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Do czego to służy?
Za sprawą ostatniej światowej konferencji
WRC03 w wielu krajach likwiduje się wy-
móg znajomści telegrafii na egzaminach na
świadectwa radiooperatora. Choć w Polsce
nie zapadły decyzje na ten temat, to w 2003
roku obserwuje się renesans pracy małymi
mocami na telegrafii (QRP/CW). Organizo-
wane są specjalne zawody, właśnie
QRP/CW. Jednak warunkiem uczestniczenia
w takich zawodach jest m.in. konieczność
posiadania transceivera QRP/CW lub obni-
żenie mocy w posiadanym transceiverze do 5
czy 10W.

Nic dziwnego, że w ostatnim czasie do
sklepu firmowego AVT przybywali krótkofa-
lowcy z zapytaniem o możliwość nabycia ki-
tu transceivera małej mocy przeznaczonego
do pracy telegraficzej.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebo-
waniom, publikujemy koncepcję wykonania
prostego  dwupasmowego transceivera
QRP/CW w oparciu o dostępne kity czy płyt-
ki AVT.

Właściwości transceivera:
- praca tylko emisją telegraficzną (CW),
- zastąpienie nawijania cewek poprzez łatwe
do nabycia dławiki w.cz.,
- zastąpienie drogiego fabrycznego filtru
SSB poprzez filtr drabinkowy zestawiony
z kilku łatwych do nabycia rezonatorów,
- maksymalne uproszczenie sposobu przełą-
czania zakresów częstotliwości,
- zastosowanie nowoczesnych układów sca-
lonych gwarantujących dobre parametry przy
prostocie układu.
- możliwość dalszej rozbudowy transceivera
oraz adaptacji do innych zakresów pasma.

Przewidywane parametry transceivera: 
- emisja: A1A
- zakres częstotliwości pracy: 3,5-3,6MHz,
14,00-14,100MHz (przy zastosowaniu p.cz.
5,25MHz)
- zakres RIT-a: około 1,5kHz
- czułość odbiornika: około 0,5µV
- moc wyjściowa nadajnika: około 5W
- zasilanie: 12-13,8V
- pobór prądu podczas odbioru: około 50mA
- pobór prądu podczas nadawania: około 1A

Jak to działa?
Schemat blokowy proponowanego rozwiąza-
nia przedstawia rysunek 1. Kompletny sche-

mat transceivera QRP/CW na popularne pa-
sma 80m i 20m został przedstawiony na ry-
sunku 2.

Tak jak w każdym transceiverze, również
i w tym układzie można wyróżnić odbiornik,
nadajnik (+ wzmacniacz końcowy).

W skład urządzenia wchodzą następujące
bloki (kity AVT):
- odbiornik: kit AVT-157,
- nadajnik: kit AVT-351 (wykorzystany tylko
częściowo),
- wzmacniacz mocy: kit AVT-2327,   
- układ BK + strojenia (nieskomplikowany
układ dodatkowy możliwy do wykonania na-
wet bez płytki drukowanej).

Odbiornik
Odbiornik jest superheterodyną z pojedynczą
przemianą częstotliwości o p.cz. 5MHz. Od
razu na początku warto wyjaśnić, że choć
w kicie AVT-157 były zastosowane rezona-
tory 5MHz, to lepiej jest użyć tutaj rezonato-
rów o częstotliwościach 5,25MHz. 

W odbiorniku zastosowano cztery układy
scalone (nie licząc stabilizatora napięcia)
oraz dwa tranzystory FET. Odbiornik można
pominąć. 

Duże uproszczenie konstrukcji uzyskano
dzięki zastosowaniu popularnych układów
NE612 (NE602) które zawierają wewnątrz
struktury wzmacniacz w.cz. oraz generator
i mieszacz zrównoważony.

Choć były już informacje na ten temat
w EdW, to warto przypomnieć, że NE612
charakteryzują się niskim współczynni-
kiem szumów, niskim poborem prądu
oraz wysoką częstotliwością pracy. Oto
kilka wybranych parametrów tych ukła-
dów:
- napięcie zasilania: 4,5...9V (typ. 6V),
- typowy pobór prądu: 2,4mA,
- minimalna częstotliwość pracy:
500MHz,
- minimalna częstotliwość pracy we-
wnętrznego oscylatora: 200MHz,
- typowe wzmocnienie przemiany: 14dB
(przy 50MHz),
- impedancja wejściowa/wyjściowa:
1,5kΩ.

Korzystną właściwością tych ukła-
dów jest porównywalna impedancja
wejścia - wyjście, co znacznie ułatwia

konstrukcję filtrów pośredniczących między
tymi układami.

Jak widać na rysunku, na wejściu odbior-
nika włączane są trójobwodowe filtry pasmo-
we L1...L3 C2...C8 (pasmo 80m) i L4...L6
C9...C15 (pasmo 20m) przełączane elektro-
nicznie za pośrednictwem diod D1...D4.

Zakresy są przełączane poprzez odpowie-
dnie ustawienia poziomu napięcia na diodach
za pośrednictwem przełącznika zakresów
80m/20m.

W przypadku pasma 80m (U L11/L2 =
12V) sygnał z anteny poprzez spolaryzowane
w kierunku przepustowym diody D1 D3
i filtr o pasmie przepustowym 3,5...3,6MHz
zestawiony z dławików o indukcyjnościach
po 10µH i pojemnościach po 150pF jest skie-
rowany na wejście 1 mieszacza US1 (NE
612). Przepływ prądu stałego przez diody
wygląda następująco: +12V-L11-D1-R1-
L8+6V, +12V-L7-D3-R3-L8+6V.

Po ustawieniu przełączenika na pasmo
20m (L11-L7 zwarte do masy) prąd stały
w tym przypadku przebiega poprzez diody
następująco: +6V-L8-R4-D4-L7-0V,+6V-
L8-R2-D2-R11-0V. W efekcie sygnał z ante-
ny poprzez spolaryzowane w kierunku prze-
pustowym diody D2 D4 i filtr o pasmie prze-
pustowym 14,0...14,1MHz zrealizowany
z dławików o indukcyjnościach po 1µH i po-
jemnościach po 100pF jest podany na mie-
szacz. 

Dwupasmowy transceiver
QRP/CW

Rys. 1 Schemat blokowy



Sygnał wyjściowy z mieszacza (jako czę-
stotliwość pośrednia będąca różnicą często-
tliwości doprowadzonej do wejścia układu
NE612 i częstotliwości generatora) jest skie-
rowany do filtra kwarcowego. 

Oryginalany filtr drabinkowy zestawiony
z czterech rezonatorów kwarcowych X1...X5
o jednakowych wartościach 5MHz oraz pię-
ciu kondensatorów C30...C35 po 33pF każdy
- ma pasmo przenoszenia około 2,4kHz, co
odpowiada szerokości odbieranego sygnału
SSB. Zmieniając wartości kondensatorów
można zawęzić pasmo odpowiednio do wy-
magań CW.

Z kolei przy p.cz. 5,25MHz można przy
jednym zakresie pracy generatora przestraja-
nego uzyskać jednakową szerokość pokrycia
pasm 80m i 20m (w dalszej części będzie po-
dane, że można użyć także innych wartości).

W skład generatora FVO wchodzą ele-
menty zewnętrzne układu US1-NE612: kon-
densatory dzielnika pojemnościowego C25
C26, rezystor emiterowy R7, kondensator se-
parujący C24, właściwy obwód rezonansowy
z cewką L9 i dołączonymi kondensatorami.
Częstotliwość pracy generatora wyznacza
cewka (dławik) o indukcyjności 1µH (L9)

wraz z kondensatorem C23 i pojemnością
diody pojemnościowej D5. Aby uzyskać po-
trzebny zakres przestrajania VFO - 100kHz,
wystarczy użyć jako D5 jednej diody typu
BB105 (zielona kropka). 

Przy zastosowaniu w p.cz. 5,25MHz i ko-
rekcji wartości kondensatora C23, dolnemu
zakresowi częstotliwości pracy VFO -
8,75MHz odpowiada częstotliwość wejścio-
wa 3,5MHz, zaś górnej wartości VFO -
8,85MHz (identycznie jest w pasmie 20m -
8,75MHz daje 14,0MHz, a 8,85MHz odpo-
wiednio 14,1MHz).

Dioda pojemnościowa jest sterowana na-
pięciem z zakresu 9V uzyskanego z dodatko-
wego stabilizatora 7809. Zmianę napięcia
uzyskuje sie za pośrednictwem potencjome-
tru 10kΩ - strojenie. Przy ustawieniu suwaka
w dolnym położeniu dioda pojemnościowa
ma największą pojemność i generator wy-
twarza sygnał odpowiadający początkowi
pasm 80m i 20m, zaś przy ustawieniu suwa-
ka w górnym położeniu dioda pojemnościo-
wa ma najmniejszą pojemność i generator
wytwarza sygnał odpowiadający wyższej
wartości częstotliwości tych pasm.

Dodatkowy potencjometr 10kΩ-RIT jest
precyzerem umożliwiającym dokładne usta-
wienie częstotliwości pracy tranasceivera.

Odfiltrowany sygnał p.cz. jest następnie
skierowany na drugi taki sam układ scalony
NE 612 (US2) pracujący tym razem jako de-
tektor iloczynowy. W wyniku zmieszania sy-
gnału p.cz. z sygnałem wewnętrznego oscy-
latora układu na wyjściu uzyskuje się sygnał
małej częstotliwości. Zewnętrzne elementy
dołączone do koncówek 6 i 7 układu US2
wchodzą w skład generatora BFO. Częstotli-
wość układu wyznacza rezonator kwarcowy
X5 (również 5,25MHz). Włączenie w szereg
z rezonatorem dławika (jak na rysunku) za-
pewnia zmianę częstotliwości BFO i zmianę
jakości odbieranego dźwięku (tonu).

Wyściowy sygnał m.cz. jest wzmocniony
za pośrednictwem wzmacniacza operacyjne-
go 741 (US3), a następnie we wzmacniaczu
końcowym z układem scalonym LM386
(US4) i skierowany do gniazdka zasilającego
głośnik lub słuchawki. Układy te nie wyma-
gają omówienia. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że drugie wejście wzmacniacza operacyj-
nego jest spolaryzowane za pośrednictwem
napięcia 6V służącego do zasilania układów
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NE612 oraz potencjometru strojenia. Napię-
cie to wytwarza stablizator scalony 7806. 

W układzie odbiornika zastosowano jeszcze
dwa wtórniki źródłowe z tranzystorami FET ty-
pu BF245 (T1, T2), które stanowią separatory
odpowiednio sygnału VFO (8,75...8,75MHz)
oraz  BFO (5,25kHz) wykorzystane w torze
nadajnika.

Sygnał VFO może być wykorzystany 
także do podłączenia cyfrowej skali częstotli-
wości.

Nadajnik
W urządzeniu wykorzystano jeden układ sca-
lony (US3-NE612) pełniący rolę mieszacza
oraz dwa popularne tranzystory w torze
wzmacniacza w.cz. - drivera nadajnika (nie
licząc stabilizatora napięcia).

Na jedno z wejść mieszacza jest podany
sygnał z generatora przestrajanego VFO zaś
na drugie sygnał BFO. W efekcie w wyniku
zmieszania tych sygnałów na wyjściu układu
uzyskuje się sygnał fali nośnej na częstotli-
wości leżącej w zakresie pasma amatorskie-
go 80 lub 20m.

Bezpośrednio do wyjścia mieszacza włą-
czane są trójobwodowe filtry pasmowe
L1...L3 C19...C25 (pasmo 80m) i L4...L6
C28...C34 (pasmo 20m) przełączane elektro-
nicznie za pośrednictwem diod D1...D4.

Przełączenia zakresów dokonuje się iden-
tycznie jak w odbiorniku za pośrednictwem
odpowiedniego ustawienia poziomu napięcia
za pomocą ww. przełącznika.

W przypadku pasma 80m sygnał z mie-
szacza poprzez spolaryzowane w kierunku
przepustowym diody D1 D3 i filtr o pasmie
przepustowym 3,5...3,6MHz zestawiony
z dławików o indukcyjnościach po 10µH
i pojemnościach po 150pF jest skierowany na
wejście drivera z tranzystorem T2. Przepływ
prądu stałego przez diody wygląda następu-
jąco: +12V-L9-D1-R13-L8+6V, +12V-L10-
D3-R15-L8+6V.

Po przełączeniu odbiornika na pasmo
20m sygnał przez spolaryzowane w kierunku
przepustowym diody D2 D4 jest filtrowany
w układzie o pasmie przepustowym
14,0...14, 1MHz zrealizowanym z dławików
o indukcyjnościach po 1µH i pojemnościach
po 100pF. Prąd stały w tym przypadku prze-
biega poprzez diody następująco: +6V-L8-
R14-D2-L9-0V, +6V-L8-R16-D4-L10-0V.

Odfiltrowany sygnał po przejściu przez
filtry pasmowe jest następnie wzmocniony
w szerokopasmowym układzie dwutranzy-
storowym. Jako T2 można użyć w zasadzie
innego łatwo dostępnego np. BC547, zaś ja-
ko tranzystora T3 także innego lecz o więk-
szej mocy np. starszego typu tranzystora
BC211.

Kluczowanie amplitudy sygnału wyjścio-
wego dokonuje się w obwodzie emitera tran-
zystora T2.

Sterowanie przekaźnika odbywa się po-
przez dodatkowy tranzystor BC557 włączo-
ny w tak zwanym układzie BK. Opóźnienie
wyłączenia przekaźnika PZ1 nadajnika jest
uzależnione głównie od wartości kondensa-
tora w obwodzie bazy tego tranzystora.
Zwiększenie wartości tego kondensatora po-
woduje wydłużenie czasu, po jakim przeka-
źnik przełączy się na odbiór po zwolnieniu
klucza telegraficznego.

Do wyjścia nadajnika został podłączony
dodatkowy wzmacniacz celem uzyskania wy-
maganej mocy wyjściowej, choć poprzez za-
stosowanie układu dopasowującego (skrzyn-
ka antenowa) i dwupasmowej anteny można
już przeprowadzić pierwsze łączności QRPP. 

Wzmacniacz mocy
We wzmacniaczu (kit AVT-2327) został uży-
ty  łatwo dostępny tranzystor polowy mocy
VMOSFET, który w porównaniu z tranzysto-
rami bipolarnymi o porównywalnej mocy
posiada lepsze parametry temperaturowe,
większe wzmocnienie, lepszą liniowość
i większą odporność na niedopasowanie.
Warto przypomnieć, że przy podwyższeniu
temperatury obudowy w tranzystorach bipo-
larnych zwiększają się, oprócz prądów zero-
wych, także statyczne i dynamiczne współ-
czynniki wzmocnienia.

Choć na schemacie szerokopasmowego
wzmacniacza mocy KF zastosowano daleko-
wschodni tranzystor polowy VMOSFET
o oznaczeniu IRF 510, to można tutaj zasto-
sować podobny typ np. IRF 520 czy BUZ 11.
Tranzystory te są w zasadzie przeznaczone
do wzmacniaczy i przetwornic mocy, a także
generatorów wysokiej częstotliwości. 

Sygnał w.cz. z wyjścia nadajnika KF jest
podawany poprzez kondensator C1 na bram-
kę tranzystora IRF. Rezystor R1 pełni funk-
cję obciążenia, zamykając koniec kabla kon-
centrycznego, a zarazem wyjście nadajnika,
oraz zamyka obwód polaryzacji bramki.
Właściwą polaryzację bramki, odpowiadają-
cą pracy stopnia z maksymalną mocą, za-
pewnia potencjometr montażowy PR.

W obwodzie drenu tranzystora znajduje
się transformator w.cz. TR dopasowujący
wyjście wzmacniacza do impedancji znamio-
nowej 50S filtru antenowego i anteny KF. 

Na wyjściu wzmacniacza znajdują się
dwa przełączane filtry P: L1...L3 na pasmo
80m i L4...L5 na pasmo 20m. 

Filtry wyjściowe są przełączane za pośre-
dnictwem przekaźnika RA12WN-K. W sta-
nie spoczynkowym styki są ustawione na pa-
smo 80m (można zmienić w zależności od
najczęściej wykorzystywanego pasma). Załą-
czenie pasma 20m następuje poprzez podanie
na cewkę przekaźnika napięcia 12V (tego sa-
mego, które przełącza inne cewki w transce-
iverze). 

Wzmacniacz wymaga zasilacza dostar-
czającego napięcia głównego rzędu 25...30V

i wydajności prądowej co najmniej 1A oraz
napięcia pomocniczego 12V, służącego do
ustalenia prądu wstępnego wzmacniacza.
Napięcie pomocnicze może być pominięte
przy innym wykorzystaniu wzmacniacza
i w takim przypadku należy obwód polaryza-
cji zasilić z napięcia głównego, zwiększając
dwu- lub trzykrotnie wartość rezystora R2
(nie zapomnieć o wyłączaniu zasilania
wzmacniacza podczas odbioru!).

Wyłącznie prądu drenu ma na celu nie tyl-
ko zmniejszenie niepotrzebnego poboru prą-
du, ale także uchronienie się przed możliwo-
ścią wprowadzania podczas odbioru szumu
czy nawet wzbudzenia układu. Zasilacz
+25V nie musi koniecznie być stabilizowany,
wystarczy mostek diodowy na prąd co naj-
mniej 2A i kondensator elektrolityczny o po-
jemności minimum 6800µF/40V.

Montaż i uruchomienie
Na poczętek należy uruchomić odbiornik
z wykorzystaniem płytki drukowanej AVT-
157. Układ został tak zaprojektowany, aby po
wstawieniu wszystkich elementów w zasa-
dzie nie trzeba było dokonywać żadnych re-
gulacji. Po załączeniu zasilania i anteny
odbiornik powinien być gotowy do pracy. 

Tym niemniej ze względu na tolerancje
wartości zastosowanych kondensatorów oraz
indukcyjności dławików może zajść koniecz-
ność korekcji niektórych elementów układu.
Najbardziej wrażliwą częścią układu na
zmiany pojemności jest generator, a dokła-
dniej kondensator C23. Sprawdzenie pracy
generatora jest bardzo proste, bowiem wy-
starczy do punktu VFO podłączyć miernik
częstotliwości i skontrolować częstotliwość
wyjściową w dwóch skrajnych położeniach
potencjometru dziesięcioobrotowego dołą-
czonego do punktu S. Jeżeli stwierdzimy
przesunięcie częstotliwości do dołu (wartość
poniżej pasma przy skręconym suwaku do
masy) - należy zmniejszyć pojemność C23.
Jeżeli sytuacja będzie odwrotna - należy
zwiększyć wartość C23. 

Warto też spróbować zamiast elementów
LC generatora VFO wstawić w miejsce kon-
densatora C12 dwa rezonatory kwarcowe po
8,8MHz połączone równolegle (po usunięciu
L9 i C23). Oczywiście nie należy zapomnieć
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Rys. 3 Przykładowa szata graficzna
obudowy
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o wymianie diody pojemnościowej np. na
BB130 lub innej o wartości kilkuset pF (im
więcej, tym lepiej; można połączyc kilka
diod lub użyć zwykłego kondensatora zmien-
nego z zakresu AM). W każdym razie tak
prosto zrealizowany generator VXO wyka-
zuje się bardzo dużą stabilnością, jednak mo-
gą być kłopoty z uzyskaniem pokrycia całe-
go zakresu pasma. Oczywiście można tutaj
poeksperymentować, szczególnie jeżeli ktoś
ma dostęp do rezonatorów o różnych warto-
ściach częstotliwości.

Oczywiście w przypadku zastosowania
innych wartości rezonatorów kwarcowych
w filtrze p.cz. odbiornika należy odpowie-
dnio zmienić częstotliwości generatorów
VFO i BFO. Warto dodać, że inną optymalną
wartością częstotliwości pośredniej (jeżeli
chodzi o wykorzystanie częstotliwości VFO)
jest wartość 8,8MHz. Tak więc zastosowanie
rezonatorów X1...X5 o częstotliwości
8,8MHz prowadzi do zmniejszenia zakresu
pracy VFO (5,2...5,3MHz) przy zachowaniu
początków pasm 80 i 20m w tym samym
punkcie na skali. Nie jest to takie ważne
w przypadku korzystania z cyfrowego odczy-
tu częstotliwości, ale upraszcza rysowanie
skali przy odczycie mechanicznym.

Mając do dyspozycji generator sygnało-
wy, można sprawdzić czułość odbiornika
i ewentualnie spróbować korygować warto-
ści kondensatorów w filtrach w celu uzyska-
nia największego sygnału wyjściowego w ca-
łym zakresie pasma. Jeżeli stwierdzimy
niewystarczające wzmocnienie stopnia koń-
cowego m.cz., warto wiedzieć, że istnieje je-
szcze możliwość jego zwiększenia poprzez
zwarcie wyprowadzeń 1 i 8 układu LM386
za pośrednictwem kondensatora elektroli-
tycznego 1...10µF. 

Jeżeli odbiornik pracuje poprawnie, czas
zająć się nadajnikiem. 

Jeżeli komuś udało się zdobyć kit AVT-
351 (w chwili pisania tych słów kit ten nie
jest osiągalny w AVT), należy pominąć ele-
menty wzmacniacza mikrofonowego
US1/741 oraz modulator zrównoważony
US2/NE612 i filtr kwarcowy 5MHz (elemen-
ty używane w przypadku emisji SSB).

Również ten układ został tak zaprojekto-
wany, aby po wstawieniu wszystkich ele-
mentów w zasadzie nie trzeba było dokony-
wać żadnych czynności strojeniowych.

Po dołączeniu generatorów VFO i BFO,
a następnie załączeniu zasilania nadajnik po-

winien być gotowy do pracy QRPP. Tym nie-
mniej, ze względu na tolerancje wartości za-
stosowanych kondensatorów oraz indukcyj-
ności dławików, może zajść konieczność ko-
rekcji niektórych elementów układu.

Nie należy zapomnieć o ustawieniu po-
tencjometrów montażowych w obwodzie
strojenia diody pojemnościowej VFO. Do-
datkowy potencjometr zasilany podczas
nadawania ma na celu przesunięcie częstotli-
wości nadawania względem odbioru w celu
uzyskania najbardziej przyjemnego dla ope-
ratora tonu telegraficznego.

Najbardziej pracochłonny w wykonaniu
jest wzmacniacz końcowy na płytce AVT-
2327. 

Transformator wzmacniacza TR mocy
można wykonać na ferrytowym rdzeniu toro-
idalnym F82 o średnicy 20mm. Uzwojenia
należy nawinąć bifilarnie - równocześnie po
10 zwojów dwoma przewodami miedziany-
mi o średnicy 1mm w izolacji igelitowej, pa-
miętając, aby koniec pierwszego uzwojenia
połączyć z początkiem drugiego uzwojenia
(można użyć przewodu instalacyjnego). 

W filtrach wyjściowych L1...L6 wzmac-
niacza można zastosować dostępne dławiki
w.cz. na rdzeniach ferrytowych o obciążalno-
ści około 0,5A lub można je nawinąć własno-
ręcznie na pręciki ferrytowe o średnicy nie
mniejszej niż 2mm. 

L1, L2, L3 powinny  zawierać po 10 zwo-
jów drutu DNE 0,4, zaś L4, L5, L6 po 3 zwo-
je drutu w izolacji igelitowej.

Dławik może być fabryczny o indukcyj-
ności 10µH/2A (18 zwojów drutu DNE 0,5
na pręciku ferrytowym).

Oczywiście przed zalaniem ich klejem
(czy inną substancją zabezpieczającą przed
rozwijaniem się) jest wskazane sprawdzenie
indukcyjności za pośrednictwem mostka LC
lub multimetru wyposażonego w pomiar in-
dukcyjności.

Wywiercone otwory na płytce AVT-2327
służą do zamontowania gniazd niezbędnych do
dołączenia zasilania (DIN) oraz anteny (UC1).

Dodatkowe gniazdo DIN może służyć do
doprowadzenia sygnału do sterowania pracą
przekaźników N/O (PTT) w dodatkowym PA
większej mocy.

W centralnej części płytki znajduje się
tranzystor przykręcony (za pośrednictwem
podkładki mikowej) do blachy aluminiowej,
której wielkość odpowiada wielkości płytki
drukowanej; blacha ta stanowi zarówno tylną

ściankę urządzenia, jak i niezbędny radiator
do odprowadzenia ciepła.

Transformator w.cz. może być zamonto-
wany poprzez przykręcenie rdzenia za pomo-
cą śruby M2 przełożonej w środku rdzenia
(punkt neutralny). Wskazane jest, aby nawi-
nięty transformator usztywnić poprzez skle-
jenie uzwojeń i rdzenia klejem, np. typu „Di-
stal”.

Uruchomienie wzmacniacza sprowadza
się do ustawieniu prądu spoczynkowego
tranzystora na masymalny sygnał. Podczas
prób wzmacniacz powinien być obciążony
sztuczną anteną 50Ω i oscyloskopem lub
sondą w.cz.

Jeżeli próba wypadła pomyślnie i tranzy-
stor nie nagrzewał się za mocno, należy
podłączyć właściwą antenę (jednopasmową
lub szerokopasmową KF) i można uznać, że
TRX jest gotowy do prowadzenia łączności.

Wypada jeszcze dodać kilka słów na te-
mat obudowy. Konstrukcja urządzenia jest
uproszczona do minimum (jeśli chodzi o ilość
niezbędnych elementów regulacyjnych).

W każdym razie na płycie czołowej obudo-
wy metalowej należy umieścić trzy potencjo-
metry (strojenie zgrubne, strojenie dokładne
i siła głosu) oraz dwa przełączniki (wył. zasi-
lania, przełącznik 80/20m), zaś na tylnej
ściance gniazda: antenowe (najlepiej UC1 lub
odpowiednik), zasilania, głośnikowe, i klucza.

Układ można zasilać z akumulatora, bate-
rii, zewnętrznego zasilacza o napięciu 12V,
a także z wewnętrznego zasilacza sieciowe-
go. W tym ostatnim przypadku trzeba być
bardzo ostrożnym, aby nie wprowadzić przy-
dźwięku sieciowego. Złe ustawienie rdzenia
transformatora sieciowego, szczególnie
w stosunku do obwodu VFO, może wprowa-
dzić „brum” trudny do wyeliminowania (le-
piej jest dać od razu dodatkowy ekran
z miękkiej blachy stalowej).

Na zakończenie wypada życzyć wielu cie-
kawych łączności na własnoręcznie skon-
struowanym transceiverze, który jest dużo
tańszy od sprzętu fabrycznego. Na przykład
dostępny transceiver o zbliżonych parame-
trach, jednak na jedno pasmo 20m, produko-
wany w USA - MFJ 9020 kosztuje ponad
160$.    

Pomimo niewielkiej mocy wyjściowej
praca w zakresie pasma amatorskiego powin-
na być prowadzona wyłącznie przez osoby
do tego uprawnione. 

Andrzej Janeczek


