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Pomysł na zamieszczenie na łamach pisma
opisu wykonania filtrów pasmowych podsu-
nęło mi kilku krótkofalowców, którzy co
prawda dysponują sprzętem fabrycznym, ale
niestety uproszczonym, w którym brak jest
wejściowych filtrów pasmowych. W prakty-
ce okazuje się, że poprzez dołączenie do wej-
ścia takiego odbiornika dodatkowych filtrów
pasmowych, uzyskuje się lepsze parametry
dynamiczne.

Swoją drogą, redakcja często otrzymuje
także pytania, czy można zbudować odbior-
nik radiowy lub nadajnik radiowy bez cewek
albo dlaczego muszą być w nich obwody
i filtry LC?

Odpowiedzieć można: po to, aby urządze-
nie radiowe (odbiornik, nadajnik, transcei-
ver) mogło prawidłowo funkcjonować, musi
posiadać obwody rezonansowe (lub szeroko-
pasmowe), czyli cewki i kondensatory. Naj-
prościej mówiąc, obwód LC w odbiorniku
sprawia, że z dużej ilości fal elektromagne-
tycznych można wydzielić tę, którą chcemy
odbierać. 

Duży wpływ na parametry obwodu LC
ma cewka. Podstawowym parametrem cew-
ki jest indukcyjność, a także „dobroć”. In-
dukcyjność cewki zależy od średnicy uzwo-
jenia, liczby zwojów, kształtu cewki (stosu-
nek średnicy do długości cewki), przenikal-
ności magnetycznej rdzenia oraz jego kształ-
tu. Z kolei „dobroć” jest współczynnikiem
określającym stosunek oporności biernej
cewki do oporności czynnej „Q”. Wartość
Q zależy od rodzaju i średnicy drutu nawo-
jowego, formy uzwojenia, kształtu cewki
oraz materiału, z jakiego jest wykonany kor-
pus cewki. Duży wpływ na parametry cewki
ma jej ekranowanie (umieszczenie cewki
w osłonie metalowej).

Do praktycznego wyliczania indukcyjno-
ści cewek jednowarstwowych (lub odwrotnie,
aby mając indukcyjność - dobrać parametry

mechaniczne cewki) można posłużyć się no-
mogramem zamieszczonym w EdW 2/03.

Zostały tam także podane praktyczne rady
odnoszące się do wyliczania obwodów fil-
trów dolno- i górnoprzepustowych.

Aby uzupełnić podane informacje, należy
także wspomnieć o filtrach pasmowoprzepu-
stowych, które w praktyce występują na wej-
ściu prawie każdego odbiornika czy transce-
ivera.

Dla zrozumienia działania takich filtrów
można przypomnieć sobie podstawowe wła-
ściwości i wzory dotyczące równoległego
obwodu rezonasowego.

Najprostszy filtr pasmowy (środkowo-
przepustowy) składa się z dwóch obwodów
równoległych, sprzężonych kondensatorem
(rysunek 1). Dobrze jest, jeżeli cewki w tym
układzie są ekranowane, a więc oddzielone
ekranami, a całość również umieszczona
w ekranie. Zasadniczym elementem, mają-
cym wpływ na charakterystykę przenoszenia
filtru, jest kondensator sprzęgający. Ma on
wpływ m.in. na wielkość sprzężenia. Często
wykorzystuje się tak zwane sprzężenie kry-
tyczne, czyli takie sprzężenie, przy którym
do obwodu wtórnego zostaje przeniesiona
maksymalna moc. Poprzez zmianę pojemno-
ści kondensatora sprzęgającego możemy
uzyskać wymagane charakterystyki przeno-
szenia filtru. Poprzez zmniejszanie pojemno-
ści uzyskujemy zawężenie pasma przenosze-
nia i większą stromość zboczy charakterysty-
ki, natomiast zwiększając pojemność - uzy-
skujemy szersze pasmo przenoszenia.
W praktyce nie można zmieniać tej pojemno-
ści w dowolnych granicach, ponieważ
w pewnym momencie pasmo przenoszenia
takiego filtru może wyglądać niezbyt cieka-
wie, w tym przypadku częstotliwością pracy
filtru będzie wartość, przy której obwody
wykazują rezonans prądów, a napięcie dla tej
częstotliwości ma największą wartość.

Aby zapewnić lepsze parametry filtrów
pasmowych, należy zwiększyć liczbę sprzę-
żonych obwodów LC. Z tego też względu na
schemacie pokazanym na rysunku 2 są za-
stosowane trójobwodowe filtry pasmowe.
Zapewniają one bardziej równomierne pa-
smo z większą stromością zboczy w stosun-
ku do filtrów dwuobwodowych. 

Podanie gotowych wzorów na wyliczanie
takiego filtru jest bardzo trudne. Często mimo
precyzyjnych wyliczeń za pomocą progra-
mów komputerowych i tak trzeba zastosować
trymer, bo nie wszystko da się przewidzieć. 

Na rysunku pokazano zespół filtrów na
wszystkie pasma amatorskie z zakresu fal
krótkich. Parametry obwodów LC zostały
dobrane w taki sposób, aby uzyskać dopaso-
wanie z obydwu stron do znormalizowanej
impedancji 50Ω. Jest to bardzo korzystne,
bowiem filtry takie można włączyć bezpośre-
dnio w przewód koncentryczny, właśnie
50Ω.

Podana konstrukcja filtrów na pasma
amatorskie KF może być z powodzeniem
wykorzystana we wszystkich transceiverach
KF, a więc w stopniach mieszaczy, wzmac-
niaczy w.cz. czy wspomnianych już obwo-
dach wejściowych.

W najprostszym wykonaniu jako cewki
mogą być stosowane gotowe fabryczne dła-
wiki, przypominające z wyglądu rezystory.

Lepiej jest jednak zadać sobie nieco trudu
i cewki nawinąć na ferrytowych rdzeniach
toroidalnych. Obwody takie posiadają lepsze
parametry, a dokładniej mówiąc, skupione
pole magnetyczne i dużą szerokopasmowość.
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Przy nawijaniu można wy-
korzystać posiadany drut
nawojowy, pamiętając, aby
podczas nawijania nie
uszkodzić izolacji przewo-
du o ostre krawędzie rdze-
nia.

W obwodach wyjścio-
wych nadajników (więk-
szej mocy) najlepiej spra-
wują się cewki powietrzne,
nawinięte na korpusach ce-
ramicznych, bowiem
w przypadku rezonansu
w obwodach tych występu-
ją wysokie napięcia (rdze-
nie toroidalne mogą się
zbyt mocno nagrzewać,
a wtedy tracą swe właści-
wości, a nawet się kruszą).

Do zmontowania filtrów
na wszystkie pasma KF
można użyć dziewięciu
identycznych płytek druko-
wanych pokazanych na ry-
sunku 3. Ze względu na
małą komplikację ścieżek
można je po prostu wyskro-
bać na płytce laminowanej.

Po zlutowaniu filtru po-
zostaje jeszcze jego zestro-
jenie. Najlepiej byłoby wy-
korzystać do tego wobula-
tor czy analizator widma,
ale nawet zestrojenie „na
słuch” poprzez ustawienie
trymerów na najsilniejszy
odbierany sygnał będzie
wystarczające. Oczywiście
należy trochę poekspery-
mentować w kilku punk-
tach zakresu.

Innym problemem,
który także należy rozwią-
zać we własnym zakresie,
jest wybranie sposobu
przełączania poszczegól-
nych filtrów. Najprost-
szym rozwiązaniem, a tak-
że najpewniejszym i chyba
najtańszym, jest zastoso-
wanie przełącznika wielo-
obrotowego (na wszystkie
pasma trzeba użyć 9-pozy-
cyjnego). Przełączniki ta-
kie można czasem odzy-
skać ze sprzętu demobi-
lowgo czy nabyć na gieł-
dach. Wygodniejszym roz-
wiązaniem jest użycie mi-
niaturowych przekaźni-
ków w.cz., ale maksymal-
nie trzeba wtedy aż 18
sztuk, co w wielu przypad-
kach sprawia, że koszty
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takiego przełącznika kilkakrotnie przewyższają cenę
całego rozwiązania. 

Innym sposobem przełączania jest wykorzystanie
diod polaryzowanych raz w kierunku przewodzenia (za-
łączony filtr), a drugi raz w kierunku zaporowym (wy-
łączony filtr). Wspomniany przełącznik diodowy, mimo
że nieco komplikuje układ, w pewnych przypadkach
może pogorszyć właściwości dynamiczne filtru, nie
mówiąc o wprowadzaniu niepożądanych szumów.
W każdym razie nie jest powszechnie polecany.

W zamieszczonej tabeli podano aktualnie obowiązu-
jący band plan pasma KF. Może on także być pomocny
przy strojeniu filtru w zależności od preferowanych wy-
magań operatora. 

Andrzej Janeczek 
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ZAKRES 
CZ̊ STOTLIW O CI (kHz)

SZEROKO ˘
PASMA

TYP EMISJI

Pasmo 160m:

1810  1838 200 cw

1838  1840 500 emisje cyfrowe z wyj„tkiem packet, cw

1840  1842 2700 emisje cyfrowe z wyj„tkiem packet, fonia, cw

1842  2000 2700 fonia, cw

Pasmo 80m:

3500 - 3510 200 ‡„czno ci miŒdzykontynentalne cw dx

3500 - 3560 200 cw, segment cw zalecany dla zawod w

3560 - 3580 500 cw

3580 - 3590 500 emisje cyfrowe, cw

3590 - 3600 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

3600 - 3620 2700 fonia, emisje cyfrowe, cw

3600 - 3650 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawod w, cw

3650 - 3775 2700 fonia, cw

3700 - 3800 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawod w, cw

3730 - 3740 2700 SSTV & FAX, fonia, cw

3775 - 3800 2700 ‡„czno ci miŒdzykontynentalne fonia dx

Pasmo 40m:

7000 - 7035 200 cw

7035 - 7040 500 emisje cyfrowe z wyj„tkiem packet , SSTV & FAX, cw

7040 - 7045 2700 emisje cyfrowe z wyj„tkiem packet , SSTV & FAX, fonia, cw

7045 - 7100 2700 fonia, cw

Pasmo 30m:

10100 - 10140 200 cw (*)

10140 - 10150 500 emisje cyfrowe z wyj„tkiem packet, cw

Pasmo 20m:

14000 - 14070 200 Cw

14000 - 14060 200 cw, segment cw zalecany dla zawod w

14070 - 14089 200 emisje cyfrowe, cw

14089 - 14099 500 emisje cyfrowe (zalecany packet nie automatyczny), cw

14099 - 14101 200 beacony (IBP)

14101 - 14112 2700 emisje cyfrowe (zalecany store-and-forward), fonia, cw

14112 - 14125 2700 fonia, cw

14125 - 14300 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawod w, cw

14230 2700 czŒstotliwo  wywo‡awcza SSTV & FAX

14300 - 14350 2700 fonia, cw

ZAKRES 
CZ̊ STOTLIW O CI (kHz)

SZEROKO ˘
PASMA

TYP EMISJI

Pasmo 17m:

18068 - 18100 200 cw

18100 - 18109 500 emisje cyfrowe, cw

18109 - 18111 200 beacony (IBP)

18111 - 18168 2700 fonia, cw

Pasmo 15m:

21000 - 21080 200 cw

21080 - 21100 500 emisje cyfrowe, cw

21100 - 21120 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

21120 - 21149 200 cw

21149 - 21151 200 beacony (IBP)

21151 - 21450 2700 fonia, cw

21340 2700 czŒstotliwo  wywo‡awcza SSTV & FAX

Pasmo 12m:

24890 - 24920 200 cw

24920 - 24929 500 emisje cyfrowe, cw

24929 - 24931  200 beacony (IBP)

24931 - 24990 2700 fonia, cw

Pasmo 10m:

28000 - 28050 200 cw

28050 - 28120 500 emisje cyfrowe, cw

28120 - 28150 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

28150 - 28190 200 cw

28190 - 28199 200 beacony z regionalnym podzia‡em czasowym (IBP)

28199 - 28201 200 beacony z og lno wiatowym podzia‡em czasowym (IBP

28201 - 28225 200 beacony z prac„ ci„g‡„ (IBP)

28225 - 29200 2700 fonia, cw

28680 2700 czŒstotliwo  wywo‡awcza SSTV & FAX

29200 - 29300 6000 emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw

29300 - 29510 6000 pasmo satelitarne kosmos-Ziemia

29510 - 29700 6000 fonia, cw

BAND PLAN KF

Na wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca
emisją A3A (AM)

Podstawy


