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A közelmúltban két gyári előállí-
tású csillapítót is alkalmam volt
belülről tanulmányozni. Mindkét
eszközt „dolgos kezek”, sajnos,
meghibásították, ezért javítási
szándékkal szétbontottam azo-
kat. Az egyik a Rohde&Schwarz
DPU típusú 0...140 dB értékek
között beállítható és 2 GHz-ig
használható példány volt. Ennek
az egyik 20 dB-es tagját óvatlanul
leégették. A másik pedig egy Nar-
da 705B-99 típusú 18 GHz-ig
használható csillapító, amely
0...99 dB csillapítás-tartománnyal
rendelkezik. Mindkettőt 1 dB-es
lépésekben lehet beállítani. Az
előbbi komplett állapotban volt,
az utóbbi pedig egy hagyatékból
került hozzám és igen-igen „kihe-
rélt” állapotban. Az előbbi belseje
az 1. ábrán, az utóbbi pedig a 2.
ábrán látható. A belső felépítése-
ket megtekintve első pillantásra
látható, hogy ilyen kivitelben

amatőr műhelyben azokat „le-
koppintani” bizony reménytelen
vállalkozás. Ehhez azt hiszem
nem kell külön magyarázat...

Azonban némi esélye azért
van a házi kivitelben történő el-
készítésnek. Természetesen ko-
moly gépi (és anyag-) háttér hiá-
nyában a használati frekvencia-
tartomány bizony erősen lecsök-
ken. Házi eszközökkel meg sem
tudjuk közelíteni a gigahertze-
ket! (Fix – kábelbe iktatható –
csillapítók esetében, ha rendel-
kezésünkre állnak megbízható
gyártmányú megfelelő csatlako-
zók és ellenállások, akkor gon-
dos munkával széles frekvencia-
sávban is kiváló eredményt érhe-
tünk el. Példa erre Nagy Gyula,
HA8ET jó néhány megjelent cik-
ke a lapban/évkönyvben.)

Változtatható értékű csillapí-
tó házi építésére is esély nyílhat,
ha a bonyolult mechanikát meg-

próbáljuk kapcsolókkal/jelfo-
gókkal helyettesíteni. Persze
ezekkel a házi konstrukciókkal
messze nem lehet elérni azt a
széles sávú működést, mint ami
az említett gyártmányokat jel-
lemzi. De gondos munkával a
rövidhullámokra teljes értékű
csillapító készíthető, sőt – remé-
nyeink szerint – még az alsóbb
URH sávokban is jó eredményt
lehet elérni. Majd a bemérés
eredménye bizonyítja be, hogy
jogos volt-e az óhajunk.

Működés

Mindkét gyári csillapítóban T-ta-
gos egységek működnek. Az
R&S készülék egyenként 1, 2, 3,
4, 10 dB-es és 6 külön darab 20
dB-es tagot tartalmaz, ezek soro-
san kapcsolódnak egymással, így
jön ki a maximális 140 dB csilla-
pítás. A láncban mindig csak
annyi tag van beiktatva amennyi
az adott értékhez szükséges, a
nem működő tagot rövidzár he-
lyettesíti. Az átkapcsolásokat egy
igen bonyolult mechanikai szer-
kezet végzi (ld. 1. ábra). Ezt a tí-
pust tekintettem mintának.
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Rádiófrekvenciás csillapító – több tételben
Bassó Andor HA5NM, xha5nm@gmail.com

König Imre villamosmérnök, imrrex@gmail.com

A nagyfrekvenciás méréstechnikában gyakran szükség van valamilyen csillapítóra. Ez sok esetben fix, ál-
landó értékű, más esetekben pedig változtatható értékű csillapító használatát jelenti. A gyári fix csillapí-
tók általában egy „RF toldóra” hasonlító kivitelben kaphatók, amit be kell iktatni a mérési elrendezés al-
kalmas kábelébe. A változtatható értékű csillapítók egy műszerdobozra hasonlító szerkezetek, rajtuk sza-
bályozó kapcsolókkal. Mind a két kivitelnek közös tulajdonsága, hogy rendkívül drágák, az utóbbiak szinte
megfizethetetlenek még használtan is. A következő cikkben erre próbálunk megoldást adni.

1. ábra

2. ábra
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Kétféle ilyen eszközt készítet-
tünk el, az egyik maximális csilla-
pítása 100 dB, a másiké pedig
140 dB, annyi mint a céltípusé. A
be- és kimeneti impedanciát
egyaránt 50 ohmra választottuk.

Nagyon fontos kérdés az, hogy
az egyes ellenállások milyen kivi-
telűek, mert ez erősen befolyásol-
ja a kis tűréssel megvalósítható
frekvenciamenet felső határát. Az
egyes ellenállások terhelhetősége
pedig az osztóra adható maximá-
lis teljesítményt. A kereskedelem-
ben kapható ellenállások közül jó
választásnak tűnt a 2512 méretkó-
dú SMD ellenállás, a maga 1 W-os
terhelhetőségével. Ráadásul 1%
tűrésű kivitelben is elérhetők az
itthoni szaküzletekben. A LO-
MEX Kft. árukészletéből válogat-
tuk ki a szükséges értékeket.

Majd látni fogjuk, hogy a szá-
mított ellenállásértékek messze
nem az 1% értéksornak megfe-
lelőek lesznek. Ezt a problémát
kétféle módon lehet megoldani.
Az egyik a sajátkezű jusztírozás,
amelyhez három dolog szüségel-
tetik. Az egyik egy marokban
tartható, jól futó kis minidrill,
egy miniatűr köszörűtárcsával. A
másik egy legalább 4 digites,
pontos ohmmérő, a harmadik
pedig a végtelen türelem. Az
utóbbi azért szükséges, mert
csak sok kis apró menetben tud-
juk beállítani a szükséges érté-
ket. Ebben az esetben a szüksé-
gesnél alacsonyabb értékű ellen-
állásból kell kiindulni, hiszen
köszörüléssel csak növelni lehet
az ellenállás értékét. Egy fogásra
tényleg csak nagyon kicsit ve-

gyünk le a rétegből, mert köny-
nyen a szükséges érték fölé sza-
ladhatunk, és egy újabb példány-
nak kezdhetünk neki! Utána egy
perc várakozás után (míg bizto-
san lehűl) mérés, majd újabb kö-
szörülés, mérés – egészen addig
amíg meg nem kapjuk a szüksé-
ges értéket.

A másik (általunk is használt)
megoldás az, hogy a szükséges ér-
téknél nagyobb ellenállásból in-
dulunk ki. Ezzel kapcsolunk pár-
huzamosan még egy, illetve két
ellenállást, melyek eredője kiadja
a szükséges pontos értéket. Per-
sze, ezt a pontos értékbeállítást
soros tagokkal is meg lehetne ol-
dani de ez bonyolultab nyákraj-
zot igényelne, míg a párhuzamos
ellenállás(oka)t egyszerűen egy-
más tetejére forraszthatjuk. Igaz,
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3. ábra

4. ábra
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ebben az esetben kicsit nő majd
az önkapacitás. Szerencsére a
LOMEX választékából párhuza-
mos kapcsolással így minden
szükséges értéket be tudtunk állí-
tani. Az 1. táblázat tartalmazza,
hogy milyen ellenállásokból állí-
tottuk össze a szükséges értéke-
ket. A szükséges ellenállások ki-
számításához nagy segítséget je-
lentett a Replusz nevű program
(ld. a keretes írásunkat).

0...100 dB-es 
kapcsolós kivitel

A kapcsolási rajzot a 3. ábra mu-
tatja. Ennél a megoldásnál, mint
láthatjuk, az egyes osztótagok
beiktatására egy kétmorzés, 9
tagból álló, 15 mm-es osztású
Isostat kapcsolósort használha-
tunk. A kapcsolók mindegyike
ún. bentmaradó típus, tehát
nem egymást kiváltó! A kapcso-
lók rendre az 1, 2, 3, 4, 10, 20,
20, 20, 20 dB-es osztótagokat ik-
tatják be vagy ki a láncba(ból).

A kapcsolókat és az osztótago-
kat a 4. ábrán látható rajzolatú
egyoldalas, üvegszálas nyomta-
tott áramköri lemezre forrasztot-
tuk. A beültetést az 5. ábrán lát-
hatjuk. A kapcsolósorhoz ele-
gendő egyetlen sínt felhasznál-
ni, mert a nyák szilárdan pozíció-
ban tartja az egyes kapcsolótago-
kat. Az egyes tagokat célszerű el-
látni egy-egy kb. 25 mm széles, L
alakra hajlított, 0,5 mm vastagsá-
gú, vörösréz árnyékoló lemezzel.
Ezeknek az alsó, függőlegesen
elhelyezkedő lapját a nyáknak az
egyes osztók közé behatoló föld-
felület-csíkjaira forraszthatjuk
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A Replusz programot Regály
Gyula, HA5HU készítette. A
program nagy segítséget jelent
olyan feladat megoldásában,
amikor két párhuzamos ellenál-
lással szeretnénk előállítani egy
szabványon kívüli konkrét érté-
ket. Ilyen feladat volt az itt leírt
csillapítóhoz használt ellenállá-
sok méretezése. Adva van tehát
egy ellenállásérték, amit össze
szeretnénk állítani két (vagy
több) szabványos értékből, pár-
huzamos kapcsolással. Válasz-
szunk a szabványsorból egy
olyan értékűt, ami egy lépcsővel
nagyobb, mint a szükséges ér-
ték. Ez tehát a meglevő, ismert
értékünk. Írjuk be a program ab-
lakaiba a szükséges (Ez kell) és a
meglevő (Ez van) két ellenállást
és az „Enter” gombra kattintva a
program kiírja a meglevővel
párhuzamosan kapcsolandó el-
lenállás értékét (Ez kell mellé). A
beírt értékeket az „Enter” gomb-
bal tudjuk elfogadtatni. Ha az

„Új adat” gombra kattintunk, ak-
kor a korábbi értékek törlődnek
és új számítás kezdődhet.

Ha szerencsések vagyunk a
program egy szabványértéket
dob ki. Ne bizakodjunk, ez igen-
csak ritkán fordul(t) elő. Általá-
ban egy „elvarázsolt” érték jön
ki, amit csak egy újabb (harma-
dik) ellenállásnak a párhuzamo-
san kapcsolásával tudunk előál-
lítani. Ilyenkor az „Ez van” ab-
lakba az első kettő eredőjét írjuk
be, a szükséges érték pedig meg-
marad az eredetinek. A program
használatánál az volt a tapaszta-
lat, hogy három ellenállással
számolva szinte mindig kijött
egy értelmes és megvalósítható
kombináció. Ha végképp nem
jön ki elfogadható eredmény, ak-
kor célszerű megváltoztatni még
egy lépéssel nagyobbra a „meg-
levő” tag értékét.

A program ingyenesen letölt-
hető a szerkesztőség honlapjáról
(www.radiovilag.hu).

A Replusz program

Osztótag
[dB]

Számított
érték []

Párhuzamosan
kapcsolandó tagok []

1
2,875 3,3, 22

433,337 470, 5,6 k

2
5,731 6,8, 47, 150
215,24 220, 10 k, 2 M

3
8,55 15, 22, 220 v. 10, 56
142 220, 390

4
11,315 22, 24

104,829 120, 820

10
25,975 33, 120
35,136 47, 220, 390

20 (4 db tag kell)
40,909 75, 100, 820
10,101 20, 20 válogatva

1. táblázat
5. ábra
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fel, az L felső lapjait pedig for-
rasszuk egymáshoz sorban. Így
egy árnyékoló rekeszsorhoz ju-
tunk, ami a szomszédos tagok
közötti „átfújást” megakadályoz-
za. Az is igaz, hogy ezzel bizo-
nyos szórt kapacitások is kiala-
kulnak, ami elsősorban a felső
határfrekvenciát befolyásolja...

A készre szerelt nyákot egy U
alakú 60  40 mm-es, 160 mm
hosszúságú alumínium idomba
szereltük be. A nyomógombok
az idom keskenyebb oldalán
kaptak helyet. Nyomógombnak
a hengeres típusokat használtuk,
mert 9 db „normál” furatot
könnyebb elkészíteni, mint
ugyanannyi téglalap formájút.
Be-, illetve kimeneti csatlakozó-
nak két BNC-t használtunk. Az
idom két végét és az üres oldalát
2 mm vastagságú felcsavarozott
alumíniunlemezzel zártuk le. Az
5 mm-es idomba nagy biztonság-
gal lehet M2-es furatokat készíte-
ni, ezért minél több csavarral
rögzítsük a lezáró lemezeket,
nem is mechanikai szempontból
fontos ez, hanem a kifújás meg-
akadályozása miatt!

A mintapéldány kivitelét a 6.
és 7. ábra mutatja.

(Folytatjuk)
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7. ábra

6. ábra

Tordelt 2019_07_08 Quark2017_Radiotechnika  2019. 06. 24.  20:08  Page 224


