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Tato propust je určena k přehledovým přijímačům – skenerům a do všech přijímacích a 
měřících aplikací, kde je potřeba potlačit kmitočty pod 30 MHz a účinně zeslabit VKV FM 
rozhlas. 
 
Propust zadržuje KV kmitočty pod 30 MHz a pásmo rozhlasu VKV CCIR (87 – 108 MHz) 
selektivně zeslabuje o více než 25 dB. Propouští s malým útlumem (typicky 1 dB) kmitočty 
31 až 84 MHz a 112 až min. 1650 MHz a je tedy určena pro příjem téměř na všech 
kmitočtech VHF a UHF. Je navržena tak, aby měla poměrně strmé boky okolo VKV FM 
pásma a tak umožňuje příjem již na kmitočtech 4 MHz nad a pod VKV FM rozhlasovým 
pásmem s malým průchozím útlumem. 
 
Tato propust je navržena jako pasivní (LC) kombinace horní propusti a pásmové zádrže a je 
výhodná k ručním přijímačům - skenerům firem Yupiteru, AOR, ICOM, YAESU, Uniden a 
dalším a uplatnění najde zvláště při použití jakékoli venkovní širokopásmové antény (např. 
discone), ale také při příjmu VKV pásem na teleskop či „pendrek“ na exponovaných místech 
jako jsou kopce a města, nebo všude tam, kde jsou blízké rozhlasové vysílače. Silné signály 
rozhlasových vysílačů na DV, SV, KV a zvláště na VKV CCIR totiž nejčastěji způsobují 
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přebuzení vstupu skeneru a tím výrazné snížení citlivosti skeneru. Od zahlcení sice pomáhá 
zařazení atenuátoru, kterým je většina skenerů vybavena, ale za cenu citelného snížení 
citlivosti skeneru. Při zařazení této propusti již není nutné atenuátor ve skeneru zapínat a 
zmizí všechny rušivé signály z jiných pásem. Propust účinně odfiltruje také signály z krátkých 
a středních vln a zeslabí signály z CB pásma 27 MHz na únosnou mez. Silné signály z 
rozhlasového KV pásma 11 a 15 MHz a místní SV vysílače se totiž často směšují s VKV 
kmitočty nad 145 MHz a vznikají tak nežádoucí intermodulační produkty. SMajitelé skenerů 
Yupiteru MVT7100 (Stabo XR100) a podobných mají tyto problémy hlavně v pásmu 165 - 
174  MHz i při použití teleskopické antény. Po zařazení této propusti uvedené problémy zmizí 
a příjem je čistý. Odpadne také krátkodobé otevírání umlčovače šumu, které se projevuje 
občasným „praskáním“. 
 
Tato propust výrazně zlepší příjem také v leteckém pásmu (AIR) 118 - 138 MHz, které 
sousedí s VKV CCIR pásmem. Při použití stolních komunikačních přijímačů jako např. 
ICOM IC R8500 nebo AOR AR-5000 umožní nerušený příjem v leteckém pásmu i na kótách 
v blízkosti 100 kW vysílačů VKV rozhlasu, kde bývají i stolní skenery zahlceny. 
 
Další možností je použití této propusti pro poslech na VKV OIRT pásmu. Většina skenerů a 
tunerů s pásmem VKV OIRT 66 – 74 MHz trpí v tomto pásmu zrcadlovými příjmy stanic z 
pásma CCIR. Nežádoucí „fantomy“ se objevují nejčastěji o 21,4 MHz níže – pak je toto 
pásmo zarušené a není možné sledovat v létě sporadickou vrstvu Es, a jelikož tato propust 
zeslabí signály CCIR o cca 30 dB (1000×) a pásmo OIRT nezeslabí téměř vůbec, rušivé 
signály pronikající na OIRT pásmo z CCIR pásma zcela zmizí. 
 
Při použití širokopásmového předzesilovače v místech blízko silných rozhlasových VKV 
CCIR vysílačů je možné zařadit tuto propust mezi anténu a vstup předzesilovače, tím se sníží 
možnost přebuzení předzesilovače silnými rozhlasovými signály. 
 
Propust zlepší příjem hlavně na kmitočtech do 174 MHz, ale ani na vyšších kmitočtech se 
nemusí odstraňovat, neboť má malý průchozí útlum (typicky 1 dB) a tak nezhorší ani slabé 
signály.  
 
Propust je obousměrná, nemá tedy označen vstup a výstup a je ji možné zapojit oběma směry. 
Tato propust není průchozí pro ss napětí, např. pro napájení předzesilovače nebo aktivní 
antény, nesmí se zapojit mezi napájecí výhybku a předzesilovač nebo aktivní anténu, musí 
tedy být zařazena až za napájecí výhybku směrem k přijímači. Pro snadné zařazení 
před přijímač má na jednom konci BNC zásuvku a na druhém BNC zástrčku. Pokud má váš 
skener jiné konektory (např. SMA, N, SO239), použijte příslušné redukce na BNC. 
 
Každý vyrobený kus je pečlivě změřen rozmítačem a nastaven na nejlepší parametry.  
 
Pro rychlou orientaci má tento typ propusti jako jediný samolepku žluté barvy. 
 
Technické parametry: 
Typ     HPN-30118 
Popis     Horní propust na KV a zádrž na VKV CCIR 
Rozsah propustného pásma  30 – 84 MHz a 112 – 2000 MHz 
Průchozí útlum   1 dB typicky 
Potlačení pásma  0 – 20 MHz 30 dB minimálně 
Potlačení pásma 87 – 108 MHz 25 dB minimálně 



Osazení (LC)    6 cívek, 7 kondenzátorů 
Vstupní/výstupní konektor  BNC 
Vstupní/výstupní impedance  50 Ω 
Rozměry (i s konektory)  33 × 71 × 18 mm 
Hmotnost (přibližně)   35 g 
 
Kmitočtová charakteristika: 
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