
De X-phase-2 storingsonderdrukker

Oorspronkelijk ontwikkeld door G4WMX en GW3DIX, later verbeterd door DK9NL.

Laatste doorontwikkelde versie van DG0KW (en dat schema gebruiken wij ook) 



De kern van het probleem…….

HAM hoort zeldzame DX
stoorbron

Zeldzame DX

Stoorbronnen in de 
nabijheid laten het DX 
signaal “verzuipen” 

antenne



….. en de oplossing!

Zeldzame DX

HAM hoort zeldzame DX

antenne

Hulp-
antenne

stoorbron

X-Phase tussen TRX en 
antenne

Hulpantenne in de buurt 
van de stoorbron

X-Phase zo instellen dat 
stoorsignaal wordt 
geëlimineerd.



Het “uitnullen” van een stoorsignaal

Stoorsignaal dat via hoofdantenne 
binnenkomt

Stoorsignaal dat via hulpantenne 
binnenkomt (kleiner en in fase verschoven)

Met de middelste en rechter potmeter 
(Phase 1 en Phase 2) wordt het hulpsignaal 
180 graden in fase verschoven t.o.v. de 
storing op het hoofdsignaal

Met de linker potmeter  wordt de 
amplitude van storing op het hoofdsignaal 
even groot gemaakt als die van het storing 
op het hulpsignaal

Resultaat: de storing verdwijnt nagenoeg



De praktijk van het uitnullen
De storingsbron moet in de buurt zijn zodat je met de hulpantenne 
een relatief sterk stoorsignaal t.o.v. het gewenste signaal kan 
oppikken

De hulpantenne moet niet te “goed” zijn voor de ontvangst van het 
gewenste signaal

Je moet wat “fingerspitzengefühl” ontwikkelen voor het instellen. 
Beurtelings de potmeters verdraaien voor een optimaal resultaat.

De middelste en rechter potmeter beïnvloeden de fasedraaiing van 
het stoorsignaal. De linker potmeter de sterkte van het gewenste 
signaal

In veel gevallen is de reductie van de QRM verbluffend.



Blokschema van de X-Phase

TRX

hoofdantenne

Sommeer-
Schakeling en

sterkteregeling

Fase-
draaier

hulpantenne

VOX schakeling
Relais-
sturing

Zend/ontvang omschakeling
(vanuit transceiver)

Z/O relais

gain Phase 2 Phase 1



Het definitieve schema



En dit printje maakt het mogelijk



Ontwerp-overwegingen
- Schema is nagenoeg ongewijzigd overgenomen van het originele ontwerp
- Potmeters hebben géén 50 Ohm in- en uitgangs impedantie
- Lange verbindingen op de print in de signaalweg zijn ongewenst
- Printontwerp is toegespitst op zo goed mogelijke handhaving van een 50 Ohm 

signaalweg d.m.v:
• Zoveel mogelijk ononderbroken aardvlak aan bovenzijde
• Korte verbindingen tussen componenten in de signaalweg
• Een zo compact mogelijk printontwerp
• Daarom een professioneel ontworpen en geproduceerde print 

(dubbelzijdig en doorgemetalliseerd)



Signaalweg tijdens zenden
De breekkontakten van RY1 
staan parallel voor een zo 
laag-Ohmig mogelijk 
signaalpad (je 100W zender-
output moet erlangs!)



Signaalweg tijdens ontvangen

D1 t/m D8 zijn 
beveiligingsdiodes



De faseschuiver voor het stoorsignaal

Door te draaien aan R6 en R8 kan je de fase van het stoorsignaal over een 
groot gebied verschuiven. BEIDE potmeters hebben invloed op zowel de 
fase als de amplitude van het signaal dat naar T2 gaat.



De sommeerschakeling

Antennesignaal + storing komt via de 
gate van T1 binnen, het stoorsignaal van 
de hulpantenne via de gate van T2. 
beide signalen “tellen op” bij de 
gekoppelde drains van T1 en T2.  Als het 
stoorsignaal via T2 180 graden in fase is 
gedraaid t.o.v. het stoorsignaal dat met 
het gewenste signaal meekomt via T1 
EN ook in amplitude gelijk is dan zullen 
de twee stoorsignalen elkaar opheffen 
en wordt het “schoongepoetste” signaal 
via C4 naar de ontvanger van de TRX 
gevoerd.

RY2 zorgt ervoor dat de 
sommeerschakeling alleen werkt tijdens 
ontvangen. 



De VOX – en Z/O omschakeling

VOX: signaal van TRX gaat via C10 en R9 naar een gelijkrichterschakeling (D10 en 
D11) en stuurt T1 die de relais laat afvallen. De VOX schakeling is alleen bedoeld 
als beveiliging voor het geval de PTT sturing vanuit de TRX er niet is. Op J5 moet 
het zend-ontvang commando van de TRX worden aangesloten om de relais te 
laten afvallen bij zenden. J5 moet naar massa worden getrokken door TRX bij 
zenden.

Relais zijn in ruststand bij ZENDEN en worden geactiveerd bij ONTVANGEN (zo 
komen er geen brokken als je vergeten bent de voeding aan te zetten).



Montage is makkelijk

Let goed op de polariteit van de diodes en van de elco’s



De componentenopstelling



Stap 1: montage van de weerstanden



Stap 2: montage van de diodes

LET OP! De polariteit van de diodes.
LET OP! D15 is een Schottky diode (BAT85)



Stap 3: montage van de condensatoren

LET OP! De polariteit van de twee elco’s (C12 en C15).



Het wikkelen van de ringkerntrafo

Begin met de secundaire winding (33 wdg van 0,3 mm)

Breng daaroverheen de 7 windingen aan van 0,4 mm

Let goed op de juiste montage op de print



Het aansluiten van de trafo
Primaire wikkeling
(7 wdg 0,4mm)

secundaire wikkeling
(33 wdg 0,3mm)



Stap 4: het monteren van de 
resterende componenten

Soldeer eerst de twee SMD FET’s voordat je de hoge componenten plaatst.



En zo ziet het er dan uit



De aansluitingen in het kastje

Pwr ON TX-ON

Hulpantenne

+12V
0 V

PTT

TRX-Gnd

(op frontpaneel)

(op achterpaneel)

Achter-
Paneel

Achter-
Paneel

Aan/uit
schakelaar

(op frontpaneel)



Aansluiten van coax chassisdeel

Plastic mantel 
coax kabel

buitengeleider

kerngeleider Coax plug

Soldeerlip

Ineengedraaide
Buitengeleider
“apenstaartje”)

Nb. aansluitmethode is alleen geschikt onder 50 MHz. Voor hogere frequenties 
“correcte” aansluiting op een chassisdeel gebruiken!

Aansluitingen zo kort mogelijk houden. 
2 of meer apenstaartjes gebruiken



Aansluiting  coax kabel op de print

Buig een paar stukjes draad 
in U-vorm en soldeer die van 
tevoren in de gaten voor de 
massa aansluiting van de 
coax kabel. Soldeer hierop 
twee “apestaartjes” van het 
coax kabeltje vast voor een 
zo goed mogelijke HF-
correcte aansluiting



Zo dus NIET bedraden!

Ik ben benieuwd wat 
de SWR meter hiervan 
vindt…

De aansluiting van 
hoofdantenne en 
transceiver doen de 
haren ten berge rijzen

De enkele draden 
vormen een grote 
zelfinductie doordat 
retourleiding 
ontbreekt



Tips:
Solderen op een doorgemetalliseerde print: geef de tin 
de tijd om in de gaatjes te lopen. Bij een goede las zie je 
aan de bovenkant de tin tussen de draad en het gat.

Een onderdeel verwijderen: NIET rukken en trekken, je 
loopt dan de kans dat je de doormetallisering vernielt.

In plaats daarvan: knip alle pootjes van het onderdeel af en verwijder voorzichtig 
ieder pootje apart. Gebruik desoldeerlitze om het gat weer schoon van tin te maken.

Monteer eerst de “lage” componenten (weerstanden, condensatoren, diodes). 
Soldeer daarna de 2 SMD-FET’s of laat dit doen als je zelf geen ervaring met SMD 
solderen hebt.

Monteer daarna alle andere componenten.

Zorg dat de potmeterassen goed uitgelijnd zijn



Tips (vervolg):

LET OP: D15 is een BAT85 Schottky diode. 
Hij lijkt erg op de 1N4148 maar verwissel 
ze niet! 

LET OP de polariteit van de diodes

LET OP de POLARITEIT Van de elco’s C12 
en C15!

De onderdelen op de print zijn zo gekozen dat de VOX schakeling werkt vanaf ca. 
40W vermogen. Als je QRP wilt werken dan moet R9 een kleinere waarde krijgen.

BAT85

Draai de aansluitingen van TRX en hoofdantenne niet om! (geeft nogal wat rook)

+ en  - 12V omdraaien is niet erg, de boel wordt beveiligd door D9 maar de 
schakeling werkt natuurlijk niet.



Veiligheidsmaatregelen en LED’s
Voedingsspanning uit: TRX is continu met de hoofdantenne verbonden, relais 
staat in ruststand (veiligheidsmaatregel om ongelukken te voorkomen bij 
wegvallen van de voedingsspanning. Beide LEDS zijn UIT

Voedingsspanning aan en PTT (Push To Talk) sturing niet aanwezig: relais zijn 
geactiveerd. Groene LED brandt, rode LED is uit. Hoofdantenne via 
sommeerschakeling aan de ontvanger. Als je nu gaat zenden en de PTT sturing 
werkt niet dan redt de VOX schakeling de situatie door de relais te laten afvallen 
(rode Led gaat branden).

Voedingsspanning aan, PTT sturing aanwezig (zenden): relais zijn door PTT sturing 
afgevallen. Groene LED aan, rode LED aan. Relais laten afvallen door PTT sturing is 
de gewenste situatie tijdens zenden.

Conclusie: de VOX schakeling is alleen bedoeld als laatste redmiddel wanneer de 
PTT sturing niet werkt. Zorg ervoor dat de PTT sturing correct werkt voordat je de 
transceiver output via de X-Phase aansluit.



De inbouw van de print

Foto:
Luit Popken
PA0LPN

De print wordt 
aan de achterzijde 
ondersteund 
d.m.v. twee 
boutjes met 
afstandbusjes



Boorplan van het frontje

Foto en boorplan: Luit Popken, PA0LPN



Boorplan van de achterkant

Foto en boorplan: 
Luit Popken, 
PA0LPN



In bedrijf stellen
De meeste transceivers hebben een connector (vaak accessory socket 
genoemd) waarvan een van de pinnen gebruikt kan worden voor het doorgeven 
van het zend-ontvang commando aan externe apparatuur. 

In de meeste gevallen legt de transceiver elektronica deze pin aan massa tijdens 
zenden. Sluit deze pin aan op J5 (PTT) van de X-Phase print en vergeet ook niet 
om de massa aansluiting door te verbinden!

Als je transceiver een actief-hoog output als zendcommando heeft moet er een 
omkeerschakelingetje tussen de transceiver connector en J5 komen (simpel te 
maken).

TIP: als je het koppelkabeltje klaar hebt voor het PTT commando, sluit dit dan 
aan maar nog niet de coax aansluitingen (zorg wel dat de transceiver  op een 
aangepaste antenne of een dummy load is aangesloten). Kijk of de rode LED 
gaat branden op het moment dat je de zendknop van de transceiver indrukt. In 
dat geval is alles OK en kan je de antenne via de X-Phase aansluiten op de 
transceiver.



De onderdelenlijst voor de print

aantal waarde benaming steek aantal waarde benaming steek

2 22E WEERSTAND 10mm 1 1mH RF SMOORSPOEL 16 mm

1 56E WEERSTAND 10mm 1 FT50-43 ringkerntrafo 2 wdg

1 120E WEERSTAND 10mm

1 150E/0,5W WEERSTAND 10mm 12 1N4148 diode 7,5 mm

2 1k2 WEERSTAND 10mm 2 1N4001 power diode 10 mm

1 2k2/2W WEERSTAND 18 mm 1 BAT85 BAT85/Schottky DO-35

3 2k2 potmeter 2 x 5 mm 1 rood LED 3mm 2,5 mm

1 22k WEERSTAND 10mm 1 groen LED 3mm 2,5 mm

1 1M WEERSTAND 10mm 1 BC337 NPN transistor TO92

2 MMBFJ310 J-FET SOT23T

1 47pF/1000V CONDENSATOR 5 mm 2 DIP power relais 2 x om Farnell 1629053

2 68pF CONDENSATOR 2,5 mm

3 1nF CONDENSATOR 2,5 mm

7 10nF CONDENSATOR 2,5 mm

1 100nF CONDENSATOR 2,5 mm

1 100uF/25V ELCO-TM 2,5 mm

1 470uF/25V ELCO-TM 3,5 mm



Kleurcode weerstanden



5-rings kleurcode weerstanden



3- cijferige code condensatoren



Kleurcode (oudere) condensatoren



spoeltjes in 
weerstand-
behuizing


