Tranzistorski kratkovalovni reakcijski
sprejemnik OT-2

Stopnje:
avdion z dvostopenjskim ojačevalnikom – trije tranzistorji
Frekvenčno področje: 3500 – 3800 kHz (možnost prireditve za ostala KV področja)
Vrste dela:
CW – telegrafija, SSB – enobočna telefonija in AM – amplitudna modulacija
Nizkofrekvenčni izhod: slušalke 100 – 4000 Ohm (možnost priključitve na NF ojačevalnik, npr.
NFO-1)
Napajanje:
9 V (2x 4,5 V ploščata baterija – poraba cca 4 mA)
Velikost:
86 x 170 x 95 mm, teža 550 g
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1. Opis delovanja
Stikalni načrt (shema) – slika 1
Visokoferekvenčni signali, ki prihajajo na antenske priključke A1, A2 in A3, se z induktivno zvezo
prenesejo iz tuljave L1 na L2. Serijski nihajni krog, ki ga tvorijo L2, C3 in C4 je spremenljiv,
avdionska stopnja pa je v Clappovem vezju, katero je eno najstabilnejših. Pozitivno povratno zvezo
(reakcijo, regeneracijo) ustvarimo s kapacitivnim delilnikom C6 in C7 in jo reguliramo z istosmerno
napetostjo oziroma nastavljamo s potenciometrom P1. P1 ima območje sprejema amplitudno
moduliranih signalov (AM) preko točke zanihanja, kjer ima avdion največje ojačanje signalov, do
močnejšega nihanja avdiona, kar izkoriščamo pri sprejemanju signalov močnejših (lokalnih) postaj
v nemodulirani telegrafiji (CW) in enobočni modulaciji (SSB).
V avdionu demoduliran signal se prenaša preko veznega kondenzatorja C9 na bazo prve
nizkofrekvenčne stopnje T2. C8 odvaja na maso visokofrekvenčne preostanke signala. V T2 ojačani
signal se preko C12 vodi na bazo tranzistorja T3, kjer se dokončno ojači. Vezni kondenzator C14
ločuje istosmerno kolektorsko napetost od slušalk za nizkofrekvenčni signal pa predstavlja
minimalno upornost. Bazi tranzistorjev T2 in T3 dobita pravilno napetost iz delilnikov napetosti, ki
ju tvorijo upori R6 in R7 (za T2) ter R11 in R12 (za T3).
Filter, ki ga sestavljata R10 in C11, preprečuje nedovoljena nihanja nizkofrekvenčnega ojačevalnika,
ki so posledica vpliva zadnje NF stopnje preko napajalne napetosti na avdionsko stopnjo oziroma na
prvo NF stopnjo.

2. Priprava orodja in materiala
Pravilna in skrbna priprava orodja, pripomočkov ter materiala je izredno pomembna, posebno če
želimo, da nam bo sestava sprejemnika OT-2 v veselje in pravi prvi, večji korak v radioamatersko
konstruktorstvo.
Pripravimo si naslednje orodje in pripomočke:
• električni spajkalnik (do 50 W)
• ročni vrtalni stroj
• spiralne svedre za kovino Ø 0.8 ali 1, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0 in 6.0 mm
• izvijač 0,8 x 5
• klešče ščipalke
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ključ 14 (lahko kombinirane klešče)
žepni nož
pinceta
mala okrogla pila
žaga za rezljanje
konica za risanje
škarje
ravnilo
smirkov papir
krpa
povoščen papir
sukanec
kolofonija
bencin
OHO lepilo
Spray WD 40

Spajkali bomo s tinol-cinom, ki vsebuje čisto kolofonijo (priložen je ZRS OT-2!). V nobenem
primeru ne smemo uporabljati tinol-cina, v katerem so poleg kolofonije še razne spajkalne paste
(čeprav se s takšnim tinol-cinom spajka izredno lepo!), ker kljub zagotovilu proizvajalcev vsebuje
še ostanke kislin, te pa lahko po določenem času poškodujejo tiskano vezje.
Vsebino kompleta OT-2 razložimo in pregledamo material po priloženem seznamu!
Ploščico tiskanega vezja OT-2 dobro pregledamo, če ni na njej napak ali poškodb. S svedrom Ø 0.8
ali 1 mm napravimo izvrtine na označenih mestih, kjer bomo vstavili in prispajkali upore,
kondenzatorje ter priključne žice. Pritrdilni luknji za tuljavo in centre (šestih) lukenj, ki so označene
s križci, izvrtamo s svedrom Ø 1,5 mm. Napravimo tudi po eno izvrtino Ø 1,5 mm v štiri reže za
pritrditev vrtilnega kondenzatorja – reže nato v celoti izrezljamo z žagico.
Cevasti del kabelskih čeveljčkov odščipnemo, poravnamo s ploščatimi kleščami in ju pritrdimo z
vijakom M 3x3 v spodnji dve luknji na čelni strani vrtilnega kondenzatorja, katerega popolnoma
odpremo in v tretjo luknjo privijemo vijak M 3x4 – Slika 6!
Nato prilagodimo odprtine v tiskanem vezju tako, da lahko z lahkoto vstavimo kondenzator – s tem
je le-ta pripravljen za spajkanje. Vse luknje za vrtilni kondenzator izdelamo točno, ker je od njih
odvisna pravilna lega osi – pri končni montaži mora biti os v sredini odprtine v čelni plošči.
Odprtino za tuljavo najprej napravimo s svedrom Ø 5 ali 6 mm, nato pa jo z okroglo ali polokroglo
pilico povečamo na Ø 7 mm tako, da tuljavnik sede tesno vanjo.
Tako pripravljeno ploščico tiskanega vezja položimo simetrično na zgornjo steno kasete za baterije
in s konico označimo štiri pritrdilne luknje, ki jih izvrtamo s svedrom Ø 2 mm. Ko določimo
sprednjo stran kasete, nanjo prislonimo čelno ploščo sprejemnika in označimo tri pritrdilne luknje –
izvrtamo jih s svedrom Ø 2 mm.
Na kontaktni plošči za baterije (slika 8) odrežemo vogala za 0,5 mm več kot je črtkano označeno.
Ploščo nato položimo na notranjo sprednjo stran kasete in napravimo pritrdilno izvrtino s svedrom
Ø 2 mm (vrtamo oboje hkrati!). Z zunanje strani kasete povrtamo s svedrom Ø 5 ali 6 mm.
Zakovico skrajšamo na dolžino 4 mm in jo zakovičimo z zunanje strani. Luknje (v kaseti) za
napajalne žice izvrtamo s svedrom Ø 3 mm in posnamemo ostre robove (sveder Ø 5 mm – slika 7).
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Žice prispajkamo na skrajni rob plošče tako, da naneseni cin ne bo oviral kontaktnih lamel baterij.
Nazadnje ploščo dobro očistimo s čisto krpo, namočeno v bencinu. Ko se osuši, jo zaščitimo s
sprayem WD 40 ali pa s kontaktnim oljem.
Pripravimo si še zadnjo ploščo s pušami – s konico označimo položaj treh pritrdilnih lukenj (slika
4) in jih izvrtamo s svedrom Ø 3 mm. Ploščo nato namestimo na zadnjo stran kasete za baterije, kjer
označimo in napravimo izvrtine s svedrom Ø 2 mm. Delati moramo točno, navojni vijaki (knipingi)
naj bodo čim bliže roba, da ne ovirajo baterij, vendar morajo imeti dovolj «mesa«, da bodo držali.
Najbolje je, da z navojnim vijakom »vrežemo« navoj – vijak privijemo do polovice v izvrtino, ga
odvijemo in šele nato montiramo čelno in zadnjo ploščo ter tiskano vezje. To opravimo z vijakom,
ki bo tudi ostal privit v isti izvrtini.
Samolepljive oznake primerno obrežemo in jih nalepimo na ploščo s pušami – slika 4.
Navijanje tuljave (slika 5) – lakirano bakreno žico Ø 0,2 mm začnemo navijati pri vznožju tuljave
– L2 ima 73 navojev brez presledka med njimi! Začetek in konec navitja pritrdimo s sukancem in z
OHO lepilom. Navitje v sredini povijemo z dvema ovojema tankega povoščenega papirja (širina cca
1 cm) in na njega navijemo 10 navojev antenske tuljave L1. Konce obeh tuljav (dolžina cca 3,5 cm)
pripravimo za spajkanje – žico primemo z dvema prstoma in s koščkom drobnega smirk papirja (za
poliranje) previdno odstranimo oziroma ostrgamo lak na dolžini cca 1 cm in ta del žice
prispajkamo. V tuljavnik vložimo gumico (dolgo cca 2 cm – iz elastike) in v tuljavnik privijemo
feritno jedro (OHO lepilo).
Priprava gumba za skalo – na beli podlagi (papir oziroma karton) narišemo z ravnilom črto in
nanjo položimo čelno stran prozornega gumba tako, da bo šla črta skozi njegovo središče. Nato
prislonimo ravnilo radialno na gumb (po črti) in ga z ostro konico (npr. od šestila) razimo. Črto
lahko narišemo tudi s tušem ali nekim drugim vodoobstojnim pisalom. Na gumb nataknemo še
vzmetni obroček, ki ga po potrebi malo raztegnemo s koničnim točkalom.
Spodnjo stran gumba (brez luknje za navojni zatič) nekajkrat potegnemo po smirkovem papirju, da
postane malo hrapava in jo zelo na tanko namažemo z OHO lepilom ter pritisnemo v sredino gumba
na skalo.

3. Sestava
Pripravimo pribor za spajkanje in si dobro ogledamo razporeditev elementov na ploščici tiskanega
vezja – slika 2. Za res začetnike je v prilogi informacija o označevanju in spajkanju elementov.
Na tiskano vezje bomo spajkali po naslednjem vrstnem redu:
• upori in kondenzatorji
• vrtilni kondenzator
• tranzistorji
• tuljava
• priključne žice
Vsem uporom in kondenzatorjem zakrivimo žice simetrično tako, da jih lahko vložimo v
predvidene izvrtine – slika 2. Nato jih prispajkmo in odvečne žice odščipnemo.
Spajkanje vrtilnega kondenzatorja – obvezna je kontrola položaja glede na luknjo v čelni plošči
– začasno pritrdimo tiskano vezje s štirimi vijaki in distančniki na kaseto za baterije in, če je v
sredini odprtine, snamemo tiskano vezje ter prispajkamo vrtilni kondenzator v obveznem vrstnem
redu: najprej kabelski čeveljčki (prej jih temeljito pospajkamo in cin obrišemo!), nato maso in
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nazadnje priključke statorja. Kabelska ušesca najbolje prispajkamo z močnejšim spajkalnikom (50100 W)!
Tranzistorje prispajkamo hitro, da jih ne pregrejemo oziroma poškodujemo. Pazimo na pravilno
orientacijo priključkov E - B - C.
Pritrditev tuljave in spajkanje – pritrdimo jo lahko na dva načina: z OHO lepilom ali pa
enostavno z vročim spajkalnikom pritisnemo na pritrdilni nogici in s tem tuljavo pravzaprav
zakovičimo na ploščico tiskanega vezja. Konce obeh tuljav a – m in b – c (slika 2 in slika 5)
prispajkamo v predvidene odprtine.
Nazadnje prispajkamo na tiskano vezje priključne žice za anteno, ozemljitev, slušalke,
potenciometer in napajanje.
Po temeljitem pregledu, če smo vse pravilno prispajkali (posebno skrbno preglejmo vrednosti
uporov – barvna koda in polaritete elektrolitskih kondenzatorjev!), lahko montiramo tiskano vezje
na kaseto. Privijemo tudi čelno ploščo sprejemnika in pritrdimo gumb za skalo.
Os potenciometra odžagamo na dolžino 10 mm in potenciometer montiramo na čelno ploščo (ključ
14 ali kombinirke – pazimo, da ne poškodujemo lakirane površine!) ter na os pritrdimo gumb.
Zaradi lepšega videza lahko nataknemo na potenciometer podložko debeline cca 4 mm – izdelamo
jo iz plošče aluminija, juvidurja ali podobnega trdega materiala.
Pritrdimo tudi zadnjo ploščo s pušami in prispajkamo vse priključne žice.
Pravilno vložimo bateriji (kontrola napetosti in polaritete), priključimo slušalke in sprejemnik
vključimo.

4. Uglasitev in uporaba
Potenciometer zavrtimo skrajno desno in, če slišimo šum, je to znak, da avdion niha. Ko
priključimo anteno v A2, moramo zaslišati signale. Z grid dip metrom (GDM) ali signal
generatorjem kontroliramo frekvenco, ki jo korigiramo z vrtenjem jedra v tuljavi. Za kalibracijo
nam lahko služi že umerjen OT-2: privijemo mu reakcijo, da avdion niha in ga približamo
neumerjenemu sprejemniku – na mestu kjer sta oba sprejemnika uglašena na isto frekvenco, slišimo
interferenčni pisk.
S tem je sprejemnik umerjen (kalibriran) in pripravljen za sprejem na amaterskem frekvenčnem
področju 3500 – 3800 kHz. Vrtimo gumb za skalo in poslušamo signale. Če želimo, lahko odčitamo
tudi frekvenco (notranja skala – telegrafija in telefonija), odvisno od vrste signalov pa poljubno
zavrtimo gumb na potenciometru (sprejem AM, CW ali SSB).
Če uporabljamo dolgo in visoko anteno, jo priključimo na A1, kjer je povezava u nihajnim krogom
avdiona najmanjša, podnevi, ko so signali šibkejši, pa jo po potrebi pretaknemo v A2. Priključek A3
je namenjen kratkim, zasilnim antenam – če v ta priključek vtaknemo dolgo in visoko anteno, bomo
vedno slišali lokalno radijsko postajo po celotnem frekvenčnem področju sprejemnika!
V primeru, da sprejemnik ne pokaže opisanih lastnosti, iščemo napako:
1. Ponovno pregledamo, če smo vse pravilno prispajkali – oznaka in razporeditev elementov
na ploščici tiskanega vezja in vezava priključnih žic!
2. Izmerimo baterijsko napetost in porabo toka – 8 do 9 V in 3,5 do 5 mA!
3. Kontroliramo napetosti v merilnih ročkah in, če se izmerjene napetosti razlikujejo za več kot
20 % od označene vrednosti, lahko sklepamo, da je defekten kakšen element – tranzistor,
kondenzator ali upor.
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5. Ostala navodila in priporočila
Antena in ozemljitev
Za poslušanje na amaterskih frekvenčnih področjih je najbolje, da uporabljamo posebne antene
(npr. W3DZZ, Windom, Long wire), ki bodo seveda dobro sprejemale tudi na ostalih
kratkovalovnih frekvenčnih področjih. Tistim radioamaterjem, ki nimajo možnosti postaviti dolge
antene, priporočamo »L« ali »T« anteno dolžine cca 20 m (žica Ø 2 do 2,5 mm), ki bo omogočala
dober sprejem na vseh kratkovalovnih področjih.
Da se zavarujemo pred strelo, si napravimo predpisano ozemljitev z ustreznim pretikalom antena –
ozemljitev!
Ohišje – kaseta
OT-2 je koristno zaščititi proti prahu in mehanskim poškodbam s primernim ohišjem. Konstrukcijo
naj izbere graditelj sam – predlog za izdelavo enostavnega ohišja vidimo na slikah 9 in 10. ohišje
lahko izdelamo iz pločevine, juvidurja, lesa, tanke iverice, lesonita, vezane plošče, kaširanega
pertinaksa itd. Priročna je poševna lega sprejemnika (sprednji del dvignjen), ker bistveno olajša
pogled na skalo in zmanjšuje napako pri odčitavanju frekvence zaradi paralakse. Ohišje zato
opremimo z nogicami (uporabimo lahko pokrovčka s tub od zobne kreme).
Priključitev na NF ojačevalnik
Regulacija jakosti sprejema ni predvidena, ker je nizkofrkvenčni ojačevalnik sprejemnika
dimenzioniran tako, da nima presežka ojačanja. Če pa hočemo poslušati na zvočnik, priključimo
izhod za slušalke na vhod kateregakoli NF ojačevalnika (npr. ZRS NFO-1).
Zahtevnejši radioamater pa si lahko priključi OT-2 in NF ojačevalni tonski filter za selektivnejši
sprejem telegrafskih signalov ter si s tem izredno izboljša sprejemne pogoje.
Vzdrževanje in menjava baterij
Baterije lahko uporabljamo več mesecev, ker je poraba minimalna – cca 4 mA, vendar ju moramo
občasno kontrolirati –lahko »iztečeta« (elektrolit!).
Prireditev za različna kratkovalovna področja
Sprejemnik v kompletu ZRS OT-2 omogoča sprejem na enem frekvenčnem področju (3500 – 3800
kHz), lahko pa ga priredimo za različna kratkovalovna področja (npr. amaterska 7 MHz ali pa za
področje radiodifuznih postaj na 6 MHz, 10 MHz itd).
Možnosti za to je več, toda z ozirom na enostavno konstrukcijo in možnost nabave dodatnega
materiala, pa je najbolje, da sprejem različnih frekvenčnih področij priredimo na naslednji način.
Material:
1. 5 – polna vtičnica (mikr.)
1 kos
2. 5 – polni vtič (mokr.)
1 kos
3. cev Ø 11/15 mm PVC (juvidur) dolžine 35 do 50 mm 1 kos
4. žica Cul Ø 0,3 do 0,7 mm
Spremembe v tiskanem vezju
Luknjo Ø 7, ki je predvidena za tuljavnik povečamo na Ø 11,5 mm. Vzdolžno prežagamo kovinsko
okovje vtičnice in ga odstranimo. Spodnji del vtičnice namažemo z OHO lepilom in jo vtisnemo v
pripravljeno odprtino – na zgornjo stran tiskanega vezja, zareza na vtičnici naj bo obrnjena proti
zadnji strani sprejemnika!
Spajkalna ušesca v vtičnici zapognemo navzven in jih s čim krajšo žico povežemo s točkami a, b, c
in m (en kontakt ostane prost).
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Izdelava in montaža tuljavnikov
Najenostavnejše tuljavnike si izdelamo iz PVC (juvidur) cevi – notranji premer 10 – 11 mm in
debeline stene 1 – 2 mm, dolžina 35 - 50 mm.
Na tuljavniku napravimo dve izvrtini Ø 0,8 mm v malo večji razdalji, kot je dolžina navitja in
navijemo tuljavo z izolirano bakreno žico Ø 0,3 – 0,7 mm. Število navojev tuljave L2 je odvisno od
frekvence, tuljava L1 pa ima cca eno petino navojev L2. konce tuljav speljemo po notranji steni
tuljavnika in jih prispajkamo na kontakte na vtiču. Zgornjo stran vtiča namažemo z OHO lepilom in
nanj nataknemo tuljavnik.
Uglaševanje na želeno frekvenco vršimo z razmikanjem navojev. Za označevanje frekvence
uporabimo zunanjo skalo sprejemnika (stopinjska skala 0 – 360).
Tuljavo pritrdimo še z OHO lepilom, lahko pa jo tudi zaščitimo s PVC prevleko.
Opisani način prireditve je najenostavnejši in najcenejši, zahteva pa precej potrpežljivosti pri
uglaševanju. Najbolje je seveda, če uporabimo tuljavnike s feritnim jedrom, saj bomo veliko lažje
uglasili želeno področje.
Frekvenčno področje lahko tudi poljubno »raztegnemo« tako, da ima le nekaj desetin kHz (npr.
amatersko 7000 – 7100 kHz). Konec tuljave L2 ne vežemo na točko c, ampak na dva kondenzatorja
– enega prispajkamo na točko c (določa stopnjo raztegnjenosti), drugega pa na točko m (določa
frekvenco).
Prireditev na različna frekvenčna področja zahteva že kar precej znanja, zato bomo morali prositi za
pomoč mentorja oziroma izkušenega radioamaterja.
Sprejemnik OT-2 daje lepe možnosti za eksperimentiranje in bo dobrodošel vsem mladim
radioamaterjem, posebno pa še bodočim radioamaterskim operaterjem, saj jim bo prvi vodič v
»skrivnosti« radiotehnike in radijskih valov.
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Kosovni seznam ZRS OT-2
1. čelna plošča
2. kaseta za baterije
3. ploščica s pušami
4. gumb za skalo (veliki)
5. gumb za skalo (mali)
6. gumb za potenciometer
7. tiskano vezje OT-2
8. kontaktna plošča za baterije
9. potenciometer 500E lin s stikalom
10. tuljavnik PVC
11. vijak PVC
12. feritno jedro
13. tranzistor VF BFY 19
14. tranzistor NF BC 108
15. upor plastni 180 E
16. upor plastni 470 E
17. upor plastni 1 K
18. upor plastni 3K9
19. upor plastni 4K7
20. upor plastni 5K6
21. upor plastni 8K2
22. upor plastni 10 K
23. upor plastni 27 K
24. upor plastni 33 K
25. kondenzator vrtilni 2x 11 pF
26. kondenzator styro 10 pF
27. kondenzator styro 35 pF 2,5 %
28. kondenzator styro 500 pF
29. kondenzator styro 1000 pF
30. kondenzator fol. 47 nF
31. kondenzator ker. 12 pF
32. kondenzator elko 10 pF
33. kondenzator elko 50 pF
34. vijak M3x3
35. vijak M3x4
36. vijak knip 2,9 x 6,5
37. vijak knip 2,9 x 13
38. navojni zatič M4
39. distančnik 6 x 6
40. kabelski čevelj
41. zakovica Al
42. vzmetni obroček za gumb
43. žzca Cul Ø 0,2
44. žica vezalna
45. tinol
46. samolepilne oznake – napisi
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Dodatek S57J
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