Dublex filter til 70cm
Et folkefilter for small cell. repeater.!

!

Anker, OZ1IIO - 25. apr. 2015

Ikke super data, men det er et filter der er forholdvis nem at skaffe, og det er lille og kan
nemt indbygges i kassen sammen med selve radioen. !
Det er oprindeligt et 70cm filter med 8 - 10 Mhz spacing.!
Kræver ingen yderlige dele for at ombygge. Dog værktøj og måle udstyr.
Med lidt held kan følgende data opnåes:!
HIGH (TX)!
Indsætnings tab:! ca. 1,6 db!
Dæmpning:! !
ca. 60 db!

!

LOW (RX)!
Indsætnings tab:!
Dæmpning:! !

!

Effekt:!!
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ca: 5 db!
ca: 80 db!

max. ! ca: 10 w!

1

Ombygning!
Start med at skrue “toppen” altså den del hvor antenne stikkende sidder på, af filteret,
der er 16 skruer, de er spændt godt, og det skal de også være når man tester filteret, da
der går en stor strøm fra “top” pladen og ned i siderne af filteret. Pas på ikke at ødelægge
kærven i skruerne, de skal af og på nogen gange og til sidst spændes rigtig godt.!

!

Løft forsigtig filteren op, der er nogen plast dimser i bunden ved justere skruerne som
hopper løs, men de kan sættes på igen når man samler filteret.

Her et billede af et ombygget filter, du kan se at loopene er blevet en
del kortere.

!
!
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Start feks med LOW band siden, det er
det som i praksis bliver modtager
kredsen.!
Bor et nyt ca. 1,5mm hul 7mm oppe,
det skal gøres inden for 0,5mm !.
Afstanden er vor nye spacing afstand,
2 Mhz.

Lod / pres forbindelsen mellem de 2 kabler
næsten ned, som vist her over.!

!

Som vist her til venstre:!
Klip og forkort inderlederne og put det i det
hul som du har boret 7mm oppe.!
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Brug en gas brænder til at lodde den “gamle” stump inderleder af og lod den “nye”
forbindelse igen. XYL har med lidt held en i køkkenet eller du har selv en til grillen eller
brændeovnen.!
Husk nu, ingen spidse kanter mm. Samt vær sikker på en god forbindelse.!

!

Det var så hvad der skulle laves på LOW eller RX siden.
!

!
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Så er det HIGH band, eller det som bliver
vor TX side.!

!

Her skubber man den hvide holder ned
så den er ca. 17mm fra “toppen”, mål på
toppen af plast stykket. Afstanden her er
vor største problem. (før var det 13mm)!
Jo kortere, jo minde spacing, men
koblingen, afstanden til stangen, samt
åbningen i loopet bestemmer suget vi kan
lave, altså vor dæmping. Denne
dæmpning skal mindst være 60 db for at
det vil virke.

!

Jeg holder en stor skruetrækker imellem
når jeg bukker enderne sammen i enden af
loopet.!
Det skal selvfølgeligt loddes fint og godt.
husk også at loppet bør være tæt på
stangen og stor, men afstanden til stangen
begrænser også den effekt filteret kan klare.
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Saml nu filteret igen, tjek at de store loop
kommer pænt ned på plads, samt få styret
de plast dimser i bunde rigtig sammen.!

!

Husk !!, Især de små hvide plast dimser i
bunden af filteret SKAL rengøres med et
egnet rense middel. Jeg har brugt alm.
husholdnings sprit.!

!

Alle skruer skal i igen, det nytter ikke at
begynde at måle unden skruer. Skruerne
SKAL også voldsspændes på filteret, især
de 16 stk i toppen, når man er sikker på at
filteret fungere. De 16 i bunden behøver
man ikke nødvendigvis afmontere, men
omvendt kan man ikke komme til at
rengøre filteret unden at adskilde det.
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Justering!
En god spektrumanalysator med tracking generator eller en målesender samt en 70cm
station med S-meter kan også bruges.

Gør det let, start med LOW band, vor RX, justere de 3 skruer, formentlig ind da vi
normal skal ned i frekvens med de filtere vi kan finde. justere nu så du har mindst
indsætnings tab og mest mulig dæmpning. Det burde være mulig at opnå mindre en 6db
indsætnings tab og gerne mere en 70db dæmpning.!
Hvis spacingen er for stor skal de 7mm være mindre, er spacingen for lille skal det være
mere en 7mm hvor hullet skal bores.!

!
!
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Så er vi kommet til problem siden, vor TX side. Her skal der justere frekvens og spacing
og kobling igenne de borede huller.

Den benyttede
spektrumanalysator
har -13dbm som ref.!
Så når jeg har opnået
-72,65db har jeg lige
så det virker.!

!

Der er ikke det store
indsætnings tab, men
stadig begrænset
effekt pgr. afstanden
til loopet i TX siden.
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Til sidst bør man afprøve med en repeater og radio analysator hvor man kan sende
samtidig med man har en målesender, så kan man tjekker evt. nedslag i filteret samt
man får en ide om den effekt det kan klare.!

!

Jeg har desvære oplevet nogen filtere som bare ikke vil. Så igen garanti for at det virker
ved alle.!

!

Som ved alt HF arbejde kræver denne ombygning gefylen, samt ingen fedtede fingere
når det er samlet.… !

!
Min egen Boddum repeater køre fint i praksis på sådan et filter, stabil og igen nedslag.!
!
Yv, 73 de. OZ1IIO, Anker.
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