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Mininadajnik
CW/SSB − 80/20m
kit AVT−351

Opis uk³adu
Przedstawiony poniøej opis

wykonania prostego mininadajni-
ka jest uzupe³nieniem przedsta-
wionej w†EP12/96 p³ytki odbior-
nika nas³uchowego CW/SSB - 80/
20m. Po zestawieniu obydwu p³y-
tek w†ca³oúÊ, moøna uzyskaÊ
dwupasmowy minitransceiver
QRP, a†po dodaniu jeszcze p³ytki
wzmacniacza mocy i†ewentualnie
skali czÍstotliwoúci - pe³nowar-
toúciowy transceiver krÛtkofalo-
wy.
Podobnie jak podczas budowy

odbiornika, autor postawi³ sobie
zadanie, aby wykonaÊ nadajnik
bez koniecznoúci nawijania cewek
i†stosowania drogiego filtru kwar-
cowego, np. PP9A2-3R.
Przy projektowaniu uk³adu

przyjÍto nastÍpuj¹ce za³oøenia:
✓moøliwoúÊ nadawania emisji jed-
nowstÍgowych (SSB) i†telegra-
ficznych (CW) w†zakresie czÍs-

totliwoúci 3,5..3,8MHz oraz
14,0..14,35MHz;

✓zast¹pienie cewek przez ³atwe
do nabycia d³awiki w.cz., zaú
drogiego fabrycznego filtru SSB
- przez filtr drabinkowy zesta-
wiony z†czterech rezonatorÛw
po 5MHz;

✓maksymalne uproszczenie spo-
sobu prze³¹czania zakresÛw
czÍstotliwoúci;

✓nadajnik ma wspÛ³pracowaÊ
z†generatorami FVO i†BFO wy-
korzystanymi na p³ytce odbior-
nika AVT;

✓zastosowanie nowoczesnych
uk³adÛw scalonych typu NE612,
gwarantuj¹cych dobre paramet-
ry, przy duøej prostocie uk³adu.
Podobnie jak w†przypadku

uk³adu odbiornika, zdecydowano
siÍ na uk³ad z†pojedyncz¹ prze-
mian¹ czÍstotliwoúci, z†uk³adem
formowania sygna³u SSB na czÍs-
totliwoúci 5MHz.

Kolejny ìklocekî dla
amatorÛw radiokomunikacji -
prosty, dwupasmowy nadajnik

przystosowany do
przekazywania dwÛch

rodzajÛw transmisji: CW
i†SSB. Swoj¹ ogromn¹

prostot¹ zachÍci z†pewnoúci¹
wielu konstruktorÛw do

samodzielnego wykonania.
Dodatkow¹ zachÍt¹ do

podjÍcia tego wysi³ku niech
bÍdzie ograniczenie liczby
samodzielnie nawijanych

cewek do zera!

Rys. 1. Schemat blokowy nadajnika.



Mininadajnik CW/SSB − 80/20m

Elektronika Praktyczna 9/9738

Warto przypomnieÊ, øe p.cz.
5MHz zapewnia, przy jednym za-
kresie pracy generatora przestra-
janego nadawanie w†zakresie pasm
80m i†20m, we w³aúciwych wstÍ-
gach bocznych i bez zmiany czÍs-
totliwoúci GFN (BFO).
Na rys. 1 przedstawiono sche-

mat blokowy opisywanego nadaj-
nika, zaú na rys. 2 jego schemat
elektryczny. W†urz¹dzeniu zasto-
sowano trzy uk³ady scalone (nie
licz¹c stabilizatora napiÍcia) oraz
dwa tranzystory bipolarne w†uk³a-
dzie drivera nadajnika.
Sygna³ ma³ej czÍstotliwoúci

(0,3..3kHz) z†mikrofonu dynamicz-
nego lub np. z†popularnej wk³ad-
ki telefonicznej typu W-60, po
wzmocnieniu w†uk³adzie wzmac-
niacza mikrofonowego US1 (741)
jest podany na wejúcie modula-
tora zrÛwnowaøonego US2 zreali-
zowanego na uk³adzie NE612. Na
drugie wejúcie modulatora jest
skierowany sygna³ z†generatora fa-
li noúnej 4998,5kHz (generator
BFO odbiornika). ZrÛwnowaøenie
uk³adu odbywa siÍ po stronie
wejúcia uk³adu scalonego, za po-
úrednictwem potencjometru mon-
taøowego R8.
Sygna³ wyjúciowy z†modulato-

ra DSB, nie zawieraj¹cy fali noú-
nej, a†jedynie dwie wstÍgi bocz-
ne, jest podany na filtr drabin-
kowy zestawiony z†czterech rezo-
natorÛw kwarcowych X1..X4
o†jednakowych wartoúciach 5MHz
oraz piÍciu kondensatorÛw
C10..C14 o†pojemnoúciach po
33pF. Ma on pasmo przenoszenia
oko³o 2,4kHz, co jest niezbÍdne
do prawid³owego formowania syg-
na³u SSB.
Po przejúciu sygna³u przez filtr

kwarcowy, juø tylko jedna wstÍga
boczna (modulacja SSB) jest skie-
rowana na drugi uk³ad scalony
NE612 (US3), pracuj¹cy tym ra-
zem jako mieszacz zrÛwnowaøo-
ny. Poniewaø pasmo przenoszenia
filtru jest usytuowane powyøej
czÍstotliwoúci GFN, na jego wyj-
úciu uzyskamy gÛrn¹ wstÍgÍ bocz-
n¹ (USB). Na drugie wejúcie mie-
szacza jest podany sygna³ z†gene-
ratora przestrajanego w†zakresie
8,5..9,35MHz. W†wyniku zmiesza-
nia sygna³u p.cz. z†sygna³em VFO,
na wyjúciu uzyskuje siÍ sygna³
SSB na czÍstotliwoúci leø¹cej
w†zakresie pasma amatorskiego 80
lub 20m. Poniewaø sygna³ we-Rys. 2. Schemat elektryczny nadajnika.
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1, R8: 10kΩ (potencjometr
montażowy)
R2: 2,2kΩ
R3: 220kΩ
R4, R5, R23: 10kΩ
R6, R22: 100Ω
R7, R9: 47kΩ
R10: 22kΩ
R11, R12, R17, R21: 10Ω
R13, R14, R15, R16, R19, R24: 1kΩ
R18: 4,7kΩ
R20: 220Ω
Kondensatory
C1, C5, C7, C8, C15, C17, C18,
C26, C27, C35, C39, C40, C41:
100nF
C2: 10µF/16V
C3: 100µF/16V
C4,: 680pF
C6: 1µF/16V
C9, C16, C36, C37, C38: 1nF
C10, C11, C12, C13, C14: 33pF
C19, C24: 220pF
C20, C25: 680pF
C21, C23: 22pF
C22, C28, C31, C33: 150pF
C29, C34: 470pF
C30, C32: 12pF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4148
T2: 2N2369 lub odpowiednik
T1: 2N3866 lub odpowiednik
US1: ULY7741 lub odpowiednik
US2, US3: NE612 (NE602)
US4: 7806
Różne
X1, X2, X3, X4: 5,0MHz
L1, L2, L3, L7: 10µH
L4, L5, L6: 1µH
L8, L9, L10: 100µH
Podstawki: DIP8 − 3 szt.
Pz: przełącznik hebelkowy
Płytka drukowana AVT−351

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej nadajnika.

júciowy by³ USB, na wyjúciu
otrzymamy sygna³y pasma 80m
z†doln¹ wstÍg¹ boczn¹ oraz syg-
na³y pasma 20m z†gÛrn¹ wstÍg¹
boczn¹. Automatyczne odwrÛce-
nie wstÍgi bocznej zawdziÍczamy
pracy generatora VFO powyøej
czÍstotliwoúci wejúciowej w†pas-
mie 80m, a†w†pasmie 20m - po-
niøej tej czÍstotliwoúci.
Na wyjúciu mieszacza w³¹cza-

ne s¹ trÛjobwodowe filtry pasmo-
we L1..L3, C19..C25 (pasmo 80m)
i†L4..L6, C28..C34 (pasmo 20m),
prze³¹czane elektronicznie za po-
úrednictwem diod D1..D4.
Prze³¹czenia zakresÛw dokonu-

je siÍ przez odpowiednie ustawie-
nie poziomu napiÍcia w punkcie
ìPî (prze³¹cznik).
W†przypadku pasma 80m (ìPî

= 12V), sygna³ z†mieszacza jest
skierowany, poprzez spolaryzowa-
ne w†kierunku przepustowym dio-
dy D1 D3 i†filtr o†pasmie prze-
pustowym 3,5..3,8MHz (zestawio-
ny z†d³awikÛw o†indukcyjnoúciach
po 10µH i†pojemnoúciach po
150pF), na wejúcie drivera z†tran-
zystorem T2. Przep³yw pr¹du sta-
³ego przez diody jest nastÍpuj¹cy:
+12V-L9-D1-R13-L8+6V, +12V-L10-
D3-R15-L8+6V.
Po prze³¹czeniu odbiornika na

pasmo 20m (ìPî = 0V - zwarcie
do masy sygna³u przez spolary-
zowane w†kierunku przepustowym
diody D2, D4), sygna³ jest filtro-
wany w†uk³adzie o†pasmie prze-
pustowym 14,0..14,35MHz, zreali-
zowanym z†d³awikÛw o†indukcyj-
noúciach po 1µH i†pojemnoúci po
150pF. Pr¹d sta³y w†tym przypad-
ku przebiega poprzez diody na-
stÍpuj¹co: +6V-L8-R14-D2-L9-0V,
+6V-L8-R16-D4-L10-0V. Sygna³
SSB po przejúciu przez filtry

pasmowe jest wzmacniany w†sze-
rokopasmowym uk³adzie dwutran-
zystorowym.
W†przypadku pracy telegraficz-

nej (prze³¹cznik w†pozycji CW)
przez klucz telegraficzny do wej-
úcia zostaje do³¹czany rezystor
R10 "rozrÛwnowaøaj¹cy" modula-
tor i†na wyjúciu modulatora po-
jawia siÍ fala noúna.

Montaø i†uruchomienie
Ca³y uk³ad odbiornika zmonto-

wano na p³ytce drukowanej o†wy-
miarach 135x50mm, przedstawio-
nej na wk³adce. Rozmieszczenie
elementÛw na p³ytce pokazano na
rys. 3. Nadajnik zosta³ tak zapro-
jektowany, aby po wstawieniu
wszystkich elementÛw nie trzeba
by³o dokonywaÊ øadnych czyn-
noúci strojeniowych poza regula-
cj¹ zrÛwnowaøenia modulatora
oraz ustawieniem poziomu m.cz.
Po do³¹czeniu generatorÛw VFO
i†BFO, a†nastÍpnie za³¹czeniu za-
silania i†zrÛwnowaøeniu modula-
tora za pomoc¹ R8 na minimum
sygna³u wyjúciowego (przy od³¹-
czonym mikrofonie), nadajnik po-
winien byÊ gotowy do pracy. Tym
niemniej, ze wzglÍdu na toleran-
cje wartoúci zastosowanych kon-
densatorÛw oraz indukcyjnoúci
d³awikÛw, moøe zajúÊ koniecz-
noúÊ korekcji niektÛrych elemen-
tÛw uk³adu.
Do wyjúcia nadajnika moøna

pod³¹czyÊ dodatkowy wzmacniacz
liniowy celem uzyskania wymaga-
nej mocy wyjúciowej lub - po-
przez uk³ad dopasowuj¹cy
(skrzynkÍ antenow¹) - dwupasmo-
w¹ antenÍ i†moøna juø przepro-
wadzaÊ prÛby pierwszych po³¹-
czeÒ lokalnych. Pomimo niewiel-
kiej mocy wyjúciowej, praca w†za-

kresie pasma amators-
kiego powinna byÊ pro-
wadzona wy³¹cznie
przez osoby do tego
uprawnione. NiezbÍdne
informacje o†tym, jak
zostaÊ krÛtkofalowcem
(czyli uzyskaÊ formaln¹
licencjÍ) zosta³y za-
mieszczone w†miesiÍcz-
niku åwiat Radio 3/97.
Andrzej Janeczek
SP5AHT, AVT


