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1 Introduktion

N̊agra medlemmar i Täby Sändaramatörer SK0MT utryckte under v̊aren 2015
en önskan om en reservrepeater. Vi (Hans SM0UTY och Magnus SA0MAD)
tyckte detta lät kul och lärorikt och tog p̊a oss huvudansvaret för att bygga en
repeater.

P̊a vägen lärde vi oss en del och berättar här hur vi gick tillväga, och hoppas
kunna svara p̊a de fr̊agor vi själva och andra ställt under projektets g̊ang.

2 Post- och telestyrelsens krav

I PTS undantagsföreskrifter [3] krävs att alla sändningar fr̊an amatörradiostationer
är identifierbara, det gäller även automatiska sändare som fyrar, repeatrar,
sändare för positionering, etc. Identifieringen ska ange vem som är ansvarig för
sändaren, och ska ske genom att anropssignalen regelbundet sänds med morse,
röstmeddelande eller p̊a annat sätt.

3 Bandplan

Bandplanen för repeatrar finns i SSAs repeater norm [4]. Den utg̊ar dels fr̊an
PTS krav [3] och dels fr̊an IARU repeater-rekommendationer [6].

Enligt bandplanen ska skiftet p̊a 70cm vara -2 MHz, dvs mottagarfrekvensen
är 2 MHz lägre än sändarfrekvensen. Repeatrar ska använda 12.5 kHz band-
bredd, startas med CTCSS, och identifiera sig. Tyvärr är det m̊anga repeatrar
som inte följer den aktuella bandplanen, n̊agot vi beklagar. Om n̊agon behöver
hjälp med att trimma om sin repeater hjälper vi gärna till!

4 Duplexoperation och isolation - att sända och
lyssna samtidigt

Med duplex menas att repeatern sänder och lyssnar samtidigt p̊a tv̊a närliggande
frekvenser, vilket leder till problem av tv̊a huvudsakliga orsaker:

• Sändarens utsignal inneh̊aller brus p̊a mottagarfrekvensen
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• Mottagaren har inte tillräckligt bra selektivitet - dvs den kan inte särskilja
den önskade signalen fr̊an den väsentligt starkare sändarsignalen

Effekten av dessa problem är ofta att repeaterns mottagare blir mindre känslig
när sändaren startat, vilket leder till att användare som ligger nära utkanten av
mottagningsomr̊adet kan starta repeatern, men när den väl är ig̊ang g̊ar det inte
att komma in p̊a den eftersom sändaren stör ut mottagaren. Mycket irriterande!

För att lösa detta krävs tillräcklig isolation mellan sändaren och mottagaren,
och det uppn̊as med tre huvudsakliga metoder:

• Separata antenner för sändaren och mottagaren, och separera dem i höjd
eller sidled

• Filter p̊a sändaren för att göra dess utsignal renare s̊a att den inte stör
mottagaren

• Filter p̊a mottagaren för att förbättra dess selektivitet s̊a att den kan
särskilja signalerna

Dessutom hjälper det naturligtvis att välja sändare och mottagare med omsorg.

4.1 Krav p̊a isolation

Hur mycket isolation som krävs mellan sändaren och mottagaren varierar natur-
ligtvis mellan olika modeller av sändare/mottagare. Efter lite efterforskningar p̊a
nätet kom vi fram till att behövs minst 100 dB isolation p̊a sändarfrekvensen,
och gärna mer. Vi valde att sätta 100 dB p̊a sändarfrekvensen som m̊al för
projektet.

4.2 Isolation med separata antenner

Genom att separera sändarens och mottagarens antenn i höjdled och/eller sidled
uppn̊ar man olika stor isolation. Isolationen p̊averkas ocks̊a av frekvensen - ju
högre frekvens desto kortare avst̊and krävs för att uppn̊a en viss isolation. P̊a
webbsajten repeater-builder.org finns diagram [5] där man kan utläsa isolationen
för olika frekvenser och separation i höjd/sidled. Dessa är framtagna p̊a 50-talet
och ändras inte - det fysiska förutsättningarna ändras ju inte.

Ur diagrammet framg̊ar att vi f̊ar 60 dB isolation mellan tv̊a antenner genom
att separera dem 6 meter i höjdled.

4.3 Isolation med kavitetsfilter

foto p̊a ka-
vitetsfilter
foto p̊a ka-
vitetsfilterD̊a frekvenserna en repeater använder ligger väldigt nära varandra behövs

filter som klarar av att särskilja frekvenser som ligger väldigt nära varandra,
och det enda sättet att realisera s̊adana filter är med hjälp av s̊a kallade kavi-
tetsfilter. Dessa är uppbyggda av kaviteter, dvs ih̊aliga burkarsom kopplas ihop
med koaxialkablar. Kaviteterna (h̊aligheterna) är gjorda för att vara resonanta
p̊a aktuellt frekvensband, och finjusteras till exakt rätt frekvens med hjälp av
stämskruvar. P̊a Internet finns mycket information om kavitetsfilter för den som
är nyfiken!
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I normalfallet används filtret i en repeater som ett duplexfilter, vilket gör
att sändaren och mottagaren kan använda en och samma antenn. Vi valde dock
att använda separata mottagar- och sändarantenner, och använder därför filt-
ret p̊a ett annat sätt: fyra av filtrets fem kaviteter används för mottagaren,
och en kavitet för filtrering av sändarens signal. Mottagarfiltret trimmas s̊a att
det släpper igenom mottagarfrekvensen och samtidigt spärrar s̊a mycket som
möjligt av sändarfrekvensen, s̊a att mottagarens inte störs av sändarens star-
ka signal. Sändarfiltret trimmas för att släppa igenom sändarfrekvensen och
samtidigt spärra s̊a mycket som möjligt av mottagarfrekvensen, s̊a att brus p̊a
mottagarfrekvensen undertrycks.

4.4 Trimning av filtret

För att trimma in filtret behövs en nätverksanalysator - ett instrument som
kan mäta frekvensresponsen hos t.ex. ett filter och presentera det i form av ett
diagram.

Vi har tillg̊ang till en väldigt kapabel nätverksanalysator vilket underlättade
väldigt mycket. Tyvärr lyckades vi inte överföra mätresultaten fr̊an nätverksanalysatorn
eftersom vi hade problem med att hitta en dator som var tillräckligt gammal
för att kunna läsa 3.5-tumsdisketter. Istället gjorde vi diagrammen nedan med
en MiniVNA tiny [2] som är en enkel men väldigt praktisk nätverksanalysator
för ca 4000 kr.

Nackdelen med den enklare/billigare MiniVNA:n är att den har sämre dy-
namiskt omf̊ang och tar mer tid p̊a sig att göra mätningen, och vi hade lika
gärna kunnat använda den istället för den betydligt dyrare nätverksanalyatorn
för att trimma filtret, det hade bara tagit lite mer tid.

Att trimma filtren krävde en del övning och experimenterade och det tog en
del tid innan vi kom p̊a den rätta knycken”. När man väl övat ett tag är dock
processen relativt enkel. Att ha tillg̊ang till en nätverksanalysator är avgörande
och har man inte tillg̊ang till en s̊adan bör man inte ge sig p̊a att försöka trimma
ett kavitetsfilter.

4.5 Resultat av trimning av filtren

Resultat av trimningen av filtren kan ses i figur 1 respektive figur 2.
Av figur 1 kan man utläsa att mottagarfiltret dämpar ca 2 dB av den önskade

signalen och ca 56 dB av den oönskade sändarsignalen. Vi anser att det är
tillräckligt. I plotten finns tv̊a kraftiga dippar, det beror p̊a att en av kaviteterna
inte gick att trimma tillräckligt l̊agt i frekvens. Förmodligen skulle detta g̊a att
åtgärda genom att modifiera den kaviteten, men vi har inte tagit oss tid till
detta.

Värt att notera är att dämpningen p̊a 56 dB närmar sig gränsen för vad
MiniVNA:n klarar av att mäta pga sitt begränsade dynamiska omf̊ang. P̊a den
dyrare nätverksanalysatorn fick vi siffrorna 1.6 dB respektive 65 dB vilket f̊ar
ses som mer trovärdiga siffror.

Av figur 2 kan man utläsa att sändarens signal dämpas ca 1 dB p̊a den
önskade utfrekvensen, och att brus p̊a mottagarfrekvensen dämpas ca 36 dB.

Även här var det en lite skillnad mellan instrumenten - den dyrare nätverksanalysatorn
visade en dämpning p̊a ca 0.2 dB p̊a sändarfrekvensen.

3



 
 Testexport 
 

 

 
Comment:
 
Date:        4/17/16 10:03 AM

Mode:        Transmission

Analyser:    tinyVNA / mini radio solutions - tinyVNA

Scan

  Start:    420000000 / 420,000,000

  Stop:     449999340 / 449,999,340

  Samples:  1260

  Overscan: 1

Calibration

  Samples:  10000

  Overscan: 1

  File:     ---

User:        hin

Headline:     Testexport

Port extension len: <not set>m

Port extension vf: <not set>

Plot generated on Apr 17, 2016, 10:03:44 AM

Marker Freq. (Hz) TL (dB) TP (° ) |Z| () Rs () Xs () Theta gr (ns)
1 432,723,618 -2.10 -10.36 0.0 0.0 0.0 0.0 279.6

3 434,725,086 -55.09 118.85 0.0 0.0 0.0 0.0 -2280.4

© DL2SBA 2015 vna/J Version 3.1.7 http://vnaj.dl2sba.com

Figur 1: Mottagarfiltret efter intrimning. Triangelformade markörer p̊a sändar-
och mottagarfrekvenserna. 
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Comment:
 
Date:        4/17/16 10:06 AM

Mode:        Transmission

Analyser:    tinyVNA / mini radio solutions - tinyVNA

Scan

  Start:    420000000 / 420,000,000

  Stop:     449999340 / 449,999,340

  Samples:  1260

  Overscan: 1

Calibration

  Samples:  10000

  Overscan: 1

  File:     ---

User:        hin

Headline:     Testexport

Port extension len: <not set>m

Port extension vf: <not set>

Plot generated on Apr 17, 2016, 10:06:05 AM

Marker Freq. (Hz) TL (dB) TP (° ) |Z| () Rs () Xs () Theta gr (ns)
1 432,723,618 -36.75 88.92 0.0 0.0 0.0 0.0 -1823.9

3 434,725,086 -1.03 119.48 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0

© DL2SBA 2015 vna/J Version 3.1.7 http://vnaj.dl2sba.com

Figur 2: Sändarfiltret efter intrimning. Triangelformade markörer p̊a sändar-
och mottagarfrekvenserna.
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Trots dessa variationer i mätresultat anser vi att mätresultaten ger användbara
siffror.

Enligt tidigare resonemang f̊ar vi allts̊a f̊a 60 dB isolation tack vare höjdskillnaden
mellan antennerna, och åtminstone 56 dB isolation p̊a sändarfrekvensen tack va-
re mottagarfiltret, dvs minst 116 dB totalt. Målet var 100 dB s̊a vi f̊ar anse att
m̊alet väl uppfylls.

Vi f̊ar ocks̊a totalt 98 dB separation p̊a mottagarfrekvensen, vilket un-
derlättar eftersom det undertrycker brus fr̊an sändaren p̊a mottagarfrekvensen.
Troligen är 118 dB l̊angt över vad som krävs, men vi har inte undersökt detta
närmare.

5 Vilka kablar ska man välja?

L̊aga kabelförluster är viktiga för att inte dämpa signalerna mellan antennerna
och mottagaren respektive sändaren. I v̊art fall finns kablage redan draget ef-
tersom klubben har turen att f̊a använda en gammal civilförsvarsanläggning
med torn och kablage kvar sedan den ursprungligen byggdes. Vi uppmätte
dämpningen i v̊ara kablar till ca 8 dB.

Dubbelskärmat kablage är bidrar till att undvika att signalen fr̊an sändaren
läcker in i mottagaren. I v̊art fall använde vi RG-214 för anslutningskablarna
mellan sändaren, mottagaren, filtren och det existerande kablaget till tornet.

6 Antennerna

Antennerna är av kommersiell tillverkning och best̊ar av fyra stackade dipoler
som ger 10 dBi vinst. Dessa är monterade p̊a klubbens torn som tidigare varit
del av det civila försvaret men som nu inte längre används. Mottagarantennen
sitter ca 35 meter över mark och sändarantennen ca 6 meter lägre.

7 Repeaterkontroller

Vi byggde en enkel repeaterkontroller baserad p̊a en Arduino och lite extern
elektronik. Följande funktioner finns f.n. implementerade:

• Start/stopp av sändaren styrt av mottagen signal

• Styrning av fläkt för kylning av sändaren

• Identifiering av repeatern med morsetelegrafi

Källkod till kontrollern finns p̊a Github [1]. Schema finns tyvärr inte d̊a den
byggdes p̊a fri hand allt eftersom koden utvecklades. Den är att betrakta som
en prototyp som fungerar för bra för att ersättas.

Ett oväntat problem som tog mycket tid att lösa var att störningar fr̊an
fläktarna letade sig in i den utsända signalen och skapade ett vinande ljud i den
utsända signalen. Detta löstes med lite filter och bättre kabeldragning.

En sak som hade underlättat vore att ha en trimpotentiometer för att trimma
deviationen (bandbredden) p̊a sändaren. I nästa version av repeaterkontrollern
kommer det läggas till.
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8 Lärdomar och tips till den som vill bygga en
repeater

Att bygga en repeater beskrivs ofta som besvärligt och magiskt. V̊ar reflektion
är att en systematisk genomg̊ang av förutsättningarna främst när det gäller
filter, kablage, antenner m.m. gör att man kan göra en analys av vilka omr̊aden
man bör fokusera arbetet p̊a.

N̊agra tips till den som vill bygga en repeater:

• Gör en kalkyl p̊a hur du kan uppn̊a minst 100 dB isolation

• Har du inte en nätverksanalysator - skaffa eller l̊ana en

• Mät varje komponent för sig

• Använd dubbelskärmad kabel

• Använd om möjligt antenner separerade i höjdled

• Isolationskraven är enklare att uppn̊a p̊a högre frekvenser

9 Tankar om framtiden

Här är n̊agra uppslag p̊a framtida experiment:

• En förförstärkare monterad nära mottagarantennen kan förmodligen förbättra
mottagarkänsligheten.

• Ett slutsteg närmare antennen kan kompensera för kabelförluster för f̊a
mer uteffekt fr̊an antennen.

• Kontrollern borde göras mer klar med schema och riktigt kretskort.

10 Tack till

Vi vill tacka dessa personer, utan n̊agon inbördes ordning:

Dag SM0KDG Hjälp med antenner, anskaffning av filter

Mattias SA0MBA Hjälp med antenner och glada tillrop

Kurt SM0UCC Donation av tv̊a Icom-stationer och programmeringskabel

Lorents SM7NTJ Gav klubben ett bra pris p̊a ena antennen, gav oss m̊anga
tips p̊a vägen

Gunnar SM0OTX Ordnade kablar, hittade ett för ändam̊alet passande filter

Bengt SM0HBV Hjälp med montering av kontaktdon

Urban SM50XV SSAs repeaterkoordinator

Skulle vi r̊aka ha glömt n̊agon som borde nämnas ber vi ödmjukast om
ursäkt!
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