
Ombouw VH501A1 eindtrap 
 

 
 
De VH501 Rohde&Schwarz eindtrappen in Nederland door NOZEMA gebruikt voor 
de provinciale TV zenders. 
 
Eind 2006 zijn deze analoge TV zenders uitgeschakeld en is een geheel nieuw 
digitaal zender netwerk in de lucht gekomen. 
 
De oude zenders zijn in eerste instantie door KPN ter verkoop aangeboden, maar 
gelukkig zijn er eind 2008 ook nog een paar van de nog niet verkochte eindtrappen 
aan zendamateurs beschikbaar gesteld. 
 
Eigenschappen van de eindtrap: 
UHF, 470 – 860MHz 
Vermogen 1,5 kW 
Voeding 3x30VDC / 35A (105A dus) 
  3VDC / 7A 
 
De bijbehorende voedingen IN503 zijn bedoeld om twee van 
deze eindtrappen te voeden. Hiervoor is wel een 
krachtstroom aansluiting nodig. 
 



Beschrijving eindtrap 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op de voedingsconnector van de eindtrap zitten drie dikke pennen voor de 30V, en 
één dunne pen voor de 3V. De grote pen op het chassis is voor de massa van de 
voeding. 
 
Zelf gebruik ik 6 parallel geschakelde voedingen van 30V/18A en één van 3V/8A om 
het geheel te voeden. 
 
Op de 25 polige connector moet een regelspanning 0- 5V worden aangesloten. Het 
uitgangsvermogen is hiermee in te stellen. 5V is maximaal vermogen. 
 
X4, 25p sub-D 
Pen 1 en 3 GND 
Pen 2  U ref  Hier 0 - 5 V op aansluiten, regelspanning vermogen 
Pen 25 Refl,   Uitgang meetpunt gereflecteerd vermogen 
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De eerste test: 
 
Ruststroom zonder HF: 
30VDC / 18,9A 
3V DC / 6.9A 
 
Signaalgenerator erop, carrier 500MHz / Uref op 4V 
Niveau van de generator opdraaien: 
Vanaf 4dBm in gaat rode lampje van ingangsniveau op het front uit. 
4dBm in / 30V / 71A / 450W 
7,6dBm in / 30V / 94A / 800W  (stroombegrenzing testvoeding) 
 
750MHz 
4dBm in / 30V / 82A / 665W 
5,8dBm in / 30V / 94A / 900W (stroombegrenzing testvoeding) 
 
Zorg altijd voor voldoende koeling !!!!! 
 
 

Ombouw naar 434,250 MHz 
 
Bij metingen aan de eindtrappen blijkt dat de versterking op 434 MHz ongeveer 10-
15 dB lager is dan op 470MHz, omregelen is dus noodzakelijk! 
 
 
Om de eindtrappen goed af te regelen is het van belang het regeldeel uit te 
schakelen, anders zit je af te regelen en de regeling heft de verschillen weer leuk op. 
Het meest handig is om de SMA stekker aan de uitgang van het regeldeel los te 
schroeven en op deze SMA connector een testsignaal aan te sluiten. Het testsignaal 
komt dan dus op de ingang van de eerste stuurtrap met twee BLV861/TPV8100 
torren. 
 
Versterking vanaf deze SMA naar de uitgang is in het gebied 470-860MHz ongeveer 
28 dB. 
Een 10 dBm=10mW signaal op deze connector zal dus ongeveer 38 dBm=7W op de 
uitgang geven. 
 
Om de versterker geschikt te maken voor 434 MHz moet op de ingang van alle 
transistor trappen wat extra capaciteit worden aangebracht. Op de foto is te zien hoe 
dit is gedaan met 6pF trimmertjes. De eindtorren doen ongeveer 100W per stuk, 
versterking per tor is ongeveer 10dB. Bij maximaal uitgangsvermogen zal er dus 
ongeveer 10W op de ingang kunnen komen te staan. Wel een beetje veel voor de 
trimmertjes. Het mooiste is om dit te doen met wat ATC condensatoren.  
 



Test op 434MHz: 
Ingang op SMA trap1. 
-10 dBm in  100mW uit 18,6A 
0 dBm in  1 Watt uit 19,5A 
10dBm in  9,49W uit 26A 
Na verdere afregeling 
10dBm in  16,7W uit 26,7A 
 
Ingang via regeling (normale ingang) 
5 dBm CW in 
Ureg  3,5V  350W  78A /30V 
 5V  664W  94A /27V (spanning zakt in) 
 
Na fijnregeling trimmers: 

0V – 1,3V 0W  20A 
1,3V  90W  40A 
2V  190W  53A 
3V  400W  70A 
4V  685W  90A 
5V  950W  105A 

 
 
Nu met 8 dBm peak sync op de ingang, 
(Vermogen gemeten met power meter met piek detectie) 

0V – 1,3V 0W  20A 
1,3V  W  A 
2V  145W  37A 
3V  310W  45A 
4V  578W  57A 

 
Uitgangs combiner blijkt erg gevoelig voor de omgeving. Met deksel erop minder 
vermogen. 
 



Afregeling losse eindtrapjes 
 
Bij alle eindtrapjes zit een SMA connector op de print. Door het soldeerlipje om te 
solderen kan het uitgangsvermogen per trap worden gemeten.  
Op de uitgang van elke transistor zitten 3 ATC condensatoren. 
Bij de hieronder beschreven test blijkt dat de versterking kan worden verbeterd door 
het plaatsen van een extra 4,7 pF ATC condensator per transistor.  

 
Test en afregeling per eindtrap: 
Voeding van de 8 eindtrappen los; alleen eindtrap onder test aansluiten. 
Regelspanning op 5 V (alle trappen helemaal open) In CW 434,25MHz 5dBm 
De code X1 – X12 is terug te vinden bij de SMA connectoren. 
 
Versterker  vermogen na afregelen  Vermogen na plaatsen 4,7pF 

6pF trimmer ingang   uitgang en afregelen trimmer 
X1   190W     240W 
X6   200W     225W 
X7   175W     210W 
X12   180W     210W 
X8   185W     220W 
X9   185W     235W 
X10   195W     250W 
X11   195W     245W 
 
Ook de stuur en buffertrap heb ik voorzien van de 4,7pF ATC’s aan de uitgang. 
 
Testen met deksel erop. 
CW, problemen stroombegrenzing voeding,  
700W 105A 
 
TV, kleurenbalk, regelspanning 5,0 V 
1,5kW / 100A (Netspanning zakt van 218V naar 206V) 
Andere video inhoud gaat voeding in begrenzing, bij wit beeld 75A 
 
Regelspanning 4,2 V, 1kW peak sync 
 
 
Veel plezier met de ombouw, 
 
Robert, PA1RK (@amsat.org) 

trimmer 6pF 4,7pF ATC 


