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Deze schakeling en de bijbehorende software mag niet worden gedupliceerd voor
commerciële verkoop zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur is niet
verantwoordelijk voor de verkrijgbaarheid van de componenten in deze schakeling. Ook op
de software berusten auteursrechten. De software mag na aanpassing door derden niet
worden verspreid zonder toestemming van de auteur. De broncode van de software kan
onder voorwaarden worden verstrekt. Neem hiervoor contact op met de auteur.

Inleiding
Omdat het vooral voor omroepstations interessant is om een zo hoog mogelijke geluidskwaliteit na
te streven en een grotere bandbreedte over het algemeen minder geschikt is om op grote afstand
mee te werken, heeft het zenden in breedbandmode in amateur kringen helaas weinig toepassing.
Toch is breedband FM voor zendamateurs een interessante mode. Want met de juiste apparatuur en
antennes is het vrijwel dagelijks mogelijk om verbindingen te maken door geheel Nederland. Dit
hebben de “piratenbanden” 60cm en 35cm reeds bewezen. Het leuke van breedband FM is de hoge
geluidskwaliteit, wat een langdurig QSO erg aangenaam maakt. Daarnaast zijn er mogelijkheden ten
over om duplex verbindingen met meerdere stations op te zetten met minimale kwaliteitsverliezen.
De 70cm band is toegewezen aan de zendamateurs. Maar met de komst van de LPD koptelefoons,
wireless speaker systemen en ook diverse alarm systemen hebben veel amateurs deze frequentie
band al opgegeven. Met een smalband signaal maak je als zendamateur nu eenmaal geen enkele
indruk op de draadloze koptelefoongebruiker of de gebruiker van een bovenmodale automobiel met
draadloos alarm, terwijl zo'n wireless systeem de zendhobby aardig kan verzieken.
Als we als amateurs ons recht willen doen gelden, dan zullen we meer activiteiten moeten
ontplooien en ons wel laten horen in ons 70cm bandje, waar we nog steeds de primaire gebruikers
zijn. Niet dat we hier aan willen zetten tot het veroorzaken van storing, maar wel tot een veel
intensiever gebruik van de ons ter beschikking staande frequentiebanden.

Techniek
De B3C converter bestaat uit een aantal schakelingen. Signaalconversie werkt vrij simpel. Het
gewenste frequentiebereik wordt aangeboden op een mixer waarop een oscillatorsignaal wordt
aangeboden met de verschilfrequentie tegenover de ontvangstfrequentie. Wil je bijvoorbeeld
430MHz ontvangen en staat de ontvanger afgestemd op 100MHz, dan zal de oscillatorfrequentie
430‐100=330MHz bedragen. Hieronder een uitgebreidere uitleg van de verschillende secties in de
B3C converter.
Ingangsversterker
De ingangsversterker is opgebouwd rond een MOSFET. Het inkomende signaal gaat eerst door een LC
kring welke is afgestemd op het 70cm bereik. Daarna wordt het versterkt en nogmaals gefilterd door
een lecherkring bestaand uit twee striplines en trimmers. Houdt er rekening mee dat deze pre‐amp
iets ongevoeliger is dan een frontend van een kwaliteitsontvanger. De reden hiervoor is dat bij
signaaldruk (bijvoorbeeld omdat je zelf in de lucht zit) bij een duplexverbinding je ontvanger
gemakkelijk overstuurd. Je hebt nu dus de vrije keuze om eventueel een mastversterker of een ander
soort voorversterker vóór de converter te plaatsen.
De mixer
Een FM‐tuner werkt in het frequentiegebied van 87,5‐108 MHz. Om het 70cm breedbandsignaal
geschikt te maken voor de FM‐tuner, moet het frequentiegebied van de 70cm band (430‐440MHz)
worden omgezet naar 87,5‐108MHz. Het eigenlijke omzetten gebeurt met een mengschakeling of
mixer. Je kunt de werking van de mixer een beetje vergelijken met vermengen, maar dan
elektronisch. In de mixer wordt het versterkte en gefilterde antennesignaal uit de ingangsversterker

gemengd met een ander hoogfrequent signaal, dat afkomstig is van een lokale oscillator. Door het
elektronisch mengen van twee hoogfrequente signalen ontstaan mengproducten met de som‐ en
verschilfrequenties van de oorspronkelijke signalen (vergelijk: groene verf, als resultaat van het
mengen van de gele en blauwe verf ). Het principe wat in deze converter wordt toegepast heet
ondermenging, omdat alleen gebruik wordt gemaakt van de verschilfrequentie van de toegevoerde
hoogfrequente signalen. De andere signalen filteren we weg, door gebruik van een afgestemde kring
aan de uitgang van de mixer en door de filters in de FM‐tuner. Daarnaast versterkt de mixer het
signaal waardoor het prima kan worden aangeboden op een FM ontvanger. Deze versterking is
eventueel terug te regelen met behulp van een laag‐ohmige potmeter die je kunt aansluiten op de RF
GAIN pinheaders.
De lokale oscillator
De lokale oscillator in dit ontwerp is een Hartley oscillator en wordt door middel van een LC kring
afgestemd op de frequentie van ca. 340MHz. Om de afstemming via de PLL mogelijk te maken is een
varicap regeling toegevoegd, zodat de frequentie met behulp van een regelspanning kan worden
ingesteld. Om de stabiliteit van de opgewekte frequentie te verbeteren wordt gebruik gemaakt van
een buffertrap. Deze buffertrap zorgt ervoor dat de oscillator niet te zwaar wordt belast. Bovendien
filtert de buffer het signaal van de lokale oscillator nog eens extra, zodat een zuiver signaal de mixer
bereikt.
De PLL
De PLL is een regelsysteem met een gesloten lus dat een uitgangssignaal genereert in functie van de
frequentie en fase van het ingangssignaal. Simpelweg wordt de frequentie van de lokale oscillator
vergeleken met een referentiefrequentie, om beide signalen in fase te houden wordt de eerder
genoemde regelspanning gebruikt. Dit gebeurt geheel automatisch. In deze schakeling is gekozen
voor een bekend PLL IC, de TSA5511. Deze is oorspronkelijk bedoeld voor de afstemming van TV
tuners en kan werken met een 50kHz raster, wat overeen komt met het raster van een FM tuner. De
referentieoscillator werkt met een 3,2MHz kristal wat door 512 wordt gedeeld. Het uitgangssignaal
van de lokale oscillator wordt eerst door 8 gedeeld, daarna volgt een programmeerbare deler. In
combinatie met de B3C besturing wordt deze deler ingesteld op de gewenste frequentie. Indien
beide delingen in fase zijn, is de lus gesloten. Een van de programmeerbare uitgangen van de
TSA5511 wordt gebruikt voor het aansturen van een LED. Zo is er ook een lock indicatie op de print
aanwezig en hoef je tijdens het afregelen niet steeds op het display van de besturing te kijken om te
controleren of de lus wel of niet gesloten is. Het regelsignaal uit de TSA5511 gaat eerst door een
loopfilter waarna het op de varicap regeling van de lokale oscillator wordt aangeboden.

Het plaatsen van de onderdelen
Vaak wordt in bouwbeschrijvingen begonnen met het plaatsen van de laagste onderdelen. Wij doen
dat niet. We gaan de schakeling volgens blokschema bouwen. Zodat eventuele problemen of fouten
sneller worden ontdekt.
Enkele opmerkingen vooraf:









De print is doorgemetalliseerd, je hoeft de onderdelen dus alleen aan de onderzijde te
solderen.
Controleer altijd of je het juiste component plaatst. Meet ze eventueel na met een
multimeter. Het verwijderen van componenten uit een doorgemetalliseerde print is erg lastig
zonder de juiste gereedschappen.
Plaats alle componenten zo kort mogelijk op de printplaat. Zorg er wel voor dat, mochten de
pootjes niet precies uitkomen, ze niet onder spanning staan. Hierdoor kunnen de
componenten op korte of langere termijn scheuren.
Gebruik geen oude tin! Zorg voor een fatsoenlijke tinsoort die nog mooi glimt, zorg voor een
goede soldeerbout die zijn hitte goed vasthoudt tijdens gebruik. Mocht de tin moeilijk
“pakken” dan kun je gerust de temperatuur wat hoger zetten. De soldeermaskers en
componenten zijn bedoeld voor loodvrij solderen. Mocht je de luxe hebben, gebruik dan een
soldeerbout die geschikt is voor loodvrij solderen en eventueel loodvrije tin.
Let bij het plaatsen van elco’s, diodes, transistoren, IC’s en FET’s goed op de aansluitingen.

De spanningsverzorging
We plaatsen:
VR1, VR2, R21, C4, C6, C11, C14, C18, C19, C23 en C24.
Let goed op de plaatsing van VR1 en VR2, deze dienen met de platte zijde naar de binnenzijde van de
print gemonteerd te worden. R21 dient in tegenstelling tot eerdere instructies circa een halve
centimeter boven de print te zweven. Dit is een beveiligingsweerstand die bij een onverhoopte
sluiting verkoolt, waarbij deze erg heet kan worden en de print kan beschadigen of erger….
Test
Controleer nu met een multimeter de weerstand op de 12V aansluiting. Deze moet hoogohmig zijn.
Is dat zo, zet dan 12V op de schakeling. Nu kunnen we de 3 werkspanningen controleren. Op C4
tegenover massa moet je +10V meten, op C14 tegenover massa moet je +12V meten en op C18
tegenover massa moet je +5V meten.

De lokale oscillator
We plaatsen:
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R17, C1, C2, C3, C5, C7, C20, C21, CD1, TR1 (witte trimmer),TR2 (gele
trimmer), L1, L3, T1 en T2.
Let op: Er is een foutje in de printopstelling geslopen, de elco C1 welke naast TR1 zit moet C21 zijn!
Let goed op bij de plaatsing van T1. Dit is een dual‐gate FET. Het lange pootje is de drain, dit staat op
de print aangegeven met een “d”. Het pootje met het zijlipje is de source, dit staat op de print
aangegeven met een “s”. Kort de pootjes in zodat deze FET goed past, maar onthoudt wel wat de
drain en source is. Handig is om de drain te vertinnen. Zo is deze gemakkelijk te herkennen na het
inkorten van de pootjes.
L1 is een luchtspoel die moet worden gewikkeld. Hiervoor is vertint koperdraad bijgevoegd. De spoel
moet 3 windingen zijn met een diameter van 4mm. Je kunt hier het beste een boortje voor gebruiken
als hulpmiddel. Op de middelste wikkeling moet een aftakking gemaakt worden. Hiervoor kun je een
afgeknipt pootje gebruiken van een eerder gebruikt component. Neem voor het maken van de spoel
ruim de tijd en zorg dat deze netjes in de print past. De spatie tussen de windingen moet ca. 1mm
zijn.
Test
Sluit de 12V nu weer aan, er mag slechts een paar milliampère stroom lopen. Is dit hoger dan
bijvoorbeeld 100mA, schakel de spanning dan onmiddellijk uit en controleer op sluiting, de
weerstandwaardes en of de FET op de juiste wijze is geplaatst.
Wanneer je met een frequentiecounter meet op C7, moet je een frequentie meten van ca. 300‐
400MHz. Deze moet variabel zijn door trimmer TR1 te verstellen, met TR2 kan de sterkte ingesteld
worden.

De PLL
Plaats eerst IC1. Let wel op, deze dient aan de onderzijde van de print te worden gemonteerd. Let
goed op dat pin 1 op de juiste plek zit. Gebruik hiervoor geen IC voet. Dit kan tot storingen in de
ontvangst gaan leiden.
Let op: Er is een foutje in de printopstelling geslopen, de trimmer TR6 welke naast IC1 zit moet TR7
zijn!
Plaats vervolgens:
R18, R19, C15, C16, C17, T5 (platte zijde richting het midden van de print), TR7 (groene trimmer), X1
en de LED voor de PLL LOCK. Let op, het korte pootje van een LED is de kathode, het lange pootje de
anode. De LED dient dus met het korte pootje aan de kant van R19 te worden gemonteerd.
Stel nu TR7 en TR2 in de middenstand. Dat wil zeggen, dat je de helft van de metalen plaatjes door
het plastic aan de bovenzijde ziet.

Test
Sluit nu weer de spanning aan en controleer het stroomverbruik. Deze ligt nu hoger dan eerst, maar
mag de 100mA niet overschrijden. Koppel de 12V weer los en sluit de besturingsprint aan op de
aansluitingen GND, SDA, SCL, 12V. Uiteraard moet dit overeen komen met de aansluitingen op de
besturingsprint. Heb je de besturingsprint nog niet gebouwd, ga dat dan nu eerst doen.
Testen van de PLL
Plaats nu weer spanning op de schakeling. Als het goed is start de besturing op en wordt er achter de
ontvangstfrequentie een status weergegeven. Indien er I2CERR staat gaat er iets mis met de
communicatie tussen de besturing en PLL. Indien er PLLERR staat is er communicatie tussen de
besturing en PLL.
Stel op de besturing de ontvangstfrequentie in op 435.00MHz en de uitgangsfrequentie op
100.00MHz. Gebruik een frequentiecounter die je aansluit op C7 en regel met TR1 de frequentie af
op ongeveer 335.00MHz. Als het goed is gaat na enkele seconden de rode led branden en verdwijnt
de foutmelding van het LCD. Laat de converter nu een aantal minuten op spanning staan. Neem een
spanningsmeter en sluit deze aan tussen massa en het knooppunt van L3 en R18. Regel nu
voorzichtig met TR1 de spanning naar ongeveer 5V. De rode led moet blijven branden.
Sluit de frequentiemeter weer aan op C7 en regel met TR7 de frequentie af op 335.00MHz. Mocht de
frequentie enkele kilohertzen te hoog blijven, dan kan eventueel C22 geplaatst worden.
Noot: Het kan zijn dat bij gebruik van een erg lage of erg hoge IF uitgangsfrequentie de PLL niet in
lock wil komen. Je kunt dan met bovenstaande procedure de VCO bijregelen.

De ingangsversterker
Plaats de volgende onderdelen:
R13, R14, R15. R16, C12, C13, T4, TR4, TR5, en TR6.
Kijk goed naar de source en drain aansluiting van T4. In vergelijking met de andere fets wordt deze
dus op zijn kop gemonteerd.
Test
Sluit nu de 12V weer aan. Het stroomverbruik zal rond de 100mA liggen en de led moet na een aantal
seconden weer aangaan.

De actieve mixer
Plaats de volgende onderdelen:
R9, R10, R11, R12, R20, C8, C9, C10, T3, TR3 en de spoel L2.
Plaats op de plek bij de tekst RF GAIN een 3‐voudige pinheader en plaats een jumpertje op de twee
pinnen die het verste van de uitgang zitten.

L2 is een luchtspoel die moet worden gewikkeld. Hiervoor is vertint koperdraad bijgevoegd. De spoel
moet 4 windingen zijn met een diameter van 6mm. Je kunt hier het beste een boortje voor gebruiken
als hulpmiddel. Op de derde wikkeling gezien vanaf C9 moet een aftakking gemaakt worden.
Hiervoor kun je een afgeknipt pootje gebruiken van een eerder gebruikt component. Neem voor het
maken van de spoel ruim de tijd en zorg dat deze netjes in de print past. De spatie tussen de
windingen moet ca. 1mm zijn.
Test
Sluit nu de 12V weer aan. Het stroomverbruik zal rond de 100mA liggen en de led moet na een aantal
seconden weer aangaan.

Afregelen
Voordat je kunt beginnen met afregelen moet je de print gaan inblikken. Je kunt dit met strippen blik
doen, maar het beste is natuurlijk een passend blikje met dekseltjes. Op de vertinde lijnen op de
print (niet de striplines!) kun je eventueel schotjes plaatsen. Voor de aansluiting van de
antenneingang wordt een N‐chasisdeel bijgeleverd. Soldeer deze aan de buitenzijde van het blik vast
en zorg ervoor dat het lipje van de kern precies op de RF IN aansluiting aankomt. Ditzelfde geldt voor
het F‐chasisdeel voor de RF OUT. Voor de 12V aansluiting kun je eventueel een doorvoercondensator
gebruiken. De 4 aders die naar de besturing gaan kun je door een klein rond gat naar buiten voeren.
Ben je van plan om de RF Gain optie te gebruiken, maak dan ook een gat waar precies drie adertjes
doorheen kunnen. Kijk altijd uit met het maken van grote gaten in blik. Maak eerst een klein gaatje
met een metaalboortje en vergroot dit gat met een freesje, hierdoor verklein je de kans dat het blik
beschadigd en dit kan een flinke snee in je handen voorkomen. Pas wanneer je het blik hebt
afgewerkt en geboord plaats je de printplaat. Soldeer deze netjes rondom vast en zorg er uiteraard
voor dat deze recht in de behuizing zit. Let wel op dat je tijdens het vastzetten geen onderdelen
beschadigd. Vooral trimmers zijn gevoelig voor een hete soldeerbout. Controleer achteraf of er geen
sluiting is ontstaan op de aansluitingen voor 12V en de besturing.
Nu de print is ingebouwd kun je deze gaan afregelen. Zorg voor een testsignaal op 435MHz. Stel de
besturing in op 435.00MHz met de door jouw gewenste IF frequentie. Sluit de RF uitgang met een
korte goed afgeschermde 75Ohm coaxkabel aan op een goede FM ontvanger. Controleer voordat je
begint met afregelen of je geen FM omroepsignalen hoort op de door jou gekozen IF frequentie.








Sluit de RF ingang aan op een meetzender of een antenne. Er moet in eerste instantie een
behoorlijk sterk signaal aanwezig zijn. Bij voorkeur een signaal gemoduleerd met 19kHz (+/‐
7‐10kHz zwaai).
Regel TR4, TR5 en TR6 af op maximale signaalsterkte. Regel eventueel de meetzender of het
te meten signaal terug in vermogen. Herhaal deze afregeling enkele malen.
Regel nu TR3 af op maximaal signaal.
Zorg er nu voor dat de FM ontvanger op stereo staat. Als gevolg van het 19kHz signaal zal de
stereodecoder in werking treden. Verzwak het signaal nu zodat er een ruis hoorbaar is, die
verdwijnt zodra je de ontvanger op mono schakelt. Regel nu met TR2 de ontvangst af op
minimale ruis bij stereo ontvangst.
Je converter is nu klaar. Het wordt nu tijd om de hele zaak in een mooie behuizing te bouwen
met een goede 12V voeding. Vaak zijn 12V schakelende voedingen goed bruikbaar.

Componentenlijst
Condensatoren
C1
100n
C2
10p
C3
10p
C4
100n
C5
100n
C6
100n
C7
47p
C8
47p
C9
100n
C10
100n
C11
100n
C12
100n
Weerstanden
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

1k
33k
33k
100R
33k
33k
33k
100R
27R
100R
33k

Overige onderdelen
T1
BF960
T2
BF960
T3
BF960
T4
BF960
T5
BC547
TR1
6p folie
TR2
10p folie
TR3
22p folie
TR4
10p folie
TR5
10p folie
IC1
TSA5511

C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

100n
100n
47n
22uF/35V
1n
100n
100n
10p
22uF/35V
33p
100uF/50V
100n

R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21

3k3
120R
47R
22k
10k
22k
22k
390R
100k
1R non flamable

TR6
TR7
VR1
VR2
X1
CD1
L1
L2
L3
PLL LOCK

10p folie
22p folie
78L10
78L05
3,2MHz
SVC707‐AL
3 windingen 1mm doorsnee op 4mm.
4 windingen 1mm doorsnee op 6mm.
22uH
Rode LED

Componentenopstelling

