
Eddystone S2800/1 DAB eindtrap          200Watt op 145 MHz 
 
Deze Eddystone eindtrap is afkomstig uit een oude DAB zender. In deze zender 

zaten een aantal van deze 
eindtrappen gekoppeld.  
Omdat de eindtrappen oorspronkelijk 
rond 200 MHz werkte zijn ze zeer 
geschikt voor gebruik op 2 meter. 
Zonder enige modificatie doet de 
eindtrap al met gemak 150W op 145 
MHz. Na wat kleine modificaties, of 
eigenlijk meer “finetunning” is zo’n 
200W haalbaar. De eindtrappen zijn 
zeer linear, het –1dB punt ligt op 
ongeveer 170W.  
 

De voedingsspanning van de eindtransistor is 28V. Het stroomverbruik bij 200W 
is ongeveer 11A.  In de units zit een schakelende voeding welke 28V maakt van 
ca 70V AC (3fase). De ingangsconnector is van het type SMB. De 
uitgangsconnector past op een female N of BNC connector om te testen. Bij de 
omgebouwde versie zijn N connectors toegepast. 
 

 
          Besturing.                 200W eindtrap.                       28V Voeding. 
 
 

 
 
 
Hiernaast de doorlaatcurve 
van een originele eindtrap in 
het frequentie gebied van 80 
MHz t/m 250 MHz.  
De zwarte lijn is de ingangs-
aanpassing, duidelijk gepiekt 
rond 220MHz. De blauwe lijn  

 is de versterking, deze is op 
100 MHz maximaal (20,6 dB, 
ruim 100x) en op 145 MHz 
18,9 dB. 
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Ombouw naar 2 Meter 
 

    
De eindrap van de originele unit 
 
De eindtrap zelf werkt op 28V en
trekken. De ruststroom is in te st
Elk potmetertje is voor één helft 
ingesteld op ongeveer 4A. dat is
kunnen de potmeters beide gehe
stroom instellen, dus eerst de en
met de andere potmeter naar 4 A
 
Om de eindtrap voor de 2 meter
spoeltje op de uitgang worden ve
worden ingesteld met de 2 trimm
te verhogen kan een 39P ATC c
worden geplaatst. De versterker
200W output geven. 
Om de ingangsaanpassing te ve
transistor nog een 120 pF ATC c
(na afregeling) zo uit: 
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 Gemodificeerde unit met uitgangsfilter 

 zal bij 200W uitgangsvermogen ongeveer 11A 
ellen met de 2 blauwe meerslagen potmetertjes. 
van de dubbele power FET. De stroom is 
 dus 2x2A. Om de stroom anders in te stellen 
el naar links draaien en vervolgens per helft de 
e helft van 0 naar 2A stroomverbruik, vervolgens 
 draaien. 

 band te kunnen gebruiken moet het gele 
rwijderd, en het maximale uitgangsvermogen 
ers aan de ingang. Om de versterking nog wat 

ondensator parallel aan de eerste trimmer 
 werkt nu al prima en zal met ca. 3W input ca 

rbeteren kan tussen de 2 gate’s van de 
hip worden geplaatst. Het resultaat ziet er dan 
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Uitgangsfilter (Low Pass Filter) 
 
Natuurlijk moet achter de versterkertrap een laagdoorlaat filter worden geplaatst. 
Het volgende filter is ontworpen met het programme AADE filter design, dit gratis 
programma te downloaden op: www.aade.com  

 
Voorbeeld van het filter gebouwd op de plaats 
van de richtcoupler op de print van de eindtrap.  
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Hiernaast de meetresultaten 
van het gebouwde filter.  
De doorlaatdemping op  
145 MHz is kleiner dan 0,2 dB 
en de onderdrukking op  
290 MHz bijna 30 dB.  
 
De eerste condensator heeft 
behoorlijk invloed op de 
aanpassing tussen versterker 
en filter. De in het testmodel 
gebruikte waardes zijn: C2 
15p, C4 22p, C6 22p en C8 
4p7. 

http://www.aade.com/


Omschakeling zenden /ontvangen 
 

 
Omgebouwde eindtrap met uitgangsfilter en relais voor RX/TX omschakeling. 
 
Voor gebruik op 2 meter moet natuurlijk tussen zenden en ontvangen kunnen 
worden geschakeld. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld 2 HF-relais worden gebruikt 
zoals bij de eindtrap op de foto. In plaats van 2 losse relais kan natuurlijk ook een 
Transfer relais worden gebruikt.  
 

 
 

 
In deze eindtrap zit een kleine HF 
detector op de ingang, waarmee de 
ralais worden aangestuurd. De 
voedingsspanning voor de eindtrap 
wordt ook door een relais geschakeld. 
Bij veel moderne transceivers zit een 
connecor met een stuursignaal voor 
eindtrappen. Hiermee kunnen dan de 
relais worden geschakeld, waardoor de 
detector achterwege kan blijven. 

 
Schema HF-detector. NPN transistor, bijvoorbeeld een BC639. 
 



28V Voeding 
 
In de units zit een schakelende voeding welke 28V maakt van ca 70V AC 
(3fase).  
Het stuurcircuit heeft een losse DC voeding nodig van ca. 15 V/200mA. In de 
schakeling zit er een 7812 spanningsregelaar achter dus het mag ook wat meer 
zijn. De 15 V ingang loopt via de glaszekering op de print. 
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  Connector 2 
  Pen 1,6  fase 1 
  Pen 2,3 fase 2 
  Pen 4,5  fase 3 
  Pen 7,8,9  massa 
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