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

Deel 17
De volgende pioniers hebben de filters uitgedacht en ontworpen, en liggen aan de basis van
de verdere ontwikkeling ervan.

George Campbell 1870-1954

Zobel 1887-1970

Cauer 1900 tot 1945

Wilhelm Cauer studeerde computer technieken in de USA, en werkte daar voor de Bell Telephone
Company op het gebied van analyse en synthese van elektrische filters.
Wilhelm Cauer werd doodgeschoten in april 1945 bij de verovering van Berlijn door de Russische
soldaten.
Na den oorlog waren in de ‘Amerikaanse stock’s’ duitse oorlogs-ontvangers en zenders te koop voor bijna
geen geld, met de ontvangstbuisjes RV12P2000, en de mooie en goed presterende zendbuizen LS50
(+voet), maar vooral met prachtige tandwiel-aandrijvingen voor de verdraaiing van de as van de
afstemcondensator, dit alles in een stevige behuizing uit gegoten lichtgewicht aluminium ondergebracht
Enkele voorbeelden:

Links: Fern Funker D2; midden: Feldfunker R-105; rechts: Fu H ontvanger.

Duitse wereldoorlog II, radio-ontvanger: https://www.youtube.com/watch?v=k2ktcPwFV1U
Duitse Wehrmacht ontvanger (WOII):
https://www.youtube.com/watch?v=9t8VTuLCjds
Een mooie verzameling duitse telecom-apparatuur uit de periode 1941 tot 1944 is te bekijken op:
https://www.nonstopsystems.com/radio/hellschreiber-mil-tx-rx.htm (naar beneden scrollen om de
afbeeldingen te ontdekken).

Rechts: door de duitsers buitgemaakte Russische VHF-ontvanger type A7B (220 MHz tot 300 MHz).
Voor verzamelaars van radio-oorlogsapparatuur uit een Russisch museum:
http://www.rrl-museum.cqham.ru/new_page_10.htm
Helicoïdale filters voor VHF en UHF ontvangers (uit: Rob's Web).
Zoals nu voldoende bekend is, kunnen helicoïdale filters met voordeel worden toegepast in VHF en UHF
ontvangers vanwege hun compaktheid, goede eigenschappen en hoge Q op frequenties boven de 100
MHz. De bekende fabrikant van spoelenmateriaal TOKO bracht vorig jaar een reeks kant-en-klaar
helicoïdale filters op de markt voor een 70 cm converter. Met dergelijke filtters is het op VHF en UHF
mogelijk geworden om een grote MF-selectiviteit te bereiken, bijna zo goed als bij kristalfilters.Wij
ontlenen veel van de hier gegeven informatie aan een artikel uit Radio & Electronics World (januari
1982). Het grondprincipe van een helicoïdaal filter, is een kwart golflengte transmissielijn in een feitelijk
verliesvrij diëlectricum. De bereikte Q-factor benadert dan die van een trilholte, en hieruit volgt dat de
hete kant van een spiraalvormige spoel binnen een trilholte een zeer hoge impedantie heeft.

Een helicoïdaal filter zoals we dat voor amateurgebruik kennen.

Aangezien de Q van het filter in hoge mate bepaald wordt door de afstemcondensator, wordt meestal de
parasitaire capaciteit van het spoeleinde als afstemcondensator gebruikt. Deze kapaciteit wordt zo klein
mogelijk gehouden,om de hoge Q te bewaren. Bij een ontwerp moet terdege rekening worden gehouden
met veranderingen in de capaciteit door temperatuur- of mechanische oorzaken. Bij de hieronder
getekende resonator wordt de onbelaste Q berekend uit Qo= 50*D*√fo waarin D de doorsnede van de
"holte" is (in 1 x 2,5 cm als maat-eenheid), en fo de resonantiefrequentie in MHz. Het aantal windingen N
wordt berekend uit N= 1900/fo*D en de afstand tussen de windingen is γ= (fo*D2/2300) in (1 x 2,5
cm), indien B= (b+D/2) en γ kleiner is dan d/2.

Helicoidale resonatoren.
Helicoïdale resonatoren worden o.a.in duplexers [=>lagerstaand] gebruikt als afgestemde koaxiale
caviteiten,met een zeer grote Q-factor. (meer dan 1000). De helicoïdale resonatoren kunnen zowel op
ZHF als HF gebied toegepast worden,en de versterkers waarin ze dienen, zijn dan zeer weinig onderhevig
aan kruismodulatie, zelfs wanneer er zenders werken in de onmiddelljke nabijheid van een gewenst
station. We bekijken enkele helicoïdale resonatoren met 25; dB rejectie van buiten de gewenste band
gelegen signalen. Door de hoge Q-factor (700) is de bandbreedte klein, dus de selektiviteit groot.
De resonator bestaat uit een spoel,of een aantal spoelen, die elk omringd zijn door een afscherming.
Het geheel werkt op de laagste eigen resonantie-frequentie. Het onderste uiteinde van elke spoel is
rechtstreeks met de afscherming verbonden, Het ander uiteinde is vrij opgesteld om een zo groot
mogelitjke waarde van de Q-factor te kunnen handhaven. De Q-factor zal een weinig dalen, wanneer
men tussen het vrije uiteinde van de spoel, en de afscherming, een afstemcondensator met kleine
waarde opstelt om het systeem af te stemmen over een smal segment van het frequentiespektrurn.
De op deze plaats gebruikte condensator,moet van een bijzonder goede kwaliteit zijn. Aan de afwerking
van de spoel en van de afscherming, moet er veel.zorg besteed worden. De afscherming moet
bv.ongewenste koppelingen tussen de verschillende resonator-secties te voorkomen. Nochtans zou men
de boven- on de onderzijde van de afscherming in feite mogen openlaten, zonder vermindering van het
rendement. Resonatoren worden typisch in groepjes: van twee gebruikt, alhoewel men er meerdere in
serie mag plaatsen,om een grotere selektiviteit te verkrijgen. Wanneer men er echter 4 of 5 na elkaar
zou plaatsen,zou het tussenschakelverlies te groot worden,en de selektiviteit misschien zelfs te groot.
Men verkrijgt gemakkelijk met het eerste filter, een 2 dB verzwakking, maar de volgende 5 of 10 dB zijn
moeilijker te verwezenlijken. Men kan op verschillende manieren koppelen tussen de verschillende
secties van een resonator. Luskoppeling, probe-koppeling (met een koperen staafje als ‘sonde’), en
vensterkoppeling, voldoen allen goed op de ZHF. Vensterkoppeling is het moeilijkste juist in te stellen.

Sonde-koppeling is het gemakkelijkste te maken met een stijve draad, dichtbij de betrokken spoel(en)
en evenwijdig daarmee opgesteld.
Andere ontwerp-formules (dan hier boven) betreffende vorm en afmetingen van helicoïdale kringen, met
de maten rechtstreeks in centimeters:

Over de rechts staande uitdrukkingen:
d= gemiddelde diameter (cm) van de spiraalvormige spoel.
D= binnendiameter (cm) van de cirkelvormige afscherming (buiten-buis).
S= lengte (cm) van 1 zijde van de vierkante afscherming/behuizing.
H= hoogte (cm) van de afscherming.
f= resonantie- frequentie (MHz).
fd= resonantiefrequentie (MHz) in aanwezigheid van een isolator als diëlektrische steun voor de binnenspoel.
Q= onbelaste Q (=Q0) van een met lucht gevulde resonator.
N= aantal windingen van de spiraalvormige spoel.
p= metrische stap (windingen/cm) van de spoel of helix.
Z0= karakteristieke impedantie (ohm) van de met lucht gevulde helicoïdale transmissielijn.
g= draaddiameter (cm); maar kan ook de afstand (= γ uit de vorige) zijn tussen twee naast elkaar
liggende windingen.
Nog meer over deze opvatting:
De grootte van LC-resonatoren hangt sterk af van de gekozen frequentie.In een band tot honderd
megahertz is een bandbreedte onder 1 procent, dus een goede selectiviteit niet gemakkelijk te
verkrijgen.
Het filterverlies hangt af van de vereiste percentage bandbreedte en de soort resonator.
We bekijken hier nog eens twee types helicoïdale resonatoren,namelijk met cirkelvormige of vierkante
buitenmantel.

Naarmate de frequenties in het ZHF-gebied stijgen, wordt de constructie van filters moeilijker, tenzij
men voor HF boven 10 MHz tot 30 MHz kiest en ZHF en UHF beneden de 1300 MHz, oplosbaar met de
helicoïdale resonator. Dit type resonator gelijkt op een afgeschermde spoel maar werkt als een resonante
kwart golf transmissielijnsectie. Hoog in- en uitkoppeling worden bereikt door middel van een aftakking
op de spoel, of een koppellus in de holte nabij het geaarde einde (= met sterk magnetisch veld) of een
sonde in de buurt van het niet geaarde uiteinde (sterk elektrisch veld) of door een diafragma in de
gemeenschappelijke afschermking tussen twee naast elkaar liggende compartimenten.
Het helicoïdale filter volgens IRE (= Institute of Radio Engineers).
Coaxiale resonantiekringen met een splraalvormige binnengeleider, zijn voor het eerst beschreven
geweest in: ‘Proceedings of the IRE’, in 1959.
Principíële bouw van een dergelijke ring:

Door de centergeleider spiraalvormig uit te voeren, kan de lengte van de koaxiale kring, die anders λ/4
is,verkleind worden. Dit brengt met zich mee dat men (niet alleen in ZHF en UHF, maar) in het HFspectrum tot laag in frequentie kan neerdalen met dergelijke uitvoeringen, namelijk tot 10 MHz, en dit
met behoud van een zeer goede kwaliteitsfactor van de kring, een Q die men met andere technieken niet
kan bereiken.
Het warme uiteinde van de kring, is het vrije bovenste uiteinde van de spiraal. Het koude uiteinde, is de
verbinding van de onderkant van de spoelvormige binnengeleider, met de bodem van de uitwendige
cilinder. De buitenzijde van deze laatste cilinder is natuurlijk ook ‘koud’, d.w.z. op massa-potentiaal.
Er zijn geen uitwendige magnetische en/of elektrische velden aanwezig, binnen natuurlijk wel.
Verloop van spanning, stroom (en de veldsterkte) langs de kring.
De elektrische veldsterktelijnen zijn afhankelijk van het spanningsverloop langs de lijn, en de
magnetische veldlijnen van het stroomverloop.

Links:het spanningsverloop als functie van de afstand tot de kortsluitplaats onderaan
de binnengeleider. U 0 = grootste waarde van de spannng.
Rechts: het stroomverloop als functie van de afstand tot de kortsluitplaats. I 0 =
grootste waarde van de stroom.
Men ziet, dat aan het vrije uiteinde h van de spiraal een maximum van de spanning en een minimum
van de stroom ligt. Ter plaatse van h moet voor het steunen van de binnengeleider een isolator uit zeer
goed diëlektrisch materiaal (bv. trolituul) toegepast worden, omdat een dempingsweerstand op die
plaats, de Q-factor sterk zou doen dalen. In het punt 0 moet daarentegen een goede kortsluiting
aangebracht worden,omdat een siechte las, dus een grote overgangsweerstand op die plaats, grote
verliezen zou veroorzaken.

Het is dus nodig te zorgen voor een goed geleidende verbinding tussen de spoel en de wand.
In de binnengeleider van de topkring vloeit er een wisselstroom van de spoel, over de verbinding naar de
wand en van de wand, als verschuivingsstroom, terug naar de spoel. De verliezen in de kring hangen
daarom af van het materiaal van de spoel, van de wand en van het diëlektrikum, waarmee de
spiraalvormige binnengeleider ondersteund is. Beneden de 1©0 MHz is het in feite niet nodig de spoelen
wegens het huideffekt te verzilveren, en de Q-factor wordt er ook niet veel door verbeterd, maar wel
voorkomt men er oxidatie mee. Zoals de in streeplijn getekende krommen in de rechtse figuur aantonen,
is het mogelijk, parallelresonanties te bekomen op andere frequenties, en wel op oneven veelvouden van
de grondfrequentie. Het is ook mogelijk dat er bij een geschikte koppeling, serieresonanties optreden, die
zich voordoen op even veelvouden van de grondfrequentie. Dan bevinden er zich aan de beide uiteinden
van de spiraal, spanningsknopen en stroombuiken.
Ontwerp en berekening.
Om een dergelijke kring te ontwerpen, gaat men het best uit van de gewenste grondfrequentie f, en van
de binnendiameter D van de buitenste koperen buis. De grootst mogelijke waarde van de Q-factor is
dan:
met D in mm en f in MHz. Hoe groter de diameter is,des te groter is de Q-factor.
Het hoogfrequent dringt bij 10 MHz ongeveer 0,02 mm diep in de wand, waaruit volgt, dat men met een
wanddikte van 0,5 mm tot 1 mm kan volstaan.
De hoogte H= 2D+D/4+D/4 van de buitengeleider hangt ook af van de hoogte h= 2D van de
spoelvormige binnengeleider, en daarom berekent men deze op het laatst.Indien men 10 % verlies
toestaat op de vooraf berekende waarde van de Q-factor, dan is de spoeldiameter d gegeven door d=
0,45*D tot 0,6*D. Voor de hoogte van de spoel geldt: h>d. In vele gevallen is h= 1,5*d. Voor de
berekening van het aantal windingen W neemt men aan, dat d= 0,55*D. Dan wordt Q= 48500/(f*D)
met f in MHz en D in mm. Indien d kleiner is dan 0,55*D, dan is de berekende waarde een weinig te
klein.
De met de voorgestelde formules berekende waarden, stemmen nochtans algemeen gezien goed
overeen met de.praktijk. Uit de hoogte h van de spoei, en uit het aantal windingen W, kan men nu de
afstand g= γ tussen twee naast elkaar liggende windingen berekenen: g= h/W mm. De draaddikte b=
do hangt in mindere mate af van de gekozen hoogte van de spoel. Hiervoor geldt:
h= 1,5*d
b= 0,4 tot 0,6*g (mm) tot eventueel
h= 4*d
b= 0,5 tot 0,7*g (mm)
Men kan de hoogte h van de spoel nog zodanig veranderen, dat men gunstige waarden verkrijgt voor g
en b.
Wanneer men de hoogte h van de spoel vastgelegd heeft, volgt daaruit de hoogte H van de uitwendige
koperen cilinder, die de spoel omgeeft. H= h + D/2.
Berekeningsvoorbeeld:
We wensen een helicoïdale kring te berekenen voor f= 145 MHz met de zojuist voorgestelde formules.
De enige keuze die we zelf moeten maken, afhankelijk van het materiaal dat we in de junkbox van de
shack reeds hebben, of wat we bij de loodgieter of in de supermarkt kunnen vinden, is de diameter van
de buitenbuis.
We kiezen 5 cm als diameter van de buitenste koperen cilinder, dus D= 50 (mm).
Dan is Q= 1,9*50*[√(145)]= 1144. B=bandbreedte= fo/Q= (145 x 103)/1144= 126,7 kHz
Afmetingen van de inwendige spoel: d= 0,55 x 50= 27,5 mm of 2,75 cm diameter van de spoelvorm (=
op lucht gewikkeld) voor de windingen.
W= 48500/(145 x 50)= 6,69 windingen. We kunnen kiezen tussen 6 windingen en de spoel wat
samenduwen,of 7 windingen en de spoel wat uitrekken.

h= 1,5*d= 1,5*27,5= 41,25 mm of 4,13 cm als hoogte van de gewikkelde spoel.
g= 41,25/6,69= 6,16 mm onderlinge afstand tussen elke twee aan elkaar grenzende spoelen, dus
afgerond 6 mm.
Wat de diameter of draaddikte b=d o betreft, kunnen we kiezen tussen een vermenigvuldigingsfactor
0,4 of 0,6 kiezen. Nemen we de dunste draad, dan is:
b= 0,4 x 6,16= 2,5 mm diameter voor de te wikkelen koperdraad. Men kan hem natuurlijk ook dikker
kiezen= 3 mm of meer, als we op de duur maar niet de binnenkant van de buitencilinder raken met onze
spoel.
H= h + D/2= 41,25 + 25= 66,25 mm of 6,63 cm als hoogte van de uitwendige cilinder.
De afgewerkte kring kan er, sterk vergroot, als volgt uitzien

Indien de berekening van de spoel te groot uitvalt, is dat te wijten aan de diëlektriciteitskonstante van
het spoellichaam, waardoor de capaciteit van de wikkeling vergroot wordt. Omdat de L/C verhouding van
deze kringen zeer groot is, heeft een kleine verandering van de capaciteit, veel invloed.
Beneden de 10 MHz, worden de afmetingen van de resonator te groot.
Anderzijds is de bovenste frequentiegrens bereikt, wanneer men voor de binnengeleider minder dan drie
windingen nodig heeft.
In dat geval is men beter af met een coaxiale kring met een rechte centergeleider, die betere resultaten
zal opleveren, met een grotere Q-factor.
Equivalente schakeling.
Men kan een helicoïdale resonator niet door een enkele gelijkwaardige kring vervangen.
Wanneer men zich beperkt tot de grondfrequentie, dan toekomt men als equivalent schema een parallelresonantiekring:

Men kan de helicoïdale resonator niet door één enkele gelijkwaardige kring vervangen.
Men zou de optredende resonanties op hogere frequenties kunnen voorstellen, door het in serie
schakelen van gelijkaardige afgestemde parallelkringen, zoals in (b).
Wanneer men zich beperkt tot de grondfrequentie, dan bekomt men.een enkeleparallel resonantiekring.
Hierbij moet men vooropstellen, dat deze kringen elkaar niet wederzijds beïnvloeden, waardoor er
bijkomende serieresonanties zouden optreden.
Wat nu het gedrag ais seriekring betreft bij een laagohmige koppeling, kan men deze op een
gelijkaardige manier beschrijven door overeenkomstig afgestemde serieresonantiekringen.
Opbouw, en praktisch voorbeeld met een afstemming door een capaciteitsdiode (of door 2 stuk’s
daarvan).
De resonator bestaat uit een spoel, of een aantal spoelen, die elk omringd zijn door een afscherming.
Hiervoor kan eventueel een enkelzijdige Cu-printplaat dienen. Een uiteinde van de spoel is daarmee
verbonden door dit deel rechtstreeks aan de afscherming te solderen.
Tussen het vrije uiteinde van de spoel en de afscherming is er plaats voor een afstemcondensator,
namelijk in het volgende voorbeeld een vaste condensator, met in serie een capaciteitsdiode.
De toegepaste varicap is een BA102 (C= 20 tot 45 pF en Q= 65).
Als bijkornende regelmogelijkheid werd parallel met de varactor een regelbare condensator voorzien.
De spoelen zijn gewikkeld op porseleinen kernen met koperdraad van 0,6 mm diameter.
Het kastje heeft als afmetingen 6 cm x 7,5 cm x 3 cm. De binnenzijde ervan is vertind.
De twee resonatoren (kastjes) zijn met elkaar gekoppeld doorheen een 1 cm x 0,4 cm grote opening in
de scheidingswand. Via een weerstand van 12 kΩ wordt de regelspanning op de varicap toegepast.
De 50 Ω aftakking aan de in- en uitgang ligt op 1/4-e winding van het geaarde uiteinde van de spoel.
In elk van de spoelen zit er een regelbare magnetische kern.

Getekend door Verheyden Florent en DeRoost Freddy, studenten technisch ingenieur in het labo
elektronica, R.H.T.S., Lindenlei 14, Gent.
De linkse figuur geeft het algemene schema, terwijl de rechtse de praktische uitvoering toont.
R= 12 kΩ; D1= BA102; D2= BA102; C1= C2= 560 pF
Metingen en resultaten, door Verheyden Florent en DeRoost Freddy in het Labo HF en elektronica, tijdens
het ontwerpen van een helicoidaal filter als resonator voor de HF en ZHF banden:
f= 28 MHz; D= 75 mm; d= 37, 5 mm; h= 60 mm; Q= 48500.
Andere mogelijke waarden: f= 28 MHz; D= 115 mm; d= 63 mm; h= 90 mm (tot 148 mm); Q= 1150.
Gebruikte apparatuur: Rhode en Schwarz polyskop type SWOB (als wobbulator gebruikt); voeding:
Philips.
Bij het doorwobbelen van het filter, blijkt de -3 dB bandbreedte kleiner dan verwacht,maar op gebied van
de frequentieverandering door de sturing van de capaciteitsdioden, is dit een goed en soepel ontwerp
gebleken.
In - en uitkoppelen. (volgens de figuur rechts hieronder).
Versterkingsbuizën, of transistoren, hebben op hoge frequenties een betrekkelijk kleine ingangsweerstand, die de parallelkring, waarover ze met hun ingang staan, sterk dempen, en in het bijzonder,
de hier beschreven helicoïdale kringen die impedarrbies op resonantie hebben, die tot 1MΩ belopen.
Het heeft aldus weinig zin, het vrije boven-uiteinde van de spiraal, met het rooster van een buis of de
basis van een transistor te verbinden. Mën kan beter proberen, de weerstand bitj resonantie neer te
transformeren. Vermits er, benevens het axiaal magneetveld van de spoel,nog een coaxiaal of azimuthveld aanwezig is, kan men met dat veld koppelen. Het is aan te bevelen slechts inductief te koppelen,
omdat de L/C verhouding van de kring groot is.Om deze reden is men verplicht te transformieren, want
de ingangscapaciteit van de buis of de transistor zou de kring te sterk verstemmen.

Het verloop van de resonantieweerstand langs een spoel van het filter kent, wat ongewenste
harmonischen betreft, een ander verloop dan de grondgolf.
Bij de derde harmonische ligt het eerste maximum van de resonantie-weerstand, grafische voorgesteld,
op een derde van de afstand op de x-as, maar wanneer de kring belast wordt, zullen de harmonischen
niet meer harmonisch liggen, maar ze zullen praktisch verdwijnen.
432 MHz voorversterker met helicoïdale kringen.
De volgende voorversterker, werkt met een drievoudig afgestemde helicoïdale kring. Men kan de
versterker afstemmen tussen 410 en 520 MHz.
De transistoren zijn in GB schakeling opgesteld.
In GE-schakeling werkte de versterker stabiel, maar de versterking en de sein/ruis verhouding waren
veel slechter.
De op de ingang toegepaste, in amplitude (30%) -gemoduleerde seinen, komen boven de ruis uit, vanaf
0,1 μV, en telegrafiesignalen worden hoorbaar vanaf 0,03 μV.
Het kastje is gemaakt uit printplaat.

R1= R6= 1 kΩ 1/4 W; R2= R4=2,2 kΩ 1/4 W; R3= R5= 10 kΩ 1/4-W; C2= C5= 22 pF; C1= C3= C4=
C6= trimmer 3 pF; L1= L2= L3= L4= 3 windingen vertinde draad met 1,2 mm diameter, gewikkeld op
een inwendige diameter van 5 tot 6 mm en 10 tot 15 mm lengte.
De ontkoppel doorvoer condensatoren C7 en C8 zijn er van 1,5 nF. De aftakking voor de antenne ligt op
1/2 winding van het koude einde van de spoel L1.
Uitgangskoppellus L5: 1 winding in kableerdraad op een spoelvorn met 12 mm inwendige diameter.
Voorbeeld van praktische uitvoering:

Bovenzicht met daar onder zijzicht. De twee transistoren (bv.BF115) zijn vastgesoldeerd in
een opening van de twee tussenschotten.
Enkele bouwstenen voor een 145 MHz superheterodyne ontvanger.
Hoog frequent versterker met twee achter elkaar volgende ZHF trappen met BF115
transistoren met telkens een daarbij behorende helicoïdale resonator.
Niet-lineaire-menging veroorzaakt mengprodukten van de harmonischen van de voornaamste
ingangsfrequenties, met de plaatselijke oscillatorspanningen: fo ±1/2, 1/3, 1/4, en van de MF.
In een enkelvoudige mengtrap overheersen de even termen,en in het bijzonder kan de spanning met
frequentie fo ±(1/2)fMF een te groot niveau bereiken. De kruismodulatie-eigenschappen, worden sterk
beinvloed door de AGC/AVC-werking. Dit is de reden,waarom soms besloten wordt om een niet
vertraagde-geregelde AVC/ASR toe te passen op de HF versterkerstrappen, bijvoorbeeld bij een BF115
als HF versterker in geaarde basis schakeling, met een kollektorbelasting, vertegenwoordigd door een
helicoïdaal filter. De helicoïdale resonator, met een kapacitieve koppeling, gelijkt op een serie-afgestemde
kring met een 150 Ω weerstand op resonantie. De belastirig, die de transistor ziet met de afgestemde
parallelkring in de collektor, wordt door de helicoïdale resonator-impedantie gewijzigd, en stijgt niet uit
boven de dynamische impedantie van de afgestemde uitgangskring.
Het capacitief gedeelte van de afgestemde uitgangsketen, vormt een capacitieve optransformator t.o.v.
de transistor, in kombinatie met de koppelcondensator, en dit, op de resonantiefrequentie van het
netwerk. Het is niet praktisch met deze transformatie, een kollektorbelasting na te streven, die groter is
dan 2 kΩ, omdat de strooicapaciteiten zich dan te sterk laten gelden.

De geaarde basis y-parameters van de BF115 werden gemeten in de volgende omstandigheden:
kollektorspanning= -9 V, kollektorstroom 2 mA, frequentie 150 MHz. De gemiddelde gemeten yparameter-waarden waren: y11= 45 - j16 mmho; y21= -25 +j40 mmho; y12:= 0 - j0,3 mmho; y22=
0,2+ j2,32.mmho. Dë ingangsadmittantie yin van de vierpool, is bij een belastingsadmittantie gL + jbL
gegeven door:

Voor een afgestemde versterker, mag er met een kleine fout, erondersteld worden
dat: b 22 + b L = b uit + b L = 0. Bijgevolg hebben we

Indien men hierin voor een praktische schakeling met een transistor , een belasting
veronderstelt van 2 kΩ, haalt men hieruit:

gin= 45 - (0,3*40)/(0,2 + 0,5)= 28 mmho
(0,3*23)/0,7]= - 26 mmho.

en
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Wenst men een toegevoegde impedantie-aanpassing aan de ingang, dan moet de
generator-admittantie gelijk zijn aan Y i = (28 + j26) mmho.
We berekenen de vermogenversterking G van de versterker uit:

= (2129/0,5)*(0,5/28)= 76 of 18,8 dB.
na vervanging in deze uitdrukking van de gepaste waarden.
D e bandbreedte van een afgestemde kring is functie van de belaste Q die zelf een functie is van de
onbelaste Qo. Deze laatste is bij een helicoïdale resonator, ruwweg e en fu n cti e van het volume
van het uitwendig cilindrisch omhulsel, en vergroot met d e afmeting. De belaste Q is een functie van de
koppeling tussen de generator en de belasting. Verkleint men deze koppeling, dan vergroot de belaste Q
ten koste van het tussenschakelverlies dat in deze soort toepassingen bv. 8 dB kan bedragen.
De resonatoren worden ontworpen voor bv. een onbelaste Qo van 400. Voor de afmetingen van de
inwendige spoel en van de buitengeleider, afhankelijk van de gekozen centerfrequentie, kunnen we de
beredenering van het hier boven uitgewerkte berekeningsvoorbeeld voor f= 145 MHz volgen.

De buitenste geleider is doosvormig met een rechthoekige doorsnede.
De koppelopening meet in dit geval 8,4 mm diameter,en wordt geboord bovenaan de afscherming.
Deze laatste is uit 1 mm dik verzilverd messing vervaardigd met een 0,05 mm dikke zilverlaag. Elk van
de twee spoelen in het filter bestaat uit 15,5 windingen koperdraad n° 20, dichtgewikkeld en zodanig
uitgerokken of sarnengeduwd, dat de voorziene rjuimte met dieafmeting volledig gevuld is.
De spoelvormen bestaan uit PTFE (=teflon) voor minimum verliezen. Fijnafstemming komt tot stand
door een verzilverde messing schroef bovenaan de cilindrische buitengeleider, in de schroefvormige
binnengelelder te draaien. De afstemming is betrekkelijk scherp en het komt er op aan, een goede
kwaliteit te kiezen voor alle mechanische komponenten.
Re s u lt at en .
De gemeten kenmerkèn van twee versterkertrappen in casade, kunnen als volgt samengevat worden:
totale versterking
18 dB
totaal ruisgetal
8,3 dB
versterking van elke versterker 17 dB
ruisgetal van de eerste versterker 8 dB
tussenschakelverlies van elk filter 8 dB
totale (3 dB) bandbreedte
800 kHz
weergave op + 5 MHz
- 4,2 dB
weergave op - 5 MHz
- 70 dB
totaal stroomverbruik
4 mA
voedingsspanning
13,8 V.

De vo l ge n de gr a f i ek , to on t d e t ot a l e we e rg a ve v a n d e t w ee ve r st e rke r tr a pp e n tu s s en 14 0 MH z e n 18 5 MH z :

Grafiek opgenomen bij een kapacitieve koppeling en een Qo > 400, met een invoegverzwakking van 8
dB voor de twee trappen BF115+helicoïdale resonatoren samen achter elkaar. 0 dB= 50 μV.
Normaal zou de spiegelfrequentie 128 dB verzwakt moeten zijn. Te wijten aan de lek rond de coaxiale
plugs, meet men in de praktijk een verzwakking tussen de 95 dB en 117 dB.
De plaatselijke oscillator.
Deze bestaat uit een BF115 kristaloscillator op 38,925 MHz, gevolgd door een frequentieverviervoudiger.
De oscillator moet 700 mV afleveren in 50 Ω (10 mW naar de mengtrap) op 155,7 MHz bii een
frequentiestabiliteit, beter dan 1,5 kHz in het temperatuurbereik tussen 10°C en + 40 °C.
De oscillator iis een GB schakeling. De terugkoppeling gebeurt tussen de kollektor en de emitter. Het
kristal werkt in serieresonantie.De afstemcondensator wordt zodanig.ingesteld, dat de oscillator een
maximale uitgangsspanning afgeeft.
De voedingsspanning van de oscillator is gestabiliseerd voor een goede frequentiestabiliteit.
Een tweede BF115 is in GB schakeling, capacltief gekoppeld met de oscillator. Door de niet lineaire
kollektor-basis capaciteit, werkt deze transistor als een frequentievermenigvuldiger (x4). Het rendement
van de frequentievermenigvuldiging wordt verbeterd door een bijkomende kring, afgestemd op de
gewenste harmonische. De uitgangsspanning van de verviervoudiger is capacitief gekoppeld met de lage
ingangsimpedantie van de mengtransistor.
De MF versterker.
Deze versterkt lineair op 10,7 MHz.
Het ontvangstgedeelte van de Johnson 2 meter zender-ontvanger.
Het ingangsgedeelte van de ontvanger, de mengtrap inbegrepen, is uitgerust met helicoïdale filters, en
heeft 0,1 μV tot 0,2 μV gevoeligheid. De verwerping van spiegelbeelden wordt daardoor vergemakkelijkt,
en de sein/ruis verhouding verbeterd. Als ZHF versterker dient een dual gate M0SFET, inwendig
beschermd door dioden, en een JFET die werkt als eerste mengtrap, want we hebben te doen met een
dubbelsuper en de eerste MF is 10,7 MHz, en de tweede 455 kHz. De koppeling tussen de ZHF versterker
en de mengtrap is tot stand gebracht met helicoïdale kringen. Een dergelijke kring heeft een grote
impedantie, een geringe capaciteit, en bestaat uit een spoel en een condensator, ondergebracht in een
afschermende trilholte.

Men maakt de zelfinductie van de spoel zo groot mogelijk, voor 145 MHz kan de spoel bv. bestaan uit 14
windingen nr.12, opgesteld in een metalen kastje van 2,5 cm x 2,5 cm x 5 cm. Zowel de spoel als de
binnenzijde van het kastje, zijn verzilverd. De spoel heeft 15 mm inwendige diameter en ze wordt
afgestemd met een 7 pF miniatuur regelbare condensator. De 50 Ω aftakking aan de ingang ligt op 1/4
winding van het geaarde uiteinde van de spoel. De twee afzonderlijke resonatoren per helicoïdaal filter
zijn met elkaar gekoppeld doorheen een 1 cm x 0,6 cm grote (venster) opening in de scheidingswand.

Wenst men na de eerste mengtrap, ongewenst optredende stoorspanningen klein te houden, dan moet
er een "zuiver" sein geinjekteerd worden, d.w.z. een oscillatorspanning met een goede golfvorm.
Men kan deze bv. betrekken van een 44,766 MHz kristaloscillator. Deze is gevolgd door een frequentieverdrievoudiger, die zelf gevolgd is door een zeer selektief dubbelafgestemde schakeling, die dan
tenslotte de gewenste frequentie [ 44,766 x 3= 134,3 MHz] aflevert. Men injecteert de oscillatorspanning
op de source van de JFET menger. [145 - 134,3= 10,7 MHz]. Wenst men sterke binnenkomende seinen
te verwerken zonder vervorming,dan moet men wel met een zeker vermogen de source van de JFET
sturen. Daarom is de kristaloscillator en zijn frequentie-vermenigvuldigingsketen nog gevolgd door een
scheidingsversterker, waarvan de uitgangsspanning nog gaat doorheen een dubbel afgestemd bandfilter,
waarover bv. de opvattingen kunnen gevolgd worden van Bob, VE7BPO, maar dan met aangepaste
waarden van de componenten:

De uitgang van de mengtrap wordt toegepast op een 10,7 MHz middenfrequent transformator (met 13
kHz bandbreedte), en de 10,7 MHz MF versterker geeft uit op de tweede mengtrap, waar een omzetting
naar 455 kHz plaatsvindt voor een verdere MF versterking (en begrenzing in het geval van FM
ontvangst).

2 m converter met een helicoidaal filter vooraan de ingangsschakeling.
Door het toenemend aantal zenders in het ZHF gebied,is het raadzaam om aan de ontvangstkant van
een Tx/Rx de nodige voorzorgen te nemen, om de ontvangst, ondanks de komst van ongewenste sterke
stations (en de daarmee samengaande. kruismodulatieproblemen) in de gunstigste voorwaarden te laten
plaats-vinden. Tevens tracht men het zijbandgeruis van oscillatoren uit te schakelen, en de lineariteit van
de versterkingstrappen te verbeteren.
De ingangsschakeling.
De hieronder volgende 2 meter omzetter munt uit door zijn eenvoud,en grote kruismodulatiebestandheid. Men kan de antenne aansluiten op een aftakking van de ingangsspoel van een helicoïdaal
filter, dat via een breedbandige transformatorkring uitgeeft op de ingang van een dual gate FET 3N200 of
40673.

Het door de antenne afgegeven sein kornt over een betrekkelijk breedbandige kring terecht op een in
gate-schakelirng werkende hoogstroom-veldeffekttransistor (type BF 246) met 20 mA/V steilheid.
De ingangsweerstand van de FET en de antenneweerstand, zijn bij benadering gelijk.
Deze voorversterker staat voor de mengtrap,om de selectiviteit van de totale schakeling te vergroten
t.o.v. het toenemend aantal sterke radio-en TV- zenders, en de voortdurende uitbreiding van straalverbindingen, vooral in grote steden, hetgeen leidt tot ontvangststoringvn door intermudulatie.
Zo bereikt men bij toepassing van een goede transistor, een IM-onderdrukking van 80 dB. Een optimale
verhouding tussen de gevoeligheid en de selectiviteit verkrijgt men, indien voor de HF-versterker een
drievoudig bandfilter wordt toegepast, en het versterkte signaal via een tweevoudig filter naar de
mengtrap wordt toegevoerd.
De JFET transistor is in staat, zeer grote seinen op een lineaire manier te versterken. De gekozen
generatorweerstand moet gelijk zijn aan de beste waarde voor de ruisaanpassing. De transistor is belast
met een tweekrings induktief gekoppeld bandfilter, waarvan de primaire en secundaire wikkeling
afgestemd is met 10 pF.
Als mengtransistor gebruikt men een dual gate FET 3N200 of 40673. De oscillatorspanning die de menger
stuurt, moet ongeveer 0,7 V groot zi,jn,en wordt geleverd door een kwartsoscillator in het
frequentiebereik van 136,365 tot 136,435 MHz. De spoel aan de uitgang van de schakeling, is op 9 MHz
afgestemd en. de aftakking is zodanig gekozen, dat de resonantieweerstand van de kring
neergetransformeerd wordt naar 500 Ω, dat is de ingangsweerstand van het kwartsfilter.
De breedbandige transformatorkring stuurt zijn uitgangssping naar de ingang van een dual gate FET
3N200. Deze laatste kan nog bijgeregeld worden door een niet voorgestelde schakeling met PIN-dioden,
gevolgd door een een tweetraps-regelversterker.

Gegevens van de schakeling (schema).
Mddenfrequentiie= 9 MHz.
Ingangsweerstand= 60 Ω.
SGV <1,6
Uitgangsweerstand = 50 0 Ω p a ral l el m et 20 tot 30 pF.
Vermogenversterking= 24 dB.
Ruisgetal F< 6 dB.
Voeding= +12 V/20 mA.
Spiegeldemping= - 30 dB zonder ingangsbandfilter.
- 65 dB met ingangsbandfilter.
Sein/ruis verhouding = 10 dB blj Ue= 0,1 μV en B=. 2 ,4 kHz.
Een (10 m signaal omgezet naar) 70 cm zender mengtrap versterker, door PA0DKO, D.
Kooijstra, in een oud nummer van Electron van de Veron.
Een 70 centimeter transverter moet in regel zijn met de huidige eisen van de PTT (60 dB onderdrukking
van de oscillatorspanning). De mengtrap plus de eerste versterkertrappen moeten aan deze eis voldoen,
vermits van een lineaire versterker met transistoren geen al te grote selectiviteit valt te verwachten.
De balansmengtrap onderdrukkingsresultaten bleken niet voldoende,met 55 dB onderdrukking. Daarom
werd besloten een hot carrier diode menger toe te passen, een schakeling, die bij een juiste aanpassing
en uitsturing reeds een onderdrukking geeft van 35 dB van het oscillatorsignaal. Een nadeel van een
dergelijke mengtrap is, dat er zeer weinig vermogen aan de uitgang verschijnt, althans bij laag
vermogen DBM-mengers zoals de SBL-1. Na de SBL-1 volgen de versterkertrappen met 2 × BFY-90.
Het schema van een 70 cm zender mengtrapversterker:

Het oscillatorsignaal is afkomstig uit een oscillator van DJ4LB, waarvan de laatste transistor vervangen is
door een BF223 (zie UKW Berichte nr. 4 van 1972). De mengtrap werd zover uitgestuurd dat de 15e
harmonische van een 28 MHz signaal 70 dB onderdrukt bleef ten opzichte van het hoofdsignaal. Het
uitgangsvermogen na de tweede BFY-90 bedroeg 15 mW; het sturend vermogen van het 28 MHz signaal
was kleiner dan 1 milliwatt. De verzwakking van het oscillatorsignaal bedroeg nu 40 tot 50 dB, doch het
signaal (404 MHz - 28 MHz ) was met moeite 30 dB onderdrukt. Immers, het spiegelsignaal komt even
hard uit de SBL-1 als het gewenste signaal (404 MHz + 28 MHz) zodat een goed filter uitkomst moest
brengen.
L1= L2= L3= L4= Lecher, 55 mm lang, koperdraad 4 mm2; voor aftakpunten (maten): zie schema.
L5= 2 windingen, wikkeldiameter 3 mm, spoel-lengte 4 mm, draaddikte 0,8 mm.
L6= Lecher 40 mm. met 1 aangegeven ferriet kraal.
Het helicoïdaal filter is hieronder getekend Het verzwakte het 404 MHz signaal minstens 30 dB
en het (404 MHz naar 28 MHz) signaal minstens 50 dB terwijl de doorlaatdemping ± 1 dB
bedroeg.

Constructie van het helicoïdaal filter.
Het filter is binnenwerks 40 × 26 × 52 mm; het is gemaakt van stevig blik. De spoel telt vier
windingen, gerekend van het punt waar het signaal wordt toe-of afgevoerd. De spoel is op het
tussenschot vastgesoldeerd. Eerst wordt het bakje in elkaar gesoldeerd, daarna wordt de spoel
gemonteerd. De spoelen zijn zo diep in het bakje aangebracht dat de hete kant van de spoel
op gelijke hoogte ligt met de bovenkant van het gat in het tussenschot. Wanneer het filter is
afgeregeld, wordt het vastgesoldeerd aan de bodemplaat (printplaat) van de zender-menger.
Voor het spoeltje geldt: gebruikte draad van 2,5 mm2, wikkelhoogte 15 mm, wikkeldiameter
12 mm. De in de tekening gegeven maten zijn allen in mm gegeven. Nadat de mengtrap,
versterkertrappen en filter waren samengebouwd, waren de ongewenste produkten meer dan
75 dB onderdrukt. Na het filter volgt nog een versterker-trap met een 2N3866 die ongeveer 70
mW afgeeft. Hiermee kan men bijvoorbeeld een aantal transistoren aansturen (zie UKW
Berichte nr.3 van 1973). Verder dient men bij de laatste trap een laagdoorlaatfilter te
monteren om de harmonischen voldoende te onderdrukken.
Wat de afregeling betreft het volgende. Alles afregelen in het midden van de band voor max.
uitgangsvermogen tot dit konstant blijft over ongeveer 2 MHz.Het 28 MHz signaal wordt uit
een ohmse bron toegevoerd (50 ohm). Er wordt zoveel 28 MHz signaal toegevoerd dat de
2N3866 18 mA collektorstroom trekt; z'n ruststroom wordt ingesteld op 6 mA. Het helicoïdaal
filter kan het gemakkelijkst in de band gebracht worden door het voor de 70 cm ontvanger te
plaatsen, een sterk signaal toe te voeren, en af te regelen op maximum S-meter uitslag.
Een ander probleem is vaak nog, dat het 28 MHz signaal niet voldoende 'schoon' is, maar
nevensignalen rond de 28 MHz bevat. Metingen aan een paar commerciële alle banden
transceivertjes leerden, dat exemplaren met een PLL-VFO veel gunstiger uit de bus kwamen
dan toestellen met een meng-VFO. Bij het exemplaar met het PLL systeem was alleen het
oscillatorsignaal meetbaar terwijl bij het meng-VFO-geval diverse signalen rondom het
hoofdsignaal aanwezig waren. Door toepassing van een smal afstembaar band doorlaat filter
op 28 MHz kan men diverse ongewenste produkten buiten de transverter houden.
De beschreven zendermengtrap-versterker is gebouwd in een doos van stevig blik of printplaat
met de afmetingen 60 × 25 × 160 mm. De trimmers van L1-L4 en de doorvoer-condensatoren
zijn in de omhoog staande randen gesoldeerd. De beide BFY90's zitten in de tussenschotten
gesoldeerd. Het filter is, nadat het in de band is gebracht, vastgesoldeerd op de bodem van de
doos.

Ander voorbeeld:

Een filter dat harmonischen onderdrukt die vallen binnen de 432 MHz ATV-band.
De harmonischen van de amateurband frequenties, als stoorders van de televisie-ontvangst.
Harmonischen van het frequentiebereik van de amateurbanden tussen 7 MHz en/tot 54 MHz, alsook
amateur signalen in de 1,8 en 3,5 MHz. handen kunnen in bepaalde omstandigheden storingen
veroorzaken in zowel het ZHF/UHF ontvangstgedeelte van de TV of de teledistributie, als in het MF
gedeelte van deze ontvangers.
TV-ontvangers die niet voldoende afgeschermd zijn door van binnen de behuizing geplakt metaalfolie
zoals zilverpapier, zijn daaraan onderhevig, en bijgevolg TV-ontvangers met platte beeldschermen ook.
Slecht afgeschermde zender-ontvangers lopen uiteraard ook de kans om sterker storend te stralen, niet
alleen via de uitgang naar de antenne.
Daardoor lopen er soms storende vlekken over het scherm of de synchronisatie van het beeld valt uit, en
wit-zwarte of gekleurde brede banden lopen over het scherm. Zelfs een ongemoduleerde draaggolf,
zoals een CW-signaal kan zonder geluidsdraaggolf, storingen veroorzaken.
Met een veldsterktemeter kan men op enige afstand van de zendantenne proberen uitgestraalde
harmonischen op te sporen.
Met een eenvoudige kristal-diode golfmeter, zoals hieronder voorgesteld, kan men op meettechnisch
gebied ook al wat bereiken, minstens van 30 tot 150 MHz, en nog beter tot 220 MHz.

Kristal-diode golfmeter, geschikt om de veldsterkte te meten van sterke harmonischen in een gebied
waarin TV-ontvangers kunnen gestoord worden,
Om zoveel mogelijk de straling door harmonischen tegen te gaan, is het best vooraleer te beginnen
zenden, de eindtrap aan te sluiten op een kunstantenne of dummy. Daarmee zal men reeds heel wat
onheil en wrevel voorkomen bij eventueel door storingen getroffen buren. 100 watt verlichtingslampen
kunnen eventueel als kunstantenne of dummy voor dienen indien men geen staafvormige
koolweerstanden heeft met een lengte tot 20 cm en 1,5 tot 2 cm diameter, die daar eigenlijk het best
voor geschikt zijn, indien men niet beschikt over een SGV-meter of wattmeter met ingebouwde dummy.
Een eindtrap van een zender met transistoren of andere halfgeleiders, laat zich natuurlijk gemakkelijker
afschermen dan een eindtrap met vrij grote buizen. Idem wat de koeling van de eindtrap betreft met 1 of
meerdere ventilatoren. En een kilowatt eindtrap, voor zover men daar een vergunning voor heeft, zal
meer stralen dan een 100 W of een QRP-zender. Filters, laagdoorlaat of banddoorlaat met 50 Ω in-en
uitgangsimpedantie, zijn eenvoudig te vervaardigen, en te plaatsen tussen de uitgang van de eindtrap
van de Tx(/Rx) en de antenne.
Een doeltreffend filter om de harmonischen aan de uitgang van amateurzenders te verzwakken.
(Effective filter for reducing harmonics from ham transmitters), door Harry D. Hooton, W6TYH, in Radio &
TV News, April, 1957.
Het filter wordt voornamelijk gebruikt als verzwakker voor harmonische frequenties in het uitgangsvermogen van een zender, met de bedoeling TV-storingen (‘TVI) te voorkomen door ze niet te laten
uitstralen door het antennesysteem van de amateur-zender. Een regelbaar halve golf filter dat is met die
bedoeling ontworpen voor een 750 watt, 20 meter amateur zender. De term "halve golf" verwijst naar
de elektrische kenmerken van de schakeling op de fundamentele- of bedrijfsfrequentie. Zoals het
schema aantoont, bestaat het filter uit twee inductief gekoppelde resonante kringen L1-C1 en L2- C2 die
afgestemd zijn op de frequentie waarop wordt uitgezonden.

In een filter dat ontworpen is om in serie met een coaxiale transmissielijn van 50 of 75 ohm geplaatst te
worden, zal de Q van de twee resonerende kringen zeer laag zijn, en als gevolg hiervan de aanpassing
van L of C is helemaal niet kritisch. De twee kringen zijn door condensator C3 met elkaar gekoppeld.
Op de frequentie waarop L1-C1 en L2-C2 in resonantie trillen, zal de schakeling dezelfde elektrische
eigenschappen vertonen, als die van een halve golf transmissielijn. Indien we met andere woorden, een
filter van dit type ontwerpen voor een impedantie van 50 ohm en da0 in serie plaatsen met een 53 ohm
transmissielijn, zoals bijvoorbeeld een RG/8-U kabel, dan zal op de resonantiefrequentie van de twee
afgestemde kringen, hun elektrisch equivalent en hun gedraging dezelfde zijn, als zouden ze een
elektrische halve golflengte van de 50 ohm kabel vertegenwoordigen. Op frequenties waarop L1-C1 en
L2-C2 niet resonant zijn, zal echter de impedantie van de "hete" kant van de schakeling t.o.v. de
aarding/massa, zeer laag zijn. Deze eigenschap geldt voor frequenties die onder of boven de
centerfrequentie van de doorlaatband liggen.. Dit kenmerk heeft als nadeel dat een dergelijk afzonderlijk
filter voor elke amateurband gebruikt moet worden, dit in vergelijking met een standaard
laagdoorlaatfilter dat alle frequenties onder de afsnijfrequentie doorlaat. Als voorbeeld komt dit er op
neer, dat indien een halve golf filter dat is ontworpen is voor 10 meter, in serie met een transmissielijn
zou geplaatst worden van een zender die op de 6 m band werkt of omgekeerd, het hoogfrequent
uitgangsvermogen door dit filter zou kortgesloten worden naar de massa. Onnodig te zeggen, dat de
vaste condensatoren in het filter zouden oververhit geraken. In een goed ontworpen en goed gebouwd
filter van dit type, zullen spanningen en stromen met harmonische frequenties 30 db per octaaf
verzwakt worden, waarbij de onderdrukking sterker is bij harmonischen, hoger dan de derde. Een halve
golflengte van de coaxiale kabel die de informatie transporteert, voert geen verzwakking in (behalve de
eigen demping die elk stuk coaxiaal of andere transmissielijn kenmerkt).
Op de grondfrequentie van het vermogen dat de zender aflevert, zal zowel de kabel naar de antenne als
het halve golf filter precies dezelfde impedantiewaarde over de uitgangsklemmen aanbieden, als degene
die men over de ingangsklemmen meet. Dit is waar, ongeacht of de lijn 'vlak’ is, dus juist afgesloten
aangepast, of indien er weerkaatste golven zouden op staan. Daarom zal het halve golffilter, wanneer
deze in serie met een transmissielijn wordt geplaatst, geen enkele invloed uitoefenen op de belasting van
de HF eindversterker van de zender, dus ook niet op de staande golf verhouding in het systeem.
Als de SGV redelijk laag is (kleiner dan een 2:1 verhouding) en het filter is gebouwd volgens de
aangereikte specificaties, kan er geen probleem zijn met opwarmen of componentenonderbrekingen,
zelfs bij de overschrijding van het wettelijk toegelaten HF vermogen van de eindversterker.
Het invoegingsverlies van het filter wanneer het tussengeschakeld wordt in een coaxiale transmissielijn
met een swr van een 1:1, bedraagt 0,5 dB of minder.
De bouw van het filter: is erg eenvoudig.

De componenten worden opgesteld in een aluminium doos met afmetingen 17,5 tot 20 cm lang, 7, cm
breed en 7 cm hoog. Op de twee uiteinden van de doos is een coaxiale connector in een daartoe geboord
gat geschroefd. De doos in door een afscherming in twee gelijke compartimenten verdeeld waarin de
twee afgestemde identieke kringen zitten. De spoelen L1 en L,2 bestaan uit 7 windingen nr. #12 blote
koperdraad, 1,8 cm in diameter en 2,2 cm lang. De vaste condensatoren zijn standaard mica’s met 1250
volt werk-gelijkspanning. De regelbare condensatoren zijn 50 pF types met dubbele afstanden tussen
naast elkaar liggende stator-en rotorplaten in vergelijking met regelbare condensatoren voor ontvangers.
De 200 pF vaste condensatoren (C1 en C2) zijn twee 100 pF-C’s die in parallel zijn geschakeld omdat
deze combinatie een grotere stroom blijkt te verwerken dan een enkele 200 pF. Een koperblad is
gebogen in de vorm van een U-vormige afscherming, zoals de figuur en foto tonen:

Deze afscherming verdeelt de 17,5 cm tot 20 cm lange aluminium doos in drie compartimenten.

De twee eind-delen links en rechts op de foto, zijn 6,25 tot 7 centimeter lang en het midden is gevormd
door de 5 cm lange afscherming. Het doel van de afscherming is, de best mogelijke isolatie tussen de
twee afgestemde schakelingen te verkrijgen. De spoelen, L1 en L2. moeten zodanig opgesteld worden,
dat hun assen ten opzichte van elkaar onder een hoek van 90 graden staan.
De spoelen zijn zelfondersteunend, het ene uiteinde wordt gesoldeerd aan de inwendige geleider van de
coaxiale connector, en het andere aan de doorvoer isolator in de koperen afscherming.
De twee geïsoleerde doorvoeren in het koperen schildcompartiment worden met hun klemmen samen
gesoldeerd en de 440 pF mica condensator C3 is van dit punt naar de aarding verbonden.
De twee parallelle 100 pF mica condensatoren C1 en C2, zijn in de eindcompartimenten zo dicht mogelijk
naar de ingangs- en uitgangs-coaxiale aansluitingen gelegd. De regelbare condensatoren zijn in de
eindcompartimenten, in de buurt van de koperen afscherming gemonteerd, en zo dicht mogelijk bij de
parallelle mica’s. De leidingen van de spoelen naar de condensatoren moeten dik en kort zijn,
bijvoorbeeld # 8 SWG of AWG koperdraad, alhoewel 6 mm tot 12 mm brede koperband beter zou zijn.
De bedoeling hiervan is de inductantie van de verbindingsleidingen, in het bijzonder op ZHF en UHF, te
verkleinen, omdat ze anders teveel harmonischen opvangen en stockeren, en ook ze door de geringere
weerstand van dikke leidingen, beter en sneller af te voeren naar de massa. Het is vooral belangrijk dat
korte, dikke leidingen worden gebruikt doorheen de doorvoer isolatoren naar C3,en van C3 naar de
massa. Nadat het filter is gebouwd, kan het in serie worden geplaatst worden met de transmissielijn of
kabel tussen de uitgang van de zender en de antenne. Het maakt geen verschil welk einde van het filter
wordt gebruikt als ingang of uitgang; beide uiteinden zijn identiek. Voordat het filter wordt aangesloten,
dient de versterker goed afgestemd te zijn en met een SGV brug op de kleinste SGV geregeld in een
kunstantenne. Na het invoegen van het filter wordt het geheel nog eens afgeregeld voor de kleinste SGV
door de capaciteitswaarde van de twee regelbare condensatoren aan te passen. Men kan bij het zoeken
naar de kleinste SGV, ook de zelfinductie van de spoelen wat varieren, door de windingen wat uit te
rekken of samen te persen. Dit gebeurt best door een TV-toestel af te stemmen op de kanalen waarop
een harmonische storing eerder werd waargenomen. Met een dipmeter kan men ook al heel wat
bereiken door de spoel, geschikt voor een te onderzoeken frequentie, te koppelen met L1, en de
variabele condensator, parallel met L1, bij te regelen voor resonantie. Als het gewenst is om het halve
golf filter te gebruiken in combinatie met een open draad of standaard 300 ohm lintlijn, kan men de
coaxiale fittingen vervangen door doorvoer isolatoren.

Schema van het filter voor symmetrische lijnen.
Dit schema toont een halve golf filter dat dient om een asymmetrische coaxiale kabel aan te sluiten op
een symmetrische belasting, zoals een gevouwen dipool antenne. De impedantie- transformatie heeft
ongeveer een 4:1 verhouding, dezelfde waarde als verkregen met een standaard halve golf "balun".

De volgende tabel geeft een overzicht van de zelfinductie- en condensatorwaarden die nodig zijn om
halve golf filters te bouwen voor de gewone HF banden. De condensatoren die toegepast worden in filters
voor de 40- en 80-meter-banden, kunnen vaste capaciteitswaarden bezitten, aangezien de
resonantiekringen zo breed zijn, dat regelbare condensatoren maar weinig zin zouden hebben voor
aanpassingen.
Tabel.
Band
MHz
1,8
3,5
7
14
21
28

Spoelen L1 en L2
zelfinductie-waarde in μH
4,2
2,1
1,1
0,55
0,42
0,3

Condensatoren C1 en C2
grootste capaciteit in pF.
17000
850
440
220
165
110

De condensator C3 in het midden,heeft een kapaciteitswaarde die tweemaal zo groot is als de in de tabel gegeven
waarde voor C1 en C2 op de 80 m en 40 m banden. Op de 20, 15 en 10 m banden mogen de aangegeven waarden
voor C1 en C2 in de tabel, wat C3 betreft, vervangen worden door regelbare condensatoren of trimmers. Past men
trimmers toe, dan mag hun capaciteitswaarde ongeveer de helft kleiner zijn dan de maximale waarden
die rechts in de tabel gegeven zijn. Op de 20-, 15- en 10-meter-banden, kunnen trimmers, eventueel
parallel met vaste condensatoren, meehelpen om de aanpassingen nauwkeuriger uit te voeren.
Een goedkoop maar sterk presterend groot vermogen laag doorlaat filter voor het bereik van
1,8 tot 54 MHz (A high performance low cost 1,8 to 54 MHz high power low pass filter), door
Bill Jones, K8CU in QST november 2002.

Dit filter kan gebouwd worden met gewoon handgereedschap, het levert grote prestaties,is geschikt om
hoge vermogens door te laten en te verwerken, en het past teflon condensatoren toe met een geringe
zelfinductie. Het werkt op alle amateurbanden van 1,8 MHz tot en met 54 MHz. Het invoeg- of
tussenschakel-verlies is klein, de SGV is klein over een breed bereik, en de constructie eenvoudig voor
een werking op alle HF amateur bands, waaronder de zes meter. Het werd oorspronkelijk gebouwd als
filter voor een 1500 W zes meter eindversterker met een goede harmonische verzwakking voor VHFzenders. Dit filter is handig om de harmonische straling in de ZHF- en hogere frequentiebanden te
verkleinen. Er is geen ingewikkelde testapparatuur nodig voor de afregeling.
Elektrisch ontwerp.
Het gebruik van condensatoren met een teflon dielectricum en eenlage zelfinductie, maakt het mogelijk
om de wettelijke limiet met hoog vermogen (licentie B en C in BE) te bedienen. Dit filter verzwakt sterk
de tweede harmonische van de zes meter-band.

Componentwaarden.
L2= 235,68 nH, gewiikkeld met 3 mm buitendiameter zacht koperen buisjes, 5 windingen op een
spoelvorm net 1,9 cm diameter, 4,4 cm lang,verlengd met 6 mm rechte draad om te solderen.
L1, L3= 178,9 nH, gewiikkeld met 3 mm buitendiameter zacht koperen buisjes, 3,5 windingen op een
spoelvorm net 1,9 cm diameter, 1,6 cm lang, verlengd met 6 mm rechte draad om vast te solderen op
een koperen plaat. Het ander uiteinde van deze spoelen wordt verlengd met zoveel rechte draad als
nodig is om dat uiteinde vast te solderen aan een connector.
C1, C2= 74.1 pF zelf gemaakte condensator uit messing plaat 5 cm x 6,6 cm, met tussen deze messing,
en de metalen behuizing die de overgebleven geaarde tweede klem is van deze condensator, een 0,75
mm dik vel teflon (plaat), als diëlectricum van deze condensator.
Mechanisch ontwerp, montage en constructie.
Men heeft voor dit filter slechts een bescheiden test apparatuur nodig. Wikkel de spoeljes zorgvuldig
volgens de componentengegevens hier boven. Deze zelfgemaakte spoelen rechtstreeks vast solderen
aan het bovenvlak van de messing condensatorplaten. Een gemakkelijk te vervaardigen regelbare
condensator is gemaakt van twee stukken 0,8 mm dikke messingplaat 3,75 cm x 4,4 cm, met daar
tussen een vel teflon-isolatie. De filterspoelen zijn onder rechte hoeken t.o.v. elkaar opgesteld, om de
goede stopband-demping te behouden. De spoelen worden aan de messing platen gesoldeerd.
De ondoorzichtige wit gekleurde teflon die hier wordt gebruikt heeft een diëlektrische konstante van 2,1.
De capaciteit zal afnemen als de montagebouten los zijn, dus zorg ervoor dat de bouten zijn vastgezet.
Een teflon vel wordt ook gebruikt voor de variabele condensator en wordt vastgelijmd aan de stator
vertikaal opgestelde condensatorplaat. De rotorplaat mag tegen de andere kant van het zeer glad teflon
vel wrijven. Omdat teflon zo glad is, kan men dit materiaal niet goed vastlijmen aan de messing
statorplaat en daarom is het best beide oppervlakken wat ruw te schurenj met schuurpapier vooraleer ze
in te wrijven met 2 componenten lijm. In de condensatorplaten van C1 en C2 zijn gaten geboord om ze
te kunnen bevestigen aan een steun, en de berekende kapaciteit van elk is 74,1 pF. De tolerantie van de
praktische uitvoering ligt tussen 2% en 2,5% van de berekende waarde. Dit is aanvaardbaar voor een
praktisch filter. Het messingbladmateriaal werkt als een groot koellichaam, dus een voldoende grote
soldeerbout is nodig met een grote soldeerpunt van bv. 125 watt. De soldeerhitte heeft geen invloed op
het teflon materiaal. Twee bouten in elke condensator houden de teflonplaat en de messingplaten stevig
samen. De bouten zijn van de koperen platen geïsoleerd door nylon afstandhouders. dezelfde dikte als
de koperen. Een nylon staaf wordt met enige vindingrijkheid gemonteerd op de verdraaibare rotorplaat
van de regelbare condensator. (bv. in een daarvoor geboord gat).
Afregeling voor de kleinste SGV.
De regelbare condensator moet stabiel opgesteld worden. Als men dit filter enkel wenst te gebruiken op
de HF-amateurbanden van 1,8 tot 30 MHz,en niet op 50 MHz, is de instelbare afstemming van de
regelbare condensator niet kritisch en oefent die Cv geen invloed uit op de HF SGV. Verdraai dan de
rotorplaat van de Cv zodat ze de helft van de statorplaat bedekt. Men heeft nu wel een SGV-meter nodig
om de kleinste SGV te zoeken in het frequentiebereik van 45 tot 60 MHz Bekrachtig de zender of
generator die de ingang van het filter stuurt met laag vermogen, en duw de windingen van de spoeltjes
in elkaar of rek ze uit om de beste SWR te bekomen over de ganse band van 1,8 tot 54 MHz.
Een inkeping of meter terugslag (dip) moet gemeten worden op 100,2 MHz als tweede harmonische van
de 6 m band. Pas daartoe een 100,2 MHz spanning op de filteringang. Regel nu de variabele condensator
bij tot aan de uitgang van het filter de geringste uitgangsspanning gemeten wordt. Als in deze toestand
geen kleine SGV gemeten wordt, regel dan de middelste spoel L2 bij voor minder zelfinductie
(windingen uit elkaar trekken) en stel de variabele condensator opnieuw in op een andere waarde om
een terugslag van de meting teweeg te brengen op 100,2 MHz. Het kan ook zijn dat de zelfinductie van
L2 moet vergroot worden I.p.v. verkleind, dan de windingen samendrukken. Opletten dat nadien bij het
dichtmaken van het kastje met het deksel, dat dit de capaciteit van de Cv niet beïnvloedt.
De doos-afmetingen zijn 18 cm x 10 cm x 6 cm. Het invoegverlies van het filter bedraagt slechts 0,05
dB van 1,8 tot 30 MHz. De filterafsnijfrequentie fc is ongeveer 56 MHz. De spoelen L1 en L3 vertoonden
een ongewenste parasitaire kapaciteit maar daarnee werd rekening gehouden tijdens de filteranalyse.
De berekende zelfcapaciteit van elke spoel bedroeg slechts 1 pF. De zelfresonante frequentie van L1 en
L3 lag daarmee op 365 MHz.

De grafiek van de filter weergave van 1 tot 1000 MHz toont de indrukwekkende inkerving in de
omgeving van 365 MHz. Deze komt voort uit de verschillende kapaciteiten over elk van de spoelen.
Hierdoor wordt een stagger-tuned of verscherfde kringen effect geïntroduceerd, dat resulteert in een
bredere inkepingsbreedte. De beste manier om hun invloed te bepalen is het meten van de UHFweergave van dit filter. De SWR over de HF-banden en de zes meter wordt in de rechtse grafiek
weergegeven van 1 tot 55 MHz De middenste grafiek toont het tussenschakelverlies in dB van 1 tot
200 MHz. We merken op dat de 30 MHz regio het bijzonder goed doet met bijna geen verliezen.
Het besluit is, dat dit filter voldoet aan de oorspronkelijke ontwerpdoelstellingen.
Ontwerpen en afregelen van een laag doorlaat filter tegen TVI, door G.
Eikenaar, PA0CT, uit een oud nummer van Electron v.d. Veron.
De kosten van een laagdoorlaat filter zijn gering, en het enige dat voor de afregeling nodig is, is een goed
geijkte dipmeter. Laten we beginnen met het kastje dat gemaakt is van 1,5 mm dik plaataluminium.
Het is 290 mm lang, 130 mm breed en 70 mm hoog.

De bodem brengen we definitief vast aan. De bevestiging geschiedt met zelftappende schroefjes.
Het kastje wordt vervolgens verdeeld in vier secties. De scheidingsplaatjes worden bevestigd aan het
bodemplaatje. Door de onderkant ervan 10 mm haaks om te.zetten is deze bevestiging gemakkelijk uit
te voeren. De twee buitenste secties zijn 15 mm langer zijn dan de twee binnenste. De verbindingen van
de ene sectie naar de andere worden gemaakt d.m.v. kleine keramische doorvoerisolatoren, terwijl de
spoeltjes steun vinden op kleine stand-off isolatoren van 25 mm hoog. Maak voor deze verbindingen
gebruik van 1,5 mm2 kabelschoentjes of in ieder geval van stevige soldeerlippen. De aardpunten van de
condensatoren schroeven we direct met een montageboutje aan de zijschotjes vast.

Voor 52 ohm => kolom A, en voor 75 ohm kabel => kolom B:

Zo
fc
f1
f2
f3
C1,C4
C2,C3
L1,L5
L2,L4
L3

A
52
36
44,4
32,5
25,5
50
150
5,5
8
9

B
75
35,5
47
31,8
25,2
40
120
6
11
13

ohm
MHz
MHz
MHz
MHz
pF
pF
windingen
windingen
windingen

Alle spoeltjes hebben een diameter van 12,5 mm, 8 windingen per 25 mm lengte.
In de tabel kan men verder het juiste aantal windingen per spoel vinden voor een filter dat gebruikt moet
worden in serie met een 52 of' 75 ohm coaxiale kabel.
De condensatoren C1 t/m C5 zijn allen mica condensatoren met een werkspanning van 2500 V.
Theoretisch veroorzaakt een dergelijk filter een verzwakking van 70 dB op 56 MHz, en 85 dB tot 95 dB
op 90 MHz, afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering.
De afregeling.
Met een goed geijkte dipmeter is de afregeling in een betrekkelijk korte tijd zo gebeurd. We doen dit in
de volgorde zoals aangegeven in de volgende figuur, en verbinden daartoe de coaxiale connectoren P1
en P2 aan de binnenzijde van het kastje zo kort mogelijk met de aarde, waarbij de verbinding met L2
wordt onderbroken.

Beginnen we met de LC-cel (A). De ontstane kring L1C1 regelen we af door de afstand tussen de
spoelwindingen van L1 zodanig te wijzigen tot we op de frequentie f1 zijn beland,dus op 44,4 MHz (zie
tabel, tweede lijn met waarden in kolom A). Precies hetzelfde doen we met de kring L6-C5, en indien
deze in orde is, dan verwijderen we eerst de kortsluitingen aan de achterzijde van P1 en P2, en
onderbreken vervolgens de verbinding L2-L3 hetgeen de opstelling (B) oplevert. De kring C1-L1-C2-L2
die nu ontstaat regelen we uitsluitend met L2 af op de frequentie f2, dus op 32,5 MHz.
De spoel L1 raken we nu vanzelfsprekend niet meer aan. We doen hetzelfde met de kring C5-L6-L5-C4,
en onderbreken daarvoor de verbinding L4-L5. Ook hier regelen we af met L5. Tenslotte rest ons alleen
nog de twee gelijke kringen C2-L3-C3 en C3-L4-C4 af te regelen volgens de figuur (C) en (D) op een
frequentie van 25,5 MHz.
Nadat de zijdelingse kringverbindingen hersteld zijn, kunnen we het filter kontroleren op zijn
afsnijfrequentie fc. Indien het bovenomschrevene is uitgevoerd, dan zal, wanneer we daartoe de
dipmeter bij elke willekeurige kring (spoel houden, een afsnijfrequentie van 36 MHz gemeten worden.
Bij deze laatste meting mag niets verbonden worden met P1 en P2. Tot zover, voor wat betreft de
afregeling. Zorg ervoor dat door het wijzigen van de spatie tussen de windingen der spoeltjes, deze niet
al te veel onder mechanische spanning komen te staan en daardoor bij het telkens lossolderen, als een
veer iets naar binnen of naar buiten springen. We zitten dan namelijk een eind naast de afgeregelde
frequentie.

Men moet elke afgeregelde kring hier even op beproeven en zo nodig herstellen. Verder zij nog
opgemerkt dat het geen enkele zin heeft dit filter te gaan gebruiken naast een zender die niet volledig
afgeschermd is. De enige HF-uitweg moet lopen via de antenne-uitgangsklem en nooit via éen of meer
openingen als gevolg van. een gebrekkige afscherming. De volgende figuur geeft de juiste opstelling
weer bij toepassing van een VSWR brug en een antenne-koppeleenheid. Hieruit zien we dat het filter
altijd geplaatst wordt achter de SGV- brug, zodat de mogelijk door de kristaldioden van de brug
veroorzaakte harmonischen, er nog door teniet gedaan kunnen worden.

Een eenvoudige. SGV- brug en een goed afgeschermde antennekoppeleenheid bij gebruik van open
voedingslijnen in combinatie met een laagdoorlaatfilter, behoren tot de noodzakelijke attributen voor een
goede afregeling van een filter.
Vooral met de SGV- brug kunnen we zien hoe groot de weerkaatste energie is ten gevolge van een misaanpassing. De hierdoor veroorzaakte staande golven op de voedingslijn kunnen op een bepaald punt
een impedantieverandering doen ontstaan die het filter o.a. beneden zijn afsnijfrequentie van 36 MHz
kan brengen met alle gevolgen vandien, vooral bij het werken op 28 MHz. Een zo goed mogelijke
antenne-aanpassing bevordert niet alleen de goede werking van een laagdoorlaatfilter, maar behoedt
bovendien de condensatoren voor warm worden of doorslaan ten gevolge van te hoge kringstromen.
3 MHz tot 1300 MHz 40 dB verzwakking Anti-TVI filter (Filtre anti-TVI, door Eric Olivier
F0ERO).
Ik heb twee sperfilters gemaakt,de ene voor de 144 MHz band, de andere voor de 435 MHz.
Deze stopband kringen zijn op een bepaalde frequentie instelbaar d.m.v. twee regelbare condensatoren
van 4 tot 12 pF. Voor hun afregeling kan men best een ZHF/UHF generator en een dito-ontvanger
gebruiken.

De variabele condensatoren worden zodanig ingesteld, dat door deze afregeling de grootst
mogelijke verzwakking bereikt wordt in het midden van de 2 meter band of de 70 cm band.
Afhankelijk van het land waarin men woont en de TV kanalen die daarin nog worden bekeken,
mag het invoegverlies van het filter tussen de antenne en de ingang van de TV- (of ATV)ontvanger, de -10 dB niet overschrijden, bijvoorbeeld op 175 MHz van de TV-band II, of
op.471 MHz van TV-band IV. Min (-)10 dB is nog aanvaardbaar, maar een groter verlies niet,
en om dat te verkleinen wordt de capaciteit van de regelbare condensatoren dan wat
aangepast, zodat het rendement van het filter op de amateurbanden iets verkleint. Veel hangt
af van de kwaliteit van de ontvangen TV-signalen, maar sedert mijn buurman dit filter
geïnstalleerd heeft, wordt zijn TV-ontvangst niet meer gestoord door uitzendingen van radioamateurs.
Ik installeerde een kopie van dit filter op mijn eigen TV installatie, en alhoewel mijn TVontvangst-antenne op slechts 3 m afstand staat van mijn 145 MHz yagi-beam, verloopt de TVontvangst vlekkeloos, en ben ik niet meer gestoord. De efficiëntie van dit filter is spectaculair.
De spoelen zijn gemaakt van koperdraad met 0,6 mm diameter.
Samenstelling:
L1, L2, L3: 4 windingen op een spoelvorm met 6 mm diameter, 8 mm lang.
L4: 2 windingen, op een spoelvorm met 3 mm diameter, 4 mm lang.
C1, C2: 22 nF keramische schijfcondensator.
C3: 12 pF keramische schijfcondensator.
CV1, CV2: 4 tot 20 pF regelbare condensatoren.
Een eenvoudig TVI laag doorlaat filter (Un semplice filtro TVI passa-basso) door Alessandro
Gariano • IK1ICD, in Radio Rivista 9 2000).
TVI, wordt in de voorversterker van een onvanger door dezelfde ingangsspanningen
met harmonische frequenties gestoord, zoals dat algemeen mogelijk is in TV, radio,
telefoons, enz. Een mogelijke storing kan bv. uitgaan van de (uitstraling door de
antenne, van) harmonischen van een 6 m of 50 MHz zender, die bv. FM zal storen in
de band tussen 88 en 106 MHz. De amplitude van de storing zal wel afnemen met de
graad van de harmonische, bv. een zevende harmonische zal veel kleiner zijn dan bv.
de tweede.

Links: Voorbeeld van een grondcomponente en haar: harmonschen, en hun grootte.
Rechts: TVI laag doorlaat filter schema.
Onderdelen lijstje:
C1= 150 pF; C2= 100 pF; C3= 82 pF; C4= 100 pF.
L1= 5 windingen koperdraad met 1 mm draaddiameter, gewikkeld op een spoelvorm
met 9 mm diameter.
L2= 7 windingen koperdraad met 1 mm draaddiameter, gewikkeld op een spoelvorm
met 12 mm diameter.
L3= 7 windingen koperdraad met 1 mm draaddiameter, gewi kkeld op een spoelvorm
met 9 mm diameter.

Links:praktische uitvoering van het filter.
Rechts: de banen op de printplaat. Omdat deze koperlaag aan de andere kant van de epoxy of
teflon zit, moet men die kant etsen met het spiegelbeeld van de hier voorgestelde banen.
Vervaardiging van andere TVI filters (Realisation de Filtres Anti-Interférences", Télévision,
juli- augustus 1998.)

Links: deel van een mogelijke principe-schakeling, van de manier waarop het laagdoorlaat filter rechts
daarnaast is opgebouwd.
TVI filters worden tussen de,antenne en de TV ontvanger geplaatst Een laagdoorlaatfilter elimineert voor
TV-band II alle frequenties hoger dan 45 MHz. De daarbij optredende verzwakking hangt af van het
aantal gebruikte cellen (voor vijf secties 100 dB). De verzwakking bedraagt 55 dB voor twee cellen en 85
dB voor vier.
De figuur rechts toont de praktische verwezenlitjking van een laagdoorlaatfilter met drie secties.
Men heeft geprobeerd de koppeling tussén de in- en uitgang te verkleinen door elke filtercel op te stellen
in een afzonderlijke aluminium afscherming. Indienj men geen regelbare condensatoren of trimmers
toepast, maar condensatoren met een vast capaciteitswaarde, moeten alle gebruikte condensatoren van
het niet-induktief type zijn met geringe verliezen op HF gebied. De spoelen kunnen gewikkeld worden
m.b.v. de volgende uitdrukking,die er de zelfinductie van berekent: L= [(D/10)2 *n2]/(4,5*D+10*s)
Hierin is L= zelfinductie van de spoel in μH, D= diameter van de spoel in mm, s= lengte van de spoel in
mm, n= aantal windingen van deze eenlaags-spoel. Voorbeeld: D= 18 mm, s= 20 mm, n= 20
windingen, dan is: L= (18/10)2*202/(4.5*18+10*20)= 4.6 μH.
Om de berekende zelfinduktiewaarde van een spoel na te meten kan men ze parallel schakelen met een
condensator C en de eigen resonantiefrequentie van deze kring meten met een transistor dipmeter en
vervolgens de waarde van de zelfinductie L halen uit de resonantievoorwaarde ω2*L*C= 1 met ω=
2*π*f, waarin f de frequentie is, waarop de dipmeter een terugslag gaf op resonantie.
De uiteinden van de spoelen worden met de kortst mogelijke verbindingen aan de condensatordraden
vastgesoldeerd. De scheidingsschotten in de afscherming staan ongeveer 5 cm van elkaar af. Draden die
doorheen de afscherming moeten geleid worden, zijn daarvan geisoleerd door een plaatje Lucite
polyethyleen, met zelftappende schroeven vast te zetten boven de boring in het tussenschot met 1,5 tot
2 mm diameter. Het middenste gedeelte van het filter resoneert op 29 MHz en de twee uiterste sekties
op 55 MHz. Uit het filter mogen er geen velden weglekken en daarom sluit men het afschermdoosje
volledig af met een deksel waarin op elke 3 cm afstand längs de rand een schroef gedraaid wordt
(hiervoor zijn er in totaal 16 schroeven nodig).

De goede werking van het filter kan achteraf getest worden, door de zender en het filter te belasten met
een kunstantenne, die bestaat uit drie parallelgeschakelde niet-inductieve 150 ohm weerstanden met
een voldoende grote dissipatie.
Nog meer over televisie-interferenties en het opheffen van gelijkaardige storingen op ZHF en
UHF.
Het probleem van de storing van de televisieontvangst wordt het best benaderd door de onderdrukking
van harmonischen die vooral tijdens het zenden in telegrafie door onze zenders gegenereerd worden.
Het aan deze toestand gekoppeld probleem is de uitstraling van deze harmonischen, zodat er moet voor
gezorgd worden dat dit zo weinig mogelijk het geval is. Een hoge signaal-veldintensiteit is reeds
vermeden doordat onze zendvergunningen geen kilowatt's uitgangsvermogens toelaten, en bijna
iedereen TV-distributie heeft, maar bij de OM’s die nog actief zijn op gebied van ATV kunnen TVIproblemen best aangepakt worden met routine-maatregelen zowel bij de amateurzender als bij de
getroffen ontvangers. Er zijn drie hoofdtypen TVI die afzonderlijk of in combinatie door de uitzendingen
van een amateurzender kunnen worden veroorzaakt. Deze soorten interferentie zijn:
1) Overbelasting van het tv-toestel door het signaal dat op de fundamentele frequentie van de zender
wordt uitgestraald
2) Verslechtering van het TV beeld door uitgestraald vermogen op frequenties waarvan de OM zich zelf
niet van bewust is (IMD f’’s, onopgemerkte parasitaire oscillaties….).
3) Storing van het TV- beeld door harmonischen van de frequentie waarop wordt uitgezonden.
Een betere toestand zal uiteraard optreden indien de zendantenne ver verwijderd is van de plaats waar
het gestoorde TV-toestel zich bevindt, m.a.w. buren die vlak naast elkaar wonen,daar bestaat het
grootste gevaar dat ergernis door storingen kan opgewekt worden, ook door overbelasting van de ingang
van de TV wanneer deze overstuurd wordt door een te grote veldsterkte van de OM-Tx naast de deur op
het ogenblik dat die begint te zenden. In sommige gevallen kan men dan zelfs horen wat er in de
microfoon gezegd wordt, niet alleen in het audio-kanaal van de TV, maar ook van de radio-ontvanger in
de huiskamer, zodat TVI nog aangevuld wordt door BCI, radio-ontvangst interferentie. Bij een
tussenafstand van enkele honderden meters, of met QRP zenders,en geringe zendvermogens zullen
dergelijke toestanden zich niet voordoen. Een kenmerk van deze soort interferenties, is dat ze altijd
vermeden worden door de zender tijdelijk in een dummy antenne af te stemmen.

Dat duurt wel niet lang,maar dat is toch al beter dan niets. Een ander kenmerk van deze types
overbelasting is dat de storingen zich kortstondig voordoen, enkel tijdens de korte momenten dat men
zendt, en niet continu, en dan nog afhankelijk van de zendfrequentie. Het probleem is helemaal opgelost
als men enkel zendt wanneer de buren slapen of op reis zijn. Het allereerste dat men in elk geval moet
doen, is er voor zorgen dat nabije ontvangers niet gestoord worden door de fundamentele frequentie
waarop wordt Daarna kan er worden begonnen met het elimineren van andere soorten interferenties.
Mogelijke filters (bron:RSGB uitgave ):
Hieronder zijn filters voorgesteld die kunnen dienen om aan de ingang van een ontvanger de
fundamentele van de zendfrequentie te onderdrukken. Anderzijds kan men aan de uitgang van de
zender hoog doorlaatfilters opstellen, die bv. enkel ZHF doorlaten boven bv. de 144 MHz en geen
frequenties die lager zijn dan die ZHF.

De opstelling (A) links kan bv. dienen om 28 MHz te onderdrukken als de zender staat in de buurt van
een TV ontvanger. De trimmer-condensatoren worden dan geregeld tot een eventuele storing op het TVscherm verdwijnt. In (B) is een serie-resonantiekring voorgesteld die parallel geschakeld wordt met de
antenneklemmen van een TV of van een andere mogelijke soort ontvanger. Het signaal dat op de
antenne valt op de resonantiefrequentie van de seriekring, zal door deze laatste kortgesloten worden.
Wat de hoogdoorlaat filters van de rechtse figuur betreft, zal de opstelling in (C) bij het doorlopen worden
door alle signalen, al deze beneden de 45 MHz stoppen. Om dit te bewerkstelligen zijn de spoelen L1 elk
1,2 μH (17 windingen nr.# 24 geëmailleerde koperdraad dicht tegen elkaar gewikkeld op een 1 cm
diameter polyester staaf) met een middenaftakking die geaard wordt. Het is best het deel van de draad
waar geschat wordt dat de aftakking zal komen, vooraleer de spoel te wikkelen, eerst schoon te schuren
met schuurpapier, te vertinnen, en er dan een in elkaar gedraaide winding van 1 cm lengte mee te
maken, die in het midden uit de gewikkelde spoel zal steken. De spoel L2 is 0,6 μH (12 windingen nr.#
24 geëmailleerde koperdraad dicht tegen elkaar gewikkeld op een 1 cm diameter polystyrene staaf).
De condensatoren zijn er van 15 pF, eventueel 20 pF type doorvoer condensator. De bedoeling van dit
filter is dat het zou opgesteld waren tussen da antenne-aansluiting van de TV, en de TV antenne.
Het coaxiaal filter in (D) is uitgerust met twee 0,12 μH (7 windingen nr.# 18 geëmailleerde koperdraad
niet te dicht tegen elkaar gewikkeld op een 1,5 cm diameter polystyreen staaf). De condensatoren С2
zijn er van 75 pF keramisch en C3 is een 40 pF keramische doorvoercondensator.
Hoogdoorlaatfilters in de antenneleiding van een TV hebben bewezen dat ze op bevredigende manier TVI
elimineren. In het bijzonder geval dat een zender enkel gebruikt werd op de 1,8 MHz tot 7,1 MHz
banden, schakelde het voorgestelde hoogdoorlaat filter alle TVI volledig uit. In ieder geval moeten de
leidingen van de filterdoos naar de TV zeer kort zijn, en de draad die de doos aardt naar massa,
eveneens.

OM’s die uitzenden op de 6 m band van 50 MHz, zullen beseffen dat in sommige landen nog TV bestaat
met 54 MHz als de ondergrens van kanaal 2. Bijgevolg is het dan nodig aan de uitgang van hun zender
een laag doorlaatfilter op te stellen dat bv. tot 53 MHz doorlaat en niets hoger. Hiervoor kunnen dan best
filters met steile flanken dienen, zoals m-afgeleide filters. [worden nog bekeken].
Een 50 ohm laag doorlaat filter met 60 dB verzwakking. (A low pass filter from standard
parts, door W2OLU, Neil Johnson, in Radio & TV News, Jan. 1955.
Bij een zender met een vermogen tot 500 W beginnen de moeilijkheden zich meestal af te tekenen
wanneer men niet zorgt voor een goede afscherming en filtering. Hierbij zou de afscherming in feite
volledig moeten zijn, d.w.z. de zender zelf, en het TVI filter waarvan de uitgang via de koaxiale kabel
naar de antenne-afstemmer gaat. Het TVI filter kan op de juiste band afgeregeld worden m.b.v. een diposcillator.

Onderdelenlijst:
C1, C4: 50 pF condensator met 14 platen, waaruit 1 statorplaat en 1 rotorplaat verwijderd wordt.
C2, C3: 140 pF condensator met 36 platen waaruit de laatste plaat verwijderd wordt om te komen tot
136 pF, dus enkel 1 rotorplaat of 1 statorplaat naar keuze.
L1, L2: 0,2 μH, bekomen door 3,5 windingen te wikkelen op een spoelvorm op lucht, gesteund door
polyester staafjes zoals op de foto hier boven, met 1,25 cm diameter.
L3, L4: 0,3 μH, bekomen door 5,5 windingen draad te wikkelen op 1,25 cm diameter zoals bij L1 en L2.
L5: 0,38 μH, bekomen door 7 windingen draad te wikkelen op 1,25 cm diameter zoals bij L1 en L2.
J1, J2: geschikte connectoren die men liggen heeft zoals BNC’s; hier werden amphenol klemmen
aanbevolen, met mica isolatie gevuld.
Aluminium chassis: 5 cm x 10 cm x 15 cm.
Wat de spoelen betreft (bv. L1= 0,196 μH),kan men deze wikkelen volgens de formules van Nagaoka,
en ze daarna nog eens nameten met een goedkope digitale RLC-meter. Uit het schema van het TVIfilter blijkt, dat men twee regelbare condensatoren C2 en C5 nodig heeft van 140 pF (de juiste
berekende waarde is eigenlijk 136 pF). De capaciteit hiervan kan het best gemeten worden op een Qmeter of een capaciteitsmeetbrug, en nog beter op een betaalbare digitale LCR meter. Men kan ook een
regelbare condensator met grotere capaciteitswaarde nemen, en zowel uit de rotor als de stator enkele
platen verwijderen door ze er uit te trekken met een lange bektang. De regelbare condensatoren
moeten, zowel wat de stator als de rotor betreft, platen hebben die aan elkaar gesoldeerd zijn, en niet los
op draadgetrokken koperen staafjes zitten met moeren, zodat ze los schroefbaar zijn, want dat is een
uitvoering die minder geschikt is voor de steeds hogere frequenties. Condensatoren met keramische
isolatie-voldoen het best op deze hoge frequenties. De in de componentenlijst vermelde regelbare
condensatoren, hebben een afstand tussen elke rotorplaat en de er naast staande statorplaten van
meerdere (tot 5) mm, zodat de doorslagspanning voor een hoogfrequente wisselspanning 750 V~ is, dus
hoeft men niet te vrezen voor overslag of doorslag in dit filter, wanneer aan de uitgang het reguliere
licentievermogen verschijnt van 100 W dat op de ingang van het filter wordt toegepast. De 50 pF
condensatoren worden aan de in-en uitgang van het filter gemonteerd, en de 140 pF eksemplaren in het
midden.Tijdens het testen van het filter met een gereduceerd HF vermogen, toegepast op de ingang,
wordt het afgesloten op drie in parallel geschakelde niet inductieve weerstanden van 150 Ω met een
voldoende grote dissipatie, dus zeker groter dan 2 W.

De doorlaatkarakteristiek van dit filter heeft ongeveer hetzelfde uitzicht als deze van het vorige
laagdoorlaat filter. Het middengedeelte resoneert op 29 MHz, en de twee delen die elk aansluiten op de
in-en uitgang, op 55 MHz. Op 55 MHz wordt de lengte van de aansluitdraden belangrijk. Het
afschermend doosje moet goed afgesloten worden door een metalen delksel dat met meerdere
schroeven vastgezet wordt.
Voorbeeld van een laag doorlaat filter aan de ingang van een 80 m ontvanger ter
onderdrukking van harmonischen.

Uitgangsfilter voor een TV frequentie-omzetter (Ausgangsfilter für Fernsehfrequenzumsetfzer, in Radio Mentor nr.2, 1973).
Bij frequentie-omzetters die daarna op zichzelf als volwäardige TV-zender gebruikt worden, dient een
uitgangsfilter, om te voorkomen dat er stoorseinen zouden uitgezonden worden waarvan de frequenties
verschillen met een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de beeld- en klankdraaggolffrequentie of
het dubbele van dit verschil.Voor elk stoorsein zijn er twee afstembare zuigkringen nodig. Alle kringen
zijn in een afscherming ingebouwd. Twee op dezelfde frequentie afgeregelde kringen staan op een
onderlinge afstand van elkaar die voor de storingsfrequenties iets groter is dan λ/4. Naargelang men een
capacitief of een induktief gedrag van deze kringen wenst, kan men ook een lengte die kleiner is dan λ/4overwegen.

Acht topkringen T0 tot T7 zijn op de VHF kanalen 5 tot 12 afstembaar. Volgens de normen
kunnen er storende seinen liggen op frequenties die gelijk zijn aan de beelddraaggolfrequentie
min 5,5 MHz of min 11 MHz, of op een frequentie die gelijk is aan de klank-draaggolf frequentie plus 5,5 MHz of 11 MHz.

Elke 'E zuigkring bestaat uit een parallel schakeling L1/C1, L2/C2, enz., die zodanig afgestemd wordt,dat
haar resulterende kapaciteit samen met de seriespoelen L9 tot L16 een serieresonantiekring vormt die op
de te onderdrukken storingsfrequentie afgestemd is, en op een gezamenlijke leiding is aangesloten.
Twee eenvoudige praktische voorbeelden van stop-band filters: met serie-resonantiekring,
en met parallel resonantiekring.
Net zoals we serie- en parallelle LC-resonantiekringen kunnen toepassen om alleen bepaalde frequenties
binnen een bepaald bereikdoor te laten, kunnen we ze ook toepassen om frequenties binnen een bepaald
bereik te blokkeren, te sperren, waarvoor een bandstopfilter zal zorgen.
Bekijken we eerst een seriekring in resonantie als parallel-tak, die kortsluitend werkt t.o.v. een spanning
die de belasting over de uitgang probeert te bereiken, maar die op de resonantiefrewentie van de
seriekring kortgesloten wordt door de op fo zeer lage impedantie van de L1/C1-kring.

De componenten -waar den en de frequenties zijn laag gekozen
omdat het hier enkel om demonsttratiedoeleinden gaat.
De rol van het MF antenne-filter, door M. Van Geelkerken.
Ingangskring van een superheterodyne ontvanger, uit Radio Bulletin nr.9 1949.
We bekijken de rol van een MF antennefilter tegen enkele mogelijke storingen in het middenfrequente
versterker gedeelte van een superhet ontvanger, zelfs uitgerust met een juist geconstrueerd m.f. filter,
in een telecommunicatie ontvanger met een middenfrequentie tussen de 450 en 550 kHz.
We kampen met het op te lossen probleem voor een afdoende blokkerlng van de Ingangskring tegen
m.f. storingen.
Genoemde antennekoppeling toch heeft o.a. als kenmerkende eigenschap dat de Ingangsimpedantie
slechts enkele tientallen ohms bedraagt.
Brengen we een serie LC filter in comblnatie met zo'n ingangskring, dan stuiten we op het verschijnsel,
dat een läge impedantie zich nlet gemakkelrjk laat shunten en dat door een capacitieve koppeling door
ongewenste strooikapaciteiten de hoger gelegen splegelfrequenties doorgelaten worden.Daar een
ontvanger, om voor de hand liggende redenen uitgesproken gevoelig is voor in de antennekring
aanwezige signalen van om en nabij de m.f., is het de praktijk dat om de daaruit voortvloeiende
interferentie te ontgaan, een m.f. filter wordt toegepast.

Kromme A toont de eigenschappen van het Mu-Core filter type 220. Dit verzwakt 10 maal op 470
kHz,maar versterkt op 530 kHz omdat het zich op deze laatste frequentie niet als kortsluitend filter
gedraagt, maar als spoel met een zelfinductie die de hogere frequenties (boven de 470 kHz) bevoordeelt.
De kromme B is het meet-resultaat van een Mu-Core m.f. filter type 220 in combinatie met een Corona
antennekoppeling (Mu-Core antenne-spoel 605). Door de uitgekiende uitvoering van dit filter lukt het op
530 kHz een bevoorrechtingscijfer van het antenne-signaal t.o.v. het m.f. signaal te verkrijgen van 232
maal beter. Kromme A toont dat een type 220 enkelvoudig toegepast,een ongewenst signaal minder
goed onderdrukt. Het steile verloop van de kromme tussen 530 kHz en 650 kHz wordt mede veroorzaakt
door het betrekkelijk laag in frequentie gekozen gelijkloop-punt op 574 kHz. Bij supers, werkend met een
m.f. van. 470 kHz, is er tussen ± 900 en 980 kHz een kwetsbaar gebied aanwezig, waar door diverse
oorzaken ontstane fluittonen kunnen optreden. In de eerste plaats door de tweede harmonische van een
zender werkend op ± 470 kHz.
Door de karakteristiek kromming van de transistor MF versterker ontstaan tweede harmonischen die
door terugstraling in de antenne-kring terecht komen. In vele gevallen kan zelfs een luidsprekersnoer
een behoorlijk aantal harmonischen bevatten. Het dalend verloop boven ± 1300 kHz kan dan
weer.verklaard worden door de afnemende Q van de antennekring. Het besluit van deze overwegingen
is, dat men beter af is met de combinatie die rechts van de gemeten krommen voorgesteld is,ter
onderdrukking van harmonischen van de MF, en andere storingen die in de MF versterker kunnen
optreden.
Vervolgens onderzoeken we een bandstopfilter met een LC-parallelkring in resonantie op de te sperren
frequentie,en opgestdeld in de serie-tak van het filter.
De parallelle LC componenten bieden een hoge impedantie op de resonantefrequentie, waardoor het
ingangssignaal dat de belasting probeert te bereiken, op die frequentie wordt tegengehouden.
De ingangsspanningen op alle andere frequenties worden wel doorgelaten en bereiken de belasting.

Band stop filter weergave
We kunnen zien aan de amplitude- en faze-krommen hier onder volgend voor een bandstop filter, dat de
grootheden ƒL, ƒH en ƒC gelijkaardig zijn aan deze, waarmee het gedrag van het banddoorlaatfilter wordt
beschreven.

Twee voorbeelden naast elkaar van stop -of sper- of inkepings- of ‘notch’-filters.
Dit komt omdat een bandstopfilter een complementaire of faze-omgekeerde vorm is van ee standaard
banddoorlaatfilter. Men kan daarom dezelfde formules gebruiken om de bandbreedte, middenfrequentie,
ƒC en de kwaliteitsfactor Q te berekenen. Het ideale bandstopfilter zou een oneindige verzwakking
moeten vertonen in zijn stopband en nul verzwakking in elk van de twee doorlaat banden.
Wat het ontwerp betreft, worden in het algemeen band doorlaat filters geconstrueerd door een
laagdoorlaatfilter in serie te combineren met een hoogdoorlaatfilter. Bandstopfilters worden gecreëerd
door een laag doorlaat filter en een hoog doorlaat filter-sectie te combineren in een parallel type
uitvoering.

Resonante serie- en parallelle- LC-kringen, kunnen aldus samengevoegd worden om een inkepingsfilter
te vormen.

De resonante parallelle LC-kringen dienen om frequenties binnen de stopband te blokkeren, terwijl serieresonante LC-kringen frequenties binnen de stopband verzwakken door ze kortsuitend naar de
massa/aarde af te voeren.
De volgende vergelijkingen zijn van toepassing op het sperfilter in de figuren links en rechts hierboven:
1) L= Zo*(f2-f1)/(π*f1*f2); Lf = Zo/(4*π*(f2-f1))
2) C= 1/(4*π*(f2-f1)*Zo); Cf= (f2-f1)/(π*(f2*f1*Zo))
3) fo= vktsw (f1*f2)= 1/(2*π *(vktsw (LC)))= 1/(2*π*(vktsw(Lf*Cf))) [vktsw = vierkantswortel uit....]
4) Zo= vktsw (L/Cf) = vktsw(Lf /C)
waarin Zo= karakteristieke impedantie; f1= lage afsnijfrequentie; f2= hoge afsnijfrequentie; fo=
resonantiefrequentie.

Links:‘ Mobiele’ (Pantzer ? -)‘Abwehr’op het ogenblik dat Hitler in 1944-45 de oorlog begint te verliezen,
en niet veel geschikt reserve-materiaal meer had.
Rechts: "Edgar maakt mobiel contact met iedereen, behalve met mij "
============================
UHF Handbook: oud, maar met nuttige Lecherlijn schakelingen, en enkele UHF antennes, gratis te
kopieren:
https://ia801905.us.archive.org/26/items/FrankC.JonesUltra-high-frequencyHandbook-1937/Frank-CJones-Ultra-High-Frequency-Handbook-1937.pdf
De uurwerktijd wordt ons gemeld in morse-code: blz 19, en een LC-filter staat blz 36 + meer (70 gratis
schakelingen) in:
http://patscakes.co.za/magazines/Elektor_2004-2014/Elektor_20042014/2011/Elektor%20%23415%20-%20July%20Elektor%20%23416%20-%20August%202011.pdf
Enkele interessante gegevens over vooral lusantennen, door Texas Instruments, vrij te kopieren:
http://www.ti.com/lit/an/scba034/scba034.pdf
Artikels in het frans met blz.15 een VHF antenne, en blz. 17 een balun:
http://www.on6nr.be/QSPrevue/2013/QSPrevue012013.pdf
============================

