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odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Przestrajany konwerter pasma
amatorskiego 80m (3,5...3,8MHz)
na pasmo CB

Schemat elektryczny kon-
wertera pokazano na rys. 1,
natomiast na rys. 2 przedsta-
wiono schemat blokowy
g³Ûwnego elementu konwer-
tera - uk³adu TCA440. Jest to
scalony odbiornik AM, ktÛry
wúrÛd zamiennikÛw posiada

rÛwnieø - jeszcze dostÍpny -
krajowy UL1203N. Zastosowa-
nie go znacznie uproúci³o bu-
dowÍ, strojenie i†uruchomie-
nie konwertera.

Dzia³anie konwertera
Sygna³ uzyskany z†anteny

i†wydzielony w†obwodzie L1,
C2 zostaje wzmocniony we
wzmacniaczu w.cz., a†nastÍp-
nie podany do mieszacza.

Wzmacniacz w.cz. zawarty
w†US1 ma moøliwoúÊ regula-
cji wzmocnienia. Maksymal-
ne uzyskujemy zwieraj¹c wy-
prowadzenie numer 3†do ma-
sy. Moøna w tym celu zasto-
sowaÊ potencjometr, ale taki
regulator ma zazwyczaj wbu-
dowany odbiornik CB (RF
GAIN). Na drugie wejúcie mie-
szacza podany jest sygna³ he-
terodyny, ktÛrej zewnÍtrzny-
mi elementami s¹: L2, C3, C4
i†warikap D1. NapiÍcie prze-
strajaj¹ce, ograniczone do wy-
maganego poziomu potencjo-
metrem montaøowym R2, po-
brane jest z†potencjometru R3
i†poprzez R1 podane na D1.
Obci¹øeniem mieszacza jest
d³awik D£1, z†ktÛrego sygna³,
przez kondensator C6, poda-
ny jest na wyjúcie konwerte-
ra. NapiÍcie zasilania jest sta-
bilizowane i wyg³adzone
w†obwodzie zawieraj¹cym
elementy R4, D2, C5 i C7.
Diody D3 moøna nie stoso-
waÊ, bowiem zabezpiecza ona

Konwerter umoøliwia
przes³uchanie ca³ego,

najbardziej popularnego
wúrÛd krÛtkofalowcÛw

pasma 3,5...3,8MHz. Jego
wykonanie chcia³bym
poleciÊ posiadaczom
radiotelefonÛw CB

z†moøliwoúci¹ odbioru
sygna³Ûw z†modulacj¹
jednowstÍgow¹. DziÍki

wbudowanemu
wzmacniaczowi w.cz. uk³ad

charakteryzuje siÍ duø¹
czu³oúci¹, a wiÍc nie

wymaga rozbudowanych
systemÛw antenowych -

wystarczy ìkawa³ek drutuî.
Przestrajany rÍcznie

oscylator uwalnia operatora
od ci¹g³ego prze³¹czania
kana³Ûw CB i†dostrajania
pokrÍt³ami radiotelefonu

(ich øywotnoúÊ jest przecieø
ograniczona), daj¹c

jednoczeúnie komfort
p³ynnego (bez luk)

wybierania czÍstotliwoúci.

Projekt
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100kΩ
R2: 220kΩ (montażowy)
R3: 22kΩA (potencjometr)
R4: 220Ω
R5: 47...56Ω/1W
Kondensatory
C1: 5,1pF
C2: 300pF
C3: 27pF
C4: 20pF
C5: 100nF
C6: 1,5pF
C7: 100µF/10V
Półprzewodniki
US1: TCA440
D1: BB105G
D2: BZP683/C5V6
D3: 1N4001
Różne
Dł1: 6,8...10µH
gniazdo bananowe
L1: filtr 7x7 (422)
L2: filtr 7x7 (szczegóły na
schemacie)
przewód koncentryczny
50Ω, ok. 0,5m
wtyk UC1

tylko przed odwrotnym pod-
³¹czeniem zasilania. RÛwnieø
rezystor R5 pe³ni rolÍ zabez-
pieczaj¹c¹ - stanowi obci¹øe-
nie nadajnika.

Naleøy zaznaczyÊ, øe w³¹-
czanie nadawania z†przy³¹-
czonym konwerterem jest nie-
dopuszczalne, a†zabezpiecze-
nie rezystorem R5 (z uwagi
na jego moc) raczej chwilowe.

Montaø i†uruchomienie
Urz¹dzenie zmontowa³em

na jednostronnej p³ytce druko-
wanej o wymiarach 35x50mm,
ktÛrej widok od strony ele-
mentÛw przedstawiono na
rys. 3. D³awik L1 to fabryczny
filtr 7x7 o†oznaczeniu 422.
Jest to obwÛd wejúciowy fal
krÛtkich. CewkÍ L2 niestety
trzeba nawin¹Ê samemu. Na
korpusie filtru 7†x†7†wy³amu-

Rys. 2.

jemy úrodkow¹ przegrodÍ,
dziÍki czemu zyskamy nieco
wiÍcej miejsca na uzwojenie.
Uøywaj¹c przewodu DNE
0,1...0,2mm uk³adamy najpierw
uzwojenie z†odczepem, a†nad
nim uzwojenie sprzÍgaj¹ce
i†zabezpieczamy klejem. Waø-
ne jest zachowanie w³aúciwego
kierunku uzwojeÒ, bo w†prze-
ciwnym przypadku oscylator
nie wzbudzi siÍ. Pocz¹tki uzwo-
jeÒ zaznaczy³em kropkami. Po-
zosta³e szczegÛ³y wykonania L2
znajdziemy na schemacie. Ca-
³oúÊ najlepiej zaekranowaÊ
w†pude³ku z†cienkiej, pocyno-
wanej blachy.

ObudowÍ potencjometru
R3 po³¹czyÊ z†mas¹ uk³adu,
a†pokrÍt³o wyposaøyÊ w†jak
najwiÍksz¹ ga³kÍ, ktÛra znacz-
nie u³atwi obs³ugÍ. Do przy³¹-
czenia anteny wystarczy gniaz-

dko bananowe. Z†radiotelefo-
nem ³¹czymy j¹ odcinkiem
wspÛ³osiowego przewodu 50Ω
zakoÒczonego wtyczk¹. Pod³¹-
czamy zasilanie, najlepiej
wspÛlne z†urz¹dzeniem CB.

Potencjometr R2 ustawia-
my w†úrodkowym po³oøeniu,
natomiast úlizgacz R3 skrÍca-
my w†skra jne po³oøenie
w†kierunku masy. Teraz mu-
simy zdecydowaÊ, ktÛry ka-
na³ wykorzystamy do pracy
z†konwerterem. Ja wybra³em
dwudziesty. Do tego kana³u
musimy dostroiÊ konwerter.
W†tym celu na wejúcie poda-
jemy z†generatora sygna³owe-
go sygna³ o gÛrnej czÍstotli-
woúci odbierany przez kon-
werter - z†wielkim zapasem
(3,850MHz). PokrÍcaj¹c rdze-
niem obwodu L2 doprowadza-
my do odbioru sygna³u z†ge-
neratora przez radiotelefon.
NastÍpnie ustawiamy genera-
tor sygna³owy na 3,450MHz
(sygna³ o dolnej czÍstotliwoú-
ci odbierany przez konwer-
ter). Potencjometr R3 skrÍca-
my w†przeciwne skrajne po-
³oøenie. Reguluj¹c suwakiem
R2 doprowadzamy do odbioru
sygna³u generatora przez ra-
diotelefon. Moøna znaleüÊ

w³aúciwe po³oøenie rdzenia
L2 nie dysponuj¹c generato-
rem, gdyø dolna czÍúÊ pasma
zajÍta jest przez telegrafiÍ,
a†w†gÛrnej us³yszymy rozmo-
wy krÛtkofalowcÛw.

Filtr wejúciowy L1 stroimy
na najwiÍksz¹ moc odbierane-
go sygna³u w†úrodku pasma,
lub nieco powyøej, gdy nie zna-
my alfabetu Morse'a. Powinniú-
my pamiÍtaÊ, øe najlepsze wa-
runki odbioru s¹ pÛünym wie-
czorem. Wzmacniacz w.cz. za-
warty w†strukturze US1 pracu-
je do 50MHz, dlatego zmienia-
j¹c L1 i†L2 uzyskamy moøli-
woúÊ odbioru w†pozosta³ych
pasmach amatorskich na falach
krÛtkich. Waøne podczas pracy
z†konwerterem: pamiÍtajmy,
aby radiotelefon ustawiÊ na ka-
na³, dla ktÛrego stroiliúmy ob-
wÛd heterodyny L2.
Miros³aw Sadlak

Rys. 3.


