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Vse radijske postaje naj bi bile
naèrtovane tako, da je sprejemnik
povsem neobèuljiv na oddaje drugih
radijskih postaj, ki uporabljajo dru-
gaène frekvence, oddajnik pa ne
proizvaja ne�eljenih motenj drugim
sprejemnikom. �al je tak�na radijska
postaja tehnièno neizvedljiva. Ome-
jitve velikosti, te�e in cene sestavnih
delov pa �e dodatno zmanj�ujejo "od-
pornost" radijskih postaj na ne�eljene
medsebojne motnje.

Veèina radijskih postaj je na-
èrtovana tako, da so medsebojne
motnje z drugimi radijskimi posta-
jami omejene na smiselno mejo,
katero je verjetno najla�je opisati kot
potrebno razdaljo med antenama, da
odpravimo medsebojne motnje. V
resniènih okoli�èinah si ne moremo
vedno privo�èiti dovolj velikih raz-
dalj med postajami. �e veè, èedalje
bolj pogost sluèaj je istoèasna upo-
raba veè razliènih radijskih postaj ali
drugih radijskih naprav v isti zgradbi.

Medsebojne motnje obièajno pos-
ku�amo najprej odpraviti s smotrno
izbiro frekvenc delovanja, da se izo-
gnemo vi�jim harmonikom, zrcalnim
frekvencam in intermodulacijskim
produktom. Naslednji korak je vgrad-
nja dodatnih sit v antenske vode
radijskih postaj, saj predelave ra-
dijskih postaj obièajno ne pridejo v
po�tev. V antenski vod lahko vgra-
dimo eno ali veè med sabo enakih ali
razliènih sit, paè glede na vrsto mot-
nje, ki jo �elimo omejiti ali povsem
odpraviti.

Vsak oddajnik je opremljen z
nizkoprepustnim sitom na izhodu, ki
du�i vi�je harmonske frekvence. Do-
datno nizko sito v antenskem vodu
sicer omejuje motnje oddajnika, na
motnje pri sprejemu pa obièajno ne
vpliva. Pasovno sito je obièajno bolj
uèinkovito, vendar se moramo za-
vedati, da obstaja vrsta razliènih sit,
ki se med sabo razlikujejo po uèin-
kovitosti, pa tudi po velikosti, te�i in
ceni.

Oddaljene motnje, to je motnje,
katerih frekvenca se razlikuje za veè
kot 10% od delovne frekvence ra-
dijske postaje, izloèimo �e z eno-
stavnim LC sitom (nihajni krogi s
tuljavami in kondenzatorji). Ko se
delovna in motilna frekvenca ra-
zlikujeta za manj kot 3%, nujno
potrebujemo velike in drage votlinske

rezonatorje. V najzahtevne�ih prime-
rih, na primer du�enju motenj od-
dajnika FM repetitorja v lastnem
sprejemniku, si pomagamo z zapor-
nimi siti, ki jih ne ugla�ujemo na
frekvenco �eljenega signala, paè pa
na motnjo.

V tem èlanku bom opisal gradnjo
enostavnega pasovnega sita za 2m
podroèje z LC nihajnimi krogi.
Tak�no sito dodatno du�i harmonike
in veèino ostalih ne�eljenih sevanj
oddajnika izven radioamaterskega
2m podroèja, na sprejemu pa pre-
preèuje motnje neamaterskih oddaj-
nikov, na primer moènih UKV FM ali
TV radiodifuznih oddajnikov. Po dru-
gi strani pa je opisano sito povsem
neuèinkovito pri du�enju med-
sebojnih motenj z drugimi 2m radio-
amaterskimi postajami, za kar bi po-
trebovali votlinski rezonator oziroma
sprejemnike in oddajnike, ki so od-
pornej�i na intermodulacijsko popa-
èenje.

Pasovno LC sito ni nekaj novega,
saj podobne naèrte pogosto najdemo

v radioamaterskih èasopisih. Obièajni
naèrt pasovnega sita za 2m podroèje
je prikazan na sliki 1. Sam elektrièni
naèrt pasovnega sita sicer ne pove
skoraj nièesar, saj je za lastnosti sita
bistvena izdelava in lega medsebojno
sklopljenih tuljav L1 in L2. Pri
izdelavi tak�nega sita se moramo zato
natanèno dr�ati navodil za gradnjo
tuljav, njihove medsebojne lege in �e
posebno izvedbe odcepov. Ker se
nahajata odcepa na komaj 1 do 2
ovoja od hladnih (ozemljenih) kon-
cev tuljav, ne smemo zanemariti niti
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parazitne induktivnosti prikljuènih
�ic. Z drugimi besedami se moramo
natanèno dr�ati tudi predlagane
oblike in izmer kovinske �katlice sita
ter razporeditve sestavnih delov v
njej.

Ker tudi sam nimam vedno pri roki
�katlice �eljenih izmer niti �ice prave
debeline za izdelavo tuljav, sem se
odloèil za nekoliko drugaèen naèrt
sita, ki je bolj odporen na odstopanja
pri izdelavi. Teoretski naèrt sita, ki
ne potrebuje induktivnih sklopov
med tuljavami niti odcepov na tul-

javah, je prikazan na sliki 2. Izra-
èunani frekvenèni odziv sita je pri-
kazan na slikah 3 in 4.

Resnièno LC sito je izgubno vezje,
glavni izvor izgub pa je ohmska
upornost vodnikov tuljav, ki jo pri
visokih frekvencah �e dodatno po-
veèuje ko�ni pojav. Na slikah 3 in 4
je zato prikazan odziv brezizgubnega
sita (neskonèno velika kvaliteta tuljav
Q) s pikèasto èrto, izraèunani odziv
resniènega sita s tuljavami s kvaliteto
Q=100 (obièajna vrednost) pa s polno
izvleèeno èrto.

Kot je razvidno iz raz�irjene kri-
vulje vstavitvenega slabljenja na sliki
4, izgube v tuljavah sita predvsem
poveèujejo vstavitveno slabljenje zno-
traj prepustnega pasu sita. Slika 4 je
hkrati razlaga, zakaj ne gradimo �e
o�jih LC sit. V o�jem situ bi bile
izgube v prepustnem pasu �e veèje,
kar pomeni znatno izgubo �eljenega
signala. V o�jih sitih zato po-
trebujemo tuljave z vi�jo kvaliteto Q,
kar lahko nudijo edino votlinski
rezonatorji.

Praktièni naèrt pasovnega sita za

2m podroèje je prikazan na sliki 5.
Resnièno sito zahteva mo�nost
ugla�evanja na �eljeno frekvenco, kar
najla�je storimo z dvema kapaci-
tivnima trimerjema. Z ugla�evanjem
sita lahko tudi popravimo manj�a
odstopanja impedance antene ozi-
roma radijske postaje.

Sito vgradimo v kovinsko �katlico,
kot je to prikazano na sliki 6. Izmere
�katlice naj bojo vsaj
70mmX70mmX30mm. V situ upo-
rabimo kvalitetne zraène trimer
kondenzatorje proizvajalcev "Tekelec
Airtronic" ali "Johanson" tip 5200 z
obmoèjem 1-10pF. Posebna pozor-
nost velja seveda izdelavi �tirih
tuljav, saj od njih zavisijo izgube
koristnega signala v situ. Tuljave zato
izdelamo iz èim debelej�e lakirane ali
posrebrene bakrene �ice. V prototipu
sem izdelal tuljave iz 1.5mm CuL
�ice. Vsaka samonoseèa tuljava ima 7
ovojev, navitih brez medsebojnega
razmaka na notranjem premeru
8mm.

Pred vgradnjo tuljave preizkusimo
z grid-dip metrom. Na 145MHz
morajo rezonirati s kapacitivnostjo 3
do 4pF. Èe �elimo o�je sito, zni�amo
vrednosti tuljav L2 in L3 ter ustrezno
poveèamo kapacitivnosti C1 in C3.
Pri tem se seveda poveèa vstavitveno
slabljenje. Manj�e vstavitveno slab-
ljenje in �ir�e sito dobimo seveda
takrat, ko tuljavi L2 in L3 povsem
izloèimo.

Pri vgradnji tuljav seveda pazimo,
da se preveè ne pribli�amo stenam
�katlice, kar spet zmanj�uje kvaliteto
tuljav. Dokonèano sito enostavno
uglasimo za najmanj�e vstavitveno
slabljenje. Kot izvor signala upo-
rabimo kar radijsko postajo, na izhod
sita pa prikljuèimo merilnik moèi z
umetnim 50-ohmskim bremenom. Po-
stajo uporabljamo z zni�ano moèjo,
da ne po�kodujemo oddajnika.

Z opisanimi tuljavami sem nameril
vstavitveno slabljenje okoli 0.5dB,
kar pomeni, da zna�a kvaliteta opi-
sanih tuljav okoli 200. Vi�jo kvaliteto,
manj�e vstavitveno slabljenje ali o�je
sito lahko dobimo le z uporabo
debelej�e �ice, vendar obstajajo tudi
tu omejitve. Enostaven teoretski iz-
raèun ne upo�teva parazitnih kapa-
citivnosti med ovoji tuljav, ki bist-
veno spremenijo odziv sita na zelo
visokih frekvencah nad 500MHz. Z
uporabo debelej�e �ice se poveèujejo
tudi parazitne kapacitivnosti, kar
zni�uje mejo ne�eljenih rezonanc
opisanega sita.
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