vp de voortplantingssnelheid is in m/s,c is de snelheid van het licht in m/s, εr is de
relatieve permeabiliteit en μr is de relatieve diëlektrische konstante. In een coaxiale kabel is
het moeilijk om materialen te gebruiken die niet-magnetisch zijn met εr en μr= 1, en de
voortplantingssnelheid wordt dan bijna volledig afhankelijk van de eigenschappen van het
diëlektricum εr.
De fasekonstante β van een transmissielijn, die een deel is van de voortplantingskonstante λ=
α + j β, is gegeven door :

G) Nog meer over de voortplantingssnelheid in een coaxiale kabel.
Men berekent in de transmissielijn-theorie, dat de verkortingsfaxtor van een xoaxiale kabel
gelijk is aan het omgekeerde van de vierkantswortel uit de betrekkelijke diëlektrische
konstante van het isolatiemateriaal dat zit tussen de centergeleider en de afscherming
daarrond in de kabel.

In verband hiermee is de laatste kolom in de volgende tabel ingevuld met de op die manier
berekende waarden voor verschillende isolatiematerialen tussen de centergeleider van de
kabel en de afschermende metalen buitenmantel. We berekenen deze waarden voor lukraad
twee gekozen voorbeelden:
1) PVC met εr= 3,3. De vierkantswortel daaruit is 1,8166 en het omgekeerde daarvan is 0,55;
2) Teflon met εr= 2,10. De vierkantswortel van 2,10 is 1,45 en het omgekeerde daarvan is
0,69.

Materiaal
Vacuum / luchtledige

Relatieve diëlektrische
konstante εr

Verkortingsfactor
vf (%)

1,00000

100

Lucht

1,0006

99,97

Teflon

2,10

69,0

Polyethyleen

2,27

66,4

Polystyreen

2,50

63,2

Polyvinyl chloride (PVC)

3,30

55,0

Nylon

4,90

45,2

Nog een methode om de verkortingsfactor te bepalen.
Een kwart golflengte van een twee meter lange coaxkabel wordt gebruikt om de
verkortingsfactor van de kabel te bepalen.De frequentie van een signaal in de vrije ruimte met
golflengte λ kan worden berekend uit: f= (3*108)/λ= c/f waarin λ de golflengte in meters is,
en f de frequentie is in MHz. Vermits gegeven is dat λ/4 = 2 m,zal een volledige golflengte λ=
8 meter zijn. f= 300/8 =37,5 MHz. We stellen de volgende test-apparatuur op:

DMM is een digitale multimeter,die aangesloten wordt op de gedetecteerde spanningsuitgang
van de spanning-en stroom-detector. De HF generator is ingesteld om een uitgangsvermogen
van +0 dBm af te leveren op een frequentie van 37,5 MHz. Dit komt neer op een
uitgangsvermogen van +15 dBm (= 1,26 Volteffectief bij 0,025 A in 50 Ω). De belasting-afsluiting
is verbonden met de uitgang van de twee-meter lange kabel.Tijdens het waarnemen van de
DMM-aflezing, wordt de frequentie van de generator langzaam verkleind, totdat er een
spanningsnul wordt bereikt. De frequentie van de generator en de aangegeven spanning
worden geregistreerd. De totale lengte van de koaxiale kabel wordt gemeten vanaf een rode
streep op de spannings- en stroomdetector, langs de twee meter lange kabel tot aan een rode
lijn op de afsluiting, en deze lengte wordt geregistreerd. Vervolgens wordt de verkortingsfaktor
in procenten, uitgerekend volgens de uitdrukking: vf= ( fg x 4 x L)/(3 x 108). Hierin is fg de
frequentie in Hz of per /sec. van de generator en L is de lengte van de kabel in meters.
Het verkregen resultaat kan vergeleken worden met de door de fabrikant van de kabel
vermelde verkortingsfactor.Deze vindt men als voorbeeld terug in de vierde kolom van de
volgende tabel met enkele eigenschappen van twee veel door de radio-amateurs gebruikte
kabels:

H)Tabel:
Benaming
RG58/U
RG59/U

Impedantie Zo vf
ohm
50,0
0,78
75,0
0,66

C
pF/m
85,3
65,9

L
R(dc)
μH/m ohm/m
0,213 0,02095

G
d
mho/m mm
neg
1,024
neg

Draad
Doorsnede
# AWG mm2
18
0,8231
0,267

Voedt nooit een symmetrische antenne rechtstreeks met een dergelijke (of andere) coaxiale kabel, want
het stralingsdiagram van de antenne staat dan helemaal scheef ten opzichte van de hoofdrichting van de
straling, en is vervormd en veel te klein. Symmetrische antennen zijn: alle yagi’s met als straler een
dipool of gevouwen dipool, de ruitantenne of rhombic, de V-antenne of halve ruit, de omgekeerde Vantenne, de kubische quad, de logarithmisch periodische antenne,...... Om het actief stralend en
ontvangend element van al deze antennes te voeden moet er tussen hun twee voedingsklemmen, en de
coaxiale kabel steeds een balun geplaatst worden, een echte balun, geen prul, genoemd:
‘mantelstroomsmoorspoel’. Helaas wordt hierover in tijdschriften misleidende reclame gevoerd, en in het
‘Radio Amateurs handbook’, uitgegeven door de ARRL, en in het ‘Antenna Handbook’, eveneens
uitgegeven door dezelfde ARRL, staan er zwart op wit symmetrische antennes gedrukt, die rechtstreeks
door een coaxiale kabel gevoed worden.=> Een moord op de antenne-kennis van elke beginnende, niets
vermoedende, naieve amateur, schandalig. Hieronder volgt een gratis te kopiëren werk over echte
baluns:

http://www.introni.it/pdf/Amidon%20-%20Transmission%20Line%20Transformers%20Handbook.pdf
Enkele andere voorbeelden over hoe het wel op de juiste manier kan, staan ook in de volgende VRAuitgave: vra.be/teksten/ON4AW%20Antenne.pdf
J) Nogmaals: Het meten van de verkortingsfactor van een coaxiale kabel (Measuring the
transmission line velocity factor).
De verkortingsfactor van een transmissielijn is een maat voor de voortplantingssnelheid v = 1/(√(L*C)
van signalen op de lijn, vergeleken met de snelheid van het licht (c =3*108 m/sec.). De snelheidsfactor
v/c is altijd een decimale breuk omdat v<c. Met de volgende testopstelling, en met de toepassing van
een wobbelgenerator, kan men de verkortingsfactor meten van een deel van een transmissielijn met een
gekende lengte L. Het is belangrijk dat de transmissielijn niet afgesloten wordt op het rechter uiteinde
met een weerstand of andere vorm van belasting, maar open blijft. Het patroon dat op het scherm van
de oscilloscoop verschijnt, heeft de vorm van een veranderende amplitude in functie van de frequentie.
Die frequentie is deze van de zaagtandspanning die de signaalgenerator wobbelt, en in de opstelling
hieronder komt dat tot stand met een afzonderlijke sweep-generator. Door deze combinatie wordt ook
de x-as van de oscilloscoop gewobbeld.

vf = (Δf x L) / k
vf is de snelheidsfactor (0-1); L is de lengte van het stuk kabel;
k is = 150 als L gegeven is in meter;
Δf of ΔF is het verschil in frequentie tussen twee opeenvolgende knooppunten.

Dit is het beeld dat men ziet op de oscilloscoop als een op de y-as in amplitude veranderende spanning in
functie van de frequentie op de x-as, omdat de wobbel-generator met zijn zaagtandvormige
uitgangsspanning zowel de X- ingang van de KSO stuurt, dus de tijdbasis sweept, als de
signaalgenerator-spaning wobbelt.
We kunnen de frequentie F1 meten van de eerste knoop aan de linker kant van het oscilloscoop scherm
en ook de frequentie F2 van de tweede knoop en deze (F3) van de derde knoop. Om de meetfout te
verkleinen, houdt men geen rekening met de afstand tussen twee knopen, maar men berekent :

Door deze waarde van ΔF in te vullen in de hierboven staande uitdrukking, vindt men de waarde van de
verkortingsfactor.

K) Samenvatting over de verkortingsfactor:
Berekeningen leiden er toe dat de verkortingsfactor gelijk is aan het omgekeerde van de vierkantswortel
uit de diëlektrische constante van het isolatiemateriaal in een coaxiale kabel: vf = 1/√(εr)
In het algemener geval, dat de stof of het medium dat door een hoogfrequent signaal doorlopen wordt,
ook een permeabiliteit μr heeft die verschillend is van 1,dan wordt de verkortingsfactor gelijk aan vf =
1/√(εr*μr )
Enkele andere soorten filters,dan tot nu toe bekeken:
Interdigitale filters.
Interdigitaal bandfilter voor 435 MHz (door meerdere auteurs).
Compacte en zeer doeltreffende bandfilters voor het gebied van de decimeter-, centimeter- en
millimetergolven kunnen worden vervaardigd volgens het "interdigitaal" principe; zie fig. hieronder als
voorbeeld van een vierkringsfilter. De staafvormige resonatoren zijn ongeveer een kwartgolflengte lang;
ze liggen als de vingers (“digits”) van twee handen naast elkaar. Daarvan komt de benaming: ’tussen de
vingers’.. Met zo'n filter kan een zeer brede en vlakke doorlaatband worden bereikt, maar het ontwerp
daarvan is niet al te gemakkelijk voor een radio-amateur. Voor amateurgebruik is een relatief smalle
doorlaatband vaak gewenst. Dat vereenvoudigt de zaak wel aanzienlijk, wat de berekening van de
afmetingen betreft.
Voorbeeld:

Principe van een "interdigitaal filter" met vier resonatoren. De afmetingen 0 tot 4, d, h, L, enz. worden
vooral bepaald door de centerfrequentie waarop het filter zal moeten werken.
In ‘Radio Communication’ van februari 1984 geeft Ian White, G3SEK, een voorbeeld van zo'n vierkring’s
bandfilter. Het is bedoeld om het uitgangssignaal van een 28 MHz naar een 432 MHz transverter te
zuiveren van het oscillatorsignaal op 404 MHz. lan stelde als eis dat het filter zou zorgen voor 40 dB extra
verzwakking op die te onderdrukken frequentie. De breedte van de doorlaatband stelde hij op 8 MHz.
Het filter zag er uiteindelijk als volgt uit, met de maten in mm:

Dit interdigitaal filter werd ontworpen door G3SEK. Het is bedoeld om achter een 28 - 432 MHz
transvertor te worden geschakeld. Het oscillatorsignaal op 404 MHz wordt door het filter een extra 40 dB
verzwakt.
2 m interdigitaal filter, afgeleid van het vorige

1296 MHz band doorlaat filter:
Het volgend filter lijkt qua afmetingen sterk op het vorige, en de vraag stelt zich dus of de auteurs die
beiden publiceerden wel de juiste frequentie(s) aanduidden.

Dit filter toont een grote gelijkenis met het volgende, dit laatste eveneens voor de 23 cm band.
Drieledig interdigitaal filter, afgestemd op 1420 MHz. (1420 MHz resonant filter).
Filter, beschreven met weinig woorden door de (onbekende) auteur die karig is met uitleg, hetgeen ook
de vorige filters kenmerkt.

Koperen staven of buisjes zijn afgebeeld in bruin-gele kleur. Al de andere onderdelen zijn uit aluminium.
De luchtspleten tussen de vaste staven en de daarmee in een centerlijn geschroefde en min of meer
verplaatsbare staven, boven (voor de linkse en rechtse caviteit) en onderste (voor de middelste) zijn
bemeten op 0,2 mm. Ter afregeling van het filter voor de beste werking, kan die 0,2 mm tussenafstand
bij alle drie gewijzigd worden door de verdraaibare schroeven in hun centerlijn.
Interdigitale Filters, door C.J. Kikkert (AWR corp.) in 2009.

Interdigitale filter-afmetingen, bepaald door de gekozen centerfrequentie.
Bij interdigitale filters worden de resonatoren afwisselend aan de boven-en onderkant van de behuizing
geaard zoals in de afbeeldingen. Daardoor verkleint de koppeling tussen de resonatoren, en als resultaat
kan een compact filter gebouwd worden, waar geen wanden tussen de afzonderlijke resonatoren
bestaan. Interdigitale filters kunnen in twee vormen worden geconstrueerd: 1) Ronde staaf (of buisjes)
interdigitale filters, en 2) Interdigitale filters, geëtst op een printplaat (PCB) van goede kwaliteit.
1) Ronde staaf interdigitale filters.

De foto toont de basisstructuur van een interdigitaal staaf-filter. Het bestaat uit een groep resonatoren in
een metalen behuizing. Elke resonator is een elektrische λ/4- uitvoering, uitgelijnd in de vorm van een
kamfilter. De koppeling tussen resonatoren wordt geregeld door hun scheidingsafstand.
Vergelijkbaar met het spiraalvormig of helicoïdaal filter, geldt ook hier, dat hoe groter de filtertrilholte is,
des te lager het invoegverlies van het filter is, en hoe groter het vermogen, dat het filter kan verwerken.
De ronde staaf Interdigitale filters zijn redelijk groot, en hebben daardoor een gering tussenschakelverlies. Omdat ze een groot vermogen kunnen verwerken, zijn ze geschikt om tussen de uitgang
van een zender en de antenne, of een andere belasting geschakeld worden.
Deze filters hebben normaal gesproken een kleine bandbreedte van minder dan 10% van de
centerfrequentie van het filterontwerp. Deze soort filters wordt erg groot van afmetingen voor
frequenties die lager zijn dan 300 MHz. De koppeling naar binnen en naar buiten (in-en uitvoer) van het
filter komt tot stand door een magnetische koppellus, of door de in-en uitgang rechtstreeks op een
resonatorstaaf af te takken.

Aftakkingen van in-en uitgang,op een PCB-uitvoering (zie hier onder).
De lengte van de resonatorstaven kan aangepast worden. Dit zorgt voor een grove afstemming.
Op de foto hierboven ziet men daarvoor drie geborgde schroeven (twee bovenaan: links en rechts, en
onderaan in het midden) voor de resonatorstaven, zodat de lengte daarvan enigszins kan gewijzigd
worden. Een kleine regelbare condensator, in de vorm van een geïsoleerde schroef die men in de holle
resonatorstang schuift, zorgt er voor dat deze filters gemakkelijk kunnen afgeregeld worden op de juiste
frequentie.
Door het aanpassen van de ligging en vorm van de koppellussen, kan een filter worden verkregen, dat
aan de ontwerpvereisten voldoet.
Ronde staaf-interdigitale filters worden vaak gebruikt in een duplexer voor mobiele radiozendontvangers.
Het filter dat verbonden is met de ontvanger heeft een zeer hoge, typisch meer dan 60 dB verzwakking
op de zenderfrequentie. Dit zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen van de mobiele zender, dat typisch
25 watt is, de ontvangerinvoer niet beschadigt, die meestal is ontworpen om signalen van 1 nW
nauwkeurig te demoduleren.
Het gebruik van de diplexer zal een volledige duplexwerking, d.w.z. de gelijktijdige uitzending en
ontvangst van de transceiver mogelijk maken.
We bouwen een ronde staven interdigitaal filter.
Onderdelen voor het interdigitale filter inclusief staven en lijstwerk kunnen er als volgt uitzien :

Dit filter wordt het meest gebruikt in de wereld van de microgolfsystemen, maar werd hier geschaald
voor de UHF-frequenties. Het filter bestaat uit drie (of meer) staven waarvan elk een resonerend element
is, een kwart-golflengte lang. Eén uiteinde van elke staaf is geaard en goed elektrisch geleidend
bevestigd aan de metalen behuizing van het filter. Het andere uiteinde is open, afgesloten met een kleine
luchtspleet-condensator die een capacitieve regeling mogelijk maakt. Daartoe wordt een messing bout
gebruikt die min of meer kan ingschroefd of uitgedraaid worden aan het open uiteinde van de staaf.
Gemonteerde filtercomponenten. De boven- en onderkant zijn eenvoudig aluminiumplaten, die
geklemd worden rond de UHF/SHF opbouw:

De 4 cm hoge behuizing bestaat ujt 4 mm dikke aluminium platen. De resonatoren zijn
vertegenwoordigd door rood koperen buisjes met 6 mm buitendiameter. De connectoren zijn te
kiezen voor 50 of 75 ohm impedantie. De frequentie is instelbaar tussen 432 MHz en 472
MHz. Men moet zorgen voor een niet te groot invoeg-verzwakkingsverlies, zodat bv. geen 10
dB-versterker vereist is achter het filter om het signaal terug te brengen naar een bruikbaar
niveau. Het volgend filter is ontworpen voor een centerfrequentie van 470 MHz en een
bandbreedte van 10 MHz. De zijplaten werden vierkant gesneden met behulp van een
verstekzaag of een motor aangedreven lintzaag en een carbide mes.

De zijkanten worden bij elkaar gehouden op elke hoek met behulp van stukjes van 1,5 mm
dikke 2 cm x 2 cm aluminium-extrusie hoekstukken, met de hoekextrusie als steun voor de
zijkanten, vastgeklemd met messing boutjes en moeren in voorgeboorde gaten.
Men maakt dat de zijkanten perfect samenkomen en uitgelijnd worden na het vastschroeven
van de hoekbeugels op juist dezelfde hoogte.
De mechanische stabiliteit kan verbeterd worden indien alle schroeven conische koppen
hebben die in conische gaten in het aluminium verzonken worden.
De buisjes voor de resonatoren werden langer gesneden dan vereist, waarna een messing
moer met een perspassing werd gesoldeerd in telkens één uiteinde. Tegenover elke staaf dient
een messing bout met een isolerende teflon ring opgeschroefd, als de andere klem van een
luchtspleet condensator.
Het resulterende ontwerp heeft inwendige afmetingen van 156 mm x 163 mm. De invoer- en
uitvoer-connectoren op de twee buitenste staven zijn 11 mm van de geaarde uiteinden
gemonteerd, en de buitenste staven zijn 147,3 mm lang terwijl de binnenste staaf 147 mm
meet.

Het filter elimineert volledig alle andere signalen dan deze rond de centerfrequentie, met meer dan 30
dB. Er is een zorgvuldige afstelling vereist van het filter. De eenvoudigste procedure bestaat er in, de
middelste bout aan te passen om het gewenste signaal te optimaliseren, en vervolgens de buitenste
bouten af te stemmen om ongewenste signalen te elimineren.
Het is een vervelend proces, maar eenmaal voltooid, kunnen de bouten worden aangedraaid en
verzegeld. Indien het filter toegepast wordt in combinatie met een yagi-antenne, is het aan te raden toch
een versterker met variabele versterking (tot 20 dB) vóor het filter toe te voegen.
Een 1296 MHz (en 3456 MHz) filter, door Paul Wade, W1GHZ (N1BWT) in QEX. februari
1999.
Eén 1296 MHz-filter dat ik heb gebouwd, werd zorgvuldig uitgemeten met behulp van een automatische
netwerkanalysator, en het bleek dat de voorspelde prestaties vrijwel perfect overeenkwamen zonder
verdere afstemming. Dit gaf me vertrouwen in de nauwkeurigheid van een R-229 golfgeleider.

Doorlaatkarakteristiek van een 1296 MHz interdigitaal filter.
Over het algemeen vereisen filters met steilere randen meer resonatoren, en vertonen ze meer
verliezen. Het is mogelijk om het vereiste aantal resonatoren te berekenen, en vooral een paar
proefontwerpen op de computer moeten hetzelfde resultaat opleveren als de op een andere manier
berekende, en ook een beter inzicht bieden.
Laten we een filter ontwerpen in een beschikbare golfgeleider. We beginnen met de breedte van de
behuizing te kiezen, gelijk aan een kwart golf, of λ/4 op de centrale frequentie. Dit is de binnenafmeting
van een rechthoekige golfgeleider, die dient als de behuizing.
De volgende tabel geeft een overzicht van de binnenafmetingen van enkele algemeen verkrijgbare
golfgeleiders, en de frequenties waarvoor de brede afmeting λ/4 is. De grote afmeting voor een WR-229
is λ/4= 58 mm op 1289 MHz, dus deze golfpijp is logischerwijze een goed vertrek-materiaal voor het
ontwerp van een 1296 MHz filter.
Afmetingen voor enkele golfpijp- interdigitale filters.
Type Golfpijp
Breedte afmeting

Frequentie

WR-340

86,36 mm

868

WR-284

72,14

1039

WR-229

58

1289

WR-187

47,5

1577

WR-159

40,38

1857

WR-137

34,85

2152

WR-112

28,5

2636

WR-90

23

3280

WR-75

19

3937

WR-62

15,8

4747

WR-50

12,5 mm

5789

De afmetingen in de middelste kolom betreffen een kwart golf in mm.
De frequenties in de rechtse kolom staan in MHz.
Ik volgde de zelfde ontwerpprocedure voor twee filters, één voor 3456 MHz in een WR-90
golfgeleider met 108 MHz bandbreedte, en de andere voor 2304 MHz in een WR-137
golfgeleider met 75 MHz bandbreedte. De alom tegenwoordige X-band golfpijp, WH-90, ligt
qua afmetingen dicht bij een λ/4 op 3456 MHz, terwijl een WU-137 (gebruikt voor 6 GHz
microgolfverbindingen) bijna de juiste afmetingen heeft voor een 2304 MHz interdigitaal filter.
Op 2304 MHz is een R-137 golfgeleider geschikt voor het er in onder brengen van een
interdigitaal filter. Als men er een constructie met vier resonatoren in bouwt, bekomt men een
interdigitaal filter met een Butterworth- karakteristiek. Na vervaardiging hadden de filters
doorlaatbanden die de ontwerp-frequentie in het midden bevatten, en ze konden zonder
verdere afstemming worden gebruikt.

Links : Doorlaat karakteristiek van een 3456 MHz interdigitaal filter, opgesteld in een WR-90
rechthoekige golfpijp.
Bouw
De voltooide filters wordt elke resonatorstaaf of buisje bevestigd met een schroef doorheen
een smalle wand van de golfgeleider, en de coaxiale connectoren zijn gemonteerd doorheen
een brede wand van de golfgeleider, met korte leidingen naar de aftakpunten op het uiteinde
van de resonatoren.
De lengten en de onderlinge afstanden tussen de resonatoren zijn redelijk kritisch, dus
nauwkeurig meten is nodig. Bij elke interdigitale filterconstructie worden de gaten het best
gemaakt met een snel draaiende boormachine teneinde een opening zonder bramen te
verkrijgen.
Begin met een kleine boor om aan te geven waar de opening juist moet komen, en vervolg dan
met een boor met de gewenste diameter. In de gaten op het uiteinde van de resonatoren
wordt schroefdraad getapt.
Verbindigsdraden worden naar de resonatoren gesoldeerd. Door een golfpijp te laten dienen
als behuizing, zijn de filters eenvoudig te bouwen en met deze oplossing bekomt men een
robuust, stabiel filter, bestand tegen trillingen en mechanisch gedaver van de omgeving,
factoren die de juiste frequentie-weergave van een filter verstoren. De hier bekeken filters, bv.
dat op 3456 MHz, hebben een bandbreedte van 75 MHz, afhankelijk van de diameter van de
resonatoren (deze diameter staat niet in de vorige tabel). Ze kunnen ondergebracht worden in
bv. type WR-90 golfpijpen.
Men ontmoet in deze categorie grote vermogensverwerkende, stabiele, voorspelbare microgolffilters met
superieure prestaties, ook op 10 GHz en bv.5760 MHz, maar ze worden groot en zwaar op lagere
frequenties. Een van de schoonheden van golfgeleiderfilters is dat de basisstructuur nauwkeurig wordt
gedefinieerd door de golfgeleider, dus voor de constructie is alleen boren en solderen nodig.

2) PCB Interdigitale filters.
Met verbeterde microstrip-simulatie programma’s worden Interdigitale filters ontworpen met behulp van
stripline- of microstrip schakelingen, met resonerende elementen.
De capaciteit van deze filters voor het verwerken van UHF en SHF vermogens is klein, zodat ze alleen
kunnen toegepast worden in ontvangers of onderdelen met gering vermogen van de
communicatieapparatuur.
Enkele voorbeelden:

Links: Microgolf microstrip filter, onderdrukt de harmonischen die vallen binnen de radar-X-band, door
Kris Martin, november 2015.
Rechts: ontwerp uit “Reject the Second Harmonic with Microstrip Side-Coupled Filters”.
Printplaat filters (PC board filters) door Jim, W6PQL.
Deze filters zijn niets nieuws, maar ze bieden wel prestaties die vergelijkbaar zijn met normaal
in een behuizing ondergebrachte filters die groter zijn. Als men redelijk goed kan opschieten
met het etsen van koperen banen op een printplaat, kan men ook zelf deze soort filters
maken.
De grootte van het tussenschakelverlies dat een dergelijk filter veroorzaakt, hangt af van hoe
scherp men wenst dat de twee begrenzingen van de filterband afsnijden, en van het materiaal
waaruit het filter gemaakt is.

Printplaat uitvoering waarop drie interdigitale filters staan (750 MHz tot 1250 MHz). Daarnaast zien we
enkele printplaten met filters waarmee werd geëxperimenteerd.
Het laatste filter van de drie links afgebeelde is gemaakt van Rogers 3006 printplaat, gekozen
vanwege haar kleine verkortingsfactor, en haar gering verlies, waardoor deze PCB compacte
ontwerpen toelaat, vergelijkbaar met Teflon. In de meeste toepassingen veroorzaken verliezen
geen probleem, omdat ze gemakkelijk gecompenseerd kunnen worden met MMIC-versterkers.
Deze filters vertonen een piek op de helft van de ontwerpfrequentie. Deze piek vindt plaats
doordat de resonatoren een 1/4 golflengte hebben op die frequentie, en deze piek is klein en
40 dB lager dan de normale weergave van de doorlaatband. De piek is dun, en een andere
dergelijke treedt op 2 x de ontwerpfrequentie op met eveneens een grootte van - 40 dB.
De filterresonatoren zijn op die plaats 1 golflengte lang. Hieronder staat een deel van de
plaatselijke oscillatorketen van een transverter, waarin twee 1080 MHz-filters opgenomen zijn.
Het eerste filter was uitgevoerd op Teflon, het tweede op FR4 printplaat.

Let op het gebruik van een 540 MHz sperfilter aan de ingang van het eerste banddoorlaatfilter,
en het uitzonderlijk zuivere signaal na het tweede 1080 MHz filter, op het oscillogram links
daaronder.

Het was mogelijk om de beide filters (en hun MMIC-versterkers) in de rechts afgebeelde kleine
behuizing te plaatsen. Totale versterking: van + 7 dBm
naar 10 dBm. Indien iemand een hoger uitgangsniveau nodig vindt (bijvoorbeeld +17 dBm), is
het in serie plaatsen van verschillende MMIC's alles wat nodig is. Voor andere frequenties
wordt de lengte van de resonatoren overeenkomstig aangepast. Hieronder staat de
karakteristieke kromme afgebeeld van het laatste afgewerkte 1080 MHz filter. Het scoopbeeld
is een lineaire weergave van de doorlaatbandband, gewobbeld van 880 tot 1280 MHz.
Er bestaat een licht afgeplatte piek met steile hellingen aan weerszijden van de band, die een
optimale koppeling aangeven. Die werd bereikt met een zorgvuldige aanpassing van de
afstand tussen de filterelementen.

Rechts: Microstrip interdigitaal filter 1 GHz, 70 MHz breed.
Door de onderlinge afstand tussen de koperen stroken min of meer breed te maken, koppelt
men de onderdelen van het filter aan elkaar, waarbij tijdens het bekijken van een
oscilloscoopbeeld, soms dubbele pieken, bredere of smallere weergaven en hogere invoegverliezen worden gegenereerd dan noodzakelijk. De Q van het printplaat materiaal heeft ook
invloed op de prestaties van het filter; in het algemeen produceert het meer verliezenveroorzakend materiaal zoals FR4 een bredere filterkarakteristiek oplevert met bredere
begrenzende randen, dan hetzelfde filter op een materiaal geëtst met weinig verliezen zoals
Ro3006.

Links: voorbeeld door C.J. Kikkert via AWR Corp. 2002 tot 2009; Rechts: Interdigitale
condensator
Zelf gemaakt haarspeldfilter voor de 23 cm band of L band, april 2013.[ Hairpin filter....].
Reddit gebruiker BigReid heeft op de Reddit rtl-sdr forum’s zijn zelfgemaakt banddoorlaat filter geplaatst,
met een doorlaatbereik van 1 tot 1,2 GHz om de ontvangst in dat frequentie-segment te verbeteren. Het
filter blokkeert elke storing die veroorzaakt wordt door signalen met frequenties buiten het
doorlaatbereik. Dit kan nuttig zijn als men last heeft van interferenties op bv. 1300 MHz. Dit type filter
wordt wegens de vorm van de op een teflon printplaat geëtste banen, een ‘haarspeld’-filter genoemd,
niet moeilijk te maken, integendeel. Hieronder volgen voorbeelden van een dergelijke uitvoering.

Midden: Tweepolig capacitief gekoppeld banddoorlaat filter Dit filter wordt zowel microstrip-als haarspeld
filter genoemd. Links staat de mogelijke praktische uitvoering, waarin men de interdigitale condensator
van hierboven rechts herkent, naast de geëtste spoel. Rechts: ander haarspeld filter met afmetingen 78
mm x 68 mm.
Deze principes en uitvoeringen gelden ook voor de hier onder staande haarspeld koppelingen, waarvan
het voordeel is dat ze vaak onpraktisch kleine buitenste gaten op teflon print; plaat-uitvoeringen
elimineren. Gevouwen haarspelden hebben vaak een standaard meetkundige vorm met een oppervlakte
van bv. 1253 vierkante mm. Bij geminiaturiseerde haarpinvormen is dit 856 vierkante mm, en bij de
zuinigste ruimtebenutting 670 vierkante mm.

Links: uitvergrote afbeelding van geminiaturiseerde haarspelden met een oppervlakte van 856 vierkante
millimeters.

Rechts: standaard haarspelden-uitvoering met een werkelijke oppervlakte van 1253 vierkante
millimeters.
ZHF/UHF transfo, gemaakt van stukken transmissielijn, en gekoppelde haarspeld
resonatoren.
Als we 144 MHz willen omzetten in1296 MHz om op die eenvoudige manier te kunnen uitzenden op de
23 cm band, hebben we een converter nodig waarin een plaatselijke oscillator, een L.O.-spanning levert
op 1152 MHz. Dan wordt zowel de 144 MHz als de 1152 MHz toegepast op een mengtrap.
Onze gezochte uitgangsspanning met frequentie 1296 MHz wordt dan gegenereerd, maar we krijgen er
eveneens mengproducten bij met n x 144 MHz, waarin n= 1,2,3 …plus ook nog 1152 -144, 1152 + 2 x
144, 2 x 1152 MHz, enz., en dit alles op verschillende vermogenniveau’s. Al deze signalen moeten
weggefilterd worden, als we het gewenste signaal willen versterken en naar een antenne sturen. Wat de
mengtrap betreft kan men overwegen welk type voor dit frequentiegebied in aanmerking komt.
Er zijn twee hoofdsoorten mengers, de onevenwichtige of asymmetrische, en de evenwichtige of
symmetrische.
De laatste is een balans-menger en de beste soort daaronder is de dubbele balansmenger of DBM.
Het eerste type genereert veel energierijke ongewenste harmonischen, terwijl het laatste type
harmonischen van de er op toegepaste ZHF spanning onderdrukt, zodat tenslotte enkel de spanningen
met de som- en verschilfrequenties (in dit geval som en verschil van 144 en 1152 MHz) naar de uitgang
worden doorgegeven. Dit betekent dat we minder filtering nodig hebben, als we een balans-menger
toepassen.
De meest voorkomende en bekendste vorm van een dubbel gebalanceerde menger hebben we reeds
eerder bekeken, maar er volgt hieronder (links) nog een herinnering aan een mogelijke opstelling:

Links: DBM;
resonatoren.

Midden:

UHF

transformator;

Rechts:

principe

van

gekoppelde

Het doel van de transformatoren is, om twee uitgangsspanningen met gelijke amplitude voort te brengen
ten opzichte van de aarding/massa, maar met 180 graden faseverschil. Op ZHF/UHF gebied is het vaak
niet gemakkelijk om goede HF-transformatoren te maken door geïsoleerde koperdraad rond een
commercieel beschikbare kern te wikkelen, omdat ook de functie van een transformatie moet tot stand
gebracht worden, diie op deze frequenties beter realiseerbaar is met stukken transmissielijn.
Een voorbeeld daarvan staat afgebeeld als middelste en rechtse figuur, waarbij de naar de poort 1
toegevoerde stroom gelijkmatig overgedragen wordt aan de poorten 2 en 3 met het gewenste 180
graden faseverschil. Dit was een toepassing, uitgevoerd op een verliesvrije teflon printplaat, dus niet op
epoxy en nog veel minder op met koper bedekt bakeliet, eventueel nog wel op glasvezel -epoxy= FR4.
De verschillende mechanische lengten tussen de paden 1 tot en met 2 en 1 tot en met 3,zorgen voor
een transfo-werking op de gekozen frequentie, en de dikte van de banen moet zonder opwarming de
overdracht van het te verwerken UHF vermogen tot stand brengen. Een DBM die tot 1000 MHz was
gespecificeerd, bleek onbruikbaar te zijn op 1300 MHz, wanneer getest, dus een zorgvuldige keuze van
componenten zal nodig zijn als men op UHF, SHF,….. schakelingen begint te ontwerpen.
1296 MHz haarspeldfilter, door W1GHZ. (W1GHz hairpin filter)
Als men begint te bouwen aan een transverter van 144 MHz naar 1296 MHz hebben sommige OM’s een
kleiner uitgangsvermogen op 1296 MHz verkregen dan oorspronkelijk verwacht. Ze zijn dan beginnen
zoeken wat het 10 dB lager uitgangsvermogen dan voorspeld, zou kunnen veroorzaken.

Misschien de te geringe conversieversterking. Van alle andere onderdelen die het signaalverlies
beïnvloeden, is het filter het enige dat nog door zijn tussenvoegverlies in aanmerking komt voor de
verzwakking. Het door W1GHZ gebouwd 1296 MHz transverter filter is 3-polig, op een standaard 1,6
mm FR-4 laminaat.

Een paar SMA-connectoren werden toegevoegd links en rechts van het filter, aan de in- en uitgang, om
gemakkelijker metingen en vergelijkingen van de meetresultaten te kunnen verrichten op het filter.
SMA-connectoren veroorzaken natuurlijk extra verliezen tijdens de metingen, maar daar kunnen we wel
mee leven. De metingen werden uitgevoerd met een referentiesignaal van -12,72 dBm, dus niet 0 dBm,
en daarom is het nodig om alle metingen op de schermafbeeldingen van de spectrumanalysator te
corrigeren. Ik begon met een centrumfrequentie (C.F.=) 1296 MHz, en wobbelde zodanig dat een 500
MHz breed spectrum overspannen werd, om snel te zien of de top van de filterdoorlaatkromme vlak was
of niet, indien het filter gecentreerd was rond de 1296 Mhz met een – 3 dB bandbreedte van 100 MHz.
De volgende stap bestond er in om de filterweergave te bekijken en te meten op een afstand van 144
MHz vanaf de centerfrequentie. Op 1152 Mhz was het signaal 40,28 dB kleiner dan de schermopname op
de middenfrequentie, en slechts 23,28 dB lager op 1440 MHz. Omdat ik zinnens ben om dezelfde
transverter te gebruiken, maar dan met de M.F. van 432 MHz, heb ik ook de filterweergave gemeten op
864 MHz, en op die frequentie was de signaalsterkte 62,28 dB kleiner t.o.v. op de middelste
frequentie=1296 MHz. Ondanks het probleem van mengproducten die optraden bij de proef met 432
MHz als M.F. werkte de transverter redelijk goed met dit filter.
Gebruikmakend van hetzelfde filter met een M.F. van 50 MHz om op 1296 MHz te werken, bleek dit
onmogelijk. De verzwakking van ongewenste signalen was te klein. Bij het meten van de filter
banddoorlaatkarakteristiek, en het door het filter ingevoerd verlies, was ik nieuwsgierig naar het
filterterugkeerverlies en de staande golf verhouding SGV, dus werd er een extra test uitgevoerd met
behulp van de netwerkanalysator. Deze meting gaf me een redelijk goed beeld van het terugkeerverlies
dat 16,29 dB bedroeg bij een SGV= 1: 1,36. Deze meting werd uitgevoerd met de HF poort van de
mengtrap, afgesloten op 50 Ω.

Tenslotte probeerde ik het filter nog wat beter af te stemmen met de bedoeling een kleiner
terugkeerverlies te bekomen, maar dat bleek onmogelijk. Het filter is bijgevolg zodanig ontworpen, dat
er nauwelijks afstemmingen of regelingen hoeven op uitgevoerd te worden, en ik was blij met de
hierboven bereikte resultaten van dit haarspeldfilter.
Samengevat:
Op de frequenties:1296 1152 1440 1246 864 MHz, werd als verlies gemeten:
4,53 40,28 23,28 11,26 62,15 dB.
GHz filters maken met teflon of andere goede kwaliteit printplaat, beplakt met koperen
plakband, door VK2SEB.

Iedereen kan een filter met centerfrequentie van 1 GHz maken.
De oplossing bestaat uit als microstrip zorgvuldig gerangschikte koperen lamellen of stroken, en
aansluitingen daarvoor op een printplaat zonder koperlaag.
Het eerste en eenvoudigste hier voorgestelde filter, is een eenvoudig bandstopfilter. Dit is eigenlijk
gewoon een stuk glasvezel met aan één kant daarop gekleefde koperen stroken. Twee HF-connectoren
worden aan de randen gesoldeerd en een strook koperen plakband geknipt van een rol zoals rechts
hierboven. Ergens rond het midden van de dragerplaat kan men 1 of meerdere stroken koperen lamellen
vastplakken in een H-vorm of een andere configuratie. Dit is het eenvoudigste bandstopfilter dat men
kan maken, en het mooie van deze constructie is dat deze kan worden afgestemd met een scheermesje
door enkele mm aan beide kanten van een dwarslamel weg te snijden of weg te krabben. De stroken
vast solderen op de kruispunten, en men heeft een werkend filter. Aangesloten op een
spectrumanalysator. kan men dan op deze wijze bv. een 10 GHz filter maken van glasvezel en koperen
plakband.
De voorhanden meettoestellen kunnen dienen om het filter bij te regelen en te optimaliseren.

Al
s volgt kan het ook, met een geplakte ladderlijn om er bv. een SHF-condensator mee te
maken:
Rechts: opgesteld binnen een rechthoekige golfpijp.
Striplijn filters
Een 145 MHz band doorlaat filter in striplijn-uitvoering. (Stripline comb line filter for 145
MHz, door W1GHz Paul Wade.
Het maken van een V.H.F. band doorlaat filter stond al jaren op mijn "te doen" lijst, maar ik begon er
slechts aan in 2010. Het hieronder volgend filter maakt gebruik van parallelle transmissielijn resonatoren
die minder dan een kwartgolf lang zijn, afgesloten door een condensator aan het open uiteinde. Men kan
de frequentie van deze lecherlijnen- uitvoering afstemmen door de capaciteitswaarde van de
condensatoren te wijzigen. De typische elektrische lengte van de resonatoren ligt tussen de 30 en 60
elektrische graden; Een kwart-golflengte is 90 graden. De drie parallelle stripline resonatoren (ook
‘gecombineerd’ filter genoemd omdat ze met meerdere zijn), zijn door trimmer-condensatoren met
luchtisolatie tussen de stator-en rotorplaten afgestemd. Ik heb gekozen voor de volgende striplijnuitvoering met ingebouwde invoer- en uitgangs-koppeling, onderaan voorgesteld door horizontale
streepjes.

Afmetingen van enkele commerciele striplijn filters met dit uitzicht:
Band BandSoort Lengte Breedte Diepte Stripbreedte
Strip
Strip c Aftakpunt Capaciteit
MHz breedte
Filter mm mm
mm
mm
afstand
tot c
mm
pF
mm
mm
144
2,5
AC-406 237
175
50
33
44
77
22
24
222
8
U3879 202
129
54
34
40
74
30
15
432
11
1590-BB 115
90
30
16
25
41
16
5
432
13
U3879 176
99
43
29
35
64
15
5
50
3
AC-1418 200
250
63
30
40
70
90
150
Het elektrisch ontwerp. Een goed scherp afsnijdend filter moet mechanisch robuust zijn om stabiel op
de gekozen frequentie(s) te blijven. Voor een gering verlies is een hoge Q belangrijk, verwezenlijkbaar
door brede striplijnen met een goed contact als hoogstroompunt op de bodem. W2CQH gebruikte
koperen resonatoren in een aluminium behuizing, maar dat is een combinatie, die vraagt om corrosie.
Ik koos ervoor om het bij aluminium resonatoren te houden, met waarschijnlijk een iets groter verlies.
Aluminium is moeilijk te solderen, dus alle aansluitingen zijn gemaakt met soldeer-oogjes.
Voor de behuizing koos ik een roestvrij stalen doosje, een metaal dat het minst waarschijnlijk met
aluminium zal reageren tussen beiden. De afmetingen van de doos zijn 220 x 145 x 60 mm voor een
145 MHz filter.
De invoer- en uitgang- aftakpunten op de lecherlijnen leiden naar BNC connectoren. Na het voorzichtig
afstemmen zag de beste weergavekromme die ik kon krijgen er als volgt uit:

Gemeten karakteristieke kromme van dit 2 m band doorlaat filter, waaruit blijkt dat de band bijna
tweemaal zo breed is als oorspronkelijk tot doel gesteld werd, hetgeen er op wijst dat dit filter
overgekoppeld is. Maar dat is niet nadelig, want veroorzaakt een mooie platte neus -weergave. De
overkoppeling blijkt te wijten te zijn aan de verkeerde keuze van de plaats waarop de twee aftakkingen
gemaakt werden, dus door experimenteren kan men een andere aftakplaats zoeken op de in -en
uitgang- Lecherlamel, indien men dat zou wensen. De aftakpunten opschuivend naar boven, verder
verwijderd van de aardverbindingen onderaan, levert een smallere bandbreedte op, maar die is al met al
toch nog 13 MHz breed. De gemeten verliezen zijn in het geval van de verschuiving naar boven 0,6 dB
kleiner.
Stripline Filters, door Gerard Borg 2013.
We streven naar het ontwerpen voor striplijnfilters op basis van hetgeen we deden om filters te
ontwerpen met gewone L''s en C's, maar nu met twee dimensionale transmissielijnen zoals striplijnen,
geëtst op printplaat, of in trilholten, die driedimensionale golfgeleiders of caviteiten kunnen zijn.

Filters omschrijven als eerste stap.
Een filter is een schakeling of netwerkje of kring, met twee poorten die een bepaalde band van
frequenties doorlaat, en andere verzwakt. De volgende parameters zijn daarom belangrijk:
• De twee 3 dB beperkende frequenties die een frequentiegebied afbakenen. Voor een laagdoorlaatfilter
is bijvoorbeeld de bovenste 3 dB -frequentie vereist. (de 3 dB frequentie is de frequentie waarbij het filter
de helft van het vermogen van het ingangssignaal verzwakt).
• De mate van verzwakking voor buiten de band gelegen signalen. Deze neemt meestal toe naarmate de
frequenties van de signalen verder van de doorlaatband af gelegen zijn.
In de praktijk (vooral op zeer hoge frequenties) is mogelijkerwijze niet aan deze vereiste voldaan, en
kan het filter lekken. In feite lekken striplijn- en caviteit-filters dikwijls op veelvouden van hun
resonantiefrequenties, dus op harmonische frequenties.
• Doorlaatband- rimpel. Deze term verwijst naar de in percentage of in dB uitgedrukte
amplitudeschommelingen of groottevariaties in de doorlaatband. Dikwijls bestaan er echter geen rimpels
die trouwens de verzwakkingseigenschappen van het filter beinvloeden indien ze er wel zijn.. Als we
bijvoorbeeld kijken naar Chebyshev-filters, zien we dat de grootste stopbandverzwakking optreedt bij de
grootste rimpel. In de volgende toepassingen kan een rimpel in de grootteorde van 1 dB worden
getolereerd.
• Invoegverlies of tussenschakelverlies of verbindingsschade, veroorzaakt door het opnemen van een
filter tussen twee delen van een schakeling of netwerk.. Dit verwijst naar hoeveel vermogen door het
transport van gewenste signalen, bij doorstroming van de ingang naar de uitgang, door het filter
verloren is gegaan.
• impedantie. Filters moeten zowel aan de bronkant, dus de ingang waar ze gestuurd worden door een of
andere vorm van generator, als aan de eindkant, dus de uitgang, afgesloten worden met een geschikte
impedantie (meestal een zuiver ohmse weerstand, als een transmissielijn moet beëindigd worden). Ze
kunnen echter ook dienen om impedanties te transformeren, dus om een overeenkomst te smeden
tussen verschillende impedanties aan in-en uitgang.
* Naast deze eigenschappen moet ook de overdrachtsfunctie beschreven worden. De overdrachtsfunctie
is de complexe relatie (amplitude en fase) die, vermenigvuldigd met de ingangsspanning, de
uitgangsspanning van het filter levert. Dit ontwerp paste een FSH-3 spectrum analysator toe om de
overdrachtsfunctie te meten. Op UHF introduceren connectoren belangrijke zwerfimpedanties. Het juiste
apparaat om dit te vermijden en nauwkeuriger te meten en te ontwerpen is een Vector Network
Analyzer, zonder twijfel te duur voor de meeste radioamateurs.
Het discrete-element laagdoorlaatfilter. Met ‘discrete elementen’ bedoelt men gewone spoelen en
condensatoren, met waarden in μH of nH, en pF.
Laten we proberen een 860 MHz laagdoorlaatfilter te ontwerpen. Uit de praktijk is gebleken dat in de
ontwerpen van laagdoorlaatfilters, als banddoorlaatfilters voor het frequentiegebied van 520 tot 860
MHz, bruikbare componentwaarden zijn: L < 20 nH en C < 20 pF.
Laten we met deze wetenschap een laag doorlaat filter ontwerpen met een – 3 dB bandbreedte= 860
Mhz, een rimpel van 0,1 dB, en 30 dB verzwakking op 1 GHz.
Het filter werkt van 50 Ω in tot 50 Ω uit. We hebben reeds kunnen vaststellen in hetgeen voorafgaat, dat
een klassiek laagdoorlaat filter bestaat uit 1 of meer achtereenvolgende cellen net een serie spoel, en een
shunt condensator, in een zogenaamde ladder-netwerk- opstelling.
In dit ontwerp wensen we de grootste verzwakking voor ongewenste frequentie-componenten, en dan is
een Chebyshev filter de gepaste keuze (maximale verzwakking in de stopband).
Een mijnheer, Bowick genaamd, heeft voor dit geval tabellen opgesteld en ter beschikking gesteld, met
L en C waarden die na twee filtercellen een verzwakking invoeren van - 30 dB, bereikt op 1000/860=
1,16 van de – 3 dB-frequentie. Ook de overdrachtsfunctie, en de ingangsimpedantie bij een 50 Ω
afsluiting zijn berekend in een octaafbestand dat iedereen kan downloaden.

De genormeerde componenten uit de Bowick-tabellen zijn als volgt: C1= 4,67 pF, C3= 8,29 pF, L2=
14,1 nH en L4= 15,5 nH.
Opmerkingen over het bouwen van het laagdoorlaatfilter.
De spoelen kunnen worden opgerold tot twee windingen van de verzilverde centrale geleider uit een
LM100 50 Ω coaxiale kabel. De condensatoren worden gemaakt van telkens twee evenwijdige stukken
eenzijdig met koper bedekte printplaat.. De verkoperde zijden worden met het gezicht naar elkaar
opgesteld en met latjes teflon als afstandshouders, daaraan vastgelijmd met twee componenten lijm. De
tussenafstand en de grootte van de platen is experimenteel te bepalen en elektrisch na te meten met
een goedkope, kleine digitale R,L,C meter. Deze laatste kan dan meteen ook dienen om de zelfinductie
van de spoelen te meten, en de spoelwindingen op de juiste afstand uit te rekken of samen te persen
met een zelf gekozen windingsdiameter.

Er mag geen magnetische koppeling bestaan tussen de twee spoelen, en ze kunnen dus best onder een
loodrechte hoek t.o.v. elkaar opgesteld worden.(orthogonale montage).
Op die zeer hoge frequenties moeten storende zelfinducties en capaciteiten vermeden worden en daarom
wordt de in-en uitvoer BNC in een gat in de printplaat gesoldeerd, en hun centergeleider wordt met een
brede lamel messingfolie of platgedrukte afschermmantel uit een coaxiale kabel verbonden met de linker
kant van de ingangsspoel en de rechterkant van de uitgangsspoel.
Omdat de laagdoorlaat- en banddoorlaatfilters breedbandig zijn, dus niet gevoelig zijn voor component
toleranties, bestaat er geen noodzaak om ze afstembaar te maken.
Het grootste probleem bestaat in het verbinden van de BNC- of N-type connectoren in het filter op een
manier die de weergave van het filter niet wijzigt. Eventueel kunnen enkele miniatuur keramische
condensatoren, parallel met de zelf gemaakte condensatoren, de amplitude in functie van de frequentie
karakteristiek wat bijschaven.
Opmerkingen over het bouwen van een band doorlaatfilter.
UHF banddoorlaatfilter voor 50 Ω met fo= 670 MHz en B= 340 MHz van 520 tot 860 MHz, met 0,1 dB
rimpel, en een verzwakking van -50 dB op 450 MHz en 1000 MHz.

De striplijn band doorlaatfilters in de vorm van trilholten, printplaat-striplijnen of transmissielijnkabels,
zijn aangewezen om het onbetrouwbaar gedrag van discrete componenten op hoge frequenties te
voorkomen door ze te vervangen. Op UHF en microgolf frequenties, waarop discrete componenten
steeds moeilijker te bouwen zijn, is het betrouwbaarder om golfpijp-structuren in te schakelen, die
geconfigureerd zijn als filters. Striplijn filters (laag doorlaat, band doorlaat,...) zijn in feite ontworpen met
dezelfde technieken als discrete filters. Eerst geeft men aan hoe de gewenste filterweergavekromme er
moet uitzien, en zoekt vervolgens naar het juiste Chebyshev, Bessel, Elliptisch, Butterworth of welk type
filter dan ook, dat de taak zal uitvoeren. Een reeks genormeerde componentwaarden worden vervolgens
gelezen uit tabellen, die dan gemakkelijk leiden tot echte L- en C-waarden in het geval van discrete
filters. Voor striplijnfilters worden deze genormeerde waarden echter gebruikt om de karakteristieke
impedanties of strooicapaciteiten en parasitaire zelfinducties van de UHF structuur die de ladderstructuur
vervangt, te voorspellen. De volgende afbeelding toont een PCB-striplijn banddoorlaatfilter.

Een dergelijk filter kan geëtst worden op een printplaat, die aan de boven- en onderkant is afgeschermd
door twee geaarde vlakken. Een andere handige en robuuste vorm van dit filter kan gemaakt worden
met een coaxiale trilholte, of ingebouwd worden in een rechthoekige golfgeleider. Helaas beperkt de
coaxiale kabel, in tegenstelling tot een striplijn- filter, de keuzen van de karakteristieke impedantie.
De vingers in de bovenstaande afbeelding zijn aan hun onderste uiteinden kortgesloten naar de geaarde
behuizing. Voor de in-en uitgang, dienen BNC’s of SMA’s als aansluiing.
145 MHz strip-lijn filter:
Dit betreft de schakeling en de uitvoering ervan voor een 100 W 145 MHz filter. De lamellen zijn 25 x 1,5
mm groot en bestaan uit plaatkoper, schuin opgesteld onder 45° om inductieve en capacitieve koppeling
te voorkomen. De invoer- en uitvoer vertikale lijnen zijn 165 mm lang.
De middelste resonator is iets korter om de grotere lengte van C2 en een onderaan geplooide rib
mogelijk te maken. C1= 50 pF, C2= 60 pF, C3= 4,4 pF.

De volgende tabel geeft de afmetingen voor banddoorlaatfilters voor de 144 MHz en 432 MHz
band.
Omschrijving

144 MHz

432 MHz

Lijnlengte
16,25 cm
6,25 cm
Afmeting van de lamellen
2,5 cm breed,2,5 mm dik 2,5 cm breed, 2,5 mm dik
Afstand tussen de centerlijnen van twee naburige lamellen: 3 cm
3 cm
C1
50 pF
50 pF
C2 (zowel bij C1,C2, als C3 minstens 1,2 mm tussen de platen) 60 pF
15 pF
C3
4,4 pF
5 pF
Invoeg- of tussenschakelverlies van het filter in dB: 0,6
1,2
Bandbreedte in MHz
6
10
Verzwakking in dB buiten de band
26
26
SGV over 50 ohm
1,1
1,1
Connectoren
Type N
Type N
De verbindingen onderaan de lamellen, tussen de koperen contactvingers en de gegoten doos, worden
doorvloeid door stroommaxima, en moeten derhalve de laagst mogelijke HF-weerstand bezitten. Men
kan de uiteinden van de lamellen solderen of beter brazeren met koperen baguetten en koolstaven in de
twee klemmen van het lasapparaat om een vlamboog te trekken, in verbrede gleuven, nadat ze daarin
vastgezet werden met messingbouten en moeren of zonder moeren in draadgetrokken gaten met de
juiste schroefdraad. Aan de andere kant van de lamellen, worden deze rechtstreeks gesoldeerd aan de
statorplaten- aansluiting van de afstemcondensatoren. Nadat de ingangs- en uitgangsresonatoren zijn
afgestemd voor een maximale vermogensdoorvoer op de gewenste frequentie, met de middelste
condensator volledig dichtgedraaid, worden de twee andere regelbare condensatoren geregeld om de
gewenste koppeling, en daardoor de gewenste band-doorlaatvorm te verkrijgen.

Om de hoogste Q te bekomen op ZHF,UHF en SHF, en daarmee het kleinste tussenschakelverlies van
het filter, en de grootste buiten de band liggende verzwakking te verkrijgen, zou men best coaxiale
holteresonatoren toepassen, d.w.z. caviteiten waarin de lamellen in het midden ondergebracht worden.
Men kan dergelijke trilholten zelf maken door ze te frezen uit een koperen blok, maar een dergelijke
constructie vereist wel gespecialiseerde apparatuur en vaardigheden, temeer daar messingonderdelen
vervolgens ook nog moeten worden bewerkt, aan elkaar gesoldeerd of gebraseerd, en verzilverd.
De prestatiekrommen van het 145 MHz-lijnfilter worden beïnvloed door de afregeling van C2.

Merk op dat het invoegverlies (in het midden van de doorlaatband) van het 145 MHz filter slechts 0.6 dB
bedraagt. Vergelijk ook de -10 dB bandbreedte van dit filter, met de doorlaatkromme van andere filters
met een geringere Q, die daardoor minder steile flanken hebben die de uiteinden links en rechts van de
band afbakenen. Hoewel dit filter enkel voor de 2 m- band bedoeld was, is het ook met de huidige
afmetingen en mechanische details geschikt te maken voor een gebruik tot 175 MHz. Harmonischen van
allerlei frequenties worden er buiten gehouden.

Nog een woord over de 70 cm variante, die reeds in de bovenstaande tabel vermeld werd n
de kolom 432 MHz.
De oorspronkelijke waarde van C3 was bestemd voor een kabel van 50 ohm. Voor het gebruik van dit
filter met een 75 ohm-lijn of kabel, moet de waarde van dit onderdeel worden teruggebracht tot 3,2 pF
of 3,4 pF. Als keuze van C3 is een Philips-condensator van 2 tot 8 pF geschikt. Naarmate C2 in waarde
verlaagd wordt, beweegt de hogere frequentie-grenswaarde naar boven, en ontwikkelt zich een 70 cm
weergave met twee bulten, zoals in de tweede linkse figuur hierboven voorgesteld werd voor de 2 m
band. Met de C2 rotorplaten ongeveer 10% uitgedraaid t.o.v. de statorplaten van die condensator,
ontstaat er een bijna vierkant gevormde weergave van 2 MHz breed met een lichte dip in het midden
van ongeveer 0,1 dB, eveneens zichtbaar op de krommen.
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Afregeling.
Stel de koppelcondensatoren C3 en C2 in op 10% uitgedraaide rotoren (Philips 2-8 pF-trimmers). Zorg
voor een piek- uitgangsvermogen door de aanpassing van C1. Regel de koppelcondensatoren C2 en C3
bij, tot samen met de stapsgewijze synchronisatie met C1, de maximale vermogenoverdracht is bereikt.
Bevestig het deksel op de behuizingsdoos, en probeer als laatste aanpassing nog een kleine regeling van
de drie regelbare condensatoren, in het midden van het gewenste bereik. Indien hierna de hogere
frequenties een verminderd uitgangsvermogen zouden vertonen, verlaag dan de capaciteit van C2 een
weinig. Indien er daarentegen wat verlies zit op de lagere frequenties, stel dan C1 opnieuw in om de
laagste frequenties te optimaliseren, en pas C2 aan om het uitgangsvermogen op de hogere gewenste
frequenties te behouden.
Afkoelen.
Het kan nodig blijken de filters af te koelen omdat ze bij hoge doorvloeide vermogens opwarmen, zoals
reeds hoger opgemerkt. Als de te verwerken UHF en SHF vermogens groot worden, is het best de
componenten en het materiaal van de behuizing zorgvuldig te kiezen, met het oog op een lange
levensloop van het filter, zonder teveel opwarming. De afkoeling verbetert, wanneer het oppervlak van
de behuizing wordt opgeruwd, en bedekt met matzwarte verf, zoals lampzwart, of door anodisatie
beschermd, zoals men deze tegen corrosie toepast op aluminium trapleuningen en op aluminium
antennebuizen voor beams.. Er moet voor gezorgd worden dat het gebied in contact met de koelplaat of
koelvin, glad is, en vrij van bramen en andere onregelmatigheden. Het gebruik van siliconenvet kan
nuttig zijn in het contactgebied.

Hierdoor zal de thermische weerstand verkleinen, en wordt corrosie voorkomen. De kenmerken van
enkele geschikte materialen, onder andere voor de filterdoos, of door het elektrolytisch bedekken met
een beschermende laag, zijn samengevat in de volgende tabel:
Metaal
Betrekkelijke geleidbaarheid
Aluminium
1,64
Messing (standaard)
3,9
Koper
1,0
Zilver
0,95
Goud
1,416
Tin
8,72
Nikkel
7,8
3-polig filter voor 1,3 GHz, door F8APF, 2005.

Banddoorlaat filter van 1240 tot 1300 MHz.

Thermische uitzetting
25,5 x 10-4
18,9 x 10-4
16,7 x 10-4
195 x 10-4
14,3 x 10-4
26,9 x 10-4
12,8 x 10-4

Nog een dergelijk1240 tot 1300 MHz band doorlaat filter (auteur niet meer terug te vinden).

437 MHz filter.

Beschrijving van enkele onderdelen:
Afmetingen van het kastje: 7,2 cm x 7,2 cm x 2,8 cm in soldeerbaar blik of messing.
2 SMA connectoren

3 regelbare condensatoren
Verzilverde koperdraad met minstens 1,5 mm diameter om de drie resonatoren mee te maken.
Vierledig filter met vier coaxiale caviteiten.
In Electronics van juni 1962,wordt het volgende 1013,3 MHz middenfrequent filter beschreven, dat volgt
op de mengtrap in een UHF-ontvanger. Het belangrijkste doel van dit MF- filter, is een storende
spiegelfrequentie, op 1034,7 MHz te verzwakken. Het is een filter met coaxiale caviteiten met een goede
selectiviteit, gebouwd en getest met een verzwakking van -112 dB op 1034 MHz. Het heeft een Q (bij
belasting) van meer dan 500.

In de UHF ontvanger (een dubbel-super),is de plaatselijke oscillator LO1 afstembaar over een
frequentiebereik van 1013,3 MHz tot 2013,3 MHz. De tweede oscillator LO2 van de dubbel
superheterodyne heeft een vaste frequentie van 1024 MHz. Deze frequenties zorgen er door hun keuze
voor, dat de UHF ontvanger kan werken met een eerste MF van 1013,3 MHz en een tweede MF van 10,7
MHz. LO2 kan eventueel vervangen worden door een frequentievermenigvuldiger.
Filter ontwerp- implementatie.
Conventionele filterontwerptechnieken kunnen hun functie vervullen met behulp van een aantal
verschillende resonatoren. De voornaamste beschikbare technologieën steunen daarvoor op spoel-encondensator (LC) resonatoren, mechanische filters zoals die indertijd van Collins, kwarts-kristal
resonatoren, monolitische kwartsfilters en keramische filters.
Deze klassieke aanpak werd vervolledigd door het in cascade opstellen van resonatorfilters, gescheiden
door versterkerstadia, of niet gescheiden door versterkers, tot laddernetwerken. Wanneer een grote BB
en een grote versterking vereist zijn, is het niet praktisch versterkers in cascade aan te wenden, elk met
een enkele kring in de collektorketen en al die kringen resonerend op dezelfde frequentie.

Om een grote bandbreedte te bekomen gebruikt men methoden zoals 'staggered tuning', (verscherfde
kringen) die allen op een iets andere centerfrequentie afgestemd staan, met overgekoppelde tussentraps-transfo's, en demping van de afgestemde kringen met een bijgevoegde parallelweerstand en
tegenkoppeling.
Een eenvoudige verwezenlijking werd verschaft door een combinatie van een- of tweepolige filters om tot
een begrenzing van een doorlaatband of stopband karakteristiek te komen met steilere eindflanken. Men
bleef bij al deze toepassingen op zijn hoede voor de storende mogelijkheid van intermodulatie (IM) en
overbelasting vanwege sterke buiten de band signalen.
We zullen in hetgeen volgt de m-afgeleide filters bekijken, die een verbetering betekenden t.o.v. de
constante k-filters, en tevens de rol onderzoeken die de Laplace transformatie bij meerpolige en moderne
filters speelde, zoals deze van Chebyshev, Butterworth, Bessel en Elliptische, met dank aan de Franse
wiskundige Simon Laplace uit de jaren 1600. Uit een ver verleden dus, maar niet vergeten en nuttig.
Invloed van de orde van een filter op de steilheid van de begrenzende flank(en).

Tussendoor intermezzo:
Een 435 MHz (of 145 MHz of 1300 MHz) voorversterker met de MRF966, door PA0EZ, A.
Dogterom.
De MRF966 is een dubbelpoort GaAsFet, die speciaal ontworpen is voor de UHF-TV tuners en 900 MHz
mobiele radio (De S3030 lijkt er veel op). De fabrikant specificeert de transistor tot 2 GHz.
Voor de 435 MHz en 1,3 GHz banden, maar ook nog voor 2,3 GHz is dit een goede keuze voor een
ruisarme voorversterker. De bouw van een 435 MHz voorversterker levert weinig problemen op.
Het elektrisch schema staat hieronder. Voor C1 en C2 zijn lucht- of glastrimmers de beste keuze, maar
met folietrimmers gaat het ook, vooral wegens de extreem lage ruisfactor die mogelijk is (0,5 dB op 435
MHz) die echter alleen zin heeft bij naar het heelal gerichte antennes, bijvoorbeeld voor
moonbounching.(EME).

Principeschema van de voorversterker.
L3, C11 en R4 zijn alleen nodig bij een gelijkstroomvoeding over de kabel. C12 kan dan vervallen. De
voeding met de 78L09 stabilisator kan dienen voor het bekrachtigen van een antennerelais.(D2 vervalt
dan ook).
Onderdelenlijst.
T1

MRF966 of equivalent

T2

78L09

C1, C2

1,5-5 pF lucht- of folietrimmer (grijs)

C3, C4, C5, C6 47 à 1000 pF chip- of trapeziumcondensator
C7, C6

1,5-5 pF folietrimmer (grijs)

C9

100 nF

C10

4,7 µF/30 V

C11

16 µF/30 V

C12

470-1000 pF doorvoercondensator

R1

4k7

R2

ca. 270 ohm

R3

150 ohm

R4

100 ohm

D1, D2

silicium diode

P1

coaxiaal kontakt type N 50 ohm

P2

coaxiaal kontakt type N of BNC

L1

3 wdgn. op 3 mm boor, lengte ca. 5 mm, 1 mm CuAg

L2

2,5 wdgn. idem

L3

0,47 µH microsmoorspoel, of 12 cm, 0,2 mm Cu op 3 mm boor aansluitend gewikkeld.

Indien de versterker als antenneversterker wordt gebruikt, dan kan voeding via de kabel worden
toegepast, zowel voor de versterker als voor het coaxrelais. De gestippeld getekende onderdelen (rechts
in het schema hier boven) moeten dan worden gebruikt. De versterker kan in een bakje van
koperfolieplaat worden gebouwd, maar een print in een blikken doos (37 × 74 × 30 mm), gaat ook.

Links: De print. Er is zoveel mogelijk koper blijven staan.
Rechts: De aansluitingen van de MRF966. Houdt de zijde met de typenummeropdruk naar U toe.
Nadat alle onderdelen, behalve de transistor, zijn gemonteerd, wordt een voedingsspanning van 12 tot
25 V aangesloten. Met een (hoogohmige voltmeter worden de spanningen gecontroleerd: ongeveer 3,47
V over C3, C4, R2;ruim 1 V over C5 en 9 V over C9, C10. Na het boren van een 5 mm gat voor de
transistor zijn de banen voor de 4 elektroden gescheiden. Nu wordt de transistor gemonteerd. Bij het
solderen van de transistor dient de versterker nergens mee verbonden te zijn (hoogstens met het metaal
van de soldeerbout).Nu kan de versterker in bedrijf worden genomen. Over R3 valt nu ongeveer 1,5 volt
als alles goed is alhoewel een iets andere waarde van R2 kan nodig zijn. Regel de vier trimmers af op
maximale versterking (gebruik een bakensignaal). Met een ruisgenerator kan nu op minimum ruisfactor
worden afgeregeld, maar veel verbetering zit er niet meer in. Let er wel op dat er nu niet teveel
versterking ontstaat (oversturing door sterke stations). Bij het in- en uitschakelen van de
voedingsspanning van de versterker dient de totaalruis van de ontvanger niet meer dan zo'n 10 tot 12
dB (2 S-punten) te veranderen. Is het meer, dan door middel van een weerstand over L2 de versterking
verminderen.
Om de versterker op 145 MHz te gebruiken, is het voldoende L1 en L2 van waarde te veranderen.
Dezelfde constructie kan ook als versterker op 1,3 GHz worden gebruikt. L2 wordt vervangen door een
stuk verzilverde draad met 1 mm doorsnede, ter lengte van 12 mm, 5 mm boven het aardvlak. Aan de
ingang wordt een ½-golflengtestrip gemonteerd (5 mm boven het aardvlak, 5 mm breed, lengte 10
mm) tussen g1 en de ingang. Hierbij wordt de g1-aansluiting niet op de print gesoldeerd, maar direct
aan de ingangsstrip. Een smoorspoeltje gemaakt van 5 cm dunne emailledraad, gewikkeld op een 3 mm
boortje, wordt tussen het midden van de strip en de massa gesoldeerd. Het N-contact wordt via een 10
tot 100 pF chipje met het andere einde van de strip verbonden. De ingangsafstemming voor
minimumruis wijkt nu duidelijk af van die voor maximum versterking. Voor optimale resultaten op 1,3 en
2,3 GHz is een uitvoering met pi-filters aan in- en uitgang iets beter.
70 cm voorzetapparaat voor ATV ( 440 MHz ).
In de volgende schakeling, werken er twee HF versterkers, met afgestemde λ/4 kringen. Deze hebben
een zeer hoge kwaliteitsfactor Q, zodat de versterkers eerder smalbandig zijn, tenminste van het TV
standpunt uit bekeken. De mengtrap - en oscillator maken ook gebruik van dergelijke kringen.

440 MHz converter voor Amateur TV. L1 tot L4 zijn kwart golf lijnen met 5 mm diameter en 68 mm lang.
L5 is een spoel met 3 windingen gewikkeld met draad nr.#18 (7 mm diameter spoelvorm).
L6 is een spoel met 7 windingen draad nr.#18 op 7 mm diameter, en L7 is een spoel met 3 windingen in
het verlengde van L6 met dezelfde center-as op dezelfde spoelvorm.
De AF 139 heeft slechts 1 pF collectorcapaciteit en een betrekkelijk grote collektorweerstand, zodat hij de
Lecherkringen met hoge Q -factor slechts weinig belast. Dit voorzetapparaat is goed bestand tegen
overbelasting en storende spanningen, ondanks zijn grote gevoeligheid.
Elke HF versterkertrap heeft een versterking van 10 tot 12 dB. Het aftakkingspunt op de ingangslijn is
ingesteld voor een 52 ohm antenne. Voor een 75 ohm antenne, kan men deze aftakking naar een iets
hoger punt verplaatsen. Het is best de emitterstroom van de AF139 in te stellen op 1,5 mA, voor de
geringste ruis. Als koppel- en ontkoppel- condensatoren, gebruikt men best overal UHF
knopcondensatoren. Schijfcondensatoren kunnen ook dienen, als men ze lichtjes wijzigt.
Hiertoe verwarmt men éen zijde van de condensator, en soldeert een draad los. Dan plaatst men het nog
vertind gedeelte tegen de koperen bedekking van een printplaat en soldeert het daar rechtstreeks op
vast. Op deze wijze, verkrijgt men een zeer goede UHF condensator.
De derde transistor in het voorzetapparaat is een zelfoscillerende mengtrap, die stabiel genoeg is voor
breedband TV. Een verandering in de voedingsspanning van 2 V, veroorzaakt een frequentievariatie van
slechts 100 tot 125 kHz, terwijl het TV sein zelf 5 tot 6 MHz breed is.
Een stijging van 20° in de kamertemperatuur, veroorzaakt slechts 80 kHz verschuiving in de frequentie
van de oscillator. De 0,8 pF condensator tussen de emitter en de collector, onderhoudt de oscillatie.
De spoel L5 compenseert het capacitief gedeelte van de ingangsimpedantie, en werkt bovendien als een
weg met lage impedantie, voor de MF spanning en voor de emitterstroom. De collectorstroom van de
oscillator in de mengtrap bedraagt 4,5 mA.
Het MF sein, bekomen na de mengtrap, wordt uitgefilterd door L6 en de 6 pF condensator, en via een
koppellus gelegd naar de ingang van een TV ontvanger, afgestemd op kanaal 2 (54-60 MHz) of naar de
ingang van een 6 meter of 50 MHz ontvanger.L6 wordt gedempt d.m.v. een 2,7 kΩ weerstand, teneinde
een voldoende grote bandbreedte te verkrijgen. L6 en L7 zijn ondergebracht in metalen afschermingen
bovenaan het doosje.

Het doosje is 3 cm hoog.
De coaxiale aansluitingen werden op een verhoogje gemonteerd, zodat ze verder van de λ/4 lijnen
afzitten, en er niet mee interfereren. Wenst men een optimale ontvangst te bekomen, dan kan men de
lijnen zelf, en de binnenzijde van het bakje verzilveren.

Links: Met afbraak parabolische antennen luisteren naar het zeegeruis is intensiever dan alleen maar met
een op het strand opgeraapte schelp.
Rechts: ”Verkoopt u mij een afstandsbedieningskastje a.u.b., waarmee ik dwars door de muur, de radio
en de TV kan afzetten bij de lawaaierige buren”.

