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Inleiding
Als basis materiaal voor deze verdubbelaar is gebruik gemaakt van een gedeelte uit het duplex filter van de
EndWave TRX. Dit duplex filter is verder niet voor 24GHz te gebruiken. De diodes die gebruikt worden komen
uit een oude satelliet kop. Het is wel even zoeken voordat je een goede diode te pakken hebt. De moderne
satelliet koppen is de mixer geïntegreerd met de DRO oscillator.

Werking
De diode dit hier gebruikt is heeft drie aansluitingen. Deze staan in
serie geschakeld en zijn oorspronkelijk bedoelt voor een ring mixer.
Het inkomende 12GHz RF signaal wordt gestuurd op de midden pen,
hierdoor gaat in de positieve periode diode een geleiden en in de
negatieve periode de andere geleiden. Door nu de diodes met een
behoorlijk vermogen te sturen ontstaan er harmonische van het
aangeboden signaal.
EndWave duplex filter
Met mijn HP 8620A sweep generator is het uitgang vermogen
ongeveer 1mW. Ook als er 8GHz aangeboden wordt dan is een
uitgang vermogen van 1mW mogelijk.

Realisatie
Na het uitzagen heb ik de kanten netjes glad gefreesd.
Een bijkomstigheid is dat een van de kanten waar de SMA plug op
gemonteerd moet worden, voldoende vlees over heeft om er
twee M2.5mm blinde schroef gaatjes in te maken.
De maatvoering volg uit tekening figuur 1. Met behulp van de
twee M2 draadeindjes kan de diode in het midden van de golfpijp
gecentreerd worden. Deze maken elektrisch contact naar massa.
Voor het monteren van de diodes is het nodig om deze goed
reinigen met alcohol.
Het gedeelte van de SMA plug welke in de golfpijp zit moet eerst
vertint worden. Dit vergemakkelijkt het solderen. Voordat deze
vertint wordt moet eerst de stift met een vijl .5x.5mm gemaakt worden.
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Figuur 1: Golfpijp verdubbelaar.

