
Filters: LPF - HPF – BPF  

gebruik: Contest, Dxpeditie, thuis? 

Opbouw 

Zelfbouw?  



Wat willen we filteren: 

Laag Frequent (audio) vb: het blokkeren van 
CTCSS tonen naar de LS toe. 

Hoe: door gebruik te maken van R-C 
combinaties als Hoog of Laag doorlaat 
geschakeld. 

 

 

 



 Op HF: 

  meestal door L-C combinaties. 
 

 

Low-Pass  
High-Pass 

Band Pass Filter 



 In de meeste filter design programma’s kan men 
kiezen uit verschillende type 
berekeningsmethodes zoals: 

 Butterworth filter: is een specifiek filter 
gekenmerkt om zijn vlakke karakteristiek binnen 
de passband. 

 Chebyshev filter: dit filter heeft een minder 
vlakke karakteristiek binnen de passband maar 
een betere demping buiten de bandpass. 

 Elliptic filter: maakt gebruik van parallel en serie 
L-C kringen om zo beter bandpass demping te 
krijgen. 



 TNX wikipedia 

 



 Wanneer een LPF gebruiken 
- bij TVI (nu meestal niet meer nodig door de 
digitale TV)  
Bv: LF30-A 

 

 

 





 Op 6m band, om de 2de harmonische extra te 
onderdrukken 50.05Mhz*2 = 100.1Mhz = 
BRT(W.Vl.) en uw buur     

 



PA0FRI 















 Beter isoleren van een 2de ontvanger van het 
TX signaal om oversturen en beschadiging 
van de ingangstrap te voorkomen.  

 Isoleren en voorkomen van ruis geproduceerd 
door een zender die op 1/3 van de 
afgestemde frequentie uitzend. 
Vb: ontvangen op 21Mhz en een ander 
station die zend op 7Mhz. 

 http://www.ac0c.com/main/page_so2r_so2r_
math.html 
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 Beschermen van ingangstrap RX 
 Vb: 

 
 
 
 
 
 
 

 Dit betekend dat er in het beste geval nog steeds 
–59dBm of 251µV (S9+15dB) op de eerste 
ingangversterker komt, dit is weinig maar kan 
toch nog steeds inter-modulatie veroorzaken, in 
het slechtste geval hier = 126mV dat is meer dan 
60dB over S9 

Zender vermogen 
100 Watt = 40dBm 

Verzwakking Rest signaal op 
ontvanger 

Scheiding door afstand 
tussen antennes 

= -20 à -34dB +20 à +6dBm 
0,1W à 4mW 

Extra BPF = -25 à -45dB -5dBm à -39dBm 

Intern rx filter = -0 à -20dB -5dBm à -59dBm 



 In de meeste transcievers bestaan de RX-TX 
filters gewoon uit lowpass-filters en of BPF 
maar die zijn zo breed dat de onderdrukking 
van de nevenband onvoldoende is.  

 Vb: Meestal één filter voor 21Mhz en 24Mhz. 
 SDR radio’s hebben een supper software filter 

systeem maar als de ingangstrap te grote 
signalen van buiten de gewenste RX band 
binnen krijgt, dan ook gaat de kwaliteit van 
SDR de mist in. 
Externe BPF helpen. 





 Doel: Transmitting Band-Pass Filter met een 
demping van >25dB op de naburige band en met 
een maximum verlies van -0.9dB (insertion loss). 

 26dB verzwakking is 20 x kleiner signaal aan 
ingang van RX op naburige band dit kan 
voldoende zijn om de ingangstrap niet te 
oversturen enof inter-modulatie te maken. 

 Er is een 6band en 10band uitvoering. Elk 
systeem bied een minimum van ±25dB demping 
in de naburige band.  
Vb: 21Mhz <-> 24Mhz <-> 28Mhz (bij 10band) 





Bouw BPF: welke componenten hebben waarvoor nodig 









 Afwijkingen in componenten  
 Berekende waarden zijn meestal geen 

standaard verkrijgbare waarden. 
 Keuze van de componenten is van groot 

belang. Bv zilvermica capaciteiten die 
voldoende spanning en stroom kunnen 
verdragen. 

 Correct afregelen zonder meetapparatuur is 
bijna onmogelijk. 

 Alle filters geven verlies, bij hoog vermogen 
warmen deze op en gaan driften. 
 
 



 Gebruik makend van zender (die buitenband) kan 
zenden, dummyload en SWR/powermeter 

 Zeer omslachtige methode. 

 Gebruik makend van meetzender die kan 
sweepen, detectie diode en oscilloscoop. 

 Dan zie je hoe de curve verloopt, doch geen 
garantie op correcte afregeling (er wordt geen 
impedantie gemeten). 

 Gebruik makend van antennen annalyzer en 
dummy-load.  

 Nadeel enkel SWR zichtbaar (laagste SWR is wel 
meestal kleinste verlies) 



 Men kan gebruik maken van bv triplexers, 
deze splitsen de 3band TH3 die met een coax 
in de chack binnen komt in 3 losse antenne’s. 

 Nadeel: onvoldoende splitsing t.o.v. de 
verschillende banden, gebruik van extra BPF 
is een must. 

 De ongebruikte uitgangen MOETEN 
afgesloten worden met een 50ohm resistieve 
weerstand (oppassen vermogen) kortsluiten 
of openlaten leid tot defecte C’s 















https://va6am.com/2017/01/20/low-power-triplexer-part-list/ 
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 Bandpass filters kunnen thuis (geen SO2R) 
enkel het signaal van niet gewenste 
(broadcast) signalen extra onderdrukken en 
geven een extra onderdrukking van 
harmonischen. 

 Bandpass filters moeten altijd in een goed 
antenne systeem gebruikt worden. 
SWR <= 1.5 is wenselijk, hogere waarden 
kunnen leiden tot doorslag en opwarmen van 
L en C’s gebruikt in het filter.  






