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Inleiding:
Om grotere vermogens te kunnen meten is het nodig deze te reduceren naar kleinere. Dit kan door
middel van een richting coupler of een verzwakker. Veel gebruikte power-meters kunnen maximaal
een vermogen meten van 10 mWatt (+10dBm). Momenteel zijn er diverse 26GHz zenders uit de
telecom wereld in omloop welke een vermogen hebben van ongeveer één Watt. Om dit vermogen te
meten hebben we minstens een verzwakker nodig van 30dB. Tevens is een extra verzwakker een
bescherming voor de RF meetkop. Zelf gebruik ik voor het meten bij deze frequenties een HP432A
met de K486 thermistor mount meetkop welke een UG-595/U flens als aansluiting heeft.
Door nu voor deze meetkop een stukje golfpijp te plaatsen met daarin een stukje wave guide absorber
is het mogelijk om een verzwakker op maat te maken.
Ik ben er vanuit gegaan als het absorber materiaal goed thermisch contact maakt met de golfpijp, het
meten van één Watt continue mogelijk is.

Uitvoering:
De golfpijp is gemaakt uit twee gedeelten zoals te zien
is op de foto. Het hier gebruikte materiaal is messing.
De diepte en de breedte van golfpijp zijn hetzelfde als
van WR42, ook de flens met de gaten hebben de maten
als van UG-595/U.
Het absorber materiaal kan gehaald worden uit een sloop
afsluit golfpijp-weerstand. Als je hiervoor de golfpijp
kiest voor een lagere frequentie, dan zijn de stukken
ferriet groter! Het door mij gebruikte ferriet is goed
mechanisch te bewerken. Na deze op maat gemaakt is,
kan deze met seconde lijm midden in de golfpijp geplakt
worden. De spleet tussen de golfpijp en de absorber is
bepalend hoeveel de verzwakking wordt.
Met een vijl is het ferriet te tunnen. Hoe kleiner de gleuf , hoe meer demping!
Door het toepassen van twee paspennen is het mogelijk na het tunnen de twee helften in dezelfde
positie plaatsen.

Meetresultaten:
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De meetresultaten zijn weergegeven in bovenstaande grafiek.
Met als verzwakking bij 24.048GHz 38.7dB en een VSWR 1:1.4

Mechanische afmeting power verzwakker 24GHz.

28

