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Jeg har brukt en kombinasjon av 8801A/8802A NMT 450 basestasjonsmottaker og sender for D-Star 

siden 2014, noe av dette har tidligere vært dokumentert i diverse facebook-grupper. 

Per i dag kjører denne LA2YUA B i full dupleks på to antenner, med en DV-RPTR v2 koblet til via 

Ethernet til en server som kjører standard programvare. 

Magnetic AB var visstnok en ganske stor Svensk leverandør av radioutstyr, og kollegaer som jobbet 

med slikt utstyr tidligere har sagt en del bra om firmaet. De ble kjøpt opp av Ericsson på ett punkt, og 

samme utstyr ble senere solgt som Ericsson modeller. 

 

Figur 1 - Magnetic AB basestasjonsutstyr modifisert for DV. Til høyre står en GPS-klokke som brukes for frekvensjustering. 

 

Mottaker 

Modifikasjon av mottakeren tok en stund, siden jeg ikke hadde prøvd på noe lignende før. En del 

nederlandske sider hadde informasjon om 8801E modellen, som er lagd for en annen kanal-avstand 

og derfor har et annerledes design på syntetisatoren. I tillegg ble det en forsinkelse da jeg skadet PLL 

Icen i mottakeren (som var uerstattelig i praksis), derfor måtte jeg lage et nytt kort for å styre 

lokaloscillatoren i denne.  



Det at mesteparten av informasjonen var på nederlansk hjalp heller ikke. 

En relativt enkel sak var å justere bandpassfilterne og VCOene i sender og mottaker for å fungere i 

70cm båndet, dette ble gjort med en spektrumsanalysator og prøv og feil metoden. 

Under er et bilde av mottakeren under arbeid, det egenlagde prototypekortet mot venstre er den 

nye PLL kontrolleren, jeg lagde denne slik at de opprinnelige tallskivene på fronten fortsatt velger 

kanal. 

Opprinnelig hadde mottakeren fire kort, fra venstre til høyre er det syntetisator for lokaloscillator, 

neste er mottaksfilter (kannene) og mikser, utgangen av denne er en 21,4 MHz mellomfrekvens som 

går til diskriminatorkortet (dette har mange ekstrafunksjoner for å ta ut filtrert lyd som antakeligvis 

var for å skille mellom data-utgang og voice-utgang), og helt til høyre var et fjernstyringskort som jeg 

fjernet. 

 

Figur 2 - Mottaker med DV modem innmontert 

Mot høyre er DV-RPTR kortet, som tar strøm fra vanlig 12V driftsspenning og er koblet til 

diskriminatorkortet for å få signal inn, for å få en mer passelig overføring til sender la jeg til et ekstra 

kort med filter på diskriminatoren, konvertering til balansert lyd for modulasjon til sendere, og en 

optokobler for å aktivere nøklingen. 



 

Figur 3 - Filterkort for diskriminator og interface mot sender 

Filterkortet er ikke 100% ferdig oppkoblet i dette bildet, men det er en quad opamp i midten som gir 

et lavpassfilter og nivåtilpasning mot DV-RPTR mottakeren, og en konverter for balansert lyd ut.  

Signalene ut av mottakeren til senderen går over til en standard ethernet plugg (dette er praktisk, 

men viktig å ikke koble feil siden nettverk for DV-RPTRen også passer der). 



Sender 

 

Figur 4 - Sender under arbeid med omjustering 

Over er senderen, PLLen ble justert via å måle ut den opprinnelige programmeringen (justering via en 

del digitale innganger) og så beregne riktig verdi som ble programmert via å sette noen pinner på 

Icen høy eller lav. Det var mulig å finne datablad på PLL kretsen, som var veldig nyttig. 

På denne måten fungerer tallskivene på fronten for å velge kanal, i praksis må jeg fortsatt henvende 

meg til et regneark for å finne ut hva frekvensen er satt til. 

Oppbygningen av senderen er ganske lik mottakeren (PLL kortet er nesten identisk men ikke helt), 

høyre er PLL/synth, neste er pre-driver og effektjustering + modulasjons-forsterkere, under kannen 

sitter to PA trinn sammenkoblet med kvadraturkobler, og det er samme fjernstyringskort som i 

mottakeren til høyre. Langs nedre kant er det et solid lavpassfilter som også inkluderer to 

retningskoblere med detektorer som kan brukes for å måle SWR og uteffekt. 

Den største utfordringen med senderen var å få a) skrudd på senderen i det hele tatt og b) få den til å 

sende et fint GMSK signal for DV. 

Det første problemet løste jeg med å spore ut kretsene på pre-driver kortet, jeg bygde så et kort som 

jeg satte inn istedenfor fjernstyringskortet. Dette kortet tar et styringssignal inn fra mottakeren, når 

det er på så føler kortet på spenningen fra effektdetektoren montert på lavpassfilteret og justerer 

strømmen i den blå forforsterkermodulen på pre-driveren.  

Dette justerer forsterkningen der, og det er mulig å justere uteffekten fra frontpanelet fra ca. 

100mW opp til maks ~50W (som denne senderen klarer kontinuerlig om det er litt luftstrøm rundt 



den). Det er også en SWR beskyttelse, denne føler på retur-effekt og om den stiger over en grense så 

begrenser den uteffekten automatisk. Denne grensen kan kun justeres internt, og den er per i dag 

satt til en rimelig høy SWR siden senderen normalt kjøres på ca. 10W ut (~2-3W etter filter) og den 

da tåler å kjøre i kortsluttet antenne. 

Problem b var det som tok lengst tid å finne ut av siden jeg manglet en del måleutstyr (bla. en 

skikkelig FM målemottaker), men jeg løste problemet via å forbikoble filter/forsterkerkretsene på 

pre-driver kortet og koble modulasjonssignalet rett inn på modulasjonsinngangen på syntetisatoren. 

Det var også nødvendig å legge til et pre-emphasis nettverk, når dette var på plass fikk jeg et 

akseptabelt signal ut som Icom utstyret ville motta uten bit-feil. 

Mottak av lyd fra senderen står på samme kort som justerer uteffekt, dette er gjort med en LT1990 

differensiell mottaker-opamp for å gi noe immunitet mot interferens i overføringen. 

Totalt system 

Systemet har vært kjørt i to modus, den første perioden ble den kjørt i halv-dupleks men med split på 

noen hundre kHz. Siden 2015 har jeg kjørt systemet i full-dupleks med to antenner. 

En uheldig effekt av designet på senderen er at den alltid lekker signal på sendefrekvensen selv om 

den er avslått, det er ikke praktisk å fikse dette uten noe ombyggning. På grunn av det må den kjøre 

split selv på simplex siden følsomheten ellers blir veldig dårlig pga. interferensen fra senderen. 

Jeg valgte å bygge en ekstra boks for det «operative» oppsettet, det går separat koaks fra sender og 

mottaker bort til en filterboks som står montert nært antennene. Denne inneholdt opprinnelig T/R 

relee, ekstra bandpassfilter, og LNA for mottakeren som kompenserer ut kabeltap i mottakeren. 



 

Figur 5 - T/R boks og ekstra filter 

Figuren over er halv-duplex iterasjonen av filterboksen brukt for systemet. Denne boksen inkluderer 

et egenbygd automatisk T/R relee som føler på inneffekt på TX porten og switcher over innen noen 

ms. Det er også et 70cm bandpassfilter som er ombygd fra et duplex-filter fra en Ericsson NMT 450 

mobil (stor boks med skruer) som brukes på senderen, et generelt filter for mottakeren (400-450 

MHz innkjøpt, rør med alu. tape på) og en egenbygd lavstøysforsterker (dekket med krympestrømpe) 

for mottakersiden. 

Per i dag er PG niplen mot bunnen byttet ut med en ekstra N konnektor for RX antenne. Et annet 

ombygd duplex-filter fra en mobiltelefon brukes som senderfilter med notch på mottakerfrekvensen, 

og et SAW filter montert på et egendesignet kretskort står mellom antennen og lavstøysforsterkeren. 

Dette gir ca. 50-60 dB avvisning av TX frekvens inn i mottakeren, som er tilstrekkelig for denne 

mottakeren. 



SAW filteret dekker ca. 434,2-434,8 MHz og har brukbar avvisning under dette, det er ingen filter på 

markedet som dekker 432 MHz, så for å få brukt filteret på mottakersiden var det nødvendig å kjøre 

positiv splitt på systemet.  

Antennesystemet i bruk per i dag er en Diamond X-30N for mottak, og en Sirio GP-430 for sender (for 

å være ærlig ble denne kjøpt fordi den så kul ut). 

 

Figur 6 - Sirio GP-430, brukt for sender 

Rekkevidden er ikke 100% målt opp, men pga. tett bebyggelse og dårlig plassering av antenner er det 

maksimalt 2-3 km langs bakken med handapparat. Det er mulig å kjøre denne fra Kjeller og lengre 

nord om man får litt høyde. 
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