Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
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Links: AWX antenne voor VHF en UHF, de 144 MHz band en de 430 MHz band.
Midden: satelliet helix antenne + parabool.
Rechts: delta lus beam voor drie banden (telkens een straler en een reflector per band).
Principe van de delta loop ter herinnering:

Links: zoals op de auto gemonteerd, rechts hier boven, maar te zien aan de lengte der
elementen, slechts voor 1 enkele band bedoeld. (het linkse element is een reflector, daarnaast
de straler, gamma gevoed, en rechts daarvan drie directoren.
Rechts: SP7GXP constructie: een reflector en daar voor een straler met (coax-) voeding via
een gamma aanpassing.
Bekijken we eerst nog enkele mogelijke delta antenne uitvoeringen, met de bedoeling dezelfde
mechanische opbouw toe te passen op de 2 m band en op de 70 cm band:

Deze beide foto’s tonen een SP8ICV constructie. De linkse foto houdt verband met het
“gefaseerd” voeden van een delta-lus.
Een gefaseerde opstelling van twee delta lussen is mogelijk. De bedrading in de plastieken
(schakel-) kastjes dient om een
voorkeur-richting (en zin) te kiezen en om te polen van west naar oost. (meer daarover in een
afzonderlijk aanvullend schrijven over de delta-loop(s)).

Rechts: voorbeeld van een 2 m delta loop beam met 8 elementen.(1 reflector,1 gevoed
element, en 6 directoren).
Links: de drager is een 70 cm lange PVC pijp, met minstens 2,5 cm diameter.
Het middelste element, de straler, staat op 25,5 cm afstand van de reflector.
De director staat op 56,6 cm van de reflector.
De spreiders die telkens een driehoek vormen zijn glasvezelstaven 2 cm dik, verkrijgbaar bv.
te Gentbrugge bij Cuprochimique.
Hun uiteinde past in de (drie) gaten die in de PVC buis geboord zijn, en ze worden daarin
vastgelijmd met epoxy-lijm.
2 m delta lus, gemaakt met PVC-buizen (Delta Loop for 2 meters) door VE0MVF, Mick
Findon.
Het oorspronkelijk idee van de volgende Delta-loop beam voor de 2 meter band kwam van
Paul M0PVN. De 2 m antenne voor 2 meter was bedoeld om op velddagen, en voor draagbare
toepassingen gebruikt te worden. Dit mondde uit in een goedkoop, interessant en klein
ontwerp met verrassend goede resultaten:

Benodigde bouwmaterialen:
35 mm diameter plastieken afvoerpijp.
20 mm kunststof leiding.
Koperdraad (type # 26 SWG)
Een eerste probleem dat opdook, was hoe ik 120° merktekenpunten kon aanbrengen op een
ronde buis. Ik drukte met de PC een cirkel met drie lijnen die onder hoeken van 120°
samenkwamen in een punt in het midden, knipte dit uit het printerpapier, hield dit tegen het
einde van de buis,en trok de merktekens over met een dikke viltstift. Dit is mogelijk door de
pijp eerst rechtop te zetten. In een stuk multiplex hout met 1 cm dikte, of een plastieken plaat
met dezelfde dikte, met de vorm op de foto’s hieronder, werd in het midden een gat geboord
van 35 mm, de pijp er door gestoken, en op de gemerkte en verlengde strepen werden drie
kunststof buizen uit het bouwmaterialen-lijstje gelegd, met 20 mm diameter, met hun
uiteinden passend in de even grote gaten, die bij voorbaat werden geboord in de centrale buis.
De drie kunststof buizen kunnen met halfronde beugels uit een autohandel of een loodgieterszaak of een doe-het-zelf zaak met koperen schroeven en bijbehorende moeren stevig
bevestigd worden op de onderliggende drager, maar die uitgevoerde bewerking is nog niet
weergegeven op de linkse foto en is ook niet zichtbaar op de rechtse. We hebben drie
dergelijke bouwsels nodig voor de antenne, en de lengte (kleiner dan λ/3) van de 20 mm
diameter kunststof pijpen zal afhangen van de gekozen centerfrequentie van de beam

Zoals op de rechtse foto moeten de drie delta steunen natuurlijk gelijnd zijn met elkaar.
Afmetingen:
Reflector-element: drie maal 77 cm.
Actief element (straler): drie maal 70 cm.
Director: drie maal 67 cm. Op deze drie maten zit 10 % tolerantie.
De straler staat op 25,5 cm van de reflector en de director staat op 56,6 cm van de reflector.
Balun: enkele mogelijke keuzen staan hieronder beschreven.
De giek of draagbalk van de drie elementen, is 70 cm lang.
Bij bekrachtiging van deze antenne met een verkleind vermogen op 145 MHz bleek de SGV
goed, namelijk 1:1,3 gemiddeld over de gehele 2 meter band. Metingen met een FT290
toonden bij het kiezen van andere richtingen met de antennemotor, t.o.v. de as van de hoofdstralingslob van het stralingsdiagram van de antenne aan, dat de zijwaartse en de
achterwaartse onderdrukking erg goed waren, na afstemming op een 2 m baken of repeater in
de gewenste richting en zin. De antenne bleek m.a.w. goed directioneel. Dit werd ook nog
gecontroleerd met een MFJ-analysator. De antenne is horizontaal gepolariseerd.

Alhoewel men een dergelijke symmetrische antenne rechtstreeks kan voeden met een lintlijn
(van bv. 75 Ω) zal dit een mis-aanpassing opleveren, want de gepaste Zo= 110 Ω of 120 Ω
voor 1 enkel element en voor een delta-loop met 2 elementen ongeveer 75 Ω. Men kan altijd
voeden met een zelf gemaakte 120 Ω kippenladder,maar veel OM’s beginnen daar liever niet
aan. In hetgeen volgt, staan een paar voorbeelden van een gepaste oplossing met ”Baluns
voor het voeden van delta-lus antennen”, door onder andere I6IBE. De baluns dienen om deze
symmetrische antenne op de juiste manier te kunnen voeden met een coaxiale kabel. Voedt
dus niet met een zogenaamde ‘mantelstroom smoorspoel’,want dat is brol en geen balun.
Binnenshuis ZHF delta lus, op te hangen voor een venster (VHF indoor delta loop) door K2ZS.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om zelf een 1:4 of 4:1 balun te maken met
een ringkern. Hieronder volgen alvast twee voorbeelden:

11 windingen geïsoleerde koperdraad nr. # 18 SWG met een totale lengte van 2 x 65 cm,
bifilair gewikkeld op een ferriet ringkern type T200-6 van Amidon.
Andere mogelijkheid voor een 1:4 balun (door I6IBE), gewikkeld op een ferriet staaf:

Uitvoering van een 4:1 balun, gewikkeld op een plastieken buis als drager.

Nog enkele voorbeelden van mogelijke 1:2 baluns voor het in het midden voeden van
de horizontale zijde van een delta-lus, of voor het voeden onderaan de delta lus waar
de twee schuine zijden samen komen:
a) door OE7OPJ

Ringkern
T80-2
T106-2
T130-2
T157-2
T200-2
T400-2

Toegelaten HF vermogen in watt.
60
100
150
250
400
1000

b) door I6IBE: twee uitvoeringen van een 2:1 of 1:2 balun.

17 rode windingen op een T-200/2 ringkern,
aangevuld met 8 bifilaire rood en zwarte windingen+ 9 windingen rode draad. (waarvan er
slechts 6 voorgesteld zijn op de rechtse ringkern).
Totale lengte van de delta lus = (300/MHz) x 0,97 meter.
Verkortingsfactor van de voedende coaxiale kabel: 0,66 tot 0,88.
70 cm 2 elementen delta loop door EB4HRA (in het spaans):

https://www.youtube.com/watch?v=B5uFf9acQ14
De auteur van deze video toont als lengte van 1 zijde van de driehoek ongeveer 25 cm, maar zijn
reflector is kleiner dan zijn straler, dus beiden moeten waarschijnlijk inzake afmetingen omgewisseld
worden. Bovendien past hij als lengte van de golflengte, niet [300/f(MHz)] x 0,97 toe, maar
[300/f(MHz)] x 1,05. Te onderzoeken dus, door experimenteren, welke van beide afmetingen de beste
resultaten oplevert.
Laag doorlaat filter voor een 144-146 MHz Tx/Rx met 160 MHz als afsnijfrequentie, uit
Wireless World.
Het volgend filter kan zowel gebruikt worden aan de ingang van een ATV ontvanger, als aan de uitgang
van een zender met 150 MHz als hoogste frequentie..

Het aantrekkelijke van dit filter is dat men vaste condensatoren kan gebruiken. De enige componenten
die men dan nog moet uitmeten, zijn de spoelen. Dit filter kan in een afgeschermd kastje met kleine
afmetingen van enkele centimeters per zijde ingebouwd worden. De verzwakking van het filter is
konstant tussen -35 dB en -40 dB tot 150 MHz. Dit is voor een belangrijk gedeelte te wijten aan de
vermindering in afmetingen van het filter. Miniatuurcondensatoren werden gebruikt zodat de draden zeer
kort kunnen gehouden worden.

Het filter wordt opgesteld op een staaf uit isolerend materiaal zoals eboniet of paxoline, en de
vier spoelen L2 tot L5 worden op plastieken staafjes met 3 mm diameter gewikkeld (polystyrene
of nylon) en vervolgens vastgezet in gaatjes in de centrale staaf. Alle spoelen worden in
dezelfde zin gewikkeld met geëmailleerde koperdraad. De naast elkaar liggende windingen
raken elkaar. Elke spoel wordt gewikkeld, vertrekkend vanop 15 cm vanaf de onderzijde van
de spoelvorm.

Links: afmetingen en vorm van de spoeldrager.
Rechts: bouw van 1 enkele spoel.

UHF-band doorlaat-filter voor de 70 cm ATV-band. (uit UKW-Berichte 3-75 door R.
Lenz).
Bij het ontwerpen van filters gaat men over het algemeen uit van ideale impedantieaanpassings- doorlaatkarakteristiek. Het filter is opgebouwd uit het in serie schakelen van de
laag-doorlaat en hoog-doorlaat cellen (volgens het reeds hogerstaand bekeken principe, en)
met de schema's:

Links: ZHF laag doorlaat filter Zi= Zo= 50 Ω
L1= 5 windingen koperdraad met 1,2 mm diameter op wikkelvorm met 5 mm diameter, de
windingen gespacieerd met 1 mm tussenafstand.
L2= 4,1 windingen, en verder zoals L1.
Rechts: ZHF hoog doorlaat filter Zi = Zo = 50 Ω
L3= 7,3 windingen, en verder zoals L1 hier boven.
L4= 8,8 windingen, en verder zoals L1.
Opvallend is het bijna symmetrische profiel en de bandbreedte van ongeveer 25 MHz.
Ook kan nog opgemerkt worden, dat ongewenste pieken buiten de band vooral veroorzaakt
worden door de nogal onvoorspelbare en komplexe impedantie van het filter voor frequenties
buiten het doorlaatbereik. tenslotte is ook de keuze van de condensatoren belangrijk.
Buiten het gewenste frequentiebereik, krijgen we een onverwachte piek te zien in het UHFgedeelte.
Op 490 MHz bedraagt de filterverzwakking slechts 13 dB, of 5 keer. Omdat deze frequentie ligt
in TV-band 4, kunnen er alsnog moeilijkheden ontstaan met een lokale zender; dit ondanks het
feit dat het filter er goed uitziet wanneer het "ge-sweept" wordt over het frequentiebereik
waarin het gebruikt wordt.
De resultaten van metingen tonen aan dat we niet alles tegelijk kunnen hebben: mooie
symmetrische karakteristieken van filters met een laag banddoorlaatverlies, een hoge Q-factor
en bijna identieke in- en uitgangsimpedanties.
Met pieken buiten de band hoeft echter nauwelijks rekening te worden gehouden, temeer daar
veel onbekende grootheden een rol spelen.
Wanneer men te maken krijgt met een sterk signaal buiten de band, heeft een 4-elements
Yagi-VHF of UHF-antenne een erg onvoorspelbare impedantie en dit geldt ook voor het filter.
De enige bekende en stabiele impedantie in de HF-keten van de ontvanger, is die van de
coaxkabel (50 of 75 Ω).
Het ongewenste signaal zal dan aan de filteringang niet de juiste impedantie vinden, en een
groot deel van het signaal zal in de kabel weerkaatst worden.om vervolgens weer door de
antenne gereflecteerd te worden. Het vertragingseffect van de coaxkabel, opgeteld bij de
onvermijdelijke faseverschuiving, veroorzaakt een staande golf. Het is duidelijk dat de filteringang zo reflectie-vrij mogelijk moet zijn voor de gewenste band. Anders zou een groot deel
van het UHF-signaal verloren gaan naar het actieve element, de straler van de antenne.
Verder moet ook het filterdoorlaat-verlies (= tussen-schakeldemping) zo klein mogelijk zijn,
omdat steile band-doorlaatkrommen veel filtersecties vereisen en daarom ook veel
componenten om het signaal door te geven - en geen van deze is ideaal, waar het verliezen
betreff.

Een totaal invoegverlies van 0,1 tot 1 dB is al een goed resultaat omdat elk doorlaatverlies
ongunstig werkt op de ruisfactor van het actieve element dat aan de filter-uitgang gekoppeld
is.
Filterconstructie:
Enkele nuttige tips voor de keuze van filtercomponenten en de mechanische opbouw om te
voldoen aan de VHF/UHF vereisten.
Het is verstandig de gebruikelijke VHF/UHF-konstruktiemethoden niet uit het oog te verliezen,
bijvoorbeeld gebruik voor zelf-dragende luchtspoelen verzilverde koperdraad (CuAg) van 1 mm diameter
of dikker. Zorg ervoor dat de spoelen In de verschilfende filtersekties elkaar niet kunnen "zien", om
ongewenste parasitaire koppelingen te voorkomen. Heeft men te maken met op printplaat gedrukte
spoelen, dan kan deze koppeling voorkomen worden door ze onder een hoek van 90° ten opzichte van
elkaar te plaatsen. Er zijn echter ook typen filters die gebaseerd zijn op inductieve of capacitieve koppeling van spoelen om een bepaalde bandbreedte te verkrijgen; bijvoorbeeld smalbandige helicoiïdale filters. De condensatoren moeten een geringe tolerantie hebben (1 tot 2%) en goede HF-karakteristieken
(NPO of verzilverde mica). Houdt de aansluitingen zo kort mogelijk om parasitaire zelfinduktie in de kring
te voorkomen; keramische schijfcondensatoren (eventueel SMD) voldoen het beste. Worden trimmers
gebruikt, dan verdienen buisvormige glas- of keramische condensatoren de voorkeur, vanwege hun lage
begincapaciteit (1 pF of minder). Wat de connectoren betreft, hebben 50 Ω uitvoeringen, zoals die in de
UHF-serie (PL259-SO239) de voorkeur. Soms zijn BNC- of N-connektoren nog beter.
Behuizing. Het filter zal best gemonteerd worden in een stevige metalen behuizing (gegoten uit éen
stuk) om te voorkomen dat sterke signalen de werking verstoren.
Een geheel ander filter:
Passief band doorlaat filter voor EZB toepassingen (PASSIVE AUDIO FILTER FOR
SSB).

Het schema toont het band doorlaat filter. Alle spoelen zijn een 88 mH toroïdaal type, dus
gewikkeld op een ronde magnetische ringkern, met telkens twee spoelen in serie of parallel
bedraad om de vereiste 88 of 22 mH zelfinductie te verkrijgen. Enkele spoelen zijn bekabeld
om respectievelijk 88, 22 en 44 mH te verkrijgen voor L1, L2, L3 en L4. De vijfde smoorspoel
L5 (88 mH) is op het uiteinde van de stapel gemonteerd met silicium rubberlijm of twee
componenten lijm. Omdat de printplaat waarop de spoelen staan, ook gebruikt wordt voor alle
aansluitingen van het filter, is dit laatste gemakkelijk te bedraden. Het is niet moeilijk enkele
banen op de printplaat te etsen om er de voorgestelde spoelen en condensatoren op vast te
solderen.
De 0,319 μF condensatoren werden met een digitale RLC-meter gekozen uit een reeks van
enkele 0,33 μF condensatoren waarvan de 3% tolerantie aan de lage kant lag. De 0,638 μF
waarde werd verkregen met een enkele 0,68 μF condensator die 6 procent was aan de lage
kant. De 1,276 μF waarden werden verkregen door de parallelschakeling van 1 μF en 0,33 μF
condensatoren, gekozen om 1,28 μF binnen de 3 procent tolerantie te verkrijgen.
Het detail van de berekende en de test– en meetresultaten als Chebyshev filter is:

De gewenste –3 dB frequenties waren 320 Hz en 2814 Hz. De gemeten –3 dB frequenties
waren 350 en 2730 Hz. Vanwege de betere Q aan het hoge uiteinde van de weergavekromme
(boven de 3 kHz), is de gemeten verzwakking bijna identiek aan de berekende verzwakking.
Echter, aan het lage einde (onder de 50 Hz is er een duidelijk verschil tussen de gemeten en
berekende weergaven, te wijten aan de veel lagere Q van de spoel die een functie is van de
frequentie. Niettegenstaande dat, presteert dit filter goed binnen de band waarvoor het
ontworpen en gebouwd is.
10,7 MHz band doorlaatfilter, door G0PPR
Het volgend 10,7 MHz band doorlaatfilter komt uit een zelfgebouwde spectrum analyzer door G0PPR,
maar is ook bruikbaar in tal van andere schakelingen zoals dubbel-superheterodyne ontvangers of FM
ontvangers, omdat dit de middenfrequentie is voor alle klassieke FM ontvangers. Uitleg is hier niet bij,
maar het 10,7 MHz schema is rechtuit en gemakkelijk na te bouwen.

Een zelfgebouwd 1090 Mhz interdigitaal band doorlaat filter voor het afstemmen van een
collineaire antenne, door Keptenkurk, 05/11/2015. (A homebrew 1090 Mhz
interdigital bandpassfilter for tuning a collinear antenna).

Tijdens het luisteren naar een breedband RTL SDR-ontvanger, uitgerust met een breedband
voorversterker, bestaat het risico dat de ontvanger overbelast geraakt door sterke zend- of GSMsignalen. Om dit te voorkomen, dient het hier beschreven filter. Alhoewel een filter met trilholten geschikt
is voor deze smalband toepassing, heb ik er voor gekozen om een interdigitaal filter te bouwen.
Ik vond koperen buisjes met een buitendiameter van 12 mm in de handel, dus het ontwerp werd daarop
gebaseerd.
Wat is SDR:
Merken we vooraf op, dat een gewone USB–stick met software zoals:” SDR-RTL”, inplugbaar in de
daartoe voorziene aansluiting op elke PC, een grote rol gespeeld heeft in de SDR-toepassing.
We bekijken in dat verband:
https://www.google.be/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=600&ei=ZXNKWqXsFo_C
wQLfzJmQDw&q=rtl+dongles&oq=rtl+dongles&gs_l=img.12..0i8i30k1j0i24k1.6211.10285.0.15887.14.
14.0.0.0.0.128.1261.1j10.11.0....0...1ac.1.64.img..3.11.1255.0..0j0i30k1.0.e2y1SAwJyEE#imgrc=CIvo
WGIkntcdIM
Ontwerpgegevens voor dit interdigitaal band doorlaat filter.
Aantal secties en elementen: 3.
Center frequentie: 1090 MHz
Doorlaat band rimpel: 1 dB.
Systeem impedantie: 75 Ω.
Afsnijfrequentie: 1085 MHz en 1095 MHz.
Bandbreedte (-3 dB): 10,9 MHz.
Instelbare bandbreedte: 9,2 MHz.
Filter Q: 99555.
Geschatte Qonbelast: 2712,84
Verlies, op basis van deze Q: 0,879 dB
Doorlaat band vertraging: 80,237 nanosec.
Diameter n een staaf: 12 mm.
Afstand tussen de eindplaat en de staven: 15 mm.
Breedte van dit grondvlak: 3 cm.
Nog enkele andere gegevens:
Kwart golflengte = 68,76 mm.
Lengte van een ingebouwd element: 59,89 mm.
Lengte tot het einde van een element: 60,38 mm.
Grondvlak breedte: 30 mm.
Staaf diameter: 12 mm
Eindplaat tot de centerlijn van een staaf: 15 mm.
Aftakpunt boven het kortgesloten einde: 2,82 mm.
Impedantie v.d. laatste staaf: 64,238 Ω.
Impedantie v.d. middelste staaf: 69,423 Ω.
Impedantie v.d. uitwendige aansluiting: 75 Ω.

Afmetingen in mm:
Einde naar het midden
Center naar center
0
0,00
1
15
55
2
70
55
3
125
0,00
4
140
Binnen-afmetingen van de behuizing.
Hoogte: 68,76 mm.
Lengte: 140 mm: dit is de volledige lengte, gemeten vanaf de invoer BNC tot de uitvoer BNC connector.
Diepte: 30 mm: dit is de afstand tussen het deksel en de bodemplaat.
De dooshoogte (in de richting van de staven) moet een kwartgolflengte zijn: 68,76 mm. Met "eindplaat"
in de tabel ‘ontwerp gegevens hier boven, worden de twee zijden bedoeld waarop de BNC connectoren
zijn aangebracht.

Manier om de staven of buisjes binnenin de doos te bevestigen
Binnenzicht: regelschroef-detail
Bouw details.
Merk op dat de staven (buisjes) uiteindelijk 5 mm korter moesten zijn dan de berekening voorschreef.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat in het oorspronkelijk ontwerp geen schroeven in de
behuizingsdoos voorzien werden. Om in resonantie te trillen, heb ik de buisjes verkort met 5 mm.
In de handel vond ik 10 mm messing muurpluggen die precies pasten in de koperen buisjes. Met een
M8-moer werden de koperen buisjes in de doos bevestigd zonder dat er gesoldeerd hoefde te worden.

Mijn behuizing is gemaakt van eenzijdig bedekte printplaat, die net sterk genoeg is om een stabiele
constructie te bieden. Merk op dat de foto’s gemaakt werden, voordat de 5 mm van de staven werd
afgesneden, om ze in resonantie te brengen.

De doos is gesloten. De onder- en bovenzijde worden bij elkaar gehouden door uitwendig aangebrachte
moeren en bouten. Een strook koperen vlechtwerk van een coaxkabel (hiervoor kon ik geen koperfolie
vinden) is gesoldeerd langs de bovenrand om te zorgen dat de doos goed gesloten is voor HF.
Antenne systeem met meerdere antennes op ZHF en UHF, en de daarin toegepaste
interdigitale filters.
Een interdigitaal filter met drie elementen werd speciaal gebouwd voor de ZHF band 470 MHz tot 530
MHz, waarvoor een 6 elementen yagi beschikbaar was. Deze UHF antenne kon gevoed worden met
ofwel een symmetrische lintkabel van 300 Ω of 75 Ω, of via een 50 Ω coaxiale kabel met bijpassende
balun. Uiteindelijk wordt het signaal van de UHF yagi over een versterker met hoge versterking gefilterd
met een interdigitaal filter. In een opstelling met meerdere dergelijke antennen kunnen de resulterende
signalen van de antennen gecombineerd worden met meerdere splitsers/combineerders (voeren 3,5 dB
verlies in), en uiteindelijk met 1 enkele coaxkabel naar een 5 dB versterker gevoerd, en van daar naar
ofwel 1 enkele ontvanger of zelfs naar meerdere (TV's). We merken op dat alle filters achter de
versterkers worden geplaatst, zodat de breedbandruis die door de versterkers wordt geproduceerd,
wordt uitgefilterd, en niet in het systeem terecht komt. (in het bijzonder van 470 MHz tot 482 MHz).

Een 480 MHz sperfilter is ontworpen om een storend signaal rond deze frequentie te elimineren, en
bestaat uit een spoel met twee windingen # nr.14 SWG koperdraad rond de as van een 6 mm boor
gewikkeld met de windingen op een afstand van elkaar, die gelijk is aan een draaddikte afstand.
De resulterende zelfinductie bedraagt dan 40 nH. Een trimmercondensator van 22 pF werd aan de
schakeling toegevoegd, en in die zin kan men ook het volgend filter bouwen, dat niet interdigitaal is,
maar niettemin erg interessant:

Gecombineerd 144 MHz laag doorlaat filter, en 432 MHz inkepings-sperfilter, door VE2ZAZ,
maart 2009.
Het volgend filter is samengesteld uit een serieschakeling van een laag doorlaatfilter voor de 2 m band
met L1 en C1, en een sperfilter voor de 70 cm met L2, L3 en C2.
Voor L1, L2, L3:
- Gebruik AWG18 draad, (1 mm diam.)
- Wikkel spoelen met 6 mm diameter
- Gebruik de spoeldraadafstand equiv. tot een draad diam
- Wikkel het aantal windingen aangegeven op schema.
Voor C1 en C2:
- Selecteer een bereik van een variabele condensator met de aangegeven waarde
- De aanbevolen variabele condensatorwaarde staat tussen haakjes.
- De regelbare condensatoren zijn keramische trimmers met 350 V werkspanning. Deze zijn goed
geschikt voor de 2 m band, voor ZHF vermogens van minstens 100 W.

Op de typische HF-manier werd, zoals zichtbaar op de rechtse foto, een koperen lamel op een teflon
drager, rechtstreeks gesoldeerd op de klemmen van de twee (N-type) connectoren.
Alles is in een metalen behuizing gemonteerd ter afscherming. Het voordeel van een dergelijk
resonantiefilter, is de ongevoeligheid voor veranderingen in de belastingsimpedantie omdat de
resonantiefrequentie van de L’s en C’s schakeling onafhankelijk is van de belasting (hoewel deze laatste
de Q van het filter zal veranderen). Dit filter laat men permanent tussengevoegd in de coaxiale kabel
naar de 2 m antenne zitten met de bedoeling de 70 cm energie te sperren en kort te sluiten, die de
gevoelige ingangsschakeling van de 2 m ontvanger zou kunnen beschadigen. Dit is in het bijzonder het
geval wanneer op dezelfde kabel, zoals hier boven uitgelegd meerdere antennes kunnen aangesloten
zijn, zoals niet alleen een 2 m yagi, maar ook nog vier 70 cm yagi-antennes voor EME maan-reflectie.
De middelste foto hier boven toont die vier antennes (in fase gevoed). Antenne-simulaties en praktische
ervaring hebben aangetoond dat de 2 m yagi een verwaarloosbare verslechtering van de 70 cm EMEantennes-combinatie prestaties zal veroorzaken, zolang deze 2 m antenne maar precies in het midden
van de vier 70 cm yagi's wordt geplaatst. Wanneer deze opmerking en aanbeveling niet wordt
nagevolgd, meet men 100 mW op de 2 m-antenne bij het verzenden van 300 W naar de 70 cm EMEgroep antennen. Er bestaat dan een koppeling van -35 dB tussen de twee soorten antennes, en dat is
nog teveel voor de ingang van het ontvanger gedeelte van de 2 m-Tx/Rx. Misschien helpt een
laagdoorlaatfilter aan de ingang van de 2 m ontvanger, maar dat wilde ik niet proberen wegens het
risico. Vandaar het laagdoorlaatfilter voor 2m, gecombineerd met een sperfilter voor 70 cm.
Een commerciële diplexer zou misschien ook het probleem oplossen, maar dat geld wou ik niet uitgeven,
ik wilde zelf een eenvoudige oplossing bouwen.
Prestaties, aangetoond door de volgende karakteristieke krommen:

Als nagestreefde doeleinden golden:
1) minstens 30 dB verzwakking van de 432 MHz frequentie;
2) het geringst mogelijk verlies op 144 tot 146 MHz (< 0,15 db);
3) de kleinst mogelijke SGV < 1:1,5;
4) een ZHF nuttig vermogen kunnen verwerken van minstens 100 W op 144 tot 146 MHz.
Andere uitvoering van het zelfde filter.

De gemeten doorlaatkromme voor de 2 m band staat hier onder links, en de gemeten sperfilter kromme
op 70 cm staat rechts.

De linkse grafiek benadrukt het zeer klein invoegverlies. Op 144 MHz. werd minder dan 0,1 dB gemeten.
De rechtse grafiek toont de inkeping op 432 MHz, met een diepte van meer dan 60 dB.
Er werd ook nog een terugkeerverlies gemeten van - 50 dB op 144 MHz, dit bij een VSWR van 1:1 die
daarmee overeenstemt.
De afstemming van dit filter bestaat uit het eerst wegfilteren van de 432 MHz, door een 432 MHz
signaalbron met een generator-niveau onder 1 mW of 0 dBm, en een HF-vermogenmeter, of een 432
MHz-ontvanger. Het aanpassen van C2 voor het kleinste signaal is het doel. De wikkelafstand van de
windingen van L3 kan ook gewijzigd worden, en C2 kan opnieuw worden geregeld, om ervoor te zorgen
dat de beste nulpunt bereikt kan worden. Het afstemmen is vrij scherp, dus ga voorzichtig te werk met
een schroevendraaier. Het toepassen van een HF-vermogenmeter en een signaalgenerator kan tamelijk
moeilijk zijn, omdat de energiemeter ook de harmonische sporen van de generator oppikt op 864 MHz
en 1296 MHz. Een dubbele controle met een 432 MHz ontvanger of een spectrumanalysator is, indien
mogelijk, een goed idee.
Een tweede stap in het afstemmingsproces bestaat uit het minimaliseren van de VSWR op 144 MHz.
Dit wordt gedaan door C1 in te stellen voor de beste VSWR wanneer een 144 MHz zender via het filter
verbonden is met een dummy load of antenne. Gebruik een legering genoeg vermogen om het risico op
beschadiging van de zender te vermijden. Als een goede VSWR niet kan worden gehaald, verander dan
de L1-wikkelingsspreiding en stem C1 opnieuw af voor de beste VSWR. Aanpassing van L2 kan daarbij
ook helpen bij het verkleinen van de VSWR. Verwacht weinig interactie tussen de twee filterfazen.
Maar toch is het aan te raden de afregel-stappen te herhalen, zodat elke interactie, zelfs klein, tussen de
twee filtersecties (laag doorlaat en hoog doorlaat) wordt voorkomen.
Met zo'n filter voel ik me niet nerveus voor mijn TS-2000 als ik 300 W voed met 70 cm in mijn EMEantenne-combinatie. Wel moet ik er voor zorgen dat ik mijn voorversterker van 70 cm niet opblaast,
wanneer ik 100 W toevoer naar mijn 2 m yagi.
Ander 2 m laag doorlaat filter, samen met een 70 cm sperrend inkeepfilter (‘notch’),
(door DL4XAV in UKW Berichte van 2011).
We bekijken een 2 m laag doorlaat filter met een 70 cm inkeping sperfilter tegen een voorversterker
blokkering op zowel 2 m als de 70 cm band, vooral handig wanneer antennes dicht bij elkaar zijn
opgesteld. Het filter is gebouwd in de L-C-L T-configuratie. Sluit het filter aan tussen de 2 m antenne en
de 2 m voorversterker om het doelmatig te laten werken op de beide banden. Het filter zal de 2 m
voorversterker ongevoelig maken voor 70 cm signalen, en tevens harmonischen die de 2 m zender zou
genereren en die vallen in de 70 cm band, kort sluiten. Indien het toegepast wordt als satelliet filter, zal
het ongewenste stralingen onderdrukken bij een 2 m uplink, met de gelijktijdige reductie van
blokkerende signalen van de 2 m voorversterker bij een70 cm uplink.

De twee voorgestelde spoelen tellen elk 4 windingen, gewikkeld op 6 mm diameter.
Verzwakking op 145, 5 slechts – 0,6 dB; verzwakking op 436,75 MHz = 78 dB.
Twee 22 pF filter condensatoren die oorspronkelijk voorzien waren, zijn vervangen door twee 70 cm λ/4
stubs, namelijk twee lengten van 11,3 cm van RG58 / RG213 in parallel, en met open uiteinde.
RG213 en RG58 hebben een capaciteit van ~ 100 pF per meter. Een notch-filter met RG58 / RG213 voor
435 MHz is 11,3 cm lang en heeft een capaciteit van ~ 11,3 pF. 22 pF zijn nodig voor het filter.
De twee kabelstukken, parallel verbonden, geven 22,6 pF. Na wat experimenteren, werd vastgesteld dat
het geheel goed werkt met de voorgestelde coaxiale kabels in parallel. Indien twee dergelijke filters
achter elkaar in serie opgesteld werden, vertoonde dat filtersysteem geen significant verbeterde
inkepings-sperfilter eigenschappen op 70 cm.
Mijn 2 m en 70 cm antennes voor het raam staan op een afstand van 2 m van elkaar. Ik ondervind door
mijn eigen zendsignaal op 2 m altijd de lichte invloed van de ontvangst op 70 cm, maar ik heb dat
kunnen verbeteren door een selectieve voorversterker te bouwen voor de 70 cm ontvanger.
Daarentegen kan mijn 2 m ontvanger zich niet goed teweer stellen tegen een 70 cm uplink-signaal.
Wanneer ik mijn 2 m Eggbeater-antenne gebruik, is die invloed veel kleiner, maar daar moet aan
toegevoegd worden dat die antenne zich op meer dan 10 m afstand bevindt van de twee reeds vermelde
antennes.

145,5 MHz karakteristieke kromme. met -0,6 dB verzwakking
karakteristieke kromme met 78 dB verzwakking

436,75 MHz

2 m inkepings- filters [144 MHz notch filters], in Radcom April 1982.
We hebben in hetgeen vooraf ging reeds kennis gemaakt met stub-filters, zodat we het principe van de
werking hier niet meer herhalen (afhankelijk van de lengte van een stub en zijn open of kortgesloten
uiteinde, doet hij dienst als spoel of condensator of afgestemde seriekring of afgestemde parallel
resonantiekring).
Dubbele stub inkervings filters voor 144 MHz zijn hier onder voorgesteld, samen met hun mechanische
opbouw.

Om praktische redenen werd 60 ohm TV-coaxiale kabel gebruikt met een verkortingsfactor van 0,66
waarmee rekening dient gehouden te worden voor onder meer het λ/4 lang stuk verbindingskabel, en de
lengte van de stubs.

A en C zijn 17 cm lang, D en F 33 cm, B 34 cm, E en G dienen om de filters te optimaliseren voor de TV
Band III, en zijn 12 cm lang.
De VHF omroep banden zijn, volgens de normen die gelden in sommige landen, en die daarom niet
noodzakelijk juist dezelfde zijn als de onze:
Band I: TV-kanalen 2 tot 4 (dubbele zijband of gedeeltelijke een zijband met video negatieve modulatie
en FM geluid.
Band II: 87 tot 108 MHz (hier 106 MHz) FM klank kanaal.
Band III: TV –kanalen 5 tot 11 (zoals band I: DSB/VSB met video negatieve modulatie, en FM klank).

Weergave kromme van drie verschillende dubbele stub sperrende inkepingsfilters:

Filter 1 = zonder enige frequentieband optimimalisering; Filters 2 en 3 zijn wel optimaal afgeregeld voor
de kleinst mogelijke verzwakking op kanaal 11 Band III, dat is 220 MHz.
ZHF radio-omroep doorlaatfilter voor de FM-band (VHF broadcast passband filter 88-107
MHz), door Christoph Petermann DF9CY, 1 July 1999. [uit UKW-Berichte].
In sommige gevallen is het ingangsfilter van een ZHF radio-omroep-ontvanger voor 87 tot 106
MHz niet selectief genoeg, of de ingangsantenne versterker is te gevoelig voor de straling van
sterke zenders buiten deze FM-band. Dan kan de selectiviteit verbeterd worden met het
volgend eenvoudig filter, waardoor de frequenties van de HF amateurbanden en hun eventuele
harmonische straling 15 tot 20 dB boven de FM doorlaatband, en minstens 35 dB onder de 55
MHz (6 m band) onderdrukt worden.

Ik heb reeds een aantal van deze filters gebouwd, zelfs voor mijn keuken-transistor-radio.
Zoals men kan tellen op het schema, bevat dit 100 MHz band doorlaat filter slechts 7
componenten.

Het filter werd gebouwd met SMD- (surface mounted device)-componenten op een epoxy
printplaat met geringe afmetingen van slechts enkele centimeters per zijde van het vierkant of
de rechthoek. Er is voor dit filter geen afstemming vereist. Het onderdrukt dus ook de 144 MHz
en 432 MHz amateurband.
Vijfde orde ZHF hoog doorlaat filter (5th order High Pass VHF-filter).
Soms ondervinden VHF-UHF moderne tranceivers problemen van Interferenties en kruismodulatie, veroorzaakt door commerciële FM-zenders (88-108 MHZ-band). Het volgende
schema toont een eenvoudig Batteworth hoog doorlaat ZHF-filter om deze problemen aan te
pakken.

Het filter wordt ondergebracht in een kleine doos uit gegoten aluminium. We houden er
rekening mee dat een filter voor meer dan 100 MHZ moeilijk te bouwen is zonder Invoegverlies. Wat de onderdelen betreft, is C1= C2 en bestaat uit klein trapeziumvormig stuk
dubbelzijdige met een koperlaag bedekte epoxy printplaat met afmetingen 50 x 25 mm.
Dit stuk epoxy PCB is dan gelijk aan een 40 pF condensator, en is een goed werkende,
eenvoudige en goedkope keuze voor dit filter. "J" is een messing plaatje om de trimmer CT
aan te sluiten op C1 & C2. Het moet dik en breed genoeg zijn om te kunnen werken als een
geleider en niet als een spoel met een zekere de goede werking verstorende zelfinductie.

CT zelf is een luchtcondensator op keramiek van hoge kwaliteit gebouwd, met de bedoeling
niet door te slaan, indien hij doorvloeid wordt door grote ZHF stromen, geleverd door het 5 tot
50 watt uitgangsvermogen van het Tx-gedeelte van zenders-ontvangers. Mijn ervaringen met
elk ander type condensatoren was... rook!. Een wisseloplossing voor deze trimmercondensator
is een combinatie van drie zilver-mica-condensatoren van 3,9pF met 400 V werkspanning in
parallel (totaal ongeveer 12 pF), voldoende robuust voor vermogens tot 5 watt. De afsnij –
weergave van dit filter, is hier boven in het midden weergegeven.

Het invoegingsverlies op de 2 m band (144-146 MHz) bedroeg 0,5 dB met N-type connectoren,
en 1,2 dB op de UHF-band, dit bij een ingestelde waarde van CT = 12 pF. De rechtse figuur
hier boven toont enkele constructiedetails voor L1 en L2 (2 windingen met 0,7 mm diameter
koperdraad, gewikkeld op een lucht-spoelvorm met 6,3 mm inwendige diameter).
De spoellengte= 1 cm, en de lengte van de twee buitenbenen= 1,2 cm.
Hernemen we de zin uit een hier boven staand artikel door VE2ZAZ: Een [commerciële]
diplexer zou misschien ook het probleem oplossen. Daarom bekijken we nog enkele diplezers
of duplexers:
Duplex werking.
Dit is de toestand, waarin één station uitzendt op de frequentie A en ontvangt op de frequentie
B, en het andere station zendt op de frequentie B en ontvangt op de frequentie A. "Duplex"
wordt opnieuw opgedeeld in twee delen Vollediger (Full) Duplex en Halve Duplex.
Volledige Duplex, hoewel niet "precies" correct, is de beste manier om het eenvoudig te
begrijpen, aan een telefoon te denken. Stel je voor dat de oortelefoon van je telefoon
verbonden is met het microfoongedeelte van de andere telefoon en dat de oortelefoon van de
andere telefoon verbonden is met de microfoon van je telefoon. Jij en de persoon met wie je
praat, kunnen tegelijkertijd praten en gehoord worden. (Dit is hoe een Repeater werkt,
hieronder meer ter herinnering).
Halve duplex: werkt op dezelfde manier als Volledige Duplex, maar omdat uw radio Tx/Rx niet
gelijktijdig kan zenden en ontvangen, moet u wachten tot de andere persoon klaar is met
spreken (of CW) zenden vooraleer u kunt terugzenden. Duplex klinkt dus als een ingewikkelde
manier van simplex. Maar als u een Repeater wilt gebruiken, moet u duplex instellen.
Laag doorlaat en hoog doorlaat diplexer filter van de zesde orde (6th Order Lo/Hi
diplexer Elliptic filter)

Deze basis diplexer bestaat uit twee parallel geschakelde filters, een hoog doorlaat/ laag
doorlaat, ofwel een band doorlaat/ band stop, die worden aangestuurd door dezelfde bron, en
ook parallel daarmee, de links staande LC-serie kring die ongewenste weerkaatsingen opvangt
en compenseert. De reactieve elementen worden berekend, uitgaande van de gekend
veronderstelde bronweerstand, omdat men de ingangs-filterweerstand of impedantie daaraan
wil aanpassen, om reflecties te vermijden.
Wanneer een even order-diplexer wordt gespecificeerd voor filters van het type Chebyshev of
Elliptisch, wordt de stopband automatisch aangepast om transmissie-scenario's naar nul of
oneindig in kaart te brengen. (meer uitleg over deze moderne filters en de betekenis van deze
woorden, in het volgend artikel).
De links voorgestelde diplexer wil een voorbeeld zijn van het feit dat diplexers of duplexers
niet alleen tot op de microgolf frequenties kunnen toegepast worden, maar ook op de gewone
HF banden. Dit elliptisch filter is het samengesteld uit een 30 MHz laag doorlaat filter, parallel
met een 40 Mhz hoog doorlaat filter en bevat links daarvan een parallelle compensator om de
reflecties binnen de centerfrequenties (30 tot 40 MHz in dit geval) ten minste -20 dB lager te
houden. We gaan verder niet in op deze schakeling, omdat we ons concentreren op
VHF/UHF/SHF.... toepassingen. Rechts staat er nog een grafiek met weerkaatsingen die men
wenst te onderdrukken in de 30 tot 40 MHz band.

Wat is een repeater?
Het is een apparaat dat bestaat uit een zender en een ontvanger. Het pikt uw uitzending op,
en zendt ze tegelijkertijd opnieuw uit. Een Repeater is een real-time of ogenblikkelijk werkend
relais-station met een veel groter bereik dan het geval zou zijn bij het zenden vanaf een
handbediende of mobiele radio. Een sterk basisstation is uitgerust met gespecialiseerde
"Repeater-antennes" die hoog boven de grond of het zeeniveau opgesteld zijn.
Ook stralen repeaters met een veel groter vermogen, dan aan de gelicencieerde OM toegelaten
is voor zijn/haar Tx/Rx. Dat betekent in concreto dat, indien mobiel 5 watt wordt uitgezonden,
juist genoeg om op ZHF of UHF 10 tot 1 km ver te geraken, en men zich binnen het bereik van
een geschikte repeater bevindt, het bereik zal verhoogd worden tot 50, 75 of zelfs 100 km.
Het voordeel t.o.v. simplex werken, dus rechtstreeks met elkaar op een frequentieband
communiceren ,is klaarblijkelijk. De signalen van de eigen Tx/Rx en die van de correspondent
hoeven enkel met een gerichte antenne naar de repeater gestuurd te worden, en uw
uitzendingen worden ogenblikkelijk voor beiden doorgezonden met een verzekerde veel betere
ontvangst, dus verbinding, dus aangenamer verlopend QSO. Vooraleer men deze betere
verbinding kan tot stand brengen, moet men drie gegevens te weten komen over de repeater.
1 de uitgangsfrequentie, 2 de verschuiving, 3 de toegangstoon.
1. De uitgangsfrequentie - Dit is de frequentie die je radio Tx/Rx zal instellen om de repeater
te "horen".
2. De verschuiving of frequentie ’shift’. Dit is het verschil tussen de uitgangsfrequentie en de
ingangsfrequentie. Er bestaat een standaard verschuivingsgrootte. Voor de 2 m band is dat 0,6
Mhz (of 600 Khz) en voor 70 cm (440 MHz) is het 5 Mhz.
Het is ook nodig de verschuivingsrichting te kennen, namelijk de frequentie (+) plus omhoog
of (-) min omlaag.
3. De toegangstoon - dit is een onhoorbare toon die ook bekend staat als CTCSS of PL.
Die toon wordt niet altijd toegepast, maar indien de repeater wel geprogrammeerd is voor een
toon, zal hij geen ontvangen signalen willen herhalen die geen toon bevatten.
Als men eenmaal deze gegevens geprogrammeerd in het geheugen opgeslagen heeft, is het
gewoon een kwestie van dat geheugenkanaal te selecteren en men zit in de ether in
verbeterde QSO-omstandigheden.
Diplexers (en Triplexers en Quadplexers) door WA6ILQ.
Het normale doel van een duplexer ,bestaat er in, om de gelijktijdige werking van een ontvanger en een
zender op dezelfde frequentieband met dezelfde antenne mogelijk te maken. Duplexers op de ZHF en
UHF zijn vervaardigd met meerdere trilholten of caviteiten, die zodanig opgesteld zijn, dat de piek (of dip,
terugslag, inkeping of ‘notch’) van elke holte wordt toegevoegd aan de vorige en de volgende, door
middel van kabels met een kritieke lengte.
Een diplexer (of triplexer of quadplexer) is een band doorlaat filter, meestal op L-C-basis, waarmee
meerdere zenders of ontvangers op verschillende banden, allen gelijktijdig kunnen werken met een
enkele en dezelfde voedingslijn, of antenne, of beiden kunnen. De algemene term is diplexer (di= 2,
twee banden / drie connectoren), maar het valt op d = 3, drie banden/vier connectoren) of een
quadplexer (quad= 4, vier banden/vijf connectoren. De diplexer, en triplexer, en quadplexer(s) zijn
ontworpen en gebouwd voor een bepaald frequentiebereik, maar wel verkrijgbaar of zelf bouwbaar in
veel verschillende combinaties van frequentiebanden.
Drie duplexer voorbeelden: [ met ‘radio’ wordt in hetgeen volgt, een Tx/Rx bedoeld].
1) Afzonderlijke 2 m en 440 MHz radio’s voeden (met behulp van een diplexer) van een enkele antenne,
die zodanig gebouwd is dat ze twee banden bestrijkt of...
2) een 6 m radio, een 2 m radio en een 440 MHz radio die een drie banden -antenne voedt (met behulp
van een triplexer), of...
3) een HF-radio [1,8 tot 30 MHz] en een 2 m-radio voeden via een diplexer waarvan de uitgang een
enkele coaxiale voedingslijn voedt. Aan het andere einde van die kabel staat een andere identieke
diplexer, die de op de coaxiale kabel toegevoerde informatie scheidt in afzonderlijke HF- en 2 m –
signalen naar hun respectievelijke antennes.

IK6LLJ’s Icom’s-verzameling.
4) Een ander voorbeeld betreft specifiek: een Icom 706Mk2G-radio,die twee antenne-aansluitingen
heeft: één is voor HF en 6 m, de andere is voor 2 m en UHF. Als je een afzonderlijke HF-antenne en een
6 m-antenne had, zou je een diplexer kunnen gebruiken met een splitsing tussen HF (1,8 tot 30 MHz) en
6 m om dat HF en de 6 m te splitsen naar twee afzonderlijk daarvoor geschikte antennes.
De splitsing kan aan de achterkant van de radio plaatsvinden omdat daar connectoren voorzien zijn om
met afzonderlijke HF- en 6 m-voedingskabels, de antennes te voeden. Wat de 2 m / en UHF-connector
betreft is op deze Icom een enkele connector voorzien voor een voedingskabel die voert naar een 2m /
UHF-dubbele bandantenne. Indien men de voorkeur geeft aan afzonderlijke 2 m- en UHF-antennes, is
het nodig op de (2 m)/UHF connector aan de achterzijde van de Icom, een diplexer aan te sluiten die de
splitsing zal uitvoeren tussen 2 m en UHF met twee coaxen naar de twee antennes. Dit kan eventueel
nog plaatsvinden via een geschikte versterker naar elke antenne om het invoegverlies te compenseren.
Dit, als men enkel wenst te ontvangen en niet te zenden.
Elke OM kan meer over deze systemen en antennes bekijken op de volgende gratis te kopieren
uitgaven, als literatuur voor de kerstdagen, oudejaarsavond, en nieuwjaarsdagen:
1)
http://lipcsey.gportal.hu/portal/lipcsey/upload/2088_1274194047_02956.pdf
=
praktische
uitvoeringen van VHF/UHF antennen.
2)
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/arrl/chap18.pdf = VHF/UHF/SHF/EHF zelf te bouwen
antennen, de microgolven inbegrepen.
3) https://ia601600.us.archive.org/7/items/TheArrlAntennaBook/Hall-TheArrlAntennaBook.pdf = ARRL
Antenna Handbook, niet de nieuwste uitgave, maar blijvend interessant.
4) http://wireless.ictp.it/handbook/Handbook.pdf
= Radio Laboratorium Handboek, nuttige en
aangenaam voorgestelde veelzijdige lectuur.
5) http://www.qsl.net/n1bwt/chap2.pdf = bouwplannen met afmetingen voor zelf te maken hoornantennes voor de microgolven /SHF / EHF..

6) “Transistoren, speciaal voor radioamateurs verklaard” (in het engels):
https://ia800808.us.archive.org/2/items/SolidStateDesignForTheRadioAmateur1986/Solid-State-Designfor-the-Radio-Amateur-1986.pdf
met filters en baluns vanaf blz.52. Duplexer blz. 119.Band doorlaat filters blz 237.
Een goedkope UHF/ZHF duplexer (A low cost UHF/VHF duplexer ), door VE3RGW, augustus
1997.

Duplexers voor radio’s die twee banden kunnen ontvangen, bestaan meestal uit een hoogdoorlaatfilter
en een laagdoorlaatfilter, gecombineerd in dezelfde behuizing.

Het laag doorlaat gedeelte voert een verzwakking in van 0,5 dB.
Het hoog doorlaat gedeelte voert een verzwakking in van 0,9 dB.
De twee filters zijn gebouwd op het zelfde stuk printplaat met koperen lamellen die geëtst zijn volgens
het hier boven staande schema. Het koperfolie patroon bevat twee groepen van de spoelen L1, L2, L3,
L4 en L5. Deze spoelen voltooien de schakeling, samen met de condensatoren C1, C2, C3, C3, C4, C5 en
C6. Alle secties zijn afgeschermd door een vertikale metalen plaat. Deze plaat kan gemaakt worden van
stukjes niet-geëtste dubbelzijdig bedrukte printplaat. Alle samenkomende en elkaar kruisende randen
moeten bedekt worden met gesmolten soldeertin. Aan de onderkant van de afschermende
scheidingswanden wordt een halfronde opening gemaakt,
waar doorheen de condensatoren uit het schema hier boven geleid worden. De printplaat hier rechts
boven toont waar de condensatoren zich op de foliekaart bevinden.
Afregeling van het filter.
Een wobbel-generator, die we zelf kunnen maken met de schema’s uit hetgeen voorafgaat, is het best
geschikt om de doorlaat kromme van het filter op het scherm van de
er mee samengaande KSO weer te geven. Indien geen sweep/tracking-generator beschikbaar is, kan
een (Z)HF generator dienen voor de afregeling, en een ander toestel dat zijn nut kan bewijzen is een
SGV-meter. De S.W.R-meter wordt tussen de zender/generator, en de ZHF- of UHF-ingang geplaatst.
Om de UHF-sectie af te regelen, wijzigt men de waarde van de 5 pf condensatoren (C4, C5, C6) tot
men het grootst mogelijk uitgangsvermogen meet op de antenne aansluiting, terwijl men tegelijkertijd
het geringste weerkaatst vermogen meet naar de UHF-aansluiting van het filter. Hoe groter de waarde
van de condensatoren, des te kleiner het tussenschakelverlies van het filter, maar hoe groter de kans om
interferenties van VHF-zijde uit, op te pikken. Men streeft naar een verlies rond de 0,5 dB. Invoegverlies (dB)= 10* log (uitgangsvermogen / ingangsvermogen).
Om de VHF-sectie af te stemmen, wijzigt men de waarde van C1 tot het gemeten weerkaatst
vermogen naar de ZHF-ingang zo klein mogelijk is, terwijl men de gepaarde condensatoren die C2 en C3

vormen (twee 22 pF in parallel maken 44 pF) geregeld worden totdat het grootste uitgangsvermogen
wordt waargenomen en opgetekend aan de antenne-poort. In het algemeen zal een kleinere waarde
van C2 en C3 het afrolpunt van het laagdoorlaatgedeelte dichter bij gewenste UHF-profielen brengen.
Vooraleer dit afrolpunt met grote steilheid groter is dan 250 MHz, zal min minder VHF-vermogenverliezen
noteren. Zodra het afrolpunt groter wordt dan 300 MHz zal deze toestand grote UHF verliezen
veroorzaken in de UHF-sectie. Net zoals tijdens de regeling van de UHF-sectie, zal men bij de VHF
afstemming streven naar een verlies dat niet boven de 0,3 dB uitkomt.
Na de afregeling van het ZHF en UHF gedeelte van het filter, kan men uitrekenen hoeveel er nog
overblijft van het hoogfrequent uitgangsvermogen van de zender nadat het filter tussen de
zenderuitgang en de antenne opgesteld werd: In het geval van 0,2 dB tussenschakelverlies, blijft er
over: uitgangsvermogen = 0,9545 x vermogen van de zender. Voor 0,5 dB verlies, blijft als
uitgangsvermogen = 0,8133 x vermogen van de zender. Anderzijds kan men dit filter ook de
ingangskring van VHF / UHF-ontvangers laten beschermen tegen oversturing van signalen, afkomstig
van te sterke gewenste of ongewenste naburige zenders. Alle condensatoren die i toegepast worden in
het filter, moeten hoogspanningstypes zijn (ten minste 0,5 kV werkspanning wordt aanbevolen). Zilver
mica condensatoren is de beste keuze, vooral indien men weinig verlies in het UHF-gedeelte van het
filter nastreeft.
Ingangs-duplex filter voor een VHF/UHF ontvanger (Front-end diplex filter for MAX3580).
Hier onder volgt de beschrijving van een diplex filter dat bestaat uit slechts vijf chip condensatoren en
twee chipi spoelen, een filter dat in dit bijzonder geval ontworpen is voor de MAX3580 DVB-TV [=
Digitale Video uitzending op aarde, dus niet per satelliet)-tuner met rechtuit versterking zonder
frequentie-omzetting. Het onderscheppingspunt van de tweede orde (IIP2) wordt verbeterd met ten
minste 25 dB ten koste van slechts 0,8 dB verslechtering van de ruis. Het diplexfilter is gekenmerkt door
typische isolaties van 15 dB van UHF-kanalen tijdens het afstemmen op een VHF-kanaal, en beter dan
32 dB van VHF-kanalen tijdens het afstemmen op een UHF-kanaal.

Een geïntegreerde ingangsschakelaar zorgt ervoor dat de MAX3580-afstemmer, éen van twee diplexfiltertakken kan kiezen om de gewenste band door te laten en signalen in de ongewenste band te
verwerpen. Deze functie is vooral gunstig voor DVB-T-toepassingen, waarbij het toegewezen
frequentiebereik twee afzonderlijke banden omvat. De scheiding van deze twee banden maakt een
keuze van een bepaalde tak van het diplexfilter mogelijk terwijl de andere band wordt gesperd, waardoor
het totale vervormingsgedrag van de tweede orde wordt verbeterd, omdat bijdragen aan de
tweedegraadsvervorming afkomstig zijn van de ongewenste band.
De geïntegreerde tuner heeft een ingangsbereikbereik van 170 MHz tot 230 MHz (VHF-III) en 470 MHz
tot 878 MHz (UHF).De geïntegreerde ingangsschakelaar is uitgerust met het links voorgestelde
diplexfilter, waarvan de rechtse grafiek de gemeten diplex filter verzwakking voorstelt en het
tussenschakelverlies. De twee diplexer-ingangen zijn verbonden met de antenne-invoer via een enkele
connector J35. De VHF-filteruitgang wordt aangesloten op de HF IN 2-pen, en de UHF-filteruitgang wordt
aangesloten op de HF IN 1-pen van de MAX3580.

Stuklijst van het diplexfilter.
Benaming

Aantal

Waarde

Tolerantie

Beschrijving

C145

1

33 pF

5%

condensator

C143

1

1,2 pF

0,1 pF

condensator

C159, C138, C144

3

4,7 pF

0.,25 pF

condensator

L15

1

47 nH

5%

L16

1

18 nH

5%

spoel
spoel

Wanneer men de ontvanger afstemt op een VHF-kanaal, wordt de ingangsschakelaar ingesteld om te
ontvangen via het laag doorlaat filter, dat de VHF-band doorlaat, en de UHF-band de doorgang weigert.
Op dezelfde manier wordt bij het afstemmen op een UHF-kanaal de ingangsschakelaar ingesteld om te
ontvangen via het hoog doorlaat filter, dat de UHF-band doorlaat, en de VHF-band verwerpt.
De uitschakeling van de niet-geselecteerde filter sectie vindt plaats binnen de MAX3580, met software
voor een invoer-kanaal keuze, waardoor de HF IN 2-pin kan gekozen worden voor de ontvangst van een
VHF-kanaal. Evenzo, om de HF IN -ingang te kiezen voor de ontvangst van een UHF-kanaal via de
invoer-selectie knop. Bij de afstemming op een VHF-kanaal worden de ongewenste UHF-kanalen
verzwakt met typisch 15 dB. Evenzo worden, wanneer afgestemd op een UHF-kanaal, de ongewenste
VHF-kanalen verzwakt met ten minste 32 dB. Deze oplossing minimaal impact op het totale ruisgetal.
De volgende tabel toont zowel de gemeten verbeteringen als de degradaties, dus verslechteringen aan,
op gebied van ruisgetal en IIP2 tweede orde vervorming:

LO (MHz)

200

F1 (MHz) F2 (MHz) IIP2 (dBm) IIP2 verbetering (dB) Ruisgetal Degradatie (dB)

470

670,5

49,6

35

0,2

470

230

700,5

46,3

31

0,8

700

230

470,5

56,1

38

0,2

Het besluit dat volgt uit deze metingen is,dat IIP2 verbeterde met 25 dB in het frequentie ingangsbereik
707,5 MHz tot 878 MHz, wanneer de plaatselijke oscillatorfrequentie van de ontvanger 170 MHz bedroeg,
en dat er algemeen een fel verbeterde verzwakking optrad van alle sterke storende signalen met
frequenties buiten de door deze
diplexer bevoordeligde VHF en UHF banden. Om tot dit besluit te komen werd ook de hierboven rechts
staande grafiek geraadpleegd.
23 cm band doorlaatfilter. (23 cm band-pass filter Simple band-pass filter for 23 cm Marwyn
and John's home pages).
Mijn 23 cm transverter was in actie getest, maar ik wilde er een laatste verbetering aan toevoegen, een
band doorlaat filter. Daar bestonden twee redenen voor. Ten eerste is het een goed toevoegsel, omdat
het de straling van buiten de band gelegen signalen merkelijk reduceert, ook indien deze door de
transverter zelf worden voortgebracht. Er bestaat echter al een goede filtering op de hoofdomvormer
van de transverter, en bovendien zijn de stuurtrap en de eindversterkers beiden afgestemd, dus niet
breedbandig. Het was echter voor mij ook een interessante oefening, omdat het een uitdaging was om
een filter te bouwen dat minder verliezen vertoonde dan een microstrip uitvoering. De tweede reden
was, dat de ontvangstzijde van de transverter volledig open is, in de betekenis van breedband.
Er bestaat geen filtering voor de twee MMIC-schakelingen aan de ingang, en dus is het filteren van bv.
sterke microgolf bronnen, voordat ze in de transverter terecht komen, een goed idee.
Een probleem was, dat de doos met de transverter, hoewel vrij groot, niet echt ruimte beschikbaar had
voor kwart golf resonatoren met de volledige 23 cm lengte. Ik vond een ontwerp voor een kort
afgestemd lijnfilter voor 144 MHz in een RSGB VHF/ UHF-handleiding, en schaalde de lijnen van mijn
ontwerp om naar 1,3 GHz, hetgeen een lijnlengte van 19 mm opleverde, dat is veel korter dan een
kwart golf.

Ik bezat een 8 mm diameter koperen buis, dus berekende met de zelfinductie, die een Lecherlijn van
19 mm opleverde, de capaciteitswaarde van een condensator die daarmee resoneert op 1296 MHz, en
dat leverde een 1,7pF condensator op. Ik heb een paar zuigertrimmers gevonden in wat overtollige
apparatuur in de junkbox, hier in de shack.
Deze trimmers vertonen een gering verlies, en ik heb er twee gekozen uit een tweetraps 1500 MHz band
doorlaat filter, gebouwd met microstriplijnen, en hoopte, hetgeen achteraf bleek te kloppen, dat 17pF
binnen het bereik van de zuigertrimmers zou liggen.

Hier is geen al te duidelijke foto van het filter, zoals het is gebouwd, zonder deksel. De trimmers zijn
vast gesoldeerd aan de achterste filterwand. De lijnen worden gesoldeerd tussen het grondvlak van de
basis en de trimmers. De ingangs- en uitgangsaansluitingen zijn aan de 8 mm diameter kwart golf
koperen buisjes gesoldeerd, net onder de middelpunten van hun lengte. Het filter werkt goed en vertoont
bijna geen invoegverlies.

Filter voor een andere band,,222 MHz, voor digitale TV op kanaal 13, dat is 210 tot 216 MHz
(A filter for 222 MHz, to move TV channel 44 (analog) to DTV channel 13, 210 to 216 MHz). Vergelijking
met 432 MHz en 144 MHz filters met dezelfde soort uitvoering, door W1GHZ.

Voor dit filter heb ik gekozen voor een aluminium behuizing 200 x130 x 50 mm. De striplijnen
lopen in deze versie evenwijdig met de korte afmeting van de doos, waardoor brede stroken
op een grotere afstand van elkaar kunnen geplaatst worden, hetgeen leidt tot een smallere
bandbreedte. De rechtse grafiek toont de prestaties van dit filter.

De bandbreedte is kleiner dan deze van het hier onder volgend 144 MHz filter, ongeveer 8
MHz met een soepele doorlaatband, en een iets hoger verlies, namelijk 1,1 dB. Dit is te
verwachten van filters met een kleinere bandbreedte, die een iets groter verlies hebben voor
dezelfde resonator- Q.
Ter vergelijking staat daarbij de grafiek van een militair filter F-197/U dat een kleiner verlies
vertoont, namelijk 0,7 dB, en het voert ook een iets grotere verzwakking (tot 10 dB meer) in
op de ongewenste frequenties. Het grootste deel van ongewenste ruis is afkomstig van andere
bronnen dan de kanaal 13 DTV-zender.
432 MHz.
Voor 432 MHz had ik de filterafmetingen berekend voor een 175 x 100 x 50 mm behuizing uit
gegoten aluminium, dus een robuuste doos. De striplijnen (koperen lamellen) zijn smaller,
maar de gekozen afmetingen zorgen nog steeds voor een kleine bandbreedte.
De weergavekromme van dit filter is behoorlijk scherp, met een bandbreedte van 11 MHz en
een verlies van1,25 dB.

Nadat het deksel stevig was vastgeschroefd om stijfheid te bieden, verliep de afregeling door
afstemming met de condensatoren, zonder moeilijkheden.
Aangezien de resonatoren in een filter niet een volledige kwartgolf lengte hebben, maar iets
kleiner, reageren ze niet op frequenties die vreemde harmonischen in de doorlaatband
vormen, in tegenstelling tot sommige andere filtertypen. Deze filters zijn dus vrij zijn van valse
weergaven tot ongeveer 1,5 GHz en een voeren een goede verzwakking in tot 144 MHz.
144 MHz.
Dit filter is erg scherp, met een bandbreedte van 2,5 MHz. De prijs die men betaalt voor die
smalle bandbreedte is een iets hoger invoegverlies, ongeveer 1,7 dB. Dit filter werd eenvoudig
afgesteld op het geringste verlies op 144,2 MHz met behulp van een zelf gebouwde
wobbulator.
Net als het 432 MHz-filter, heeft het 144 MHz filter een uitstekende rejectie voor frekwnties
buiten de 2 m band, zonder valse weergaven en dit filter zal alle uitzendradio- en tvfrequenties van de 2 m ontvanger blokkeren. De afstemcondensatoren zijn140 pF lucht
trimmer condensatoren uit Rusland.

Het maken van deze filters vereist meestal een zorgvuldige metaalbewerking, maar zonder
luxe uitrusting of speciale gereedschappen. Een boor en een schaar om dunne koperen of
messing lamellen op maat te snijden, moeten voldoende zijn om de klus te klaren. Markeer de
gaten voorzichtig - maak ruwe metingen met een liniaal en met een digitale schuifmaat.
Centreer de gatenlocaties en boor de gaten. Een handpons maakt schonere gaten zonder
bramen, dan wanneer men de openingen boort. Snij de striplijnen of lamellen op de gewenste
breedte, maar maak ze te lang. Buig de laatste 1,5 cm onder een rechte hoek, in een
bankschroef als je geen buigmachine hebt. Monteer een regelbare condensator op zijn plaats
in het verlengde van een striplijn die aan de onderzijde voorzien wordt van soldeerlippen.
Reinig alles met gedenatureerde alcohol om vet te verwijderen, en spoel vervolgens met water
af. Goed kontakt is afhankelijk van schone oppervlakken.
Het aansluitpunt met de in-en uit- connector moet passen.

Filter for 144 MHz. Rechts: detail van de afstemcondensator.
Afstemmen.
Indien men beschikt over een wobbulator, is afstemmen door het ‘sweepen’ over de ganse
gekozen band altijd gemakkelijker en visueel te volgen en
bij te regelen op het scherm van een KSO, dan met andere afstem middelen. Men ziet de
weergavekromme, en kan er de vorm naar wens van aanpassen.

De beste aanduider van
het ongewenst terugkeerverlies, veroorzaakt door het
tussenschakelen van een filter, is een SGV-meter. Het moet mogelijk zijn om een Return Loss
beter dan 20 dB te verwezenlijken op ten minste het belangrijkste deel van de bandbreedte,
met een goede transmissie doorlaatband vorm. Als men geen wobbulator heeft, stemt men
met de uitgangsspanning van een signaalgenerator af op de gewenste centerfrequentie en
regelt de condensatoren af voor het grootste uitgangsvermogen en de kleinste SGV. De filters
kunnen ook afgestemd worden op andere frequenties buiten de amateurbanden, indien nodig.
Zo kan de 144 MHz-versie worden afgestemd op 220 MHz, om signalen van andere soorten
zenders te beluisteren. Voor de VHF-banden, gebruik ik een filter tussen de antenne en de
voorversterker. Mijn breedband MMIC-voorversterkers hebben een ruisgetal van bijna 0,5 dB,
dus het totale ruisgetal met het filter is kleiner dan 2 dB. Voor hogere banden volgt het filter
op de voorversterker. Deze filters met een striplijn-constructie leveren zeer goede prestaties,
en kunnen gebouwd worden met bescheiden middelen en vaardigheden.
Via de componenten voor de SHF banden 9 cm, 6 cm, en З сm, komen we terecht in de
wereld van de golfpijpen. Ontworpen filters voor striplijnen zijn op die frequenties en
golflengten, moeilijk te produceren. Men kan soms nog wel de reeds bekeken ontwerp techniek
met interdigitale filters toepassen, of als wisseloplossing: golfgeleider-filters.
Deze laatsten vallen echter groter en zwaarder uit, en ze voeren een betrekkelijk grote
tussenschakel-verzwakking in.

Ze kunnen bestaan uit een koperen buisstuk (buissnijder!) De hoogte van de voorgestelde
twee dekplaten van 2 mm dikke koperen plaat met een vierkant oppervlak met een zijdelings
lengte a de zijlengte a, met aan weerskanten de connectoren BNC, SMA of dergelijke, kunnen
vervolledigd worden met schroeven en borgmoeren, als alternatief voor een golfpijpen
constructie met ronde pijpen. De buis voor een 10 GHz-filter kan afgesneden worden met een
loodgieter snijder. De voorgestelde bouw met koperen platen kan gesoldeerd worden.
Een afdekplaat wordt voorzien van een schroefgat voor een afstemschroef M4. Het hele filter
kan schoon gemaakt worden met schuurpapier en staalwol, en verzilverd. De volgende tabel
heeft betrekking op de schets:

BAND
9 cm
6 cm
3 cm

D (mm)
54
32
20

h (mm)
20
13
7

a (mm)
75
50
35

BEREIK (GHz)
2,2 - 4 , 5
5,5 - 7,6
9,5 - 1 2

Het filter voor 9 cm werkt ook op 13 cm. Verschillende replica's, vooral voor 6 cm, bewezen de
betrouwbare waarden uit de tabel. Wobbel-krommen zijn beschikbaar bij DF9LN. De invoeg
verzwakking van elk van deze drie filters bedraagt slechts 0,4 dB.

2304 MHz converter met de bedoeling deze 13 cm band te kunnen ontvangen met een 2 m
ontvanger.
Op de dubbele frequentie, Is een coaxiale kabel elektrisch een halve golflengte. Vermits de impedantie
op de lengte van de kabel zich elke halve golf verder herhaalt, verschaft de kortsluiting op het einde van
een stub, eveneens een kortsluiting over de antenneklemmen van de ontvanger. Deze techniek is bv.
effectief om 20 meter te verwijderen van-over de 40 meter antenneklemmen aan de ingang van een
ontvanger. Dergelijke overwegingen gelden ook voor een frequentie van bv. 2300 MHz.
We zetten nu 2304 MHz in de 13 cm band om naar 144 MHz, omdat weinigen een 13 cm ontvanger
bezitten.

Constructie van de 2304-MHz-omzetter.
We bekijken eerst het rechtse gedeelte, waar het versterkte signaal van een parabolische antenne wordt
toegepast op J2. De aftakking op L4 door de centergeleider van de connector J2 is zodanig gekozen dat
de antennespanning acht maal vergroot wordt naar de onderkant van L4 toe. De doorvoer tussen de
uitgang van de parabool en de ingang van J2 heeft plaats via een niet voorgestelde i 0,001 μF
condensator. Een eenvoudige uitvoer bekomt men door het kathode-uiteinde van CR2 te bevestigen aan
een aftakking op de spoel L5,en de 144 MHz informatie (bekomen door een zweving in de mengdiode
CR2) magnetisch over te koppelen naar L6 en de uitvoer J3. De luskoppeling tussen L en L6, moet
zorgvuldig afgeregeld worden voor het beste ruisgetal. Om op de Appollo-communicatiefrequentie van
2287 MHz af te stemmen op de ingang L2,zal het nodig zijn L2,L3 en L4 elk met 15 mm te verlengen, en
de frequentie van de plaatselijke oscillatorspanning op J1 te wijzigen tot 535,75 MHz (vertrekkend van
een 66,97 MHz-kristal en de daar achter geplaatste frequentie vermenigvuldigingsdiode CR1).
C4= 1 tot 10 pF miniatuur zuigercondensator.
C5= 3 tot 30 pF zuiger- of lucht condensator met regelbare capaciteit.
C6= doorvoercondensator, enkele honderden pF.
CR1= MC1622 frequentie vermenigvuldigingsdiode
CR2= HP2835 UHF/SHF mengdiode.
L1= 3 windingen koperdraad # nr.30 met 3 mm diameter.
L2, L3, L4= 8 mm diameter messing buis.
L5= 10 windingen koperdraad # nr.20 SWG, op 1 cm diameter lucht spoelvoer gewikkeld,
uitgeprobeerd om het beste ruisgetal te zoeken met de geringste ruis.
L6= 2 tot 3 windingen, gekoppeld met L5, windingen uitrekken of induwen voor de grootste

uitgangsspanning. Voor L6 geen te dunne koperdraad gebruiken.
---------------Opname van pianomuziek op de fonograaf voor een uitzending op oudejaarsavond in de jaren
1920:

Ook het volgende is radio-amateurisme:

QSL-kaart zonder woorden.

Links:: “Karel, overdrijf je niet een beetje met je radio-amateurisme? “
Rechts: “Dat is het pas opgerichte muzikaal quartet in onze gemeente. Het zijn radioamateurs die enkel
liedjes in morsecode spelen en zingen”.
==========
Addendum bij het hogerstaand interdigitaal filter voor 1090 MHz:
1) de volgende url: http://www.websdr.org
= web SDR radio Hier kan men weken lang luisteren naar CW of fonie, te kiezen uit éen van de vele
stations, en de door hen aangeboden frequentiebanden, bv. kiesbaar tussen 80 m en 2 m of 70 cm.

De afstemming van de frequentieschaal kan men instellen tussen zeer selectief voor CW, tot breed voor
AM of FM met daartussen USB of LSB. Een aanrader om het eens te proberen. Daal af met scrolling en
klik links op een http naar keuze.

